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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2020-09-03 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
 
Anton Birgersson 
Beatrice Ronsten 
Fredrik Rundberg 
Johanna Wester 
Julia Bjers 
Lucas Sevelin 
Vanessa Galmor 
 
Övriga 
Pontus Jönrup 
Sofia Thunberg 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2020-09-03 
 
Plats: Wallenberg, Campus Valla & Zoom 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
16. Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Anton Birgersson förklarar mötet öppnat, klockan 18:32.  
 
17. Val av justerare  
Beslut: att välja Fredrik Rundberg till justerare för mötet. 
 
18. Adjungeringar 
Beslut: att adjungera Pontus Jönrup och Sofia Thunberg. 
 
19. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2020-08-31. 
 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.  
 
20. Fastställande av föredragningslista 
Punkten angående val av sekreterare för verksamhetsåret 2020/2021 beslutades om förra mötet 
och ska därför inte vara med i detta möte. 
 
Beslut: att stryka punkt ”Val av sekreterare för verksamhetsåret 2020/2021” samt 

konsekvensjustera resterande punkter. 
   att fastställa föredragningslistan i sin helhet efter ändringar.   
 
21. Föregående mötesprotokoll 
Det finns tre föregående mötesprotokoll som inte är lagda till handlingarna; 11 – 20200416,  
12 – 20200514 och 1 - 20200712 
 
Beslut: att lägga samtliga tre föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
 
22. Per capsulam-beslut 
Tre per capsulam-beslut har tagits av Kårstyrelsen. Två av besluten behandlar äskningar för 
ekonomiskt stöd till följd av covid-19. Beslutet gällande Gudfadderiet togs 2020-07-18 och 
MPiRE 2020-08-05. 
 
Det tredje per capsulam-beslutet gäller ett styrdokument gällande LinTek och Covid-19. 
Styrdokumentet vid namn “Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin Covid-19” 
beslutades om 2020-08-20 och är ett temporärt styrdokument. 
 
Beslut: att lägga samtliga tre per capsulam-besluten till handlingarna. 
 
 
 

https://liu-se.zoom.us/j/62973746982
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23.  Presidiebeslut 
Ett presidiebeslut har tagits sedan senast kårstyrelsemötet. Beslutet behandlar en tilläggsäskning 
från Gudfadderiet gällande ekonomiskt stöd till följd av covid-19. Äskningen är ett tillägg från 
tidigare äskning som beslutades om genom ett per capsulam-beslut den 2020-07-18 och 
behandlar extra kostnader som uppstått. 
 
Beslut: att lägga presidiebeslutet till handlingarna. 
 
24.  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. Kårstyrelsen har stöttat verksamheten i rådande pandemi och 
tagit fram riktlinjer som började gälla den 31 augusti 2020. En hel del förberedande arbete för 
hösten har gjorts, bland annat starta upp och genomföra rekrytering av valberedningen samt 
planering av FuM-helg den 12–13 september.  
 
25. Arbetsplan för Kårfullmäktige 2020/2021 
Arbetsplanen har påbörjats under sommarträffen och arbetats med sedan dess. 
 
Beslut: att fastställa arbetsplanen för Kårfullmäktige 2020/2021. 
 
26. Arbetsplan för Kårstyrelsen 2020/2021 
Arbetsplanen har påbörjats under sommarträffen och arbetats med sedan dess. 
 
Kårstyrelsen har för avsikt att hålla dokumentet mer levandes än tidigare åt och regelbundet uppdatera 
arbetsplanen. 
 
Beslut: att fastställa arbetsplanen för Kårstyrelsen 2020/2021. 
 
27. Firmateckning PL LARM 
Anton har tillsammans med PL tagit fram ett förslag på fullmakt. Tidigare år gällde fullmakten 
inte pre-LARM, något som i år önskas av både PL och Presidiet.  
 
Beslut: att Projektledare LARM2021 erhåller fullmakt att teckna firman gällande värdar samt de 
företag som deltar på mässdagen och under pre-LARM för LARM2021. Fullmakten gäller upp till 
40,000 SEK per avtal. 

 
28. Motionssvar angående ansvar för uppdatering av FuM-dokument 
Kårstyrelsen har innan mötet tagit fram ett förslag till motionssvar som finns med i handlingarna. 
 
Beslut: att fastställa motionssvaret angående ansvar för uppdatering av FuM-dokument enligt 
förslag i handlingarna. 
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29. Motionssvar angående dokumenthantering 
Kårstyrelsen har innan mötet tagit fram ett förslag till motionssvar som finns med i handlingarna. 
 
Beslut: att fastställa motionssvaret angående dokumenthantering enligt förslag i handlingarna. 
 
30. Motionssvar angående studentikosa inslag 
Kårstyrelsen har innan mötet tagit fram ett förslag till motionssvar som finns med i handlingarna. 
 
Beslut: att fastställa motionssvaret angående studentikosa inslag enligt förslag i handlingarna. 

 
31. Motionssvar om budget för kompensatorisk Kåraktivas-sittning 
Kårstyrelsen har innan mötet tagit fram ett förslag till motionssvar som finns med i handlingarna. 
 
Beslut: att fastställa motionssvaret angående kompensatorisk Kåraktivas-sittning enligt förslag i 
handlingarna. 

 
32. Policy för användning av inventarier 
Ansvaret av inventarier är flyttat från vKO till SAm, samt några mindre redaktionella ändringar. 
 
Beslut: att fastställa policyn för användning av inventarier enligt förslag i handlingarna. 

 
33. Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Policyn är helt ny, och har skapats för att det finns lagstadgade krav en arbetsplats måste uppfylla. 
Dessa krav gäller inte arvoderade, men styrelsen anser ändå att det är mycket relevanta krav och 
har därför tagit fram denna policy som även gäller arvoderade. 
 
Beslut: att fastställa policyn för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 
34. Val av ny vice München Hoben General 
Tidigare vice München Hoben General har avgått från sin post, därför behöver ett nyval utföras. 
Förslag på ny vice München Hoben General finns i handlingarna. 
 
Kårstyrelsen noterar att tidigare vice München Hoben General Hanna Rydén samtidigt entledigas från sin post. 
 
Beslut: att välja Olivia Geijer till vice München Hoben General. 
 
35. Övriga frågor  
Lämnades utan åtgärd. 
 
36.  Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Anton Birgersson förklarar mötet avslutat, klockan 19:02. 
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Proposition angående reglementesändringar i avsnitt 2.3.2 

De senaste åren har två poster tillkommit i kårledningen, men posterna har inte lagts in i reglementet. Det                                   
skulle kårstyrelsen vilja ändra på och skriver därför denna proposition. De poster som tillkommit är                             
IT-ansvarig och Projektledare Kårstugan. 

IT-ansvarig har precis blivit en post som beslutats att göra till en fast del av kårledningen (istället för att                                     
det är ett projekt som måste förnyas varje år). IT-ansvarig ska bland annat stötta utskottens IT-ansvariga i                                 
deras arbete, men även hjälpa Kårledningen med IT-relaterade arbetsuppgifter.. IT-ansvarig är ansvarig för                         
all IT-utrustning som LinTek har, och alla licenser. Ytterligare en uppgift är att föra kontakten med den                                 
webbyrån som producerat LinTeks hemsida för att diskutera vad som behöver ändras eller utvecklas. 

Projektledare Kårstugan har fram tills nyligen bara letat efter ett hus och budat. När huset är köpt vill                                   
styrelsen fortsätta att ha kvar denna post i kårledningen i max fem år (den längden som FuM beslutat att                                     
projektet ska fortsätta under), för att förhindra att huset förfaller. Arbetsuppgifterna innehåller bland                         
annat att leda renoveringen som ska göras i kårstugan, men även att ta fram ett bokningssystem och                                 
marknadsföra detta till alla medlemmar. Projektledare Kårstugan är även ansvarig för det kontinuerliga                         
underhållet av huset, och ser till att huset alltid är i bra skick inför en uthyrning. Till sin hjälp har                                       
Projektledare Kårstugan en projektgrupp.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att  under avsnitt 2.3.2 i reglementet lägga till  

“IT-ansvarig 

Samordna LinTeks IT-resurser och stötta de olika utskottens IT-ansvariga.” 

att under avsnitt 2.3.2 i reglementet lägga till 

“Projektledare Kårstugan 

Leda renovering och uthyrning av LinTeks kårstuga” 

att Styrelsen ser till att lämpliga styrdokument uppdateras med slutår för Projektledare Kårstugan. 

 

KÅRSTYRELSEN 20/21 
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Proposition gällande revidering av Mål- och visionsdokumentet 

Vid konkretiseringen av Verksamhetsplans-punkt 1 (VP1) uppmärksammades att det långsiktiga mål som den                         
ämnar att bidra till för LinTeks utveckling var ganska löst kopplad. Vid läsning av dokumentet märks det att                                   
innehållet under Mål och vision inte hör hemma tillsammans med övrigt innehåll i punkten (Se bilaga 1). När                                   
förslag till VP-punkter skrivs är det menat att de ska höra ihop med något av LinTeks mål. Detta tycker                                     
Styrelsen är bra eftersom att det försäkrar att VPs just främjar LinTeks långsiktiga utveckling och interna mål.                                 
Det finns dock inget av de befintliga målen som går att, utan lite mental gymnastik, koppla ihop med VP1.                                     
Eftersom VP1, som den nu är skriven, är viktig för LinTeks långsiktiga utveckling, men saknar anknytning till                                 
LinTeks mål, har lett till att Styrelsen kommit fram till att det finns brister i LinTeks mål och vision. 

Mycket av det arbete som LinTek genomför eller ämnar att genomföra idag, handlar om att alla teknologer                                 
vid Linköpings universitet ska känna en samhörighet med LinTek. Vi vill att alla ska veta vilka LinTek är och                                     
att de ska känna att de kan vända sig till kåren med relevanta frågor och problemställningar som dyker upp.                                     
Detta återfinns dock inte tydligt i LinTeks mål. För att komplettera för avsaknaden yrkar Styrelsen för att                                 
utöka målen i Mål- och visionsdokumentet med Varje teknolog ska känna en samhörighet och tillit till LinTek samt                                   
en tillhörande strategi beskrivande hur målet ska uppnås. Ett sådant mål skulle även gå väl i linje med LinTeks                                     
varje teknolog vid LiTH skall få en utbildning i världsklass samt ha en fantastisk studietid och lysande framtidsutsikter ämnar                                     
att alla teknologer eftersom målet ämnar att vi ska nå ut till alla studenter med vad LinTek gör.  

Någonting som Styrelsen diskuterat i samband med framtagningen av det nya målet som presenterats, är att                               
det kan vara en svaghet när en organisation har för många mål och strategier. För många strategier kan leda                                     
till att en organisation får en diffus långsiktig riktning och uppgifterna som ska genomföras blir spretiga. Om                                 
FuM skulle finna att utökningen av separata mål till 8 stycken skulle bli många yrkar Styrelsen för att ta bort                                       
målet Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra med följande motivering. 

Inom LinTek genomförs inte mycket aktivitet för att i framtiden kunna uppfylla målet Alla teknologer skall                               
känna stolthet och samhörighet med varandra. Visst bra arbete utförs, exempelvis styrelseutbildningen som                         
genomförs för alla sektioner där sektionsstyrelserna får chansen att träffa och lära sig av varandra. Dock är                                 
det inte idag tillägnat mycket aktivitet för att komma på och skapa nya kontaktytor för att i framtiden uppnå                                     
målet. Ytterligare, kan argument göras för att det inte är LinTeks uppgift att främja kontakten och                               
sammanhållningen mellan alla teknologer, såsom mellan de studerande på olika campus. Åtminstone inte till                           
fördel över andra uppgifter som kan främja teknologerna. Med andra ord, att ta bort detta målet anser                                 
Styrelsen inte är jätteviktigt idag, men kan till fördel göras för att långsiktig förbättra LinTeks fokus och                                 
säkerställa att mindre nödvändiga arbetsuppgifter inte tas an. Arbetet som LinTek redan genomför i linje med                               
detta mål och gynnar teknologerna, tror inte Styrelsen skulle sluta genomföras i och med borttagningen av                               
målet. Om målet inte tas bort bör, inom en inte för lång framtid, en diskussion hur mer arbete kan                                     
genomföras för att målet ska uppfyllas.  

Med anledning av ovanstående yrkar Styrelsen: 

att i Mål- och visionsdokumentet ändra “ 

● Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet. 
● Varje teknolog skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin situation på LiU. 
● Varje teknolog skall vara väl förberedd för arbetslivet. 
● Varje teknolog skall ha en skälig levnadsstandard. 
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● Varje teknolog skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet.” 
● Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra. 
● Alla teknologer skall behandlas på lika villkor. 

Till “ 

●  Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet. 
● Varje teknolog skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin situation på LiU. 
● Varje teknolog skall vara väl förberedd för arbetslivet. 
● Varje teknolog skall ha en skälig levnadsstandard. 
● Varje teknolog skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet. 
● Alla teknologer skall behandlas på lika villkor.  
● Varje teknolog ska känna en samhörighet och tillit till LinTek." 

att i Mål- och visionsdokumentet under Strategier lägga till följande underrubrik med tillhörande innehåll 

“Varje teknolog ska känna en samhörighet och tillit till LinTek 

För att alla teknologer ska känna en koppling till LinTek och vilja vända sig till kåren med sina problemställningar är det 
viktigt att det byggs upp en tillit parterna emellan. Det är därför viktigt att säkerställa så LinTek når ut till alla studenters och 
att en insats görs för att tillfredsställa samtliga studenters behov oavsett sektion eller campus. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att bemöta studenters problem på ett konstruktivt och lösningsorienterat vis. 

LinTek skall arbeta för att synas bland studenter och nå ut med vad LinTeks syfte är bland teknologer på universitetet. 

LinTek skall arbeta för att bemöta alla teknologers behov oavsett campus de studerar på. 

LinTek skall arbeta för att bemöta alla teknologers behov oavsett vilken sektion de studerar vid.” 

att i Mål- och visionsdokumentet under Strategier ta bort underrubrik Alla teknologer skall känna stolthet och 
samhörighet med varandra och tillhörande innehåll 
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Proposition gällande revidering av VP1 - LinTeks arbete på de olika 

campusen 

Eftersom innehållet under Mål och vision i VP1 inte går i linje med resten av innehållet i VP-punkten, yrkar                                     
styrelsen att ändra innehållet till ett mål som är mer enhetligt med vad VP-punkten ämnar åstadkomma. För                                 
ytterligare information se Proposition gällande revidering av Mål- och visionsdokumentet. 

Med anledning av ovanstående yrkar Styrelsen: 

att i VP1 under rubriken Mål och vision ändra 

● Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra. 
● LinTek skall främja utvecklingen av nya, och existerande, kontaktytor mellan teknologer på olika utbildningar. 

Till 

● Varje teknolog ska känna en samhörighet och tillit till LinTek 
● LinTek skall arbeta för att bemöta alla teknologers behov oavsett campus de studerar på. 
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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

Reviderat:
den 2020-09-23 av Lucas Sevelin. Fastställd av kårfullmäktige 2020-10-⒔
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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.

Milsten ⒈ 1: Kårstyrelsen ska utvärdera samarbetsavtalet med teknologsektionerna och se över
möjligheten att tillsätta fler studeranderepresentantplatser via sektionsstyrelser.

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?

Milsten ⒊1 : Inför varje hyresgästsmöte, en gång per termin, ska åsikter gällande studenternas
fysiska arbetsmiǉö samlas in.

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.

Milsten ⒋ 1: LARM-kommitten ska en gång per läsår med hjälp av sektionerna samla in
önskemål på företag till mässan.

Milsten ⒋ 2: Studentutvärderingen efter LARM ska innehålla en fråga om teknologens upp-
levelse av om det fanns företag för denne och utvärderas därefter.

1Även kallat SMARTa mål.
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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.

Milsten ⒌ 1: Undersöka möjligheten till att få rapporter från KOMBO angående LiUs stu-
denters boendesituation.

Milsten ⒌ 2: Införa en fokusgrupp i Kårledningen som kan se över hur LinTek kan arbeta för
att milstolpe 5 ska kunna uppnås.

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.

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

Milsten ⒍ 1: Medlemsförmåner ska utvärderas kontinuerligt varje verksamhetsår för att vara
väl anpassade till teknologernas behov och önskningar.

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.

Milsten ⒎ 1: Vid verksamhetsårets start ska vice kårordförande kalla alla med attesträtt till
möte och revidera budgeten
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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] 

den 28 september av Anton Birgersson. Faställt på Kårstyrelsemöte [nr 3, 20/21] 

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. 

Kommenterad [CA1]: - ´Lagt till revideringsdatum under 1.4 (gul 
mark) 
- Tagit bort stycket: Lika villkors-utskottet 
- Konsekvensjusterat numrering 
- Ändrat under LiTHanian se gul markering 
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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. 

Projektgrupp Kårstugan har som syfte att vara Projektledare Kårstugan behjälplig genom att se 

till så att nödvändiga renoveringar på kårstugan blir genomförda, att ett bokningssystem för 

kårstugan tas fram samt genom att marknadsföra kårstugan för studenter till dess att kårstugan 

får en lagom hög beläggningsgrad. Projektgruppen utses av PK, som även ansvarar för att 

projektgruppens arbete utvärderas och dokumenteras åt framtida projektgrupper. 
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Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.  

Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att skapa en 

möjlighet att långsiktigt styra verksamhetens strategiska fokus. Det görs bland annat genom att 

fördela ansvar och arbetsområden till poster och betona särskilt viktiga arbetsuppgifter inom 

posters ansvar. 

Arbetsbeskrivningen skall  

● styra kårledningens arbete och LinTeks verksamhet 

● vara ett verktyg i överlämningsarbetet 

● fungera som ett informativt dokument, till exempel för en intresserad sökande till en 

post eller för en ledamot i kårfullmäktige  

● öka transparensen i kårledningens arbete.  

Dokumentet är tänkt att utvecklas, uppdateras, anpassas och förbättras både på kort och lång 

sikt.  

Utkast färdigställt den 26 maj 2014 av Niclas Söör, Magdalena Smeds och Martin Gollvik. 

Fastställt enligt beslut per capsulam och lagt till handlingarna på kårstyrelsemöte [nr 11, 13/14]. 

Revideringar har gjorts: 

den 10 november 2014 av Sebastian Brandtberg. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 5, 14/15] 

den 11 februari 2015 av Arvid Söderström och Albin Mannerfelt. Fastställt på kårstyrelsemöte 

[nr 7, 14/15] 

den 5 oktober 2015 av Karin Jerner. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 3, 15/16] 

den 3 oktober 2016 av Seth Ramström. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 3, 16/17] 

den 30 augusti 2017 av Amanda Granqvist. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 2, 17/18] 

den 28 juni 2019 av Elin Mattsson, Beatrice Partain och Jakob Steneteg. Fastställt enligt 

presidiebeslut och lagt till handlingarna på kårstyrelsemöte [nr 1, 19/20] 

den 10 maj 2020 av Sebastian Carlshamre. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 12, 19/20] 

den 10 november 2014 av Sebastian Brandtberg. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 5, 14/15] 

den 11 februari 2015 av Arvid Söderström och Albin Mannerfelt. Fastställt på kårstyrelsemöte 

[nr 7, 14/15] 

den 5 oktober 2015 av Karin Jerner. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 3, 15/16] 

den 3 oktober 2016 av Seth Ramström. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 3, 16/17] 

den 30 augusti 2017 av Amanda Granqvist. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 2, 17/18] 

den 28 juni 2019 av Elin Mattsson, Beatrice Partain och Jakob Steneteg. Fastställt enligt 
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presidiebeslut och lagt till handlingarna på kårstyrelsemöte [nr 1, 19/20] 

den 10 maj 2020 av Sebastian Carlshamre. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 12, 19/20] 

 

den 1 september 2020 av Lucas Sevelin. Fastställt på kårstyrelsemöte [nr 3, 20/21] 
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Kårordförande, KO, är huvudansvarig för ledning av LinTek samt organisering och 
övervakning av arbetet inom kårledningen. KO är heltidsarvoderad under perioden juni till och 
med juni samt ytterligare två veckor för efterarbete under sommaren. 
 
