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Inledning
Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka
kårfullmäktige styr LinTek.
Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund. Verksamhetsplanen
lyfter fram några av de långsiktiga målen och strategierna i mål- och visionsdokumentet. Varje projekt
i verksamhetsplanen är utformad för att både kårstyrelsen och de heltidarna som kårstyrelsen anser bör
vara involverade ska kunna arbeta med dem. Verksamhetsplanen är formulerad i punkter som styrelsen
skall genomföra samt effektmål, om möjligt kopplade till strategierna, som kompletterar dessa med ett
eller flera önskade effekter som resultat utav genomförandet av projektet.
Det är kårstyrelsens uppgift att under sensommaren konkretisera verksamhetsplanen i form av
projektplaner för varje del i verksamhetsplanen, och i dessa fastslå de aktiviteter som för LinTek
närmare effektmålen och de långsiktiga målen i mål- och visionsdokumentet.
Avstämning av arbetet med verksamhetsplanen och hur arbetet går mot projektplanerna ska redovisas
för fullmäktige under antingen sista mötet före årsskiftet eller första mötet efter årsskiftet.
Innan nästa års verksamhetsplan tas fram ska en halvtidsutvärdering ske av projektens utveckling,
aktiviteternas effekt och hur väl effektmålen förväntas uppnås. Med detta i beaktande utvärderas om
någon del av verksamhetsplanen bör arbetas med ytterligare genom en förlängning eller utveckling och
nästa verksamhetsplan tas fram. När projektplanerna löpt ut sin tid ska en utvärdering av hur väl
projekten föll ut göras och en sammanfattning av projektens utfall skrivas. Denna sammanfattning ska
inkluderas i LinTeks verksamhetsberättelse.
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LinTeks arbete på de olika campusen
LinTek företräder studenter på tre olika campus. Det är Campus Valla, Campus Norrköping och
Campus Lidingö. Det finns även teknologer som läser kurser på Campus US men dessa studenters
utbildning är till största delen förlagd på Campus Valla, därmed anser kårstyrelsen att LinTek
enbart ska beakta Valla, Norrköping och Lidingö i denna verksamhetsplanspunkt.
Dessa tre är avskilda av såväl geografi som utbildningar, kultur samt LinTeks närvaro och arbete
där. Även fast de skiljer sig åt på många olika punkter bedriver LinTek, i nuläget, väldigt liknande
verksamhet på de olika campusen. Dock skiljer sig LinTeks närvaro på campusen åt i allra högsta
grad. Nästan all LinTeks verksamhet bedrivs på Campus Valla. LinTek har sedan kopierat sin
verksamhet på Campus Valla till de andra campusen men komprimerat det till Campus
Norrköping och ännu mer så till Campus Lidingö.
LinTek har under lång tid arbetat aktivt för att skapa bra förutsättningar för alla tre campus men
trots genomförda förändringar har inte LinTek lyckats skapa bra rutiner kring hur kårledningen
och kårstyrelsen ska arbeta med de olika campusen för att nå de individuella campusens behov.
Med denna verksamhetsplanspunkt är det kårstyrelsens mening att LinTek ska se över campusens
olika förutsättningar och behov samt ta fram en plan kring hur arbetet med de olika campusen
ska ske.

Mål och vision:
•
•

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

LinTek skall därför:
•
•

Utreda vad de tre campusen har för behov när det gäller LinTeks verksamhet.
Lägga fram en handlingsplan för hur LinTek ska jobba med Campus Valla, Campus
Norrköping och Campus Lidingö baserat på uppkomna behov.

Effektmål:
•
•
•

LinTek får en tydligare bild hur samarbetet mellan campusen ska ske.
Ett bättre utbyte mellan LinTek och de olika campusen.
LinTek skall ha förmågan att skapa bättre närvaro och verksamhet bland teknologerna
på de olika campusen.

Tidigare dokument:
•
•

Projektplan för Norrköping
Utredning – LinTeks Norrköpingsnärvaro
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Medlemmar för kåren
Alltsedan kårobligatoriet försvann 2010 har debatten om medlemmar härjat inom LinTek. Vid
varje diskussion som berör hur man ökar medlemsantalet lyfts frågan om huruvida medlemmar
behövs överhuvudtaget. Verksamhetsplanspunkten ämnar att, en gång för alla, ge besked om vad
som gäller kring LinTeks medlemmar och arbetet med dem.
I verksamhetsplanen 17/18 finns punkten ”Medlemsrekrytering” med. Verksamhetsplanspunktens innehåller följande utdrag:
Medlemmar är LinTeks existensberättigande
Utan medlemmar tappar LinTek kraft och förtroende mot universitetet och andra parter. Därmed förlorar
LinTek legitimitet, integritet och kraft att påverka för studenternas bästa.
LinTek bör vara medveten om vad som är de drivande faktorerna för medlemskap.
I arbetet med punkten beslutades om flerårigt medlemskap, något som efter två år har ökat
medlemsantalet något. Utöver det resulterade arbetet inte i några slutsatser då det inte
färdigställdes.
LinTek behöver, på ett strukturerat sätt, komma fram till om medlemmar är bra eller inte för
organisationen. Alla aspekter behöver lyftas i frågan om huruvida medlemmar är en nödvändighet
för organisationens existens eller om de helt enkelt är överflödiga. Om slutsatsen är att man bör
öka medlemsantalet bör en ny omgång av verksamhetsplanspunkten från 17/18 genomföras. Det
är också aktuellt att se hur väl LinTeks medel utnyttjas för medlemsnytta.
Det är många aspekter kring medlemmar som lyfts i föregående stycke. Syftet med punkten bör i
första hand vara att utreda delen om medlemmars nödvändighet för LinTek. Därefter kan arbetet
fortsätta med frågeställningar som blir aktuella.

Mål och vision:
•
•
•

LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet.
LinTek skalla arbeta för att ha gott stöd bland teknologerna och högt medlemsantal.
LinTek skall ha en kritisk syn på den egna verksamheten och hur den bedrivs.

LinTek skall därför:
•
•
•
•
•

Utreda och ge besked om varför LinTek måste, alternativt inte behöver, ha medlemmar
Utreda och sammanställa hur väl LinTeks medel utnyttjas för medlemsnytta
Utreda varför teknologerna blir medlemmar
Utvärdera medlemsavgiften
Om det blir aktuellt efter ovan nämnda besked:
o I samklang med verksamhetsplanspunkten från 17/18, utreda och sammanställa
vilka fördelar ett medlemskap ger
o I samklang med verksamhetsplanspunkten från 17/18, utreda och sammanställa
vad som gör medlemskapet attraktivt samt hur fördelarna skall presenteras
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Effektmål:
•
•
•

LinTek har en klar bild av nyttan med att ha medlemmar
LinTek har en klar bild över hur organisationens medel gynnar medlemmarna
LinTek har en klar bild över anledningen till att teknologer blir medlemmar

Tidigare dokument:
•
•

Medlemsrekrytering – Verksamhetsplan 17/18
Handlingsplan från 2013 – Plan för LinTeks medlemsvärvning
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