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Protokoll fört vid LinTeks Kårfullmäktige 2020-11-10
Plats: Microsoft Teams, Distans
Föredragningslista: Se bilaga
Närvarande: Se bilaga
Handlingar: Se bilaga
66. Mötets öppnande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat klockan 18.32.
67. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut: att välja Samuel Erlands och Ola Andersson till justeringspersoner tillika rösträknare.
68. Justering av röstlängd
Beslut: att justera röstlängden till 25 mandat.
69. Adjungeringar
Beslut: att adjungera in Daniel Roos, Linnea Bergman, Johannes Knutas, Martin Frick
Lundgren, Linn Gustafsson och Rebecka Jonsson med yttranderätt samt Erik Wängstam,
Erik Stiegler, Therese Björn Johansson och Lars Hultman med närvaro- och yttranderätt till
pågående möte.
70. Fastställande av föredragningslistan
Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt utskick.
Talmannen avser att behandla punkter i en ordning som gör att punkter med intresse för inbjudna gäster
behandlas tidigt.
71. Mötets behöriga utlysande
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst
72. Föregående mötesprotokoll
Beslut: att lägga protokoll från möte 2020-10-13 till handlingarna.
73. Rapporter och meddelanden
KSO tillägger att det finns fyra vakanta poster i kårledningen och det är nu en svår period för rekrytering i
och med den rådande pandemin.
Beslut: att lägga rapporter och meddelanden till handlingarna.
74. Beslutsuppföljning
Beslut: att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.
75. Rekryteringsuppföljning
Beslut: att lägga rekryteringsuppföljningen till handlingarna.
79. Inspektor 2020–2022
Beslut: att välja Lars Hultman till inspektor 2020–2022
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76. Verksamhetsplanen 19/20
Beslut: att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
77. Ekonomisk rapport LinTek, kvartal 1
Beslut: att lägga rapporten till handlingarna.
78. Ekonomisk rapport BokAB
Beslut: att lägga rapporten till handlingarna
80. Valnämnd 2020–2021
Fullmäktige noterar att det ej finns förslag på valnämnd samt att valnämnden stadgeenligt måste ha möte
senast 1 december.
Yrkande 80.1: Anna Pohl Lundgren yrkar på att vakantsätta valnämnd 2020–2021.
Mötet ajournerades 19.46-19.56.
Samuel Erlands lämnar mötet. Röstlängden justeras till 24.
Beslut: att välja Anna Pohl Lundgren till justeringsperson från och med punkt 80.
Beslut: att bifalla yrkande 80.1.
81. Besvärsnämnd 2020–2021
David Stigsmark och Erik Sandström deltar ej i beslutet. Röstlängden justerad till 22 mandat.
Beslut: att välja David Stigsmark och Erik Sandström till ledamöter i besvärsnämnden 2020–
2021.
Röstlängden justeras till 24 mandat.
82. Mottagningspolicy 2021
Yrkande 82.1: Anna Pohl Lundgren yrkar på att ta bort ”personliga, ” från andra meningen i
tredje punkten under 2.3.1.
Samuel Erlands anländer till mötet. Röstlängden justeras till 25 mandat.
Beslut: att bifalla yrkande 82.1
att anta mottagningspolicyn i enlighet med yrkande 82.1.
Mathilda Sjöström lämnade mötet. Röstlängden justeras till 24 mandat.
83. Fastställa senaste dag för val av kårfullmäktige 2021/2022
Beslut: att bifalla propositionen i sin helhet.
84. Åsiktsprogrammet
Kårfullmäktige uppmärksammar att flera redaktionella ändringar behöver genomföras.
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Yrkande 84.1: Anna Pohl Lundgren yrkar att ta bort meningen under att-satserna i punkt 1.1.
Yrkande 84.2: Anna Pohl Lundgren yrkar att under punkt 1.1 ändra andra att-satsen till ”att
det är motiverat att medlemmar i kåren har förmåner som inte tillfaller gemene teknolog”.
Beslut: att bifalla yrkande 84.1
att bifalla yrkande 84.2
att fastställa åsiktsprogrammet i enlighet med yrkanden 84.1 och 84.2.
85. Revidering rambudget
Kårfullmäktige noterar att det är fel på 700 kr i Budget revidering, 10 LARM total.