KO skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas och 
utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till 
dennes efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 
verksamhetsår.  

KO står för arbetsgivaransvaret för LinTeks arvoderade. Detta inkluderar att ansvara för den 
psykiska och fysiska arbetsmiljön, så att risken för ohälsa hos de arvoderade minimeras. 

KO står, tillsammans med vice kårordförande, för ledningen av LinTek. Detta inkluderar att 

övervaka den dagliga verksamheten samt upprätthålla god kommunikation inom hela 

organisationen. De ansvarar för att kårstyrelsens beslut implementeras i kårledningen, för att 

organisera, prioritera och följa upp arbetet i kårledningen samt för överlämning för tillträdande 

personer i kårledningen.  

KO är LinTeks representant mot LinTeks bolag och har ansvar för att hålla sig uppdaterad om 

vad som händer inom bolagen, både vad gäller verksamhet, ekonomi och långsiktiga mål.  

KO skall, tillsammans med vice kårordförande, representera LinTek genom att vara synlig för, 

och ha kontakt med, de olika delarna av LinTeks organisation så som kårfullmäktige,       

kommittéer och utskott. Detta inkluderar även att leda ordföranderådet. 

KO skall representera LinTek externt och är LinTeks ansikte utåt och därmed primär 

kontaktperson, gentemot media, politiska aktörer, kommuner, universitetet, sektioner 

studentföreningar och andra parter. KO är ansvarig för LinTeks pressmeddelanden.  
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Vice kårordförande, vKO, är huvudansvarig för LinTeks ekonomi, avtal och arkivering. vKO 

skall även vara kårordförande behjälplig i dennes arbetsuppgifter och skall vid kårordförandes 

frånvaro eller på dennes förordnande inträda i kårordförandes ställe. vKO är heltidsarvoderad 

under perioden juni till och med juni samt ytterligare två veckor för efterarbete under 

sommaren. 

vKO skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas och 

utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till 

dennes efterträdare.  

vKO skall ansvara för LinTeks budget, kontinuerlig bokföring och redovisning. Detta inkluderar 

att ansvara för LinTeks löpande ekonomiska rutiner och resultatuppföljning samt framtagning 

av budget för nästkommande verksamhetsår. vKO skall även verka som rådgivare för LinTeks 

kårledning, samt leda ekonomigruppen och kassörsrådet. 

vKO är LinTeks primära kontaktperson i ekonomiska frågor gentemot enskilda teknologer, 

kommuner, universitetet, studentföreningar och andra aktörer. 

vKO står, tillsammans med kårordförande, för ledningen av LinTek. Detta inkluderar att 

övervaka den dagliga verksamheten samt upprätthålla god kommunikation inom hela 

organisationen. De ansvarar för att kårstyrelsens beslut implementeras i kårledningen, för att 

organisera, prioritera och följa upp arbetet i kårledningen samt för överlämning för tillträdande 

personer i kårledningen. 

vKO skall, tillsammans med kårordförande, representera LinTek genom att vara synlig för, och 

ha kontakt, med de olika delarna av LinTeks organisation så som kårfullmäktige, kommittéer 

och utskott. 

vKO skall representera LinTek externt och är LinTeks ansikte utåt och därmed sekundär 

kontaktperson, gentemot media, politiska aktörer, kommuner, universitetet, sektioner, 

studentföreningar och andra parter. 
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Studiesocialt ansvariga, SA, är huvudansvariga för LinTeks studiesociala verksamhet och skall 

verka för att alla teknologer har en givande studietid. LinTek har två stycken SA som är 

heltidsarvoderade under perioden januari till och med januari, respektive juni till och med juni. 

SA skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dessas arbetsområde utvärderas och utvecklas, 

vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till dessas 

efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår.  

 

SA är LinTeks primära kontaktpersoner i alla studiesociala frågor gentemot enskilda teknologer, 

kommuner, universitetet, festerier, fadderier, övriga studentföreningar och andra aktörer.  

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar, SAm, ska stödja och koordinera de i LinTeks 

organisation som har operativt ansvar i mottagningen. Vidare ansvarar SAm för bedömningar i 

de frågor där mottagningspolicyn kan anses ha brutits samt LinTeks del i processen att revidera 

mottagningspolicyn. Vidare är SAm direkt ansvarig för den internationella mottagningen för 

LinTeks räkning. SAm ansvarar för kontakten med Studenthälsan gällande planering och 

genomförande av fadderutbildningen. 

SAm har som uppgift att stötta studentlivet vid LiU. Detta involverar bland annat att hjälpa 

organisationer med praktiskt stöd samt ge råd vid arrangemang. 

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. 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. 

Eventutskottet utses och leds av SAc och har i uppgift att stärka gemenskapen bland LinTeks 

engagerade genom interna evenemang. 
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SAc, tillsammans med UAu, är huvudansvarig för LinTeks arbete med att tillvarata 

internationella teknologers intressen. Detta inkluderar att vara kontaktperson gentemot 

studentföreningar eller sektioner som bedriver internationell verksamhet samt mot enskilda 

internationella teknologer, i syfte att skapa samhörighet med resten av universitetet samt om 

problem uppstått i samband med studentens studietid. SAc, tillsammans med UAu, leder även 

det internationella rådet. 
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Utbildningsansvariga, UA, är huvudansvariga för LinTeks arbete i utbildningsfrågor. LinTek har 

två stycken UA som är heltidsarvoderade under perioden januari till och med januari, respektive 

juni till och med juni.  

UA skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom deras arbetsområde utvärderas och utvecklas, 

vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till deras 

efterträdare samt vara behjälpliga i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår.  

UA skall aktivt bedriva påverkansarbete för förbättrad utbildning och högre utbildningskvalitet 

för samtliga teknologer samt för att all utbildning vid LiTH skall vara      rättssäker. UA skall 

särskilt behandla enskilda teknologers förfrågningar om hjälp i utbildningsrelaterade ärenden. 

Detta inkluderar representation gentemot universitetet i övergripande utbildningsrelaterade 

frågor samt ledning av utbildningsrådet. 

UA är LinTeks primära kontaktpersoner i alla utbildningsfrågor gentemot enskilda teknologer, 

enskilda doktorander, kommuner, universitetet, studentföreningar och andra aktörer. 

Utbildningsansvarig med studeranderepresentantsansvar, UAs skall ansvara för LinTeks 

studeranderepresentation gentemot LiU samt sträva efter att ständigt öka teknologernas 

inflytande. Detta inkluderar utbildning av, och kontakt med, samtliga LinTeks 

studeranderepresentanter. 

UAs är även ansvarig för LinTeks pedagogikpris, Gyllene moroten. Detta innebär att sätta ihop 

en jury för att utse en vinnare, se till att LinTeks pedagogikpris kommuniceras ut till sektionerna 

samt se till att utlämnandet av LinTeks pedagogikpris inträffar. 

 

UAs är huvudansvarig för studenter som väljer att studera utomlands, det vill säga, utresande 

studenter.  

UAs ansvarar för att upprätthålla kontakten med doktorandsektionen LiUPhD.  
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Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar, UAu, skall ansvara för kontakten med 

universitetet gällande utbildningsfrågor samt sträva efter att ständigt öka teknologernas 

inflytande på universitetet. 

 

UAu, tillsammans med SAc, är huvudansvarig för LinTeks arbete med att tillvarata 

internationella teknologers intressen. Detta inkluderar att vara kontaktperson för internationella 

teknologer som har stött på problem under sin studietid samt att underlätta för dem att få 

inflytande över sin utbildning. UAu skall vara LinTeks kontaktperson gentemot de övergripande 

organ på universitetet som hanterar inresande teknologer. UAu, tillsammans med SAc, leder 

även internationella rådet. 

UAu ansvarar för att driva LinTeks doktorandfrågor mot universitetet. 
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Näringslivsansvarig, NA, är huvudansvarig för LinTeks arbete med arbetsmarknads- och 

näringslivsfrågor samt ansvarar för LinTeks kontakter med näringslivet. NA är heltidsarvoderad 

under perioden juni till och med juni. 

NA skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas och 

utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till 

dennes efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår.  

NA ansvarar för LinTeks näringslivsverksamhet. Detta inkluderar att ansvara för LinTek 

Näringsliv som arrangerar näringslivsevenemang i Linköping och Norrköping. Syftet med ett 

näringslivsevenemang skall vara att främja teknologernas möjligheter att under studietiden 

anskaffa sig relevant erfarenhet inför arbetslivet samt förmedla möjligheten till långsiktiga 

kontakter mot näringslivet.  

Ett årligen återkommande näringslivsevenemang som NA ansvarar för är LinTeks klimatvecka.  

NA skall även leda näringslivsgruppen, näringslivsrådet och alumnirådet, samt vara ett stöd för 

fadderiernas sponsgrupp.      

Utskottet utses och leds av NA och är en resurs för NA i arbetet med att arrangera 
näringslivsevenemang. 

NA är LinTeks primära kontaktperson i alla näringslivsfrågor gentemot företag, kommuner, 

universitetet, studentföreningar och andra aktörer.  

NA är ansvarig för engagemangsstipendiet.  

NA ansvarar för LinTeks samarbetsverksamhet. Syftet med samarbetena skall vara sådana att de 

medför förmåner för LinTeks medlemmar. Detta inkluderar att kontinuerligt söka efter 

samarbeten med olika parter som kan medföra förmåner till LinTeks medlemmar. Ansvaret 

innebär även att underhålla och sköta de avtal som LinTek slutit i samband med dessa 

samarbeten samt upprätthålla en uppdaterad lista över de samarbeten LinTek har och haft.   
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Marknadsföringsansvarig, MF, är huvudansvarig för LinTeks informations- och 

marknadsföringsarbete. MF är heltidsarvoderad under perioden januari till och med januari. 

MF skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas och 

utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till 

dennes efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår.  

MF är huvudansvarig för att, med LinTeks varumärkes- och informationsstrategi som 

utgångspunkt, hålla samman LinTeks marknadsföring och skapa kontinuitet. Detta inkluderar 

att kvalitetssäkra, utveckla och internt informera om LinTeks varumärkes- och 

informationsstrategi samt leda marknadsföringsgruppen. 

MF är huvudansvarig för LinTeks arbete med att koordinera informationsspridningen till 

teknologerna vid tekniska fakulteten. Detta innefattar att ansvara för LinTeks hemsida, att 

relevant information finns tillgänglig på engelska samt LinTeks pressmeddelanden och närvaro i 

sociala medier. MF skall även leda informationsrådet. 

MF är ansvarig för att koordinera LinTeks arbete med medlemsrekrytering. 

Marknadsföringsutskottet utses och leds av MF och är en resurs för MF i arbetet med 

marknadsföring och informationsspridning. 

MF är LinTeks primära kontaktperson i alla frågor som gäller marknadsföring och 

informationsspridning gentemot enskilda teknologer, kommuner, universitetet, 

studentföreningar och andra aktörer.  
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Projektledaren för LARM, PL, ansvarar för planering och genomförande av LinTeks 

arbetsmarknadsdagar, LARM. Till sin hjälp har PL en kommitté. PL är heltidsarvoderad under 

perioden juni till och med juni. 

PL skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas och utvecklas, 

vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till dennes 

efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår.  

 

LARM-kommittén utses av PL och skall vara en resurs för planering och genomförande av 

LARM. PL arbetsleder kommittén vilket inkluderar att fastslå kommitténs struktur samt leda 

kommitténs arbete under projektets gång. PL ansvarar även för att kommitténs arbete 

utvärderas och dokumenteras åt framtida kommittéer.  

 

Utöver arbetet med LARM så skall PL även vara näringslivsansvarig behjälplig i att kultivera 

LinTeks näringslivskontakter.  
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Studentorkesterfestivalens general, SOF-generalen, är huvudansvarig för LinTeks arbete med att 

arrangera Studentorkesterfestivalen i Linköping under år med udda årtal. Till sin hjälp har SOF-

generalen en kommitté. SOF-generalen är heltidsarvoderad under perioden juni till och med 

juni. 

SOF skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas och 

utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till 

dennes efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår.  

SOF-kommittén utses av SOF-generalen och skall vara en resurs för planering och 

genomförande av Studentorkesterfestivalen. SOF-generalen arbetsleder kommittén vilket 

inkluderar att fastslå kommitténs struktur samt leda kommitténs arbete under projektets gång. 

SOF-generalen ansvarar även för att kommitténs arbete utvärderas och dokumenteras åt 

framtida kommittéer. 
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Chefredaktör för LiTHanian, ChefRed, är ansvarig utgivare av medlemstidningen LiTHanian 

och huvudansvarig för LinTeks arbete med LiTHanian. ChefRed är därmed primär 

kontaktperson gällande tidningen. Till sin hjälp har ChefRed en redaktion.  

ChefRed skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas och 

utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till 

dennes efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår. 

LiTHanian-redaktionen utses av ChefRed och skall vara en resurs i produktionen av LiTHanian. 

ChefRed arbetsleder redaktionen vilket inkluderar att fastslå redaktionens struktur samt leda 

redaktionens arbete under årets gång. ChefRed ansvarar även för att redaktionens arbete 

utvärderas och dokumenteras åt framtida redaktioner.  
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Mottagningsansvariga, MA, är huvudansvariga för LinTeks arbete med att planera och 

genomföra LinTeks mottagning. LinTek har två stycken MA, en med ansvar för mottagningen i 

Linköping och en med ansvar för mottagningen i Norrköping. MA är heltidsarvoderade i 

augusti. 

MA skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas och 

utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till 

dennes efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår. MA ansvarar även för att, till kårstyrelsen, lägga fram förslag på varsin 

projektplan. 

 

MA bistår Studiesocialt ansvarig i processen vid revidering av mottagningspolicyn samt ansvarar 

för att LinTeks mottagningsverksamhet följer denna mottagningspolicy. 

MA skall stödja fadderier, ansvariga sektioners faddergrupper och basårsorganisationer med att 

genomföra mottagningen. Detta inkluderar att för dessa planera och genomföra relevant 

utbildning samt att leda mottagningsråden.  

MA är ansvariga för utformandet av fadderhandboken. MA bistår Studiesocialt ansvarig i 

planering och genomförande av fadderutbildning. 

MA är LinTeks primära kontaktperson i alla frågor som gäller mottagningen i respektive stad 

gentemot enskilda teknologer, kommuner, universitetet, festerier, fadderier, övriga 

studentföreningar och andra aktörer. 
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München Hobens general, MH-generalen, är huvudansvarig för LinTeks arbete med att 

arrangera München Hoben under mottagningen. Till sin hjälp har MH-generalen en kommitté. 

MH-generalen är heltidsarvoderad i augusti. 

MH-generalen skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas 

och utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika 

överlämningen till dennes efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för 

nästkommande verksamhetsår.  

München Hoben-kommittén utses av MH-generalen och skall vara en resurs för planering och 

genomförande av München Hoben. MH-generalen arbetsleder kommittén, vilket inkluderar att 

fastslå kommitténs struktur samt leda kommitténs arbete under projektets gång. MH-generalen 

ansvarar även för att kommitténs arbete utvärderas och dokumenteras åt framtida kommittéer. 
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Ordförande för mattehjälpen är huvudansvarig för LinTeks arbete med att anordna räknestugor 

och Crash Courses.  

Ordförande för mattehjälpen skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes 

arbetsområde utvärderas och utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande av den 

postspecifika överlämningen till dennes efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta 

fram budget för nästkommande verksamhetsår. 
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IT-ansvarig, IT, är huvudansvarig för LinTeks IT-hantering och de arbetsuppgifter som är 

kopplade till IT.  

IT skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom dennes arbetsområde utvärderas och utvecklas, 

vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till dennes 

efterträdare samt vara behjälplig i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår. 

IT är internt ansvarig för LinTeks hemsida. Det innebär att vara primär kontaktperson inför 

kårfullmäktige, kårstyrelsen och kårledningen och att arrangera utbildning varje år som möjliggör 

för berörda parter att hantera innehåll på hemsidan. IT är också ansvarig för kontakten med 

leverantören av LinTeks hemsida, i vilket det ingår att upprätthålla kommunikation såväl som 

leda framtida utvecklingsarbeten. 

IT ansvarar för att underhålla LinTeks domäner. I detta ingår huvudansvaret för subdomänerna. 

Dokumentation är en viktig del i arbetet. 

LinTek är en stor organisation som är i behov av struktur vad gäller IT-utrustning. I det ingår 

inköp, underhåll, inventering och överblick av reservutrustning. Mjukvarulicenser ingår också. 

Dokumentation är en viktig del i arbetet. 

IT är kontaktperson för de personer som jobbar med IT inom LinTeks utskott. Det innefattar 

att hålla en struktur för utskottsöverskridande samarbeten som är till gagn för LinTeks IT-

hantering. Ovan nämnda ansvarsområden bör skötas i samråd med LinTeks engagerade inom 

IT. 
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Projektledare Kårstugan, PK, är huvudansvarig för renoveringen och uthyrningen av LinTeks 

kårstuga. Till sin hjälp har denne en projektgrupp. Projektet kommer finnas kvar till 

verksamhetsåret 24/25. 

PK skall säkerställa att LinTeks verksamhet inom deras arbetsområde utvärderas och utvecklas, 

vilket inkluderar planering och genomförande av den postspecifika överlämningen till deras 

efterträdare samt vara behjälpliga i arbetet med att ta fram budget för nästkommande 

verksamhetsår. 

 

Projektgruppen för Kårstugan utses av PK och skall vara en resurs för att se till så att 

nödvändiga renoveringar på kårstgugan blir genomförda, samt marknadsföra kårstugan för 

studenter så att kårstugan får en lagom hög beläggningsgrad. PK ansvarar även för att 

projektgruppens arbete utvärderas och dokumenteras åt framtida projektgrupper.  

För att uppfylla de krav som ställts av Kårfullmäktige kommer stugan renoveras. PK ska 

tillsammans med projektgruppen se till att dessa renoveringar utförs enligt gällande 

lagstiftningar. Efter att renoveringarna är slutförda ska det även utföras underhåll, som faller på 

projektgruppen att utföra.  

PK ska tillsammans med projektgruppen och andra lämpliga resurser inom LinTek ta fram ett 

bokningssystem för kårstugan. Bokningssystemet ska vara tillgängligt både internt för LinTeks 

engagerade och för LinTeks medlemmar.  

Formaterat: Normal
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Det här reviderades till dess nuvarande form 2020-01-15 av kårstyrelsen 19/20. Istället för att de 

tillträdande ska lägga en mängd energi åt att skriva ett dokument som knappt skiljer sig från år till 

år har essensen försökt plockats ur och tydliggjorts. Anledningen är dels ett mer kärnfullt, hållbart 

engagemang, dels mindre byråkrati. Förhoppningen är att projektledarna ska få samma 

iscensättning av sitt projekt som företrädare fått men med mer energi och glädje till annat. 

Under projektåret kommer ett antal avstämningar hållas mellan projektledaren och kårstyrelsen. 

