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Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 
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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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Regeringen har beslutat att tilldela studentkårerna ökat statsbidrag för studentinflytande. Detta 

innebär att LinTek kommer tilldelas extra medel att disponera på valfritt sätt som bidrar till ökat 

studentinflytande. Kårledningen har bollat idéer, som styrelsen sedan har arbetat vidare med och 

kommit fram till att den bästa vägen framåt är att starta ett projekt där en student arvoderas för 

heltidsarbete med detta. 

Projektet har totalt 500 tkr ämnat till detta arbete, varav ca 300 tkr kommer gå till arvodet för 

projektledaren. Uppdragets ekonomiska rutiner regleras av dokumentet Direktiv för ekonomiska 

rutiner. Resterande medel disponeras enligt budget som sätts tillsammans med vKO.  

Projektet har följande tre mål: 

1. Ta fram en handlingsplan för hur LinTek kan arbeta med informationsspridning till 

gemene teknolog samt medlemmar. 

2. Tillsammans med marknadsföringsansvarig utvärdera postens ansvarsområden för att 

skapa en mer rimlig arbetsbelastning. 

3. Jämte de två andra målen även avlasta marknadsföringsansvarig med daglig verksamhet. 

Projektägare och ägare till projektets resultat är LinTek. Projektets modell är valfri och skall 

utformas på det sätt som passar projektet bäst. Dock finns det restriktioner på att projektets 

högsta organ är kårstyrelsen. Närmast underliggande grupp är projektledaren. Övriga organ i 

projektets modell, så som t.ex. projektgrupp, är upp till projektledaren att utforma och tillsätta. 

Ingen arvodering tilldelas någon i projektet annan än projektägaren, utan allt engagemang är 

ideellt och bör dimensioneras därefter. 

https://lintek-styrdokument.gitlab-pages.liu.se/direktiv/pdf/Direktiv%20f%C3%B6r%20ekonomiska%20rutiner.pdf
https://lintek-styrdokument.gitlab-pages.liu.se/direktiv/pdf/Direktiv%20f%C3%B6r%20ekonomiska%20rutiner.pdf
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Ekonomiskt tillskott till Kårservice 
Ägarförening 
Med anledning av utbrottet av coronaviruset (covid-19) har en rad åtgärder vidtagits i samhället 

för att begränsa smittspridning av viruset. Flera av dessa åtgärder påverkar förutsättningarna för 

LiUs studentliv och mottagningen höstterminen 2021. Uppdraget till kårerna och målet med 

mottagningen kvarstår; att studentkårerna aktivt ska medverka vid mottagningen av nya 

studenter i enlighet med den av kårerna gemensamt fastställda mottagningspolicyn, men 

förutsättningarna och de nyantagna studenternas behov ser annorlunda ut även kommande höst. 

Coronapandemin har nu pågått i över ett år och det har påverkat studenternas möjlighet att 

skapa sociala nätverk och sammanhang, samt att väcka en nyfikenhet på fortsatt deltagande i det 

rika studentliv som erbjuds. För att skapa förutsättningar för studentkårerna och dess 

verksamheter att fortsätta ställa om studentlivet samt vara förberedda på att välkomna de nya 

studenterna tillskjuter LiU extra medel. Detta bidrag får kårerna för att skapa lokalmöjligheter 

för studiesocial verksamhet, för att kunna skapa förutsättningar för en digitalisering av 

studentlivet samt för att skapa ett kollektivt studentlivsminne för studenterna vid LiU. Då detta 

uppdrag inte ligger inom LinTeks vanliga verksamhetsområde kommer Kårservice få uppdraget 

att genomföra dessa insatser. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen  

att föra över 766 666 kr till Kårservice Ägarförening (822000-8364).  

