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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 styrelsen@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 

Måndag, 2021-05-10, kl 18:30, Zoom 

LinTeks kårstyrelse 2020/2021  

LinTeks kårledning 2020/2021  

Sektionsordföranden  

Internrevisor  

Inspektor 

223.  Mötets öppnande  

224.  Val av justerare  

225.  Adjungeringar  

226.  Fastställande av mötets behöriga utlysande  

227.  Fastställande av föredragningslista  

228.  Föregående mötesprotokoll  

229.  Per capsulam-beslut 

230.  Presidiebeslut  

231.  Rapporter och meddelanden 

 

232.  Föreningsäskningar VT21     Beslut 

 

233.  Arbetsbeskrivningar kårledningen    Beslut 

234.  Arbetsvillkor kårledningen     Beslut 

 

235.  Direktiv för förmåner      Beslut 

236.  Direktiv för krishantering och avbrutet förtroendeuppdrag Beslut 

237.  Direktiv för varumärken och kommunikation   Beslut 

 

238.  Strategi för LinTeks mål och visioner    Beslut 

 

239.  Övriga frågor  

240.  Mötets avslutande  

 

https://liu-se.zoom.us/j/61811975936
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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2021-05-10 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
Anton Birgersson 
Beatrice Ronsten 
Fredrik Rundberg 
Johanna Wester 
Julia Bjers 
Lucas Sevelin 
 
Övriga 
Emil Säll 
Hilma Karlsson 
Matilda Granqvist 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2021-05-10 
 
Plats: Zoom 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
223.  Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Anton Birgersson förklarar mötet öppnat, klockan 18:32.  
 
224.  Val av justerare  
Beslut: att välja Fredrik Rundberg till justerare för mötet. 
 
225.  Adjungeringar 
Utöver kårstyrelsen är Emil Säll, Hilma Karlsson och Matilda Granqvist, alla från Y-sektionen 
närvarande. 
 
Beslut: att adjungera Emil Säll, Hilma Karlsson och Matilda Granqvist för punkterna 225–232. 
 
226.  Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Kallelse och handlingar skickades ut fredagen den 2021-05-07, vilket är tre dagar innan mötet och 
är därför behörigt utlyst enligt stadgarna. 
 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgarna.  
 
227.  Fastställande av föredragningslista 
Lucas yrkar att byta namn på punkt 232 till ”Äskningar VT21”  (Yrkande 227.1) 
 
Beslut: att bifalla yrkande 227.1.  
   att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag med ovanstående ändring.  
 
228. Föregående mötesprotokoll 
Det finns ett föregående mötesprotokoll som är justerade och kan läggas till handlingarna, 13 – 
20210419 
 
Beslut: att lägga mötesprotokollet till handlingarna.  
 
229.  Per capsulam-beslut 
Sen det senaste mötet har det tagits fyra per capsulam-beslut, men kårstyrelsen har missat att 
lägga tre beslut till handlingarna från mötet innan det och ämnar därför att göra det nu istället. 
De per capsulam-beslut som behöver läggas till handlingarna är följande: 
 
Budget för 2021/2022      31/3–2021 
Förslag på VP-punkter 2021/2022   31/3-2021 
Proposition gällande äskningar    31/3-2021 
Proposition LinTek nu och då      28/4 -2021 
Motionssvar översättning av styrdokument  28/4-2021 

https://liu-se.zoom.us/j/61811975936
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Proposition gällande medlemsavgift 2021/2022  29/4-2021 
Slutgiltigt förslag på VP-punkter 2021/2022  29/4-2021 
 
Beslut: att lägga samtliga per capsulam-beslut till handlingarna 

 
230.  Presidiebeslut 
Lämnas utan åtgärd. 
 
231.  Rapporter och meddelanden 
Styrelsen har sen sista mötet jobbat med äskningar, överlämning till nästa styrelse och deltagit på 
FuM. Vidare har styrelsen reviderat en hel del styrdokument. Styrelsen vill också med glädje 
rapportera att kårstyrelsen 20/21 är den bästa kårstyrelsen någonsin. Någonsin. Någonsin. Någonsin. 
 
232.  Äskningar VT21 
Styrelsen har, likt i höstas, fått in äskningar för en större summa än det finns tillgängliga medel 
för. Det har därför förts diskussioner inom styrelsen inför mötet kring vilka äskningar som bidrar 
till högst strategisk studentnytta. 
 
De som är närvarande från Y-sektionen ifrågasätter den motiveringen kring beslutet som ligger 
som förslag i handlingarna. Fredrik svarar att styrelsen anser att det i äskningen inte framgått vad 
effekten av en helt eller delvis beviljad äskning skulle ge och att en bil ska köpas in oavsett, därför 
har äskningen nekats i sin helhet. Anton lyfter att beslutet varit svårt och det har diskuterats 
mycket inför beslutet. Representanterna från Y-sektionen tackar för förklaringen. 
 
Beatrice yrkar att Kårstyrelsen efter mötet förtydligar motiveringen till Y-sektionens äskning.  