Vid dessa kommer dels utfallen från de workshops som ska genomföras (bilaga 3) diskuteras, samt 

de delar som ingår i projektplanen: fokusområden, projektmål, beroenden, utmaningar och 

genomförande.  

Tanken med avstämningarna är att de är tillfälle för kårstyrelsen att få reda på vad som sker inom 

projektet, men också för dig att bolla tankar med några som inte är insatta på detaljnivå i projektet. 

Lägg därför lite fokus inför avstämningarna så att de blir så bra som möjligt för alla inblandade: 

vad vill du att de frågar dig om och följer upp på? 
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Ord Betydelse 

Kårstugan Huset som LinTek köpt. 

PK Projektledare Kårstugan. 

Projektgruppen De fyra studenter som tillsammans med PK arbetar med projektet. 

Teknolog Student som studerar vid en utbildning på den tekniska fakuliteten. 

Lantmäteriet Den myndighet som registrerar och säkrar ägandet av fastigheter 

och hanterar deras gränser. 

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. 

Servitut Juridiskt begrepp för rätten som en fastighet har för att nyttja en 

annan fastighet på ett visst sätt.   
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Tidigare PK har mestadels ägnat sig åt husletande och föregående år köptes ett hus. Projektet som 

sittande PK har framför sig blir därför väldigt annorlunda från tidigare. En lärdom från tidigare 

är att saker tar tid. Sedan projektets start 2012? har det tagit åtta år att hitta ett lämpligt hus. 

Det första fokusområdet handlar om att få stugan i brukbart skick för studenter. Det handlar om 

att genomföra de renoveringar som behöver göras införskaffa möbler och andra inventarier samt 

inreda huset. 

Det andra fokusområdet kommer vara att ta fram en ordentlig plan för driften av kårstugan. I det 

inkluderas att implementera ett bokningssystem och regelverk för vad som gäller vid uthyrning.  

 

Nr Projektmål Koppling till målbild 

a Gör budget  3,4,5 

b Köp huset 4,5,6,7,8,9 

c Genomför renoveringar 1,4,5,6,7,8,9 

d Inred 1,4,5,6,9 

e Implementera driftsystem 1,4,5,6,9 

 

Beroende Hur och varför 

Lantmäteriet Lantmäteriet sköter avstyckningen av tomten vilken behöver bli färdig 

för att vi ska kunna köpa huset av markägaren.  

Hantverkare och 

andra företag som 

anlitas 

Samarbete med aktörer som utför tjänster åt oss, tex renovering. Det 

är viktigt att kommunikationen fungerar så att de kan utföra ett arbete 

som vi och de blir nöjda med.  
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Budget De ekonomiska resurserna vi har begränsar vilka renoveringar och 

inköp som kan göras.  

Markägaren Till dess att avstyckningen är genomförd hyr vi huset utav Magnus 

som köpt marken. Därför är det viktigt att vår relation och 

kommunikation fungerar på ett bra sätt 

Boverket Vi behöver förhålla oss till Boverkets byggregler vid renovering och 

ombyggnation. 

Kommunen Kan krävas bygglov för vissa ombyggnationer. Även avfallsinsamling. 

Grannar Bra att ha god kommunikation med grannar vid ändringar som kan 

påverka dem, tex trädfällning. 

Tillfartsväg Om tillfartsvägen visar sig gå över någon annans mark kan det 

behövas ett servitutsavtal 

Befintliga servitut Kan gälla rätt att ha elkabel, elledning, teleledning, fiber, vattenledning 

osv.  

Försäkringsbolag Rätt försäkring för verksamheten samt ha koll på vad den innebär.  

Elleverantör Koll på avtal. Gäller både nät- och elhandelsbolag. 

 

En stor utmaning i projektet är att det är något som inte genomförts tidigare. Därför finns det 

väldigt lite information och erfarenheter att utgå ifrån. Det gör att saker tar längre tid eftersom 

allt behöver göras från grunden.  

Covid-19 påverkar inte projektet Kårstugan i lika stor utsträckning som andra projekt men bidrar 

ändå med en del utmaningar. Risken finns att företag vi vill samarbeta med går i konkurs. 

Hantverkare och andra aktörer blir sjuka och saker drar ut på tiden.  

Ytterligare en stor utmaning är att få tiden att räcka till. Planering och arbete kring renovering är 

mycket tidskrävande och ska göras parallellt med studier. Att hitta en balans mellan studier och 

arbetet i LinTek blir därför en utmaning. Även att kunna delegera ut arbete på ett bra sätt till 

projektgruppen för att inte ta på sig för mycket arbete själv.  
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Delmoment Vad ska göras? 

0 Starta projektet 

1 Rekrytera projektgrupp 

2 Gör projektplan 

3 Gör budget för drift 

4 Gör budget för renovering 

5 Renovera köket 

6 Renovera källaren 

7 Gör stugan brukbar för studenter, inredning osv 

8 Skapa ett driftsystem med regler för bokningar 

9 Överlämning 

 

HT20 

 

VT21 
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På vilket uppdrag genomförs projektet? Kort beskrivning av projektets grund. 

Här ska de rader ur styrdokument som är direkt relevanta för projektet samlas. 

Visionen, dvs. koppling till mål- och visionsdokumentet, ska även finnas med här. 

Skriv också en kommentar på utdragen om varför det här är relevant. 

Målbilden handlar om det större sammanhanget i vilket projektet utförs. Vilka effekter kommer projektet att ge? 

Sätt upp mål som du kan arbeta efter.  

➢ Definiera målet eller anledningen till att driva projektet. Varför driver LinTek projektet? 

➢ Om vi lyckas med en målbild, vad händer i organisationen då? Vad vill vi skall hända?  

➢ Är effekten mätbar. Hur vet vi om/när vi uppnår effekten? 

Ex:  

Nr Målbild Koppling till LinTeks värdeord och/eller 

måldokument 

1 Öka vetskapen hos företag om studenter vid 

LiU. 

”Studenter vid LiTH ska ha lysande 

framtidsutsikter” 

2 Ge studenterna kontakt med näringslivet Verka för studenternas framtida karriär  

3 Bygga varumärket LinTek Intern organisation 

Om något avviker från den tänkta planen, hur ska du rapportera det och när ska du rapportera det? 

Vad är den slutliga leveransen? Ska vara tagbart. Ex: 

➢ Anordnad festival 

➢ Sammanställd utvärdering 

➢ Testamenten 

➢ Strukturerade dokumentmappar 

➢ Strukturerad kvittohantering 

Vilka kriterier skall vara uppnådda för att projektet skall anses som avslutas? När har du slutfört ditt uppdrag?  
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Kort sammanfattning av projektet, upplägg, genomförande och bakgrund – hur kom det till från början? 

Syftet ska med här. 

Hur kan projektet avgränsas och var avgränsas det? 

En kort, övergripande text om det som står under nedanstående underrubriker. 

Visuell översikt av organisationsstrukturen. 

Beskriv vilka roller som ska finnas, vilket ansvar som gäller för olika roller, hur arbetsuppgifterna är fördelade, 

vilken beslutsordning som skall gälla. 

Vilka resurser finns för projektet? Andra organisationer och personer. Tid är en förutsättning, planering en annan. 

Identifiera vilka projekt/utskott/personer som det skall samarbetas med, och kontaktpersoner till samarbetet. 

Hur fördelas ansvaret för att uppgiftens slutförs? 

Vilket ansvar projektet har mot och till: 

➢ Styrelsen 

➢ Projektledarens 

➢ Projektmedlemmars 

➢ Resurspersoner 

Till exempel om andra utskottsmedlemmar förväntas hjälpa till.
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Här beskrivs de tre delar som utförs som workshops tillsammans med andra.  

LinTeks yttersta syfte kan förenklat beskrivas som “studentnytta”. Vad är då studentnytta? För 

Mottagninsansvarig kan det handla om att ge nollan en bra start på sin studietid, för 

Utbildningsansvariga kan det vara att tillvarata studenternas intresse mot universitetet eller att se 

till att våra utbildningar håller hög kvalitet. Studentnytta kan även vara att tillhandahålla aktuell 

och prisvärd studentlitteratur eller att se till att det finns fungerande ventilation. Studentnyttan 

kan alltså vara väldigt abstrakt eller väldigt konkret. Studentnyttan skiljer sig åt beroende på var i 

LinTek du befinner dig. 

Under det här passet ska vi utforska den studentnytta som projektet bidrar med. Varför görs 

projektet?  

Att göra:  

1. Diskutera i helgrupp: vad är studentnytta i ”ditt” värdeord (utbildning, gemenskap, 

framtid) generellt? Brainstorma en stund ihop och skriv upp på tavlan. Det här får vara 

en introduktion till det projektspecifika arbetet. 

2. Nästa del handlar om att reflektera över studentnyttan i de olika projekten. Gör detta i 

helgrupp, samarbeta! Låt alla diskutera de olika projekten i turordning. Lägg några 

minuter på varje projekt. Projektledarna bör sitta med dator/papper och penna för att 

skriva ner de som uppkommer om deras projekt eller saker som de tycker stämmer in på 

deras projekt. 

a. Det kan vara enklare att reflektera utifrån olika intressentgrupper: engagerade i 

projektets organisation, studenter som besöker arrangemanget, alla LinTeks 

studenter oavsett engagemangsgrad osv. Alla får ut olika delar av studentnyttan. 

3. Alla läser tidigare års reflektion kring studentnytta för sitt projekt. Det viktigaste är ens 

egna reflektioner, men se om man missat något som man gärna vill ha med. 

4. Egen reflektion – passet bör sluta med 5 minuter reflektion. Alla bör tänka igenom 

följande frågor: 

a. Vad är den viktigaste studentnyttan av det som framkommit? 

b. Är något essentiellt för projektet? 

c. Är något överflödigt? “En bonus?” 

d. Utifrån det som framkommit: varför är ditt arrangemang en hörnsten i LinTeks 

verksamhet? 

e. Vad tycker du personligen är viktigast? Vad är din drivkraft? 

Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns det för ditt arrangemang detta år samt för ditt 

arrangemang långsiktigt? Syftet med det här tillfället är att få en överblicksbild av det.  

Att göra: 
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1. Rita upp (digitalt eller på papper) en klassisk SWOT och brainstorma. (SWOT = 

Strengths, weaknesses, opportunities, threats) 

Görs tillsammans med projektgruppen och läggs upp som du vill. Det är inget som behöver 

skickas in till kårstyrelsen, men meddela gärna när du genomfört den. Om kårstyrelsen känner 

behov av större inblick i projektet ska den också gå att göra tillgänglig.  

Att göra: 

1. Identifiering av risker 

2. Värdering av identifierade risker 

3. Åtgärdsplan 
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Ordlista 
PL – Projektledare för LARM2021  

PL20 – Projektledare för LARM2020 

GA - Gruppansvarig  

SG – Styrgruppen = PL + GA 

PG - Projektgrupp = Kommittén + koordinatorer 

LARM-organisationen/Organisationen – PG + värdar 

IA – Inledande anmälan  

FA – Fullständig anmälan 

NA - Näringslivsansvarig LinTek  

KO – Kårordförande LinTek  

vKO – vice Kårordförande LinTek  

ARG – Arbetsmarknadsgruppen inom Reftec  

LN – LinTek Näringsliv  

TekFak – Tekniska fakulteten vid Linköpings Universitet 

Teknologer – Studenter vid TekFak på Campus Valla och Norrköping (definitionen i denna 

projektplan) 

LSP – Linköping Science Park 

FHM – Folkhälsomyndigheten   
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Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs syftet med projektet LARM2021. Även vilken studentnytta projektet ska 

bidra till och dess koppling till LinTeks styrdokument eftersom LARM är en undergrupp inom 

LinTek. 

Inledning 
Denna projektplan är skriven av Projektledaren för LARM2021. Syftet med projektplanen är att 

vara ett verktyg för kårstyrelsen för att se hur projektet fortskrider samt skapa en struktur för 

projektet och vara ett verktyg för PL och PG under projektets gång. 

Beskrivning av projektet 
Kortfattat är syftet med LARM att vara en mötesplats för teknologer och företag där 

teknologerna ska förberedas inför arbetslivet och få inspiration inför sina fortsatta studier 

samtidigt som det ska bidra till att företagen får en ökad vetskap om teknologerna och 

utbildningarna vid Tekniska Fakulteten vid LiU. Det ska eftersträvas att alla teknologer känner 

att det finns potentiella framtida arbetsgivare på mässan. 

LARM arrangeras i år för 40:onde gången och är idag en av Sveriges största 

arbetsmarknadsmässor. Sedan starten har hundratals företag och tusentals välutbildade 

teknologer fått möjligheten att i avslappnade och omväxlande miljöer mötas, umgås och knyta 

långvariga kontakter inför framtiden. LARM hålls vanligtvis i C-huset, Kårallens matsal samt ett 

tält på Blå havet. 

Hur årets upplaga av LARM ser ut kommer ändras markant från tidigare år på grund av hur 

läget i Sverige ser ut med spridningen av covid-19. Dock är behovet och syftet med mässan 

fortfarande de samma. Som vanligt kommer LARM bestå dels av en och en halv införvecka 

(pre-LARM) och dels av själva mässdagen som äger rum den 9 februari 2021.  

Under pre-LARM erbjuds event som syftar till att inspirera eller utbilda studenterna, såsom 

inspirationsföreläsningar och en case-tävling. Dessutom skapas mötesplatser för studenter och 

företag, så som lunchföreläsningar och paneldebatter. Även event som syftar till att förbereda 

studenterna inför mässan förekommer, exempelvis CV-granskning och informationspass om 

hur man går på en digital mässa. Pre-LARM kommer att vara både digital och fysisk mycket 

beroende på läget i Sverige vid tidpunkten och företagens önskemål. Mässdagen kommer vara 

virtuell på en digital plattform. Studenterna kommer har möjlighet (om situationen tillåter) att 

vara på plats på mässområdet. Där kommer man bland annat kunna få teknisk hjälp, besöka den 

digital plattformen på en lugn plats, titta på livesändningar från företag, ta en kopp kaffe med 

mera. Till mässan kommer stora som små, lokala som internationella, säljande som tillverkande 

företag, organisationer och fackförbund. På mässdagen erbjuds teknologerna kontaktsamtal med 

de deltagande företagen. Mässdagen avslutas traditionsenligt med LARM-banketten och 

alternativsittningen. Tidigare år har en separat sittning för värdar, LARM-sittningen, anordnats, 

men sedan LARM2017 har alla värdar deltagit vid banketten. Hur sittningarna kommer se ut 

och vilka som kommer vara inbjudna är väldigt beroende utav FHM:s rekommendationer och 

svårt att säga i dagsläget. 

Projektet genomförs av LARM-organisationen som består av Projektledaren, LARM-

Kommittén (17 personer) och koordinatorerna (runt 20 personer), med ansvar i sjunkande 

ordning. Dessa bildar tillsammans projektgruppen. Under pre-LARM och själva mässdagen 

utökas organisationen ytterligare med värdar. Dessa har inga större arbetsuppgifter och står 
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under koordinatorerna, men är av stort värde och en av de största grundpelarna för att projektet 

ska kunna genomföras. Om värdar kommer rekryteras och hur många är i dagsläget inte 

bestämt. PG kommer fortfarande att behöva hjälp runt mässan men det kommer krävas 

betydligt mindre hjälp än i vanliga fall då runt 200 värdars tag in. 

Fram till 2017 hade LARM en huvudsamarbetspartner, det vill säga ett företag med ett större 

avtal med LARM som bland annat har funnit som stöd för projektets projektledare och fått 

synas mer än alla andra utställare. För att bli mer flexibla, erbjuda större bredd på företag till 

LiUs teknologer och möjliggöra nya samarbeten har LARM sedan 2018 ingen 

huvudsamarbetspartner, vilket inte kommer förändras i år. 

Uppdrag 
LARM utförs varje år av LARM-projektledaren på uppdrag av kårstyrelsen. Som tidigare nämnt 

är syftet med LARM att vara en mötesplats för teknologer och företag.  

Studentnytta 
Huvudsyftet med LARM, såsom all näringslivsverksamhet vid LinTek är att skapa studentnytta. 

Studentnytta kan dock vara olika för olika studenter. Nedan följer en diskussion om vad som 

anses vara den huvudsakliga studentnyttan med LARM: 

ENGAGERADE I LARM 

Mycket av LARMs studentnytta tillfaller de studenter som är direkt engagerade i organisationen. 

Som engagerad får man erfarenheter och möjlighet att utvecklas inom flera olika områden så 

som projektplanering och ledarskap. Man har även möjlighet att knyta kontakt med 

företagsrepresentanter och få sätta sin egen prägel på ett stort projekt och att i en kontrollerad 

miljö våga testa nya saker. Att sedan få se när projektet bli verklighet och känna att man ger 

nytta till både studenter och företag är också en aspekt av studentnytta. En annan studentnytta 

är att man får en erfarenhet att sätta på CV:t. Till sist är en stor studentnytta för de engagerade i 

LARM att lära känna personer över sektionsgränserna (och från andra universitet) och få roliga 

minnen vid sidan av studierna. Vilket kan motivera studierna ännu mer när man har något vid 

sidan om. Ovan sudentnytta är främst skrivet utifrån ett engagemang i projektgruppen men 

gäller även för värdarna om än i mindre utsträckning. 

LARMS BESÖKARE  

De studenter som besöker LARM får se vilka möjligheter som finns efter examen, som exjobb 

eller extrajobb/sommarjobb under studierna. Det här kan ger nytta på flera olika sätt: 

• Det breddar studenternas syn av arbetsmarknaden (många olika företag på plats). 

• Det gör det lättare att veta vilket område de vi arbeta inom eller vilket område de inte 

vill jobba inom. 

• Det gör dom mer inspirerade både i allmänhet och till fortsatta studier. 

• Det gör att dom får en koppling till det teoretiska de lär sig i kurser. 

• De känner sig mindre oroliga för vad som väntar efter examen. 

• De får en bild av vad företag söker och kan välja kurser utefter det. 
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Studenterna får också möjlighet att knyta kontakt med personer från näringslivet, vilket de kan 

ha nytta av både efter och under studietiden. Exempel är personer som har fått både 

anställningsintervju och jobb efter LARM. Genom att mingla blir studenterna också bättre på att 

kallprata samt får en avdramatisering av mötet med företag vilket kan hjälp vid framtida 

arbetsintervjuer. Studenterna får också en större koppling till samhället utanför den klassiska 

”studentbubblan”. Till sist är LARM också ett stort event på campus vilket i sig är roligt för 

studenterna att det händer något annat och ger variation på eventen på campus. 

ALLA LINTEKS STUDENTER (OCH LIUS ÖVRIGA STUDENTER) 

Även de studenter som inte besöker LARM, men som representeras av LinTek, gynnas av att 

LARM som event finns. Dels är det en viktig indikator att LinTek är en organisation som inte 

bara ser till studenters nytta under deras år på universitetet utan även inför framtiden, men det 

är också varumärkesstärkande för både LiU och LinTek. LARM är en marknadsföring av 

Linköpings universitet, LinTek och teknologerna, och ett väl genomfört event höjer statusen av 

alla de studenter LinTek representerar mot deltagande företag. Dessutom innebär ett högt 

intresse för LARM att universitetet ser att teknologerna är eftertraktade, vilket kan innebära 

större resurser inför framtiden. Företagen får också en ökad kunskap om de mindre etablerade 

programmen vid TekFak samt vilka kompetenser som olika studenter från olika program har. 