 

 

KÅRSTYRELSEN  20/21 
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LinTek Kårstyrelseordförande - Elvira Ståhlbrand <kso@lintek.liu.se>

Per Capsulam-beslut gällande projektplan för Marknadsföringsansvarig 
6 meddelanden

LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se> 8 juni 2021 11:56
Till: LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

Hej gänget,

Lite försenat men här kommer ett förslag på projektplan för mottagningen från marknadsföringsansvarig. Bifogat finns
projektplanen, samt ett Gantt-Schema för projektet. Likt alla tidigare projektplaner tänker jag att det är levande
dokument som får uppdateras efter behov av projektledarna, men att vi klubbar ett utkast. 

Det har tidigare lyfts lite redaktionella ändringar, där exempelvis en bild är delad på mitten, vilket jag ber er att bortse
från i bifogade filer.  

Om ni önskar bifalla projektplanen i sin helhet svara "JA" 
Om ni önskar avslå projektplanen i sin helhet svara "NEJ"

Frågor eller funderingar? Hör av er! 

Anton Birgersson 
Ordförande i kårstyrelsen 
Chairman of the board 

Linköpings teknologers studentkår
Tekniska högskolan 
581 83 Linköping 
www.lintek.liu.se
Inom LinTek hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin: lintek.liu.se/gdpr 

2 bilagor

gannt-schema-mottagning2021 (1).png 
314K

MF - Projektplan Mottagningen 2021 - uppdaterad (1).pdf 
245K

LinTek Kårstyrelseledamot I Lucas Sevelin <lucas.sevelin@lintek.liu.se> 8 juni 2021 11:59
Till: LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se>
Kopia: LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

JA

Vill dock gärna göra ett medskick att fixa organisationskartan på sidan 10. 

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
--  
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KO | LinTeks Kårstyrelse" group. 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to styrelsen+unsubscribe@lintek.

http://www.lintek.liu.se/
https://lintek.liu.se/wp-content/uploads/2018/08/rutinforbehandlingavpersonuppgifter180522.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ef1aa2ca14&view=att&th=179eb0d03111f696&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_kpnv2ppu1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ef1aa2ca14&view=att&th=179eb0d03111f696&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kpnv2pp40&safe=1&zw
mailto:styrelsen+unsubscribe@lintek.liu.se


2021-08-11 LinTek e-post - Per Capsulam-beslut gällande projektplan för Marknadsföringsansvarig

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ef1aa2ca14&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1140172601563230500&simpl=msg-a%3Ar-11385201183465… 2/3

liu.se. 
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/lintek.liu.se/d/msgid/styrelsen/CAKXLmO-
bUEn6VeQnyWOSLZ9h08OJG7sSeA8o-jLK%2B2Kxd1xVZw%40mail.gmail.com. 

--  

Vänliga hälsningar,

Lucas Sevelin 
Kårstyrelseledamot 
Board member 
tel: 073-053 53 42

[Citerad text är dold]

LinTek Kårordförande I Beatrice Ronsten <ko@lintek.liu.se> 9 juni 2021 09:33
Till: LinTek Kårstyrelseledamot I Lucas Sevelin <lucas.sevelin@lintek.liu.se>
Kopia: LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se>, LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

JA!

Vänliga Hälsningar,

Beatrice Ronsten 
Kårordförande 
President of the Union  
tel: 070-269 45 85

Linköpings teknologers studentkår
Tekniska högskolan 
581 83 Linköping 
www.lintek.liu.se

Inom LinTek hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin: lintek.liu.se/gdpr

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/lintek.liu.se/d/msgid/styrelsen/
CAMA073cyOoAroCgu4giT8pJE%2BG92%2B7Hc5FExcr%3DGAk9etvwR%2Bg%40mail.gmail.com. 

LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se> 9 juni 2021 12:41
Till: LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

JA 

Anton Birgersson 
Ordförande i kårstyrelsen 
Chairman of the board 

Linköpings teknologers studentkår
Tekniska högskolan 
581 83 Linköping 
www.lintek.liu.se
Inom LinTek hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin: lintek.liu.se/gdpr 

mailto:styrelsen+unsubscribe@lintek.liu.se
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PROJEKTPLAN

Marknadsföring under Mottagningen 2021

Ansvarig: Erik Lundell, MF 2021.



Introduktion till dokumentet
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.

Vid varje avstämning
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?