(Yrkande 232.1)  
Beslut:  att bifalla yrkande 232.1 

att godkänna Ling-sektionens äskning i sin helhet. 
att godkänna Liute Magiskt äskning upp till en summa av 4 850 kr. 

 att godkänna M-verkstans äskning upp till en summa av 15 000 kr. 
att godkänna TBI-sektionens äskning i sin helhet. 
att godkänna Växteriets äskning upp till en summa av 3 980 kr. 
 
att avslå AC-studenternas äskning i sin helhet. 
att avslå Clubmästeriets äskning i sin helhet. 
att avslå Flammans äskning i sin helhet. 
att avslå iGems äskning i sin helhet. 
att avslå LiU AIF Padel äskning i sin helhet. 
att avslå LiU Gamers äskning i sin helhet. 
att avslå Valla Skivgardes äskning i sin helhet. 
att avslå Y-sektionens äskning i sin helhet. 

 
233.  Arbetsbeskrivningar kårledningen 
Som det lyftes på Kårstyrelsemöte nr 13, 20/21 har styrelsen tänkt byta namn på SAc till CAMO 
– stud. Nu är beslutsunderlaget framtaget, och punkten lyfts därför igen. 
 
Beslut:  att fastställa arbetsvillkoren enligt förslag i handlingarna. 
Notering: I första meningen i det utskickade dokumentet står det ”Studiesocial” istället för ”Studiesocialt”, detta 
kommer ändras i det slutgiltiga dokumentet. 
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234.  Arbetsvillkor kårledningen 
Då heltidarguppen i LinTek är arvoderade finns det inga lagstadgade rättigheter, likt de som finns 
vid anställning. Därför har Beatrice tagit fram detta dokument, där det också finns matnyttig 
information till hela Kårledningen som inte tidigare funnits i skrift.  
 
Lucas yrkar att under rubrik 3.2.1, sista meningen i första stycket, ändra från  
”Det viktigaste under den gemensamma arbetstiden är att finnas 
tillgänglig via utsatta kommunikationskanaler.” 
till 
”Det viktigaste under den gemensamma arbetstiden är att finnas 
tillgänglig via utsedda kommunikationskanaler.”    (Yrkande 234.1) 
 
Notering: Kårstyrelsen 20/21 är mycket nöjda med att arbetat fram detta dokument då det anses välbehövligt för 
organisationen och kommer ge ökad tydlighet till framtida kårledning. Vidare kommer mindre redaktionella 
ändringar göras för att öka läsbarheten på dokumentet innan det publiceras. 
 
Beslut:  att bifalla yrkande 234.1. 

att fastställa Arbetsvillkoren enligt förslag i handlingarna med ovanstående ändring. 
 
235.  Direktiv för förmåner 
Många av de förmåner som tidigare reglerats i ”Direktiv för förmåner” finns numera i det precis 
antagna Arbetsvillkoren, därför ämnar styrelsen ta bort detta direktiv helt.  
 
Notering: Det arvode som studeranderepresentanter får försvinner från LinTeks styrdokument, men detta arvode 
kommer kvarstå då det finns reglerat i budgeten. 
 
Beslut:  att ta bort styrdokumentet Direktiv för förmåner. 
 
236.  Direktiv för krishantering och avbrutet förtroendeuppdrag 
Sedan detta dokument reviderades senast har Trappan flyttat, därför har utrymningsrutinerna för 
Trappan uppdaterats. 
 
Beslut:  att fastställa Direktiv för krishantering och avbrutet förtroendeuppdrag enligt förslag i 
handlingarna. 

 
237.  Direktiv för varumärken och kommunikation 
På FuM nr 5, 20/21 så tog FuM på paragraf 128 beslut om att det skulle läggas till saker i 
”Direktiv för varumärken och kommunikation”. Detta har inte gjort ännu, då styrelsen först ville 
diskutera ändringar och konkretisera följderna av ändringarna tillsammans med Chefred. Detta 
har nu gjort, och därför vill styrelsen nu fastställa de ändringarna som FuM har beslutat om. 
 
Beslut:  att fastställa Direkt för varumärken och kommunikation enligt förslag i handlingarna. 
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238.  Strategi för LinTeks mål och visioner 
Det som tidigare var ”Bilaga till LinTeks Mål- och Visionsdokument” har enligt beslut 198 på 
FuM nr 8, 20/21 tagits bort. Styrelsen vill därför ersätta detta med ett nytt, styrelseägt, dokument 
som kommer heta ”Strategi för LinTeks mål och visioner”. Detta görs för att ledningen och 
styrelsen enklare ska kunna utveckla detta dokument och kunna ta fram milstolpar samt milstenar 
utan att de ska behöva godkännas av FuM. Ändringar rapporteras årsvis till FuM. 
 
Beatrice yrkar att under 1.3 ändra från ”Denna strategi riktar sig till alla inom LinTek som jobbar 
med studentpåverkan eller på annat sätt jobbar mot de mål som presenteras i LinTeks Mål- & 
visionsdokument.” 
till 
”Denna strategi riktar sig till alla inom LinTek som på ett eller annat sätt arbetar mot de mål som 
presenteras i LinTeks Mål- & visionsdokument.”    (Yrkande 238.1) 
 
Beslut:  att bifalla yrkande 238.1. 

att fastställa Strategi för LinTeks mål och visioner enligt förslag i handlingarna. 
 
239.  Övriga frågor  
Kårstyrelsen 20/21 tackar alla aktiva för detta verksamhetsår och beslutar att ses utan Zoom så snart det är 
rimligt (tolkningsföreträde tillfaller Kårstyrelsen 20/21). 
 
240.  Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Anton Birgersson förklarar mötet avslutat klockan 19:13. 
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