LARM går med vinst vilket gör att LinTek kan bedriva annan verksamhet som ger studentnytta 

på flertalet olika sätt för alla LinTeks studenter och övriga studenter på LiU. 

KOPPLING TILL VÄRDEORDET FRAMTID MER GENERELLT  

Mellan LARM och övrig Näringslivsverksamhet på LinTek ser jag ingen större skillnad. Men ju 

fler olika former av event och tillfällen som vi anordnar, desto större chans är det att vi når ut till 

alla våra studenter med den studentnytta som Näringslivsverksamheten ger.  

PRIORITERINGAR  

Vissa delar av ovanstående studentnytta kan inte bortses från. En viktig sådan är mötesplatsen 

mellan studenter och företag, samt inspirationsfaktorn. Utan dessa har LARM inte längre ett 

koncept, eftersom det är denna studentnytta som lockar både utställare och studenter till 

mässan. Marknadsföringsaspekten är även den viktig, då LinTeks och LiUs rykte i arbetslivet är 

centralt för LinTeks och LARMs fortlevnad.  

En annan central aspekt är avdramatiseringen av företag och deras representanter; både för 

besökare och engagerade i organisationen. För detta är bland annat pre-LARM (och LARM-

banketten) viktiga, och är således viktiga komponenter i ett väl genomfört projekt.  

En av de absolut viktigaste hörnstenarna i projektet är att våga göra fel och våga ta ansvar. Den 

nytta projektgruppen tar med sig från ett sådant arbete är något som är svårt att replikera på 

annat sätt, vilket alltså tar prioritet över ett perfekt event. Även att PG får ett givande och roligt 

engagemang är viktigt för LARMs rykte och fortlevnad. 

Kommittén har diskuterat igenom studentnytta och har sammanfattningsvis kommit fram till att 

de viktigaste studentnyttorna att arbeta med är att: 

• Bredda studenternas syn av arbetsmarknaden. 
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• Kunna ta reda på vad man vill arbeta med.   

• Skapa mötesplatser för att studenterna ska hitta jobb (få arbetsintervjuer). 

• Marknadsföra studenterna mot företagens  och öka deras kunskaper om våra studenter. 

Utdrag ur styrdokument 

Nedan listas utdrag ur de styrdokument som är direkt relevanta för LARM samt kommentarer 

om utdragens relevans. 

REGLEMENTET :  

”Projektledare LARM 

Arrangera LinTeks arbetsmarknadsdagar…” 

Säger sig själv, beskriver vad PLs arbetsuppgift är. 

VERKSAMHETSPLAN  

LinTeks arbete på de olika campusen 

Ett av målen är: LinTek skall främja utvecklingen av nya, och existerande, kontaktytor mellan 

teknologer på olika utbildningar. 

Denna verksamhetsplanpunkt är kopplat till att styrelsen ska undersöka hur LinTek ska arbeta 

på de olika punkterna. Det här är inget som direkt påverkar LARM i år. Däremot kan målet 

ovan kopplas till LARMs verksamhet. LARM arbetar för att alla nivåer av organisationen ska 

vara en blandning av teknologer från alla olika utbildningar. Även besökarna på LARM ska vara 

en blandning. 

BUDGETEN  

Budgeten är ett viktigt styrdokument då det är Kårstyrelsens och FUMs (och därmed 

studenternas) verktyg för att godkänna ramarna för hur projektet ska genomföras. En 

omfattande budgetrevidering kommer att göras under september då mässan inte kommer att 

genomföras som tanken var i våras när budgeten röstades igenom. 

DIREKTIV FÖR ARRANGEMANG  

” Samtliga arrangemang skall jobba för att synliggöra LinTek och ge förmåner till LinTeks 

medlemmar. Samtliga som arbetar på av LinTek anordnade arragemang ska veta att LinTek är 

huvudarrangör, vad LinTeks syfte är samt ha övergripande kunskap om LinTeks organisation.” 

LARM 

LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och består av en företagsmässa samt en bankett för 

företagsrepresentanter och teknologer.   

3.1.1 Syfte 

Syftet med LARM är att vara en mötesplats för teknologer och företag.  

3.1.2 Mål 

• LARM ska förbereda teknologerna för arbetslivet 
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• LARM ska bidra till att öka företagens vetskap om teknologerna och utbildningarna vid 

LiTH 

• Alla teknologer ska känna att det finns potentiella framtida arbetsgivare på mässan 

• LARM ska bidra positivt till LinTeks ekonomi.  

3.1.3 Organisation 

Till sin hjälp i arrangerandet av LARM ska projektledaren ha en kommitté. Inom kommittén ska 

det finnas en person som i den händelse att projektledaren inte kan fullgöra sina uppgifter träder 

in i dennes ställe. 

Direktivet för LARM är grunden för hur och varför projektet ska genomföras och de mesta är 

redan nämnt tidigare i denna projektplan. 

MÅL-  OCH VISIONSDOKUMENT  

Varje teknolog skall, efter examen, vara väl förbered för arbetslivet 

Strategi: 

• LinTek skall arbeta för att ge teknologerna goda kontakter inför arbetslivet under sin 

studietid.  

• LinTek skall arbeta för att teknologerna får god insikt i arbetslivets möjligheter och 

krav. 

• LinTek skall arbeta för att förbättra förutsättningarna för teknologer att anskaffa sig 

erfarenhet inför sitt framtida arbetsliv under studietiden. 

Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra 

Strategi: 

• LinTek skall arbeta för att främja gemenskap över campusgränserna. 

• LinTek skall främja utvecklingen av nya, och existerande, kontaktytor mellan teknologer 

på olika utbildningar. 

LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet 

Strategi: 

• LinTek skall arbeta för att kontinuerligt stärka sitt varumärke samt att den bild av 

LinTek som omvärlden har överensstämmer med den organisation som LinTek är och 

vill vara. 

• LinTek skall aktivt och strategiskt arbeta för att ingå nya, samt stärka sina nuvarande, 

samarbeten med andra organisationer. 

LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation 

Strategi: 

• LinTeks organisation skall kontinuerligt utvecklas. 
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• LinTeks arbete skall präglas av god kontinuitet och dokumentation. 

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

Strategi: 

• LinTek skall arbeta för att det skall vara roligt och givande att engagera sig i LinTek, 

oavsett nivå av engagemang och tidigare erfarenheter.  

• LinTek skall främja en gemenskap bland LinTek-aktiva.  

• LinTek skall arbeta med att kommunicera sin verksamhet, samt fördelarna med 

engagemang, till teknologerna.  

• LinTek ska arbeta för en hållbar arbetssituation för sina engagerade och arvoderade 

Kommentar: Värt att kommentera är att de tre sista strategierna kan bli mer utmanande i år. PL 

och PG kommer behöva arbeta på nya sätt för att kommunicera engagemanget LARM. Det är 

även viktigt för PG att fortsätta arbeta för ett mer hållbart engagemang och inte glömma bort 

det när saker kommer vara annorlunda i år. 

LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum 

Strategi: 

• LinTek skall utgå från teknologernas önskan och vilja i all sin verksamhet. 

• LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum vid allt arbete. 

LinTek skall vara den självklara representanten för teknologer 

Strategi: 

• LinTeks engagerade och arvoderade skall agera öppet och välkomnande mot 

teknologerna. 

Allmänna kommentarer: Dessa visioner är viktiga att ha med sig i projektet då det är kopplade till 

tidigare nämnd studentnytta och huvudsyftet till varför projektet genomförs. Att ha teknologen i 

centrum och jobba för att de ska vara väl förberedda inför arbetslivet är extra viktigt att ha i 

åtanke när upplägget av mässan görs om. Även att det ska vara en attraktiv organisation att 

engagera sig i är en av de viktigaste målen för LARM och LARMs fortlevnad. 

Genom tiderna 

• 1981 Första LARM arrangerades 

• 2009 LARM anordnas i både A- och C-huset för första gången  

• 2012 LARM slår fjolårets rekord med sina 154 utställare, en iPhone- och 

Androidapplikation ersätter LARM-katalogen samt ett 1000 m2 tält byggs på Blå Havet 

för ytterligare mässyta 

• 2018 HSP – Huvudsamarbetspartner var ett företag som betalade extra för att få synas 

på trycksaker samt få träffa PG bland annat. Detta tog man bort under LARM2018 då 

pengarna ej behövdes samt att det mest ställde till krångel med 
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avtal/betalning/förväntningar osv. (Sen är det alltid lite coolt att in inte behöver ha 

massa loggor på väskor/kläder osv)  

• 2020 – pre-LARM anordnades av LinTek Näringsliv. Tanken från 2019 var att ta bort 

pre-LARM helt för att minska arbetsbelastningen för PG och gå mot ett mer hållbart 

engagemang. 

• 2020 – Bankettansvarig togs bort för att försöka minska arbetsbelastningen för PG och 

gå mot ett mer hållbart engagemang och avgående PL planerade istället banketten. 

• 2021 – pre-LARM kommer återigen arrangeras av LARM  

Utvecklingsområden 
Kommunikation med värdarna har länge varit en utmaning för LARM. Att många värdar känner 

personer PG är en utmaning då det leder till att frågorna från värdarna kommer till hela PG. Att 

då ge samma svar utan att ansvariga för olika områden blir överrösta med frågor är en utmaning 

och ett område där det finns rum för förbättring.  

LARMs hemsida och övriga digital hjälpmedel för både intern och extern kommunikation är i 

behov av förbättring. Detta för att underlätta PGs arbete samt nå ut bättre till både värdar, 

företag och studenter. Att lyckas nå ut till studenter i en vardag där det är ett överflöd av 

information från olika kanaler är en utmaning. LARM kan utvecklas i att synas på rätt ställen för 

maximal marknadsföring i förhållande till den arbetskraft som det kräver. Hittills har även 

LARMs hemsidan gjorts om i grunden flera gånger de senaste åren vilket göra att man till viss 

del inte har fortsatt utveckla där förra året slutade utan man har börjat om från början flera 

gånger. 
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Målbild 
Här beskrivs avgränsningar dvs vilka förutsättningar och begränsningar som finns för projektet. 

Även vikta fokusområden som LARM2021 har för att långsiktigt förbättra LARM tas upp. Till 

sist är aven målen med projekten uppdelad i tre olika nivåer med. 

Avgränsning 
INTRESSENTER  

För att avgränsa LARM delas dess intressenter in i primära, sekundära och resterande 

intressenter. 

• Primära intressenter utgör samtliga teknologer* som går en utbildning eller läser 

fristående kurser vid TekFak, samt LinTek som organisation.   

 

• Sekundära intressenter är de företag som direkt eller indirekt deltar i LARM, där direkt 

avser de företag som på något sätt deltar i LARM och indirekt avser de företag som 

bjuds in men av någon anledning väljer att tacka nej till deltagande. De sekundära 

intressenterna avgränsas till endast de företag som har de primära intressenterna som 

målgrupp för framtida anställning. 

 

• Resterande intressenter inkluderar, men begränsas ej till, övriga studenter och anställda 

vid LiU, alumner från LiTH/TekFak, andra företag som ej bjuds in till årets upplaga av 

LARM samt övriga personer och organisationer som på något sätt påverkas av LARM.   

LARM ska i den mån det går utan att försämra för de primära och sekundära intressenterna 

genomföras så att negativ påverkan på de resterande intressenterna minimeras. 

*Med teknologer menas i den här projektplanen studenter vid TekFak på Campus Valla och 

Norrköping. På grund av geografiska anledningar och studieprogrammens skillnad räknas inte 

studenterna vid Campus Malmsten med där. Däremot ska ingen skada ske för dessa studenter 

under projektets gång.  

LOKALER 

Eftersom de primära intressenterna befinner sig på Campus Valla och Campus Norrköping 

kommer marknadsföring av LARM och genomförande av pre-LARM avgränsas till dessa 

områden. LARM2021 kommer avgränsas till att endast ha mässområde på Campus Valla främst 

beroende på tillgänglighet av lokaler samt att majoriteten av de primära intressenterna befinner 

sig där. 

EKONOMI 

FuM tar fram en rambudget som Kårstyrelsens lägger en styrbudget utifrån som i sin tur sätter 

gränserna för mässan rent ekonomiskt. 

PROJEKTGRUPPEN  

Projektgruppens storlek begränsas av ekonomiska och organisatoriska skäl. Projektgruppen 

kommer bestå av 17 kommittémedlemmar och runt 20 koordinatorer. Dessa kommer vara 

studenter och deras arbetstid med LARM kommer därför vara begränsad. Antalet värdar, om 
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arbetskraft inte går att lösa på något annat sätt, kommer att vara max XXX och deras tid är 

begränsad ytterligare då de är involverade i projektet under en kortare tidsperiod.    

Projektledaren för LARM har även andra uppgifter inom LinTek vilket begränsar dennes 

tillgängliga arbetstid. 

TID 

Projektets längd bestäms främst av datum för rekrytering av projektledare samt datum för 

mässan. Därtill kommer datum för rekrytering av kommitté, koordinatorer och värdar vilket till 

viss del är beroende av LinTeks övriga rekryteringsperioder. Vidare påverkas projektet av yttre 

faktorer så som tenta-perioder, sommar- och julledighet samt andra mässor och 

näringslivsevent. Ovan nämnda faktorer påverkar projektets faser och kan leda till snäva 

deadlines.   

Fokusområde 
Fokusområden är årsspecifika och ska kopplas ihop med specifika åtgärder som är tänkta att 

leva över tid och därmed förbättra hela projektets koncept långsiktigt. Under LARM2020 var ett 

fokusområde ”Social Impact Zone”. I år ser mässan helt annorlunda ut vilket betyder att mycket 

kommer genomföras annorlunda jämfört med tidigare år. Dessa fokusområden är framtagna 

utefter vart det har funnits behov av förbättring under tidigare år men är anpassade efter detta 

års förutsättningar. 

FOKUSOMRÅDE 1:  DIGITALISERING  

Som tidigare nämnt så lever vi i en speciell tid och mycket av de som tidigare har gjorts kring de 

mesta som rör LARM kommer att behöva förändras i år. Även tidigare år så har fysisk 

marknadsföring lett till ännu mer arbetsbelastning i PG där många redan har en hög 

arbetsbelastning. Därav kommer ett fokusområde under LARM2021 vara digitalisering. 

Åtgärder som ska göras: 

Åtgärd Ansvarig 

Den digitala plattformen Graduateland kommer användas under 
mässan 

PL för tillfället, ansvarig 
kommer utses senare 

LARM kommer ta in tre Webbutvecklare som koordinatorer 
samt en Koordinator Foto & Film 

Webb & IT, MF 

Workshop för att göra hemsidan mer användarvänlig Webb & IT 

Workshop om hur LARM syns mot studenterna på nya sätt 
kommer genomföras med olika gruppkonstellationer 

MF, 
Kommunikationsgruppen 
och PL 

Flera workshops om mässans upplägg har genomförts och 
kommer genomföras 

PL 
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Göra en omfattande utvärdering för hur alla nya koncept 
fungerade och vad som borde slopas eller fortsätta användas 
under kommande LARM 

PL och PG 

 

FOKUSOMRÅDE 2:  INFORMATIONSSPRIDNING TILL VÄRDAR OCH RUNT 

MÄSSDAGEN  

2019 var ett fokusområde ”Värdar på LARM”, då gjordes flera positiva förändringar för 

värdarna där inkluderat informationsspridningen. Det finns fortfarande förbättringspotential 

kring hur kommunikationen med värdarna sker och främst vilken information som 

projektgruppen har kring mässan. 

Värdarna kontaktar sin kontaktperson som sedan har frågat ansvarig i PG flera gånger om 

samma sak. Det här har lett till en ökad arbetsbelastning för de poster som redan är hårt 

belastade veckorna innan mässan. 

Informationsspridningen är extra viktigt i år eftersom ingen vet något från början. I vanliga fall 

kan både studenter, LARM-organisationen och företag utgå ifrån hur det varit tidigare år. 

För att få en tydlig kommunikation mot värdarna samt inte skapa dubbelarbete för PG kommer 

ett fokus 2021 att vara ”Informationsspridning till värdar och runt mässan”. En ytterligare 

tydligare kommunikationsplan ska tas fram som gör det tydligt för alla i PG, inte bara de med 

värdansvar, vem som är ansvarig för kontakten med värdar. Även ett bra system för att alla i PG 

ska ha den information som krävs veckorna runt mässan. 

Ifall det inte blir några värdar under mässan kommer fokus att ligga på enhetlig och tydlig 

informationsspridning till studenter och företag från PG. Det kommer att vara väsentligt 

eftersom mässan kommer att vara annorlunda i år. 

Åtgärder som ska göras: 

Åtgärd Ansvarig 

Se över de olika kommunikationskanalerna till värdarna och 
bestämma vilka vi ska satsa på 

SG 

Ha möte med alla med värdansvar för att prata igenom 
infomöten, mailutskick och liknande 

Ansvarig GA bestäms 
senare 

Skapa en FAQ för PG Bestäms senare 

Skapa en FAQ för värdarna på hemsidan Informationsansvarig och 
Webb & IT 

Ha brainstorming möte med PG eller KM för att diskutera hur vi 
når ut till studenter med det nya upplägget 

PL (kallar till möte), 
Kommunikationsgruppen 

Skapa informationstext eller film för att förklara hur man som 
student går på en virtuell mässa 

Kommunikationsgruppen 
och Informationsansvarig 
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Ta fram en tydlig plan på hur vi når företag med information och 
tips inför att gå på en virtuell mässa 

SG, Näringslivsgruppen 

 

MINDRE FOKUSOMRÅDE :  GREEN ZON  

2020 var ett fokusområde Social Impact Zon. Detta var ett bra och uppskattat inslag i LARM 

som många uppskattade och som ligger rätt i tiden. Dock så gjordes det här för första gången 

och många saker gjordes is sista sekund och kan fortsätta förbättras. Under LARM2021 

kommer detta koncept utvecklas och anpassas utefter de nya upplägg på mässan. Huvudansvar 

har Företagsansvarig med fokusområde Green Zon. Hittills har beslut tagit om att döpa om det 

till Green Zon och fokusera mer på den miljömässiga hållbarheten detta på grund av att 

kunskapen om vad Social Impact innebär är relativ låg och det var många som var förvirrade 

kring de föregående år. Förändringarna av området utgår från företagens och studenternas 

kommentarer i utvärderingarna. 

Effektmål  
LARM sorteras under LinTeks värdeord Framtid. Arbetet bakom värdeordet Framtid innebär 

att marknadsföra TekFaks studenter gentemot näringslivet likväl som att visa studenterna en 

bredd av karriärmöjligheter. LARM är en del inom LinTeks näringslivsverksamhet och skapar 

uppmärksamhet åt LinTek. Förhoppningsvis leder detta till att fler teknologer får upp ögonen 

för LinTek, och det med en positiv syn. 

Nr Effektmål Koppling till LinTeks värdeord och eller 

måldokument 

1 LARM ska bidra till att öka företagens 

vetskap om teknologerna och 

utbildningarna vid TekFak. 

”Studenter vid LiTH ska ha lysande 

framtidsutsikter” 

2 LARM ska ge studenterna kontakt 

med näringslivet 

”Varje teknolog skall, efter examen, vara väl 

förbered för arbetslivet” 

3 LARM ska bygga varumärket LinTek 

och ge förmåner till dess medlemmar 

”Samtliga arrangemang skall jobba för att 

synliggöra LinTek och ge förmåner till 

LinTeks medlemmar.” 