Ordlista
Nollan – De nyantagna studenterna på Linköpings universitet

Nolle-p – Mottagningsperioden för de nyantagna vid LiU

Fadderi – Arrangör för mottagningen i varje sektion.

MafU – Marknadsföringsutskottet.

MF – Marknadsföringsansvarig

KL - Kårledningen

Faddrar - Äldre studenter som är med och guidar nollan under mottagningen



Innehåll
INTRODUKTION TILL DOKUMENTET 2

VID VARJE AVSTÄMNING 2

LÄRDOMAR FRÅN FÖRRA ÅRET 4

FOKUSOMRÅDEN 4

PROJEKTMÅL 4

BEROENDEN 4

UTMANINGAR 5

GENOMFÖRANDE OCH TIDSRAMAR 5

BILAGA 1 – FÖRVÄNTNINGAR FRÅN KÅRSTYRELSEN 6

UPPDRAG 6
UTDRAG UR STYRDOKUMENT 6
MÅLBILD 6
AVVIKELSER FRÅN TIDPLANEN 6
LEVERANS OCH AVSLUT 6

BILAGA 2 – ÅTERKOMMANDE INFORMATION OM PROJEKTET 7

BESKRIVNING AV PROJEKTET 7
AVGRÄNSNING 7
ORGANISATION 7

Struktur 7
Tillgängliga resurser och förutsättningar (+intressentanalys) 7
Samarbete 7

ANSVARSFÖRDELNING OCH BESLUTSFATTNING 7

BILAGA 3 – WORKSHOPS SOM SKA GENOMFÖRAS 8

STUDENTNYTTA 8
SWOT 8
RISKANALYS 8



Lärdomar från tidigare år

Att bjuda på Lunch första dagen gick bra och fungerade bra under corona-läget

Förbereda inför campusvandringar och aktiviteter med Goodiebag eller andra giveaways. QR kod

för hemsida på plats kan vara praktiskt att använda sig av.

Beställ material i tid. Kolla på saker redan i mars så de hinner levereras.

Ha möte med fadderier och presentera MF för att ge ett ansikte på den som ska fixa med PR för

LinTek under mottagningen

Anpassa efter vad de nya studenterna har för aktiviteter för att kunna ta hand om dem på ett bra

sätt. Ha koll på vad de gör och tillfredsställ behoven, som till exempel att ta med vatten om det är
varmt.

Jobba med corona-läget och hitta fördelar utifrån de speciella förutsättningar som finns

Glöm inte bort Norrköping under mottagningen. Närvaron uppskattas. Schemalägg folk i
Norrköping och var med på aktiviteter.

Fokusområden

Sprida information om LinTek
Informationsspridning är en stor del av projektet då det är ett område som alltid är relevant för
marknadsföringen. Informationen som sprids ska under mottagningen vara riktad mot de nyantagna och i
första hand innehålla LinTeks syfte och värderingar. Informationsspridningen implementeras av MF med
hjälp av övriga kårledningen. Huvudansvarig är MF. För informationsspridning är LinTeks hemsida en viktig
resurs då det är den primära kanalen för informationsspridning från LinTeks sida.

Hemsidan bör även vara den plattform som de nyantagna studenterna först kommer i kontakt med och ska
också vara den primära källan för information. Hemsida ska därför under mottagningen och de första
veckorna av terminen vara anpassad för de nyantagna med lättförståelig relevant information om kåren och
vårt arbete, detta inkluderar vad LinTek jobbar för och med, hur man blir medlem samt vilka
medlemsförmåner som finns. Hemsidan bör även innehålla information om vilka rättigheter man som student
har samt vilka möjligheter man har till att påverka.

LinTeks Facebook och instagram ska under mottagningen användas för att sprida information som är lättare
att ta till sig och inte bedöms som lika viktig som den information som finns på hemsidan. Inläggen och
informationen ska vara anpassad för det nyantagna och visa t.ex vad vi i kåren gör under en viss stund eller
prata om något som LinTek gör under mottagningen t.ex Hoben. Sidorna ska även kunna användas för att
informera och marknadsföra om event och rekryteringsperioder som vi i LinTek anordnar. Facebook-sidan
ska även användas till att marknadsföra evenemang som LinTek anordnar.