Protokollsanteckning från Carl Magnus Bruhner: Under rådande omständigheter anser jag att man bör
anpassa kostymen efter förutsättningar. I t.ex. fallet LARM, som enligt prognos nu minskar resultatet (och
därmed LinTeks resultat) med 80 % (2 miljoner), så är jag övertygad om att man kan hitta en belönande
sittning som inte behöver vara så oerhört kostsam men ändå uppskattad. Detta är förutsättningar som alla
studentföreningar och sektioner står inför, och även anpassar sig efter.
Ett vanligt år när pengarna flödar och arbetsmarknadsmässorna inbringar rejält med pengar till arrangörerna
är det inga konstigheter att tillsammans med de betalande företagen samla till storslagen fest, men när
pengarna inte kommer och företagen inte deltar så bör man anpassa sig till vad som kan anses vara rimligt
och motiverbart som tackfest för vilket utskott som helst. Detta anser jag allmänt är ett gynnsamt tankesätt,
oavsett var i organisationen man är under rådande omständigheter.
Beslut: att revidera budget enligt förslag med ändringen på 700 kr.
86. Studenters åsikter
• LiU inför nya regler i februari där det bland annat inte längre kommer vara möjligt att
skriva en tentamen om man är oanmäld. Studenterna tycker inte om denna ändring.
o Oskar Renåker, förra årets UAs som behandlade detta förra året, svarar att det fanns
problem med nuvarande regelverket som blev tvunget att göras om. Det är mer invecklat än
vad det kan verka.
• Det har märkts att examinatorer har för mycket makt när det kommer till
campusbelagd undervisning. Problemet uppfattas som att flera moment hade kunnat
vara på distans men examinatorerna lägger det på campus vilket gör att studenter
tvingas in till campus. Det uppfattas som att examinatorerna gör detta på grund av
lathet.
• Resultat från tentamina anses redovisas för sent. I LiUs dokument har examinatorn
15 arbetsdagar på sig att rätta men i LinTeks åsiktsprogram har examinatorn 10
arbetsdagar, vilket anses vara bättre.
• Det finns ett missnöje kring hur Tekniska fakulteten bekämpat fusk under
distansexaminationer. Som det sett ut fram tills nu är att examinationerna endast blivit
svårare vilket går ut över de som inte fuskar eller så ges tentamina i sal och då tas inte
hänsyn till smittorisken. Man anser att medicinska fakulteten löst detta bättre med
digitala tentamensvakter som kontrollerar studenterna under tentamenstillfället.
Kontrollen sker genom att studenter visar med webbkamera sin omgivning.
• Det har framkommit att internationella studenter inte fått tillräcklig information om
var de ska vända sig ifall de utsätts för särbehandling. Denna information behöver bli
bättre och nå ut till dem.
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87. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
88. Nästa möte
Vad nästa möte kommer behandla finns i ”Arbetsplan för kårfullmäktige 2020/2021” under
kårfullmäktigemöte 4 2020-12-08. Detta möte kommer vara på distans.
89. Mötets avslutande
Talman Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat klockan 21.43.
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2020-11-10
Ledamöter av Kårfullmäktige

Övriga

Amelia Asplund
Anna Persson
Anna Pohl Lundgren
Carl Magnus Bruhner
Christina Hedner
David Stigsmark
Erik Sandström
Fritjof Axelsson
Gustav Åberg
Hugo Hörnquist
Ingrid Rylander
Jacob Rapp
Johan Stenström
Lovisa Härold
Marcus Weiland
Mathilda Sjöström
Ola Andersson
Oliwer Schultz
Oskar Högberg
Oskar Renåker
Samuel Erlands
Samuel Jenerberg
Therese Karlsson
Tobias Aspegårdh
Victor Ryman

Anton Birgersson
Beatrice Ronsten
Carl Welin-Berger
Caroline Lööf
Christian Gustavsson
Daniel Roos
Erik Stiegler
Erik Wängstam
Fredrik Rundberg
Johanna Wester
Johannes Knutas
Julia Bjers
Lars Hultman
Linn Gustafsson
Linnea Bergman
Lucas Sevelin
Ludwig Modahl Edström
Martin Frick Lundgren
Rebecka Jonsson
Therese Björn Johansson
Vanessa Galmor
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