4 LARM ska vara ett attraktivt och 

sunt, större projekt för teknologerna 

vid LiU att engagera sig i 

”LinTek skall vara en attraktiv organisation 

att engagera sig i” 

5 LARM skall bidra positivt till LinTeks 

ekonomi 

”LinTek skall ha en stabil ekonomi” 

Koppling till fokusområden: 

Om informationsspridningen till värdar och runt mässan blir bättre så uppfylls 4. 

Digitaliseringen bidrar till direkt till 1, 2 och 3 eftersom mässan och stora delar av 
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marknadsföringen kommer genomföras digitalt. På längre sikt bidrar även digitalisering med att 

göra LARM till ett sundare projekt att engagera sig i (4). 

Projektmål 
Nr Projektmål Koppling till effektmål 

a Anordna en företagsmässa 1, 2, 3, 4, 5 

b Anordna pre-LARM 1, 2, 3, 4, 5 

c Anordna LARM-banketten 3, 4 (eventuellt 1, 2, 5) 

d Ha med minst 75 företag under LARM 2 

e Ha med LinTek på allt marknadsföringsmaterial 3 

f LinTeks medlemmar ska ha förtur att få engagera 
sig i LARM 

3 

g Stärka LARMs anknytning till LinTek genom 
utbildningar om LinTek på första mötet efter att 
organisationen expanderat 

3, 4 

h Genomföra uppbyggnad och rivning av mässan 
på ett bra sätt 

3, 4 

i Skapa mervärde för hela LARM-organisationen 
uppmätt i att Gemenskapsindex inom LARM är 
minst 4 av 5 och att över 80 % av värdarna ska 
kunna tänka sig vara värd på LARM igen 

2, 3, 4 

j Skapa ett tydligt avslut på det praktiska arbetet 
kring mässan med deadlines och information om 
vad som händer efter mässan  

3, 4 

k Verka för att alla typer av teknologer besöker 
LARM via den digitala plattformen som 
undersöks i studentutvärderingen  

1, 2 

l Verka för att teknologer i alla årskurser besöker 
LARM via den digitala plattformen 

1, 2 

m Verka för att alla typer av teknologer ska se 
LARM som en möjlig och attraktiv organisation 
att engagera sig i mätt i studentutvärderingen och 
värdutvärderingen 

4 

n Verka för bevara en bra relation med företag och 
få över 80% av företagen som vill återkomma till 
LARM i utvärderingen 

1, 5 



 

2020-09-19 
16 (26) 

 

 
 

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 
Telefon 070-269 45 88 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493 

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

o Öka förståelsen för LARM och dess kultur hos 
övriga LinTek, och tvärt om som undersöks i 
Gemenskapsindex efter projektets slut  

1, 5 

p Verka för att bevara studentnyttan genom att över 
80% av studenterna känner att LARM var värt att 
besöka, vilket undersöks i studentutvärderingen 

2, 3 

 

Processmål 
Nr Processmål Koppling till projektmål 

1 Ungefärligt upplägg av mässan 
färdigställt den 25 September 

a, b 

2 Ha flera ansökningar än 
koordinatorplatser 

i, m 

3 Ha en fullständig produktportfölj 
senast den 30 Oktober 

a, b, c 

4 Ha exakt upplägg av mässan klart 
första december 

a, b, c, h, k, l, n 

5 Påskrivna avtal med företag en 
månad innan mässan 

a, b, d 

6 Utkast till utvärdering färdigställt 
innan jul 

j, n, p 

7 Ha minst 400 studenter 
registrerade i den digitala 
plattformen 1 vecka innan 
mässdagen 

a, k, l, n, p 

 

  



 

2020-09-19 
17 (26) 

 

 
 

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 
Telefon 070-269 45 88 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493 

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

Organisation 
I detta kapitel beskrivs LARM-organisationens uppbyggnad, dess olika nivåer och 

ansvarsområden för dessa. Även interna resurser inom LinTek samt externa samarbeten finns 

med. 

Struktur 
LARM2021 leds av en heltidsarvoderad projektledare som är ytterst ansvarig för projektet. 

Utöver att leda projektet sitter Projektledaren även med i LinTeks ledningsgrupp varför diverse 

uppgifter därifrån tillkommer i projektledarens vardag. Projektledaren för LARM ska även 

tillsammans med LinTeks Näringslivsansvarig representera LinTek i ARG vilket innebär ett 

minimum om 4 tvådagarsmöten under verksamhetsåret. Projektledaren arbetar under perioden 

2018-06-01 till 2019-06-31. 

Projektledaren tillsätter en kommitté bestående av 16 personer uppdelad i tre grupper; 

mässguppen, näringslivsgruppen och kommunikationsgruppen, vardera med en gruppansvarig. 

Gruppansvarig bildar tillsammans med PL styrgruppen. Kommittén tillsätts i slutet av april och 

börjar sitt arbete med LARM i samband med höstterminens början även om visst arbete pågår 

under sommaren. Nedan är en bild av Kommittén 2021. 

MF= Marknadsföringsansvarig 

I oktober tillsätts 20 koordinatorer för att komplettera Kommittén. Tillsammans utgör 

Kommittén och Koordinatorerna projektgruppen. Ett organisationsschema för hela 

projektgruppen kan ses i Bilaga 1. Hela projektgruppen förutom projektledaren utför sitt arbete 

med LARM vid sidan av studierna. 

Beroende på mer detaljerat upplägg av mässan kommer maximalt 100 värdar tillsättas som 

jobbar under pre-LARM, byggnation av mässan, mässdagen och rivningen av mässan. Även 

värdarna arbetar med LARM vid sidan av studierna. 

Beskrivning av ansvar hos de olika posterna inom LARM-organisationen: 

Projektledare

GA Mässa

Informationsansvarig

Mässansvarig Logistik

Mässansvarig Dekor

Serviceansvarig

GA Kommunikation

Art Director

MF (Kampanj & 
Rekrytering)

MF (Externa 
samarbeten)

Webb & IT

GA Näringsliv

Företagsansvarig*3

Eventansvarig*2
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• Projektledaren 

Projektledaren (PL) har i uppgift att driva projektet framåt. PL ansvarar för att rekrytera 

Kommittén.  PL ska även leda projektmedlemmarna, följa upp deras arbete och arbeta 

för att mässan blir genomförd med bästa tänkbara resultat. PL skall också regelbundet 

avrapportera till Kårstyrelsen om projektets status. PL ska se till att budget följs och 

revideras vid behov. PL ska ta övergripande beslut om projektets utformning men har 

vid behov rätt att ta beslut på detaljnivå. Behov kan exempelvis vara beslut som 

påverkar organisationen, studenterna eller företagen på ett negativt sett. 

• Gruppansvariga 

Gruppansvariga (GA) är tre stycken och ansvarar för att leda projektmedlemmarna i 

sina respektive grupper (näringsliv, mässa och kommunikation). De håller regelbunden 

kontakt med projektledaren och rapporterar till denne vad som sker i 

kommittégrupperna samt hjälper denne att samordna mellan grupperna inom projektet. 

De tre GA delar även på ansvarsområdet teambuilding under året. GA hjälper även PL 

att arbeta långsiktigt med projektet. GA hjälper PL att ta övergripande beslut om 

projektets utformning, de har även rätt att beslut i frågor som rör subgruppens arbete. 

• Kommittémedlemmarna 

Kommittémedlemmarna har till ansvar att planera och genomföra sitt specifika område 

samt att rekrytera och leda eventuella organisationsmedlemmar som är underställda dem 

själva. Kommittémedlemmarna har rätt att ta beslut inom sina ansvarsområden. 

• Koordinatorer 

Koordinatorerna ansvarar för att deras tilldelade ansvarsområden sköts. De ska 

rapportera till sin kommittémedlem kontinuerligt och checka av med dem. De ansvarar 

även för det operativa ledandet av värdar.  

• Värdar 

Dessa ansvarar för sin specifika uppgift under mässans genomförande. De ansvarar för 

att komma i tid och göra jobbet det åtagit sig. 

Tillgängliga resurser och förutsättningar (+intressentanalys) 

 

Samarbete 

Interna samarbeten 

Vad Användning 

Material från tidigare LARM En grund att stå på i projektet. Minskar 

uppstartssträckan och arbetsbelastningen. 

LinTeks ekonomiska förutsättningar Nödvändigt för att ha kapital att röra sig med 

innan fakturorna från mässan är betalda 

LinTeks materiella resurser, ex projektlandskapet, 

bil, projektor etc.  

Ekonomisk resurs nödvändig för att hålla budget 

LinTeks medlemsregister Möjliggöra att premiera LinTek-medlemmar för 

poster som t.ex. företagsvärdar. 
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Vem/vilka Användning  

Kårstyrelsen Styrning och uppföljning 

Kårledningen Råd och bollplank 

Näringslivsansvarig LinTek Erfarenhetsutbyte, bollplank och synkronisering 

näringslivsverksamhet inom LinTek 

Företrädare inom LARM Råd, bollplank och erfarenhetsutbyte 

LinTek Näringsliv Erfarenhetsutbyte mellan PG/utskott samt 

synkronisering av näringslivsverksamhet inom LinTek  

Proffsen (LinTeks projektledare) Erfarenhetsutbyte och bollplank mellan LinTeks 

projektledare gällande projektledning.  

SOF-kommittén  Erfarenhetsutbyte för kommittén gällande främst 

projektplanering  

 

Externa samarbeten 

Vem/vilka Användning 

Extern mentor från LSP Stöd för PL i ledarskapsfrågor.  

LiU, Kårservice och Eurest Lokaler till främst mässdagen.  

ARG Erfarenhetsutbyte och bollplank för projektledare och 

näringslivsverksamma inom Reftec gällande 

projektledning och näringslivsfrågor. 

Erfarenhetsutbyte mellan kommittéer inom Reftec.  

Sektionsmässorna Erfarenhetsutbyte för PL 

Erfarenhetsutbyte för Kommittén 

 

Beroenden (Identifiera = förståelse och påverkan) 

Vad Varför 

Budgeten Som nämnt tidigare: Nödvändigt för att ha 

kapital att röra sig med innan fakturorna från 

mässan är betalda. 
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Corona Spridningen av covid-19 och regeringens 

restriktioner och LinTeks riktlinjer i 

förhållande till de påverkar i stor utsträckning 

projektets utformning samt planering 

Datum Datum för LARM och pre-LARM är 

beroende av datum för andra liknande 

mässor i Sverige samt de generella 

ansökningsperioderna för jobb och 

sommarjobb 

 

SWOT 

Styrkor 

• Bra inarbetade rutiner - man har en 
grund att stå på 

• Generellt ett starkt varumärke på 
campus och bland företag 

• En taggad kommitté 

• Bra blandning av årskurser i kommittén 

• Finns många höstmässor + ARG att ta 
inspo och hjälp ifrån 

• LinTek har en stark ekonomi 

• Finns erfarenhet av LARM i både KL 
och KS 

• PL har god insikt i LARM från början 
samt har många kontakter från gamla 
PG 

• Man får mycket som engagerad i 
LARM 

Svagheter 

• Tidskrävande arbete för PG 

• Inte så starkt IT-system 

• Inte så bra blandning av program i 
kommittén 

• Svårt att få engagerade studenter 

• TekFak finns på 2 (3) campus 

• LARM är “sent” på jobbsökningsåret 

• LinTek är beroende av LARM ekonomiskt 

Möjligheter 

• Finns många digitala plattformar att 
användas sig av 

• Underlätta interna arbetet 

• Digital mässa 

• Utställare är vana att använda digitala 
plattformar 

• Innan covid-19 (fortfarande vissa 
branscher) bra arbetsmarknad 

• Svårare för studenter att komma ut i 

arbetslivet → större behov av att knyta 
kontakter 

• Sektionsmässorna är taggade på 
samarbete 

Hot 

• Covid-19 

• Restriktioner från FHM och 
LinTek 

• Företag har egna restriktioner 

• Dålig ekonomi inom många 
branscher och lågkonjunktur 

• Folk är permitterade 

• Campus halvt på distans 

• Externa leverantörer lägger ned ex Jexpo, 
tältleverantör går i konkurs 

• Många event på campus - studenterna orkar 
kanske inte gå på pre-LARM 

• Trend att företag gör egna event utanför 
kårerna/sektionerna 

• Föreningar att engagera sig i ökar → större 
konkurrens om kompetenta engagerade 
studenter 
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Tidplan, tidsramar 
Projektet startades när PL blev invald dvs. 8 Mars 2020. Projektet kommer avslutas under Mars 

2021. Se Bilaga 2 för Gantschema samt Bilaga 3 för planering av möten och event. 

Avvikelser 

Projektledaren har regelbundna avstämningar med sin kontaktperson i Kårstyrelsen där 

projektets gång diskuteras och avvikelser tas upp. Vid omfattande avvikelser mellan dessa 

avstämningar meddelas presidiet omgående. 

Ansvarsfördelning och beslutsfattning 

Utmaningar 
Den största utmaningen med projektet i år är att genomföra en mässa som i så stor utsträckning 

som möjligt uppfyller studentnyttan och det behov som studenterna har i år. Arbetsmarknaden 

är överlag tuff i dagsläget och många studenter är mer oroliga än tidigare över sin framtid. 

Därmed är det extra viktigt att vi kan inspirera studenterna samt ge möjligheten att hitta 

framtida jobb och exjobb och knyta kontakter.  

Att inte kunna genomföra projektet i den utformning som den tidigare har genomförts är en 

stor utmaning. Det innebär att nya koncept behöver tas fram och att det är svårare att få stöd 

och inspiration från tidigare år, vilket har underlättat planeringen av mässan tidigare år. Även en 

nya budget behöver läggas vilket också är en utmaning. 

En annan utmaning är att hitta studentnytta för ALLA TekFaks studenter. Det finns mindre 

sektioner som det av olika anledningar är svårare att hitta relevanta utställare till. Det finns också 

ett problem i att vissa utställare är väldigt inställd på att de ska ha personer från de stora 

programmen och saknar kunskap om vilka kunskaper studenterna vid de mindre programmen 

har. Även att vissa utställare är väldigt fokuserade på endast de högre årskurserna är ett problem 

som finns.  

Vad Användning  

Projektledare för LARM Ledning, planering och genomförande av LARM2021 

LARM-Kommittén Planering och genomförande av LARM2021 

Koordinatorer Genomförande av LARM2021 

Värdar Byggnation, ruljans under och rivning av mässan 

Kårstyrelsen Styrning och uppföljning 

Kårledningen Råd och bollplank. Hjälpa till på mässdagen 
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Riskanalys 
En stor risk (som redan har uppkommit) är att FHMs rekommendationer och regeringens 

restriktioner gör det omöjligt att genomföra mässan fysiskt likt de har gjorts tidigare. Denna risk 

kommer påverka projektet i väldigt stor utsträckning. En åtgärdsplan har tagits fram och 

kommer kontinuerligt att uppdateras utefter som besluts tas och pandemin utvecklas. 

Åtgärder: 

• PL har kontinuerlig kontakt med Projektledarna för sektionsmässorna på TekFak och 

Projektledarna för vårmässorna inom ARG för att diskutera vägar framåt och bolla 

tankar. 

• PL går på ARG-träffar för att diskutera hur även höstmässorna lägger upp sina mässor. 

• SG, Eventansvarig och Webb & IT har möte med Graduateland för att få en bild av 

plattformen. 

o Resterande Kommitté kommer introduceras för Graduateland 

• PL har möten med företag för att diskutera deras behov samt vilka restriktioner de har. 

• Flera workshops kommer hållas med Kommittén för att komma på upplägg på mässan.  

• Workshops kommer hållas med PG för att komma fram till hur man når ut till 

studenter med mässans nya upplägg och får dom att delta 

• En ny budget ska göras. 

• Marknadsföringsansvariga samt Art Director har planerat en till största del digital 

marknadsföring samt ett upplägg för corona-säker monter marknadsföring. 

• Kommittén kan förhoppningsvis åka på ARKAD (Lund) och Armada (Stockholm) för 

att få inspiration på hur mässan kan utformas samt ta lärdomar av vad som kan göras 

annorlunda.  

• PL kan förhoppningsvis åka på Utnarm (Uppsala) av samma anledning. Övriga i PG är 

tillsammans inne på Graduateland för att se den delen av mässans utformning. 

Tidsplan och möten: 

September: 

• Kick-off – workshop om studentnytta och upplägg av mässan. 

o Även koordinatorposter kopplat till upplägg diskuteras. 

• SG tar beslut vilka koordinatorposter som ska tillsättas. 

• PL sätter budget med stöd från vKO och SG. 

• Möte med Näringslivsgruppen och Informationsansvarig angående öppnande av IA:n. 

o Även säljpitch och vilken information som ska och får kommuniceras till 

utställare diskuteras så att vi ger samma information till alla utställare. 

• V.37 SG tar troligtvis ett beslut om digital eller fysisk mässa. 

En större riskanalys workshop kommer att genomföras med hela PG under hösten. Följande 

punkter kommer tas upp och diskuteras: 

• Identifiering av risker 

• Värdering av risker 

• Åtgärdsplan 
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Genomförande 
På grund av att ett beslut nyligen är taget om att mässan ska genomföras till stor del på distans 

är planeringen av genomförandet översiktlig och kommer uppdateras under projektets gång. 

Även för att inte detaljstyra projektgruppen i deras arbete görs ingen detaljerad plan. De stora 

områden som ska genomföras är:  

UPPSTART  

Uppstarten av kommittén är genomförd. Dels startades det upp innan sommaren med korta 

informationsmöten. På grund av att projektledarens (som inte hade börjat arbeta heltid) tid samt 

att universitetet hade distansläge så genomfördes endast teambuildnings aktiviteter i respektive 

subgrupp. Under sommaren startade projektledaren upp arbetet genom överlämning och 

planering av projektet. Då Kommittén genomför engagemanget vid sidan av studierna så arbetar 

de inte så mycket under sommaren och den riktiga uppstarten med teambuildning aktiviteter, 

workshops, skrivande av gruppkontrakt och så vidare efter sommaren. Koordinatorerna 

kommer när de kommer in att ha en kortare uppstart med informationspass samt 

teambuildning. 

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE  

Övergripande planering består av att planera upplägget av mässan för att passa för både 

studenter och företag. Under planeringen kommer flertalet worskhops att genomföras dels för 

att bestämma exakt hur mässans utformning ska vara samt hur detta ska förmedlas till både 

studenter och företag. Marknadsföringen till företag och studenter är viktig för att de ska se 

värdet av de olika delarna av mässan samt förstå hur man deltar på en digitala mässa på bästa 

sätt. 

Viktiga milstolpar för företag och studenter: 

Företag 

Inledande anmälan (IA) – där företagen anmäler sig till mässan. Här görs bara en övergripande 

anmälan att man vill delta. Anmälan blir bindande. Datum: 24/9 – 16/10. 

Fullständig anmälan (FA) – efter IA:n så väljer företagsansvariga vilka företag som får ställa ut 

på mässan. Dessa företag gör då en fullständig anmälan där de fyller i vilka tillval som de vill ha 

(ex kontaktsamtal eller bankettbiljett). Datum: 26/10 – 20/11. 

Registrering i Graduateland – när företaget har anmält dig i FA:n (eller lite senare) får det en 

länk för att registrera sig på den digitala plattformen Graduateland. Vid detta moment ska det 

finnas beskrivningar på hur man använder plattformen samt tips på hur man får ut de mesta av 

mässan. 

Studenter 

Marknadsföring och rekrytering av koordinatorer – denna process ser likadan ut som tidigare år 

bortsätt från att mer fokus ligger på den digitala marknadsföringen och att intervjuer sker på 

Zoom. Alla studenter som söker till koordinator får kommer på intervju. Koordinatorerna ska 

vara tillsatta innan omtenta-p i oktober. 
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Marknadsföring och rekrytering av värdar – beroende av hur behovet av arbetskraft kommer se 

ut så ska värdar rekryteras. Värdarna intervjuas inte utan väljs ut med hjälp av en algoritm och 

en kort motiverande text. 