Rekrytera medlemmar under mottagningen
För att kåren ska växa och ha möjlighet att påverka studier och studentliv behövs medlemmar som står bakom
kåren. Att nyantagna studenter får en tidig introduktion till kåren och de saker kåren gör för studentlivet ger
incitament till att bli medlem. Vi vill ha fler engagerade och fler medlemmar i kåren för att kunna göra mer
för studenterna på TekFak, därför bör vi sträva efter att rekrytera medlemmar under Nolle-p även om detta
inte ska vara huvudsyftet med marknadsföringen under Nolle-p.

Upprätthålla bra relationer till sektioner, deras faddrar, och
samarbetspartners
För att nå ut till teknologstudenter är det viktigt att samarbeta med sektionerna då LinTek enklast kommer i
kontakt med studenter via sektionerna. Den främsta kontakten de nya studenterna kommer ha med äldre
studenter under mottagningen kommer vara med sina faddrar och mycket av den “mjuka” informella
informationen som de får om studentlivet kommer vara via faddrarna och därmed till viss grad vara färgat av
faddrarnas egen åsikt. Att faddrarna på de olika sektionerna har en positiv inställning till LinTek under
mottagningen kommer därför vara av väldigt stor vikt för att få de nyantagna att få ett bra första intryck av
kåren.

Ett samarbete med sektionerna leder till att det blir enklare att inkludera studenter, vilket i sin tur skapar en
gemenskap hos studenterna. Det är viktigt att sektionerna känner sig väl behandlade av LinTek under vårt
samarbete och att information är tydlig och direkt. På så vis kan vi undvika missförstånd och irritation mellan
parterna.

Projektmål

Nr Projektmål Koppling till målbild

a Boka marknadsföringsmöjligheter
under passande event där de
nyantagna närvarar t.ex.
Campusvandring

1, 5

b Boka marknadsföringsplatser (lakan,
bubblor etc)

1

c Ha minst 2 kårrepresentanter
närvarande under varje
marknadsföringstillfälle

2, 4



d Sätta upp marknadsföringsmaterial
som lakan och affischer innan
Mottagningen börjar

3, 1

e Ha en workshop för alla i KL om
marknadsföring och dess innehåll
och vad vi ska förmedla

4, 3

f Skapa schema för alla i kårledningen
så alla marknadsföringstillfällen har
ansvariga personer

4

g Köpa in marknadsföringsmaterial 4, 1

h Skicka ut information om PR-tillfällen
till sektioner/fadderier i tid för att de
ska känna sig väl informerade om
vad vi gör

5

i Planera något för faddrar inför
nolle-p som höjer deras engagemang
för LinTek

1,2,3

j Utvärdera projektet efter
mottagningen för att kunna göra
förbättringar kommande år

3, 4

k Hålla hemsida och sociala medier
uppdaterade under mottagningen

3, 2

Beroenden
Projektet pågår under mottagningen och beror därför på de parter i mottagningen LinTek samarbetar med,
som till exempel sektioner och andra kårer. De viktigaste av externa parter är sektionerna då deras event ger
oss många marknadsföringstillfällen. Inom sektionerna är det främst fadderiet för varje sektion som vi beror
på för att genomföra dessa marknadsföringstillfällen.

Pandemiläget och LiUs ställning till vilken grad mottagningen kan ske på plats på campus kommer också ha
stor påverkan på hur vi kan synas och marknadsföra oss då många av de event som vanligtvis sker genomförs
på campus.

Budget är också en viktig faktor för projektet då tryckmaterial och andra skaer ska beställas till mottagningen.
Intern är det kårledningen som projektet beror på då alla som kan ska bidra till projektet genom att
representera LinTek under marknadsföringstillfällena.

Också MafU är en intern del av projektet då utskottet gör tryckmaterial till Nolle-p.