Marknadsföring av mässan – att marknadsföra hur mässan kommer att vara i år och värdet av 

att delta för alla studenter (även de yngre årskurserna) är ett av de mest kritiska momenten för 

ett lyckat projekt. 

I genomförandet ingår självklart också pre-LARM och LARM, vilket är två intensiva veckor. 

Även fakturering ingår här. 

UTVÄRDERING OCH ÖVERLÄMNING  

Utvärdering av projektet innefattar dels skrivande av personliga testamenten. PG kommer även 

att ha en gemensam utvärdering då man både diskuterar hur arbetet med LARM gick och hur 

resultatet blev. Utvärderingar av värdar, studenter och företag kommer att genomföras. Även 

utvärdering av digitala mässor kommer att göras tillsammans med projektledarna inom ARG.  

Överlämning kommer att ske mellan företrädare och efterträdare, främst för projektledaren men 

också för kommittémedlemmarna. 

För mer detaljerat vilka veckor som vilka moment kommer genomföras se Bilaga 3. 

Rapporteringstillfällen till hela kårstyrelsen: 

- 21/9 – Diskussion om projektplanen, huvudsyftet med årets mässa, prissättning och 

budget. 

- XXX – Diskussion om budgeten samt uppföljning om mässans upplägg och status på 

antal anmälda företag. 

- 23/11 – Uppföljning av mässan – specifikt en mer detaljerade beskrivning av hur 

mässan kommer gå till samt hur PG planerar att marknadsföra sig mot studenter. 

Uppdatering på hur många företag som är anmälda och hur budget-utfallet väntas bli. 

Rapport om hur många koordinatorer som sökte och hur många som blev antagna. 

- 29/3 – Utvärdering av mässan. 

Utöver dessa tillfällen så har PL regelbundna avstämningar med sin kontaktperson i KS samt 

Presidiet och via dessa kanaler nås hela KS med uppdateringar om hur projektet fortskrider. 

Leverans och avslut 
För att projektet ska vara avslutat ska följande kriterier uppnåtts: 

• Pre-LARM, mässan samt banketten ska vara genomförda 

• Utvärdering med företagen genomförd och sammanställd. 

• Utvärdering med studenter genomförd och sammanställd. 

• Utvärdering med kommittémedlemmar samt koordinatorer genomförd och samman-

ställd. 

• Utvärdering med eventuella värdar genomförd och sammanställd. 
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• Utvärdering tillsammans med ARG-mässorna ska vara genomförd och sammanställd. 

• Kompletta testamenten från samtliga kommittémedlemmar och koordinatorer ska vara 

inlämnade. 

• Tillräcklig städning genomförd av projektgruppens mailinkorgar, drive-dokument, 

podio-konton och strimla onödiga avtal. 

• Inventarier ska vara tillbakalämnade till sin rätta plats och inventarielistor ska vara upp-

daterade. 

• Budgetförslag för LARM2022 ska vara gjort. 

• Överlämning till efterträdande PL skall ha genomförts. 

• Projektets ekonomiska delar ska vara så pass avslutade de kan vara inom den 13-

månader period som projektanställningen sträcker sig. 

Samtliga punkter ska vara genomförda senast 1 maj. 
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Bilagor 
Till projektplanen bifogas följande dokument: 

Bilaga 1 – Projektgruppsstruktur 
Bifogas i separat dokument. Här finns organisationsstrukturen för projektgruppen för 

LARM2021. Denna kan komma att förändras beroende på det totala antalet koordinatorer som 

väljs in i projektet. 

Bilaga 2 – Ganttschema 
Bifogas i separat dokument. Här finns en övergripande planering på  

Bilaga 3 – Möten och events 
Bifogas i separat dokument. Här finns en övergripande plan över vilka möten som ska hållas för 

kommittén och projektgruppen. 

Bilaga 4 – Kommunikationsplan 
Bifogas i separat dokument. Här finns kommunikationsplanen för LARM-organisationen 2021. 
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Kommunikationsplan LARM2021 
BILAGA XX:  KOMMUNIKATIONSPLAN LARM2021 

Parter 
• vKO- vice kårordförande 

• PL – projektledare 

• GA – gruppansvarig  

• KM – kommittémedlem  

• KOO - koordinator 

• Värd 

Informationsspridning inom LinTek och LARM 
Intern informationsspridning sker både muntligt i form av möten och i text i form av RoM och 

veckobrev. De förstnämnda är framför allt till för horisontell informationsspridning och 

diskussioner, medan de sistnämnda används vid vertikal informationsspridning och 

kontinuerliga uppdateringar snarare än information gällande speciella händelser. 

Möten 
Huvudsyftet med alla möten är att diskutera problem på de olika gruppnivåerna, men även att 

sprida information. Nedan återfinns en kort sammanställning av de möten som kommer att 

hållas under projektets gång. 

Heltidarmöten/kårledningsträffar 
Varje tisdag förmiddag hålls möten för alla heltidsarvoderade inom LinTek och varannan 

onsdag kårledningsträffar för hela kårledningen. Punkter som tas upp här som berör hela 

projektgruppen, kommittén eller styrgruppen ska mailas ut av projektledaren snarast möjligt. 

Om någon i projektgruppen har ett ämne de anser behöver tas upp av LinTeks kårledning på ett 

sådant möte skall detta meddelas projektledaren senast söndagen innan ett möte. 

Styrgruppsmöten 

Varje torsdag samlas styrgruppen, det vill säga projektledaren och gruppansvariga för de tre 

subgrupperna. Inför detta möte ska varje gruppansvarig ha sammanställt RoM för sin grupp för 

rapport till övriga. Under detta möte avgörs innehållet i veckans veckobrev, samt frågor som rör 

hela projektgruppens arbete. 

Kommittémöten/workshops 
Kommittémöten och workshops hålls när behov finns och är obligatoriska. Under mötena 

kommer kontinuerlig information om det som är mest aktuellt i dagsläget, till exempel en 

stundande marknadsföringsperiod. Under workshopsen diskuteras aktuella ämnen, exempelvis 

upplägg av en digital mässa eller riskhantering. Kallelse till möten eller workshops ska skickas ut 

i god tid innan och finnas på podio under ”- LARM | Projektgruppen” → ”Möten och Events”.  
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Projektgruppsmöten 

Hela projektgruppen samlas för att ge möjlighet att nå ut med viktig information till alla 

samtidigt. Dessa har samma upplägg som kommittémöten, och är på samma sätt obligatoriska.  

Subgruppsmöten 

Varje subgrupp håller ett möte minst en gång i veckan. Upplägget och tid för detta planeras av 

respektive gruppansvarig, om möjligt bör mötet vara innan styrgruppsmötet för att eventuella 

frågetecken ska kunna lyftas, men högsta prioritet bör ligga på att alla kan delta på mötet. 

Koordinatormöte 
Varje kommittémedlem som ansvarar för koordinatorer bör ha ett möte med den eller dessa 

minst en gång i veckan. Om möjligt bör detta ligga innan subgruppsmötet för att koordinators 

arbete ska kunna tas upp på subgruppsmötet, men högsta prioritet bör ligga på att alla kan delta 

på mötet. 

Veckoschema över stående möten 
Dag Möte 

Måndag Mässgruppen (lunch) 

Tisdag LinTek Heltidarmöte (förmiddag) 
Näringslivsgruppen (lunch) 

Onsdag  

Torsdag Styrgruppsmöte (kväll) 

Fredag  

Lördag  

Söndag  

 

Information i text 
Textbaserad information rör sig främst, men inte enbart, i vertikalt led; alltså mellan styrgrupp 

och kommitté och mellan kommitté och koordinatorer. Syftet med denna information är inte 

att detaljstyra eller kontrollera att någon gör det de ska. Istället är syftet att se till att ingen 

arbetar för mycket och att alla som behöver är införstådd med eventuella problem. 

Veckobrev 
Veckobrev sammanställs av styrgruppen varje vecka och skickas ut till hela projektgruppen. 

Syftet med detta är att alla ska få kontinuerlig information om vad som är aktuellt, närmast 

kommande viktiga datum och vad alla tre subgrupper gör. Detta för att stärka 

sammanhållningen mellan grupperna och se till att ingen information undanhålls. 
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RoM Koordinatorer 

RoM, Rapporter och Meddelanden, fylls i av varje koordinator innan veckomötet med deras 

respektive kommitté-medlem, som sammanställer informationen i sin egen RoM. Detta för att 

kommittémedlemmen kontinuerligt ska se framsteg och kunna stötta vid behov eller problem. 

Koordinatorernas RoM kan endast ses av kommittémedlemmarna i samma subgrupp.  

RoM Kommitté 
RoM ska fyllas i av varje kommittémedlem innan subgruppsmöten. Denne ska också ta upp 

det dennes koordinatorer har arbetat med under veckan (se RoM Koordinatorer). RoM kan 

endast ses av styrgruppen. Syftet med detta är att styrgruppen ska kunna följa upp problem och 

planering, se framsteg och hålla koll på arbetsbelastning.  

RoM Styrgrupp 

Gruppansvariga sammanställer senast kvällen innan varje styrgruppsmöte sina subgruppers  

RoM med hjälp av kommittémedlemmarnas RoM.  

RoM Projektledare 

Projektledaren sammanställer RoM till varje FUM-möte där projektet sammanfattas samt 

Projektledarens icke-postspecifika arbete tas upp. 

Informationsspridning till värdar och utställare 
Nedan redogörs för de sätt LARM-projektgruppen kommunicerar med sina värdar och de 

utställare som deltar i mässan, event och andra samarbeten. 

Värdar 
Värdar är en nödvändighet för att LARM skall fungera, och tillhör LARM-organisationen. 

Det är otroligt viktigt att projektgruppen förstår detta och agerar utifrån detta. 

Inför LARM 
Inför LARM sker kommunikation med värdar i första hand via mail. Under LARM2021, 

förutsatt att värdar kommer tas in, är kommunikationen till värdar ett fokusområde. Därav 

kommer den tidigare kommunikationen till värdar utvärderas och revideras under hösten. Det 

som fortfarande gäller är följande: 

Värdar bör ställa frågor till ansvarig person (definieras senare vilka de är) i kommittén. Om 

frågor kommer till någon annan bör dessa vidarebefordras till lämplig person; detta för att skapa 

en konsekvent kommunikationsväg.  

Många inom projektgruppen känner naturligtvis värdar privat – för dessa gäller att inte svara på 

frågor utan att dubbelkolla med ansvarig person eller gruppansvarig. Projektgruppen skall 

vara enig i den information som går ut till värdar, och det är inte acceptabelt att uttala sig 

negativt om andra delar av projektgruppen under projektets gång. Vi är ett team och en familj; 

problem bör lyftas direkt, inte tas med externa personer. 

I montern skall alla i LARM-projektgruppen agera professionellt och trevligt. Eventuella 

personliga åsikter lämnas hemma. Har man inte svar på en fråga är det alltid okej att ta en 
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mailadress och ta reda på svaret vid ett senare tillfälle; ingen skall lämna information de är 

osäkra på. 

Naturligtvis är det mer än okej att ordna egna kickoffs, möten eller sammankomster med sina 

värdar – dessa ska i så fall tas med i RoM som allt annat. Att ha i åtanke är att även värdar är en 

del av organisationen, och det är alltid uppmuntrat att få dem att känna sig så välkomna som 

möjligt. 

Under bygg och riv 

Under bygg och riv ska det vara uppenbart för varje värd var hen ska och vem som är ansvarig. 

Ansvarig person ska vara ödmjuk inför att det finns värdar på plats som utfört liknande arbete 

tidigare och ta hjälp av dessa; en auktoritär ledarstil skall undvikas i alla lägen. Mer information 

kring bygg och riv återfinns i separata planeringsdokument för detta. 

Under mässan 

Under mässan är det viktigt att projektgruppen inte låter stress gå ut över sitt förhållningssätt till 

värdar. Projektgruppen förväntas hälsa och vara trevliga; alla värdar är nödvändiga för mässans 

existens och skall behandlas därefter. Om problem med en värd uppstår bör ansvarig person 

kontaktas. Om denne känner sig obekväm med att hantera situationen kan gruppansvarig med 

värdansvarig kontaktas som då tar över ansvaret. 

Utställare 
Alla företag och organisationer som delar i LARM räknas som utställare. Hur kontakt med dessa 

bör hanteras återfinns nedan. Observera att detta endast är en standardlösning som kan anpassas 

vid behov. I dessa fall ska alla inblandade parter vara informerade. 

Inför LARM 
Företagsansvariga ansvarar för att locka företag till mässan, medan Informationsansvarig bär 

huvudansvaret för att besvara frågor från företag som redan bestämt sig för att delta. 

Eventansvariga hanterar frågor som direkt berör deras område. Dessa bör vara i kontakt med 

varandra, för att se till att informationen som sprids är konsekvent. Om övriga i projektgruppen 

får företagsfrågor bör dessa vidarebefordras till Informationsansvarig eller projektledaren. 

Under mässan 

Under mässan ska projektgruppen sträva efter att kunna svara på företags frågor, men vid 

osäkerhet ska en informationsdisk konsulteras. Precis som med värdarna skall ett professionellt 

uttryck användas i alla situationer. Vid problem med företag kontaktas Företagsansvariga, GA 

Näringsliv eller projektledaren. Vid informationsdiskarna kan alltid Informationsansvarig 

kontaktas. 

Kommunikation inom LinTek och LARM 
Nedanstående stycken rör kommunikationsvägar internt inom LinTek och LARM-

projektgruppen. För extern kommunikation, se stycken ovan. 
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Allmänna kommunikationsvägar 
Nedan rör normalfallet. Speciella led kan självfallet byggas upp, men måste då förankras i alla 

berörda parter. 

Vertikalt 
Från Till Kopia Kommentar 

GA PL ev. 
KM  

 
 
 

KM GA  KM bör ej kontakta PL direkt i allmänna frågor, utan gå via GA. 
Undantag gäller budgetfrågor och avtal. 
 

KOO KM  KOO bör ej kontakta PL direkt i allmänna frågor, utan gå via KM. 
 

Värd KOO   
 

Vid kontakt med en part längre ner i det horisontella ledet ska alltid eventuell mellanpart vara 
kopia. T.ex. är GA kopia då PL mailar KM.  
 

Horisontellt 
Från Till Kopia Kommentar 

GA GA ev. PL  
 

KM KM GA  Tänk på att flera GA kan vara berörda. 
 

KOO KOO KM Tänk på att flera KM kan vara berörda. 
 

Mail 
Mail är den primära metoden för kommunikation som kräver en längre diskussion, som 

innehåller information som ska sparas, antingen för att återvända till senare under projektet eller 

för efterträdare att ta del av. Notera att Gruppansvarig alltid ska cc:as vid intern 

kommunikation. 

Taggarna FYI (For Your Information) och FYA (For Your Action) kan användas av samtliga 

och indikerar att mailet innehåller viktig information eller något berörd part skall genomföra. 

Alla FYI- och FYA-mail ska besvaras inom 3 vardagar under höstterminen. Under vårterminen 

förkortas denna deadline gemensamt för hela projektgruppen, då fler moment blir tidskritiska. 

Slack 
Slack ska primärt användas för kommunikation som skulle kunnat tas ansikte mot ansikte, det 

vill säga sådant som kan raderas, inte kräver speciellt mycket arbete från någon part och då det 

är viktigt med snabba svar. Privata kanaler ska i största möjliga mån undvikas, och transparens 

uppmuntras. VIKTIGT – är du exempelvis eventansvarig och vill skriva till eventansvarig nr 2 

så gör du det i näringsliv_event-kanalen där din GA och PL är med. Ett annat exempel är om du 

är informationsansvarig och när du får in informationsansvariga och skriver med dessa så ska 

detta ske i mässa_info-kanalen för största möjliga transparens.  

I tabellen presenteras några av de olika kanalerna som finns samt deras syfte.  
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Kanal Medlemmar Syfte 

_kommitten-jobb Kommittén En kanal för jobbrelaterade frågor inom 
kommittén, ”vem ansvarar för bygg och riv”?  
 

_kommitten-flum Kommittén En mer avslappnad kanal för projektgruppen, 
”nån som vill spela minigolf”? Denna kanal ska 
undvikas att användas då koordinatorerna ha 
kommit in. 

_pl-informerar Projektgruppen En kanal där ENDAST PL2021 skriver och 
informerar projektgruppen. Frågor får ställas i 
tråden. 
 

_projektgruppen-
flum 

Projektgruppen En mer avslappnad kanal för projektgruppen, 
”nån som vill spela minigolf”? 
 

_projektgruppen -
jobb 

Projektgruppen En kanal för jobbrelaterade frågor inom 
projektgruppen, ”vem ansvarar för bygg och 
riv”?  
 

any1-in-prolle Projektgruppen En kanal där man kan skriva och fråga om 
någon finns i prolle vid lunch mm.  
 

_kaos-kanal Projektgruppen Denna kanal används endast på mässdagen för 
att skriva eventuella kriser som händer. Detta 
för att skilja krissituationer från de andra 
kanalerna  
 

pepp Projektgruppen Här skrivs pepp inom arbetet på LARM – keep 
the spirit alive! PEPPA DEM SOM GÖR ETT 
BRA JOBB!  

Telefon 
Hur telefonsamtal hanteras inom varje subgrupp avgörs i dessa grupper individuellt. 

Projektledaren kan kontaktas via telefon på kontorstid 9-16 på 070 269 45 80. 

Budget- och ekonomifrågor 
Kom ihåg att det alltid är bättre att fråga en gång för mycket då det gäller budget- och avtal!  

Från Till Kopia Kommentar 

PL vKO  vKO har yttersta ansvaret för LinTeks ekonomi.  
 

GA PL   
 

KM PL  GA Budget- och avtalsfrågor bör alltid skickas till PL. Berörd GA ska 
alltid cc:as.  
 

KOO KM 
eller PL 

KM KOO rekommenderas att kontakta KM, men om KOO anar att 
KM ej har svar på frågan kan PL direkt kontaktas, KM ska då vara 
cc:ad.  
 

Värd  KOO   
 

 



 

2020-08-31 
7 (7) 

 

 
 

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 

Vid kontakt med en part längre ner i hierarkin ska alltid eventuell mellanpart vara kopia. T.ex. är 
GA kopia då PL mailar KM. Det är endast KO, vKO och i vissa fall PL som får skriva på avtal. 
Det är endast PL som får kontakta vKO om inte speciell tillåtelse har givits. 

Intern kommunikation på mässdagen 
På mässdagen ska kom-radios, telefonsamtal och slack användas för intern kommunikation. I 

största möjliga mån kan projektgruppen vända sig till informationsdisken och logistikdisken för 

allmänna frågor, för att inte överväldiga ansvariga personer med samma fråga många gånger.  



 

2020-09-19 
1 (1) 

 

 
 

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 
Telefon 070-269 45 80 Org.nr 822001-0683 Plusgiro 79 95 13-7 Bankgiro 515-1493 

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

Bilaga 1 – Projektgruppsstruktur 
Projektgruppen av LARM består av fyra ”nivåer”. Först är det projektledaren som arbetar på 

heltid med LARM. Projektledaren tillsammans med Gruppansvariga bildar Styrgruppen. 

Styrgruppen tillsammans med resten av kommittéarna bildar kommittén. Kommittén 

tillsammans med koordinatorerna bildar projektgruppen. Här är vilka poster som ingår i 

projektgruppen för LARM2021. 

• Projektledare 

o Gruppansvarig Näringsliv 

▪ Företagsansvarig  

▪ Företagsansvarig  

▪ Företagsansvarig 

• Koordinator Företag 

• Koordinator Företag 

• Koordinator Företag och Green Zon 

▪ Eventansvarig 

▪ Eventansvarig 

• Koordinator Event  

• Koordinator Event  

• Koordinator Event  

o Gruppansvarig Mässa¨ 

▪ Mässansvarig Logistik 

• Koordinator Logistik 

• Koordinator Bankett 

▪ Mässansvarig Dekor 

• Koordinator Dekor & Inventarier 

▪ Serviceansvarig 

• Koordinator Service 

• Koordinator Service 

▪ Informationsansvarig 

• Koordinator Information 

• Koordinator Information 

o Gruppansvarig Kommunikation 

▪ Webb & IT 

• Webbutvecklare 

• Webbutvecklare 

• Webbutvecklare 

▪ Art Director 

• Kreatör 

• Kreatör 

▪ Marknadsföringsansvarig (Externa Samarbeten)  

▪ Marknadsföringsansvarig (Kampanj & Rekrytering)  

• Koordinator Sociala medier 

• Koordinator Foto & Film 



Rambudget 20/21 (rev)

Kostnadsställe Styrbudgetenhet Intäkter Kostnader Budget 19/20 18/19 17/18
Vinstkrav 

(utkast) Kommentar på förändring mot föregående år
01. Fasta kostnader Total  637 800 kr − 830 125 kr − 192 325 kr -182 725 kr -364 690 kr -345 682 kr - 114000+ på Campusstugan som inte finns.. 50k in från LiU för medlemssystem
02. Central administration Total  152 790 kr − 981 151 kr − 828 361 kr -760 138 kr -620 799 kr -403 715 kr - Bidrag medlemssystem flyttat till L1, låg här på 172k. Dragit ner på ekonomitjänster. Lagt till förvaltningsarvode för innehav.
03. Kårfullmäktige Total  97 995 kr − 123 652 kr − 25 657 kr -14 165 kr -35 040 kr -17 555 kr - FuM-helgen kostar mindre med nytt koncept
04. Kårstyrelsen Total  26 000 kr − 243 070 kr − 217 070 kr -192 590 kr -240 100 kr -197 330 kr - Har inte längre Kåraktivas
05. Presidiet Total  575 000 kr − 646 120 kr − 71 120 kr -68 843 kr -119 109 kr -140 265 kr - 25k mer från LiU, KSÄF-arvode ej genom oss längre (30k). Ingen sektionsstyrelsesittning
06. Utbildning Total 1 018 005 kr −1 261 211 kr − 243 205 kr -236 790 kr -193 925 kr -170 660 kr - Mer in från LiU. Lagt in GM. Mer utbildningsevent
07. Studiesocialt Total  702 500 kr −1 211 098 kr − 508 598 kr -440 552 kr -338 755 kr -289 012 kr - Mer in från LiU. Lagt in Kåraktivas. Mer AMO. Lagt till tröjbidrag sektionsstyrelser enl avtal
08. Marknadsföring Total  345 000 kr −1 249 631 kr − 904 631 kr -862 704 kr -377 522 kr -190 700 kr - Mer på SBE C och G.
09. Näringsliv Total  374 000 kr − 424 091 kr − 50 091 kr 75 459 kr 111 368 kr 13 690 kr 10% Avgifter för företag sänkt till temaveckorna
10. LARM Total 4 732 500 kr −2 376 340 kr 2 356 160 kr 2 363 537 kr 2 278 958 kr 1 621 682 kr 50%? Ffa färre värdar
11. LiTHanian Total  181 500 kr − 269 972 kr − 88 472 kr -85 472 kr -140 430 kr -155 240 kr Bära sig själv Del av kåruppdraget flyttad hit, inget arvode till annonsbolag
12. Mottagningen Total  520 393 kr − 723 695 kr − 203 302 kr -99 346 kr -30 740 kr -67 877 krBära sig själv, utöver tröjbidrag och arvodeTröjbidrag för fadderister flyttat hit
13. Munchen Hoben Total 1 910 791 kr −1 628 109 kr  282 682 kr 185 020 kr 276 375 kr 239 255 kr 7% Budgeten är gjord mer realistisk
14. SOF Total 3 602 960 kr −3 588 685 kr  14 275 kr -3 724 kr 353 498 kr -------- - Budgeten är gjord för att gå +/- noll
16. Avsättningar Total   0 kr − 50 000 kr − 50 000 kr -50 000 -50 000 kr -50 000 kr -
Grand Total 14 877 234 kr −15 606 950 kr − 729 716 kr

58 963 kr 52 943 kr Restsiffror från Utediscot

Styrbudget 20/21 (rev) Styrbudget för 20/21 (klubbad av FuM) Styrbudget från 19/20
Kostnadsställe Styrbudgetenhet Intäkter Kostnader Budget Kostnadsställe Styrbudgetenhet Intäkter Kostnader Budget Kostnadsställe Styrbudgetenhet Intäkter Kostnader Budget
01. Fasta kostnader(B) Bidrag   0 kr − 132 100 kr − 132 100 kr 01. Fasta kostnader(B) Bidrag   0 kr − 132 100 kr − 132 100 kr 01. Fasta kostnader(B) Bidrag   0 kr − 132 100 kr − 132 100 kr

(C) Medlemmar  586 800 kr   0 kr  586 800 kr (C) Medlemmar  586 800 kr   0 kr  586 800 kr (C) Medlemmar  586 800 kr   0 kr  586 800 kr
(D) Driftskostnader   0 kr − 559 677 kr − 559 677 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 559 677 kr − 559 677 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 559 677 kr − 559 677 kr
(L) LiU  50 000 kr   0 kr  50 000 kr (L) LiU  50 000 kr   0 kr  50 000 kr (L) LiU  50 000 kr   0 kr  50 000 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 17 600 kr − 17 600 kr (N) Bil och transport   0 kr − 8 000 kr − 8 000 kr (N) Bil och transport   0 kr − 8 000 kr − 8 000 kr
(Q) Övrigt  1 000 kr − 85 248 kr − 84 248 kr (Q) Övrigt  1 000 kr − 85 248 kr − 84 248 kr (Q) Övrigt  1 000 kr − 85 248 kr − 84 248 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 35 500 kr − 35 500 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 35 500 kr − 35 500 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 35 500 kr − 35 500 kr

01. Fasta kostnader Total  637 800 kr − 830 125 kr − 192 325 kr 01. Fasta kostnader Total  637 800 kr − 820 525 kr − 182 725 kr 01. Fasta kostnader Total  637 800 kr − 820 525 kr − 182 725 kr
02. Central administration(A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 320 408 kr − 320 408 kr 02. Central administration(A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 298 917 kr − 298 917 kr 02. Central administration(A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 298 917 kr − 298 917 kr

(B) Bidrag  150 000 kr   0 kr  150 000 kr (B) Bidrag  150 000 kr   0 kr  150 000 kr (B) Bidrag  150 000 kr   0 kr  150 000 kr
(D) Driftskostnader  2 790 kr − 220 298 kr − 217 508 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 183 938 kr − 183 938 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 183 938 kr − 183 938 kr
(G) Marknadsföring   0 kr   0 kr   0 kr (G) Marknadsföring   0 kr   0 kr   0 kr (G) Marknadsföring   0 kr   0 kr   0 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 187 655 kr − 187 655 kr (I) LinTek internt   0 kr − 185 455 kr − 185 455 kr (I) LinTek internt   0 kr − 185 455 kr − 185 455 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 51 190 kr − 51 190 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 43 228 kr − 43 228 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 43 228 kr − 43 228 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 25 900 kr − 25 900 kr (N) Bil och transport   0 kr − 25 900 kr − 25 900 kr (N) Bil och transport   0 kr − 25 900 kr − 25 900 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 100 000 kr − 100 000 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 100 000 kr − 100 000 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 100 000 kr − 100 000 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 43 700 kr − 43 700 kr (R) Representation   0 kr − 42 300 kr − 42 300 kr (R) Representation   0 kr − 42 300 kr − 42 300 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 32 000 kr − 32 000 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 30 400 kr − 30 400 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 30 400 kr − 30 400 kr

02. Central administration Total  152 790 kr − 981 151 kr − 828 361 kr 02. Central administration Total  150 000 kr − 910 138 kr − 760 138 kr 02. Central administration Total  150 000 kr − 910 138 kr − 760 138 kr
03. Kårfullmäktige(D) Driftskostnader   0 kr −  30 kr −  30 kr 03. Kårfullmäktige(D) Driftskostnader   0 kr −  30 kr −  30 kr 03. Kårfullmäktige(D) Driftskostnader   0 kr −  30 kr −  30 kr

(G) Marknadsföring   0 kr − 12 000 kr − 12 000 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 12 000 kr − 12 000 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 12 000 kr − 12 000 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 25 480 kr − 25 480 kr (I) LinTek internt   0 kr − 27 672 kr − 27 672 kr (I) LinTek internt   0 kr − 24 522 kr − 24 522 kr
(L) LiU  97 995 kr   0 kr  97 995 kr (L) LiU  97 995 kr   0 kr  97 995 kr (L) LiU  97 995 kr   0 kr  97 995 kr



(M) Mötesomkostnader   0 kr − 40 642 kr − 40 642 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 37 408 kr − 37 408 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 37 408 kr − 37 408 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 12 000 kr − 12 000 kr (N) Bil och transport   0 kr − 12 000 kr − 12 000 kr (N) Bil och transport   0 kr − 12 000 kr − 12 000 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 2 000 kr − 2 000 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 2 000 kr − 2 000 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 2 000 kr − 2 000 kr
(R) Representation   0 kr − 31 500 kr − 31 500 kr (R) Representation   0 kr − 24 200 kr − 24 200 kr (R) Representation   0 kr − 24 200 kr − 24 200 kr

03. Kårfullmäktige Total  97 995 kr − 123 652 kr − 25 657 kr 03. Kårfullmäktige Total  97 995 kr − 115 310 kr − 17 315 kr 03. Kårfullmäktige Total  97 995 kr − 112 160 kr − 14 165 kr
04. Kårstyrelsen (I) LinTek internt   0 kr − 9 940 kr − 9 940 kr 04. Kårstyrelsen (I) LinTek internt   0 kr − 9 940 kr − 9 940 kr 04. Kårstyrelsen (I) LinTek internt   0 kr − 9 940 kr − 9 940 kr

(L) LiU  26 000 kr   0 kr  26 000 kr (L) LiU  26 000 kr   0 kr  26 000 kr (L) LiU  26 000 kr   0 kr  26 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 36 380 kr − 36 380 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 33 880 kr − 33 880 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 13 300 kr − 13 300 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 190 000 kr − 190 000 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 190 000 kr − 190 000 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 190 000 kr − 190 000 kr
(R) Representation   0 kr − 5 250 kr − 5 250 kr (R) Representation   0 kr − 3 850 kr − 3 850 kr (R) Representation   0 kr − 3 850 kr − 3 850 kr
(T) Tryck   0 kr − 1 500 kr − 1 500 kr (T) Tryck   0 kr − 1 500 kr − 1 500 kr (T) Tryck   0 kr − 1 500 kr − 1 500 kr

04. Kårstyrelsen Total  26 000 kr − 243 070 kr − 217 070 kr 04. Kårstyrelsen Total  26 000 kr − 239 170 kr − 213 170 kr 04. Kårstyrelsen Total  26 000 kr − 218 590 kr − 192 590 kr
05. Presidiet (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 582 324 kr − 582 324 kr 05. Presidiet (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 580 245 kr − 580 245 kr 05. Presidiet (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 580 245 kr − 580 245 kr

(D) Driftskostnader   0 kr −  700 kr −  700 kr (D) Driftskostnader   0 kr −  700 kr −  700 kr (D) Driftskostnader   0 kr −  600 kr −  600 kr
(H) Sittning   0 kr   0 kr   0 kr (H) Sittning   0 kr   0 kr   0 kr (H) Sittning   0 kr   0 kr   0 kr
(L) LiU  575 000 kr   0 kr  575 000 kr (L) LiU  575 000 kr   0 kr  575 000 kr (L) LiU  575 000 kr   0 kr  575 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 4 116 kr − 4 116 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 4 018 kr − 4 018 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 4 018 kr − 4 018 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 7 600 kr − 7 600 kr (N) Bil och transport   0 kr − 7 600 kr − 7 600 kr (N) Bil och transport   0 kr − 7 600 kr − 7 600 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 3 200 kr − 3 200 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 3 200 kr − 3 200 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 3 200 kr − 3 200 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 13 980 kr − 13 980 kr (R) Representation   0 kr − 13 980 kr − 13 980 kr (R) Representation   0 kr − 13 980 kr − 13 980 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 5 200 kr − 5 200 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 5 200 kr − 5 200 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 5 200 kr − 5 200 kr
(T) Tryck   0 kr   0 kr   0 kr (T) Tryck   0 kr   0 kr   0 kr (T) Tryck   0 kr   0 kr   0 kr
(U) Underhållning   0 kr − 29 000 kr − 29 000 kr (U) Underhållning   0 kr − 29 000 kr − 29 000 kr (U) Underhållning   0 kr − 29 000 kr − 29 000 kr

05. Presidiet Total  575 000 kr − 646 120 kr − 71 120 kr 05. Presidiet Total  575 000 kr − 643 943 kr − 68 943 kr 05. Presidiet Total  575 000 kr − 643 843 kr − 68 843 kr
06. Utbildning (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 559 485 kr − 559 485 kr 06. Utbildning (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 559 485 kr − 559 485 kr 06. Utbildning (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 559 485 kr − 559 485 kr

(B) Bidrag   0 kr − 309 000 kr − 309 000 kr (B) Bidrag   0 kr − 309 000 kr − 309 000 kr (B) Bidrag   0 kr − 309 000 kr − 309 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr − 15 000 kr − 15 000 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 15 000 kr − 15 000 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 15 000 kr − 15 000 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 17 600 kr − 17 600 kr (I) LinTek internt   0 kr − 17 600 kr − 17 600 kr (I) LinTek internt   0 kr − 17 600 kr − 17 600 kr
(K) Förtäring arangemang   0 kr − 20 580 kr − 20 580 kr (K) Förtäring arangemang   0 kr − 18 865 kr − 18 865 kr (K) Förtäring arangemang   0 kr − 18 865 kr − 18 865 kr
(L) LiU 1 018 005 kr − 198 005 kr  820 000 kr (L) LiU 1 018 005 kr − 198 005 kr  820 000 kr (L) LiU 1 018 005 kr − 198 005 kr  820 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 25 480 kr − 25 480 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 25 480 kr − 25 480 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 25 480 kr − 25 480 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 26 240 kr − 26 240 kr (N) Bil och transport   0 kr − 26 240 kr − 26 240 kr (N) Bil och transport   0 kr − 26 240 kr − 26 240 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 10 800 kr − 10 800 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 10 800 kr − 10 800 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 9 800 kr − 9 800 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 30 350 kr − 30 350 kr (R) Representation   0 kr − 27 150 kr − 27 150 kr (R) Representation   0 kr − 26 650 kr − 26 650 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 44 060 kr − 44 060 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 44 060 kr − 44 060 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 44 060 kr − 44 060 kr
(U) Underhållning   0 kr − 4 610 kr − 4 610 kr (U) Underhållning   0 kr − 4 610 kr − 4 610 kr (U) Underhållning   0 kr − 4 610 kr − 4 610 kr

06. Utbildning Total 1 018 005 kr −1 261 211 kr − 243 205 kr 06. Utbildning Total 1 018 005 kr −1 256 296 kr − 238 290 kr 06. Utbildning Total 1 018 005 kr −1 254 796 kr − 236 790 kr
07. Studiesocialt (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 557 906 kr − 557 906 kr 07. Studiesocialt (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 557 906 kr − 557 906 kr 07. Studiesocialt (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 557 906 kr − 557 906 kr

(B) Bidrag  10 000 kr − 266 000 kr − 256 000 kr (B) Bidrag  10 000 kr − 164 000 kr − 154 000 kr (B) Bidrag  10 000 kr − 164 000 kr − 154 000 kr
(C) Medlemmar   0 kr − 70 000 kr − 70 000 kr (C) Medlemmar   0 kr − 70 000 kr − 70 000 kr (C) Medlemmar   0 kr − 70 000 kr − 70 000 kr
(H) Sittning  22 500 kr − 105 300 kr − 82 800 kr (H) Sittning  27 500 kr − 174 950 kr − 147 450 kr (H) Sittning  27 500 kr − 174 950 kr − 147 450 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 35 500 kr − 35 500 kr (I) LinTek internt   0 kr − 37 700 kr − 37 700 kr (I) LinTek internt   0 kr − 37 700 kr − 37 700 kr
(L) LiU  670 000 kr − 25 000 kr  645 000 kr (L) LiU  670 000 kr − 25 000 kr  645 000 kr (L) LiU  670 000 kr − 25 000 kr  645 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 16 510 kr − 16 510 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 16 314 kr − 16 314 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 12 714 kr − 12 714 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 14 100 kr − 14 100 kr (N) Bil och transport   0 kr − 27 100 kr − 27 100 kr (N) Bil och transport   0 kr − 27 100 kr − 27 100 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 77 200 kr − 77 200 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 77 200 kr − 77 200 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 42 200 kr − 42 200 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 18 550 kr − 18 550 kr (R) Representation   0 kr − 17 900 kr − 17 900 kr (R) Representation   0 kr − 15 450 kr − 15 450 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 11 032 kr − 11 032 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 11 032 kr − 11 032 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 11 032 kr − 11 032 kr
(T) Tryck   0 kr − 2 000 kr − 2 000 kr (T) Tryck   0 kr − 4 000 kr − 4 000 kr (T) Tryck   0 kr − 4 000 kr − 4 000 kr
(U) Underhållning   0 kr − 12 000 kr − 12 000 kr (U) Underhållning   0 kr − 12 000 kr − 12 000 kr (U) Underhållning   0 kr − 6 000 kr − 6 000 kr



07. Studiesocialt Total  702 500 kr −1 211 098 kr − 508 598 kr 07. Studiesocialt Total  707 500 kr −1 195 102 kr − 487 602 kr 07. Studiesocialt Total  707 500 kr −1 148 052 kr − 440 552 kr
08. Marknadsföring(A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 278 953 kr − 278 953 kr 08. Marknadsföring(A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 280 032 kr − 280 032 kr 08. Marknadsföring(A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 280 032 kr − 280 032 kr

(C) Medlemmar   0 kr − 350 000 kr − 350 000 kr (C) Medlemmar   0 kr − 350 000 kr − 350 000 kr (C) Medlemmar   0 kr − 350 000 kr − 350 000 kr
(D) Driftskostnader   0 kr − 42 000 kr − 42 000 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 42 000 kr − 42 000 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 33 600 kr − 33 600 kr
(G) Marknadsföring   0 kr − 375 000 kr − 375 000 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 339 600 kr − 339 600 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 339 600 kr − 339 600 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 6 600 kr − 6 600 kr (I) LinTek internt   0 kr − 7 700 kr − 7 700 kr (I) LinTek internt   0 kr − 7 700 kr − 7 700 kr
(L) LiU  345 000 kr   0 kr  345 000 kr (L) LiU  345 000 kr   0 kr  345 000 kr (L) LiU  345 000 kr   0 kr  345 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 5 488 kr − 5 488 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 4 802 kr − 4 802 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 4 802 kr − 4 802 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 3 800 kr − 3 800 kr (N) Bil och transport   0 kr − 3 800 kr − 3 800 kr (N) Bil och transport   0 kr − 3 800 kr − 3 800 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 5 300 kr − 5 300 kr (R) Representation   0 kr − 4 650 kr − 4 650 kr (R) Representation   0 kr − 4 650 kr − 4 650 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr
(T) Tryck   0 kr − 179 290 kr − 179 290 kr (T) Tryck   0 kr − 180 320 kr − 180 320 kr (T) Tryck   0 kr − 180 320 kr − 180 320 kr

08. Marknadsföring Total  345 000 kr −1 249 631 kr − 904 631 kr 08. Marknadsföring Total  345 000 kr −1 216 104 kr − 871 104 kr 08. Marknadsföring Total  345 000 kr −1 207 704 kr − 862 704 kr
09. Näringsliv (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 278 953 kr − 278 953 kr 09. Näringsliv (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 278 953 kr − 278 953 kr 09. Näringsliv (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 278 953 kr − 278 953 kr

(F) Företagsintressen  349 000 kr − 30 000 kr  319 000 kr (F) Företagsintressen  489 000 kr − 52 500 kr  436 500 kr (F) Företagsintressen  489 000 kr − 40 000 kr  449 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr − 20 000 kr − 20 000 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 20 000 kr − 20 000 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 20 000 kr − 20 000 kr
(H) Sittning  10 000 kr − 10 000 kr   0 kr (H) Sittning  10 000 kr − 10 000 kr   0 kr (H) Sittning  10 000 kr − 10 000 kr   0 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 8 800 kr − 8 800 kr (I) LinTek internt   0 kr − 8 800 kr − 8 800 kr (I) LinTek internt   0 kr − 9 900 kr − 9 900 kr
(L) LiU  15 000 kr − 15 000 kr   0 kr (L) LiU  15 000 kr − 15 000 kr   0 kr (L) LiU  15 000 kr − 15 000 kr   0 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 6 468 kr − 6 468 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 6 468 kr − 6 468 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 6 468 kr − 6 468 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 12 800 kr − 12 800 kr (N) Bil och transport   0 kr − 12 800 kr − 12 800 kr (N) Bil och transport   0 kr − 12 800 kr − 12 800 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 21 100 kr − 21 100 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 21 100 kr − 21 100 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 21 100 kr − 21 100 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 14 000 kr − 14 000 kr (R) Representation   0 kr − 15 800 kr − 15 800 kr (R) Representation   0 kr − 17 450 kr − 17 450 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 5 370 kr − 5 370 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 5 070 kr − 5 070 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 5 070 kr − 5 070 kr
(T) Tryck   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (T) Tryck   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (T) Tryck   0 kr − 1 800 kr − 1 800 kr

09. Näringsliv Total  374 000 kr − 424 091 kr − 50 091 kr 09. Näringsliv Total  514 000 kr − 448 091 kr  65 909 kr 09. Näringsliv Total  514 000 kr − 438 541 kr  75 459 kr
10. LARM (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 278 953 kr − 278 953 kr 10. LARM (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 278 953 kr − 278 953 kr 10. LARM (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 278 953 kr − 278 953 kr

(D) Driftskostnader   0 kr − 7 250 kr − 7 250 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 7 250 kr − 7 250 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 7 250 kr − 7 250 kr
(F) Företagsintressen  255 000 kr − 10 000 kr  245 000 kr (F) Företagsintressen  255 000 kr − 10 000 kr  245 000 kr (F) Företagsintressen  255 000 kr − 10 000 kr  245 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr − 135 300 kr − 135 300 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 135 300 kr − 135 300 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 135 300 kr − 135 300 kr
(H) Sittning  130 500 kr − 485 510 kr − 355 010 kr (H) Sittning  130 500 kr − 483 070 kr − 352 570 kr (H) Sittning  130 500 kr − 483 070 kr − 352 570 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 56 630 kr − 56 630 kr (I) LinTek internt   0 kr − 63 024 kr − 63 024 kr (I) LinTek internt   0 kr − 63 024 kr − 63 024 kr
(J) Mässa 4 320 000 kr − 861 440 kr 3 458 560 kr (J) Mässa 4 320 000 kr − 861 440 kr 3 458 560 kr (J) Mässa 4 320 000 kr − 861 440 kr 3 458 560 kr
(K) Förtäring arangemang   0 kr − 266 916 kr − 266 916 kr (K) Förtäring arangemang   0 kr − 269 388 kr − 269 388 kr (K) Förtäring arangemang   0 kr − 269 388 kr − 269 388 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 23 119 kr − 23 119 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 25 916 kr − 25 916 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 25 916 kr − 25 916 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 47 900 kr − 47 900 kr (N) Bil och transport   0 kr − 47 900 kr − 47 900 kr (N) Bil och transport   0 kr − 47 900 kr − 47 900 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 21 454 kr − 21 454 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 21 454 kr − 21 454 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 21 454 kr − 21 454 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation  27 000 kr − 105 000 kr − 78 000 kr (R) Representation  27 000 kr − 88 400 kr − 61 400 kr (R) Representation  27 000 kr − 88 400 kr − 61 400 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr
(T) Tryck   0 kr − 75 268 kr − 75 268 kr (T) Tryck   0 kr − 75 268 kr − 75 268 kr (T) Tryck   0 kr − 75 268 kr − 75 268 kr

10. LARM Total 4 732 500 kr −2 376 340 kr 2 356 160 kr 10. LARM Total 4 732 500 kr −2 368 963 kr 2 363 537 kr 10. LARM Total 4 732 500 kr −2 368 963 kr 2 363 537 kr
11. LiTHanian (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 1 496 kr − 1 496 kr 11. LiTHanian (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 1 496 kr − 1 496 kr 11. LiTHanian (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 1 496 kr − 1 496 kr

(D) Driftskostnader   0 kr − 60 588 kr − 60 588 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 60 588 kr − 60 588 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 60 588 kr − 60 588 kr
(F) Företagsintressen  100 000 kr   0 kr  100 000 kr (F) Företagsintressen  100 000 kr   0 kr  100 000 kr (F) Företagsintressen  100 000 kr   0 kr  100 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr − 5 750 kr − 5 750 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 5 750 kr − 5 750 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 5 750 kr − 5 750 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 16 500 kr − 16 500 kr (I) LinTek internt   0 kr − 16 500 kr − 16 500 kr (I) LinTek internt   0 kr − 16 500 kr − 16 500 kr
(L) LiU  40 000 kr   0 kr  40 000 kr (L) LiU  40 000 kr   0 kr  40 000 kr (L) LiU  40 000 kr   0 kr  40 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 3 588 kr − 3 588 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 3 588 kr − 3 588 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 3 588 kr − 3 588 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 1 800 kr − 1 800 kr (N) Bil och transport   0 kr − 1 800 kr − 1 800 kr (N) Bil och transport   0 kr − 1 800 kr − 1 800 kr



(P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 11 250 kr − 11 250 kr (R) Representation   0 kr − 8 250 kr − 8 250 kr (R) Representation   0 kr − 8 250 kr − 8 250 kr
(S) Samarbetsorgan  41 500 kr − 5 400 kr  36 100 kr (S) Samarbetsorgan  41 500 kr − 5 400 kr  36 100 kr (S) Samarbetsorgan  41 500 kr − 5 400 kr  36 100 kr
(T) Tryck   0 kr − 162 000 kr − 162 000 kr (T) Tryck   0 kr − 162 000 kr − 162 000 kr (T) Tryck   0 kr − 162 000 kr − 162 000 kr

11. LiTHanian Total  181 500 kr − 269 972 kr − 88 472 kr 11. LiTHanian Total  181 500 kr − 266 972 kr − 85 472 kr 11. LiTHanian Total  181 500 kr − 266 972 kr − 85 472 kr
12. Mottagningen (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 54 341 kr − 54 341 kr 12. Mottagningen (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 54 341 kr − 54 341 kr 12. Mottagningen (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 54 341 kr − 54 341 kr

(B) Bidrag   0 kr − 539 500 kr − 539 500 kr (B) Bidrag   0 kr − 539 500 kr − 539 500 kr (B) Bidrag   0 kr − 439 500 kr − 439 500 kr
(D) Driftskostnader   0 kr −  500 kr −  500 kr (D) Driftskostnader   0 kr −  500 kr −  500 kr (D) Driftskostnader   0 kr −  500 kr −  500 kr
(E) Deltagare  10 000 kr − 27 000 kr − 17 000 kr (E) Deltagare  10 000 kr − 27 000 kr − 17 000 kr (E) Deltagare  10 000 kr − 27 000 kr − 17 000 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 2 560 kr − 2 560 kr (I) LinTek internt   0 kr − 2 560 kr − 2 560 kr (I) LinTek internt   0 kr − 2 560 kr − 2 560 kr
(L) LiU  510 393 kr   0 kr  510 393 kr (L) LiU  510 393 kr   0 kr  510 393 kr (L) LiU  510 393 kr   0 kr  510 393 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 3 800 kr − 3 800 kr (N) Bil och transport   0 kr − 3 800 kr − 3 800 kr (N) Bil och transport   0 kr − 3 800 kr − 3 800 kr
(O) Område   0 kr − 1 400 kr − 1 400 kr (O) Område   0 kr − 1 400 kr − 1 400 kr (O) Område   0 kr − 1 400 kr − 1 400 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 32 600 kr − 32 600 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 32 600 kr − 32 600 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 32 600 kr − 32 600 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 7 600 kr − 7 600 kr (R) Representation   0 kr − 7 600 kr − 7 600 kr (R) Representation   0 kr − 7 600 kr − 7 600 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 51 050 kr − 51 050 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 49 250 kr − 49 250 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 47 094 kr − 47 094 kr
(T) Tryck   0 kr − 3 344 kr − 3 344 kr (T) Tryck   0 kr − 3 344 kr − 3 344 kr (T) Tryck   0 kr − 3 344 kr − 3 344 kr

12. Mottagningen Total  520 393 kr − 723 695 kr − 203 302 kr 12. Mottagningen Total  520 393 kr − 721 895 kr − 201 502 kr 12. Mottagningen Total  520 393 kr − 619 739 kr − 99 346 kr
13. Munchen Hoben(A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 99 485 kr − 99 485 kr 13. Munchen Hoben(A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 94 365 kr − 94 365 kr 13. Munchen Hoben(A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 94 365 kr − 94 365 kr

(D) Driftskostnader   0 kr − 2 100 kr − 2 100 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 1 970 kr − 1 970 kr (D) Driftskostnader   0 kr − 1 940 kr − 1 940 kr
(E) Deltagare  655 000 kr   0 kr  655 000 kr (E) Deltagare  655 000 kr   0 kr  655 000 kr (E) Deltagare  655 000 kr − 14 400 kr  640 600 kr
(G) Marknadsföring   0 kr − 6 300 kr − 6 300 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 6 300 kr − 6 300 kr (G) Marknadsföring   0 kr − 6 300 kr − 6 300 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 42 256 kr − 42 256 kr (I) LinTek internt   0 kr − 42 856 kr − 42 856 kr (I) LinTek internt   0 kr − 32 856 kr − 32 856 kr
(K) Förtäring arangemang 888 750 kr − 273 258 kr  615 492 kr (K) Förtäring arangemang 888 750 kr − 274 238 kr  614 512 kr (K) Förtäring arangemang 736 500 kr − 256 880 kr  479 620 kr
(L) LiU  16 541 kr   0 kr  16 541 kr (L) LiU  16 541 kr   0 kr  16 541 kr (L) LiU  16 541 kr   0 kr  16 541 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr − 5 390 kr − 5 390 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 5 390 kr − 5 390 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 5 390 kr − 5 390 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 62 000 kr − 62 000 kr (N) Bil och transport   0 kr − 62 000 kr − 62 000 kr (N) Bil och transport   0 kr − 62 000 kr − 62 000 kr
(O) Område  37 000 kr − 584 015 kr − 547 015 kr (O) Område  37 000 kr − 584 015 kr − 547 015 kr (O) Område  36 000 kr − 583 015 kr − 547 015 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 24 870 kr − 24 870 kr (R) Representation   0 kr − 21 400 kr − 21 400 kr (R) Representation   0 kr − 19 150 kr − 19 150 kr
(T) Tryck  313 500 kr − 228 610 kr  84 890 kr (T) Tryck  313 500 kr − 228 610 kr  84 890 kr (T) Tryck  341 600 kr − 234 500 kr  107 100 kr
(U) Underhållning   0 kr − 298 225 kr − 298 225 kr (U) Underhållning   0 kr − 298 225 kr − 298 225 kr (U) Underhållning   0 kr − 288 225 kr − 288 225 kr

13. Munchen Hoben Total 1 910 791 kr −1 628 109 kr  282 682 kr 13. Munchen Hoben Total 1 910 791 kr −1 620 969 kr  289 822 kr 13. Munchen Hoben Total 1 785 641 kr −1 600 621 kr  185 020 kr
14. SOF (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 499 422 kr − 499 422 kr 14. SOF (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 277 874 kr − 277 874 kr 14. SOF (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr   0 kr   0 kr

(B) Bidrag  155 000 kr   0 kr  155 000 kr (I) LinTek internt   0 kr − 48 980 kr − 48 980 kr (I) LinTek internt   0 kr − 3 724 kr − 3 724 kr
(D) Driftskostnader   0 kr − 22 610 kr − 22 610 kr (N) Bil och transport   0 kr − 3 800 kr − 3 800 kr (P) Strategiska medel   0 kr   0 kr   0 kr
(E) Deltagare  770 900 kr − 47 166 kr  723 734 kr (P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (R) Representation   0 kr   0 kr   0 kr
(F) Företagsintressen  60 000 kr − 33 000 kr  27 000 kr (R) Representation   0 kr −  800 kr −  800 kr 14. SOF Total   0 kr − 3 724 kr − 3 724 kr
(G) Marknadsföring   0 kr − 21 000 kr − 21 000 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr 15. Utediscot (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr − 60 000 kr − 60 000 kr
(H) Sittning  7 000 kr − 6 500 kr   500 kr 14. SOF Total   0 kr − 334 654 kr − 334 654 kr (E) Deltagare  397 500 kr − 9 000 kr  388 500 kr
(I) LinTek internt   0 kr − 198 054 kr − 198 054 kr 16. Avsättningar (P) Strategiska medel   0 kr − 50 000 kr − 50 000 kr (I) LinTek internt   0 kr − 10 300 kr − 10 300 kr
(K) Förtäring arangemang1 493 805 kr − 555 480 kr  938 325 kr 16. Avsättningar Total   0 kr − 50 000 kr − 50 000 kr (K) Förtäring arangemang 43 520 kr − 5 750 kr  37 770 kr
(N) Bil och transport   0 kr − 3 800 kr − 3 800 kr Grand Total 11 416 484 kr −12 208 133 kr − 791 648 kr (M) Mötesomkostnader   0 kr − 1 176 kr − 1 176 kr
(O) Område   0 kr −1 191 620 kr −1 191 620 kr (N) Bil och transport   0 kr − 2 000 kr − 2 000 kr
(P) Strategiska medel   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (O) Område   0 kr − 156 050 kr − 156 050 kr
(Q) Övrigt   0 kr − 52 475 kr − 52 475 kr (Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr − 88 650 kr − 88 650 kr (R) Representation   0 kr − 3 900 kr − 3 900 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr − 1 600 kr − 1 600 kr (S) Samarbetsorgan   0 kr − 15 147 kr − 15 147 kr
(T) Tryck   0 kr − 38 300 kr − 38 300 kr (T) Tryck   0 kr − 29 750 kr − 29 750 kr
(U) Underhållning   0 kr − 8 000 kr − 8 000 kr (U) Underhållning   0 kr − 132 800 kr − 132 800 kr



(V) Kårtege  541 530 kr − 497 363 kr  44 167 kr 15. Utediscot Total  441 020 kr − 425 873 kr  15 147 kr
(W) Orkester  574 725 kr − 322 045 kr  252 680 kr 16. Avsättningar (P) Strategiska medel   0 kr − 50 000 kr − 50 000 kr

14. SOF Total 3 602 960 kr −3 588 685 kr  14 275 kr 16. Avsättningar Total   0 kr − 50 000 kr − 50 000 kr
16. Avsättningar (P) Strategiska medel   0 kr − 50 000 kr − 50 000 kr Grand Total 11 732 354 kr −12 090 241 kr − 357 887 kr
16. Avsättningar Total   0 kr − 50 000 kr − 50 000 kr
Grand Total 14 877 234 kr −15 606 950 kr − 729 716 kr
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Nominering Vice Projektledare LARM2021 
Erika är en person med många bra ledaregenskaper. Hon har tidigare varit ledare för 

sommarläger på KFUM gården Brevik där hon har haft hand om grupp på 30 personer. Erika är 

en lugn ledare som är bra på att kommunicera. Hon ser alla i gruppen, deras enskilda behov och 

följer alltid upp på uppgifter som givits och gruppmedlemmarnas mående.  

Hon har redan under projektets uppstart visat att hon ser den större bilden av LARM och kan ta 

beslut utifrån projektet i stort, något som är viktigt som projektledare. Att ta tuffa beslut är inte 

heller något hon räds för och hon är medveten om att det kommer krävas under årets LARM. 

Hon räds inte av konflikter och snappar snabbt upp områden där det finns risk för konflikt och 

ser till att prata med personerna som det berör i ett tidigt stadie. 

Erika har också erfarenhet av ekonomiarbete ifrån sitt engagemang som kassör i Ivent, ett 

utskott som omsatte 400 000 kr. Hon är metodisk i sitt arbete och blir sällan stressad. Till sist är 

hon också mån om sammanhållningen i LARM. 

Men ovanstående motivering tror jag att Erika Hansson hade kunnat axla rollen som 

Projektledare för LARM2021 galant och nominerar henne därmed till Vice Projektledare för 

LARM2021. 

Rebecka Jonsson 

Projektledare LARM2021 
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Rapport angående aktivaförmåner 

Här kommer en kort rapportering angående arbetet med kaffekort till LinTeks kåraktiva. SAm 

har varit i kontakt med Studentfiket i Norrköping och Baljan i Linköping. 

Baljan hade inte möjlighet att erbjuda sina oändliga kaffekort, då detta är en förmån de 

reserverar till sina jobbare. De kunde däremot erbjuda en mängdrabatt på 25 %, vilket inte är 

något de normalt sett erbjuder men kan tänka sig göra ett undantag för för LinTek med tanke på 

antalet kaffekort vi pratar om och det goda samarbetet gällande Byttan. 

Studentfiket har ingen möjlighet att erbjuda mängdrabatter, utan det är originalpris som gäller. 

De kunde däremot erbjuda att göra specialbeställda tryck på kaffekorten. 

Detta skulle resultera i en totalkostnad på 54 050 kr där det har antagits att: 

● LinTek har 230 aktiva, enligt motionen; 

● LinTek, likt hur kårledningen resonerar angående Norrköpingstorsdagar, har ungefär 20 

% av sina aktiva i Norrköping; 

● Baljan erbjuder 25 % rabatt; 

● LinTek avser erbjuda 50 koppar kaffe per aktiv och termin, enligt motionen; 

● 55 koppar kaffe erbjuds aktiva i Norrköping, eftersom detta är det närmaste antal som 

kan nås givet Studentfikets prismodell. (Det är fortfarande billigare att erbjuda 55 koppar hos 

Studentfiket än 50 koppar hos Baljan, då Studentfiket räknar med 5 kr per kopp istället för 6 kr). 

 

 

DANIEL ROOS, SAm 
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