Utmaningar

De nyantagna studenterna får under mottagningen många nya intryck och det kan vara svårt att
förmedla vad kåren är, särskilt då kåren har en något komplicerad struktur.
Det finns risk att sektioner inte vill samarbeta eller att kommunikation mellan LinTek och sektioner
brister.
Om faddrar inte har en positiv bild av LinTek kan detta färga av sig på de nya studenterna
Pandemiläget kommer till stor del påverka hur vi kan synas och nå ut till vår målgrupp.

För att väcka intresse för kåren hos de nyantagna är det viktigt att kårledningen är engagerade i den
marknadsföring vi gör.

Genomförande och tidsramar
Projektet påbörjas i januari med skrivande av projektplan. Under vecka 20–35 genomförs det faktiska
projektet. Vecka 33-35 är Nolle-p, tiden innan är en period för förarbete. Efterarbete och utvärdering sker
vecka 36–38 och projektet avslutas slutligen med överlämning under december. Uppföljningen av projektet
sker löpande och månadsvis, detta för att se så att viktiga milstolpar nås.

Gantt-schema för planeringen av mottagningen hittas som bilaga senare i dokumentet.

Viktiga milstolpar i projektet innefattar:

Bokning av lakansplatser och platser för vepor.
Överenskommelser med sektioner om montrar osv.
Eventuella inköp av tryckt material.
Framtagande av grafiskt material.
Bokning av monterplats.
Utplacering av vepor/lakan.
Framtagande av detaljplanering.
Planering av inlägg på sociala medier.



Bilaga 1 – Förväntningar från kårstyrelsen

Uppdrag
Projektet utförs på uppdrag av Kårstyrelsen och grundas i att öka medlemsantalet och rekrytera nya
medlemmar. Detta för att skapa ett positivt första möte med kåren och på sikt en vilja till medlemskap och
engagemang.

Eftersom mottagningen är den tid då LinTek har störst medlemsrekrytering är marknadsföringen under den
tidsperioden av stor vikt. Att skapa en positiv bild från början är därför viktigt för att teknologer senare ska
ha en vilja att engagera sig. Även möjligheten att hos Nollan skapa viljan att påverka och förändra sin
studiesituation senare under utbildningen finns under mottagningen. Det är därför av vikt att lyfta de positiva
delarna i ett engagemang samt vad man som student kan göra för att påverka sin studiesituation.

Utdrag ur styrdokument
Varje teknolog skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet.
Enligt Mål- och visionsdokument:
”LinTek skall arbeta för att det, för alla teknologer, finns ett varierat utbud av aktiviteter vid sidan om
studierna. [...] LinTek skall arbeta för att, genom mottagningen, ge de nya teknologerna en god introduktion
till livet som teknolog.”

Varje teknolog ska känna en samhörighet och tillit till LinTek
Enligt Mål- och visionsdokument:
”LinTek skall arbeta för att synas bland studenter och nå ut med vad LinTeks syfte är bland teknologer på
universitetet..”

Målbild
Nedan visas en tabell med den målbild kårstyrelsen har för marknadsföringen under mottagningen.

Nr Målbild Koppling till LinTeks värdeord
och/eller måldokument

1 Öka vetskapen hos studenter om
LinTek och LinTeks verksamhet.

”LinTek skall arbeta med att kommunicera
sin verksamhet, samt fördelarna med
engagemang, till teknologerna.”

Detta görs också för att LinTek, enligt
LinTeks Mål- och visionsdokument, ska
vara en attraktiv organisation att engagera
sig i. Att öka vetskapen om den verksamhet
som bedrivs skulle främja det
organisationsmålet. Indirekta effekter
inkluderar ökad medlemsrekrytering som
en följd av studenters insyn i verksamheten.



2 Ge studenterna en känsla av
samhörighet och gemenskap.

”Alla teknologer skall känna stolthet och
samhörighet med varandra.”

I linje med LinTeks mål och visioner ska
det finnas en gemenskap bland alla
teknologer samt LinTeks mål att alla
teknologer ska ha en fantastisk studietid.
Samhörigheten ska leda till ett starkt
varumärke för hela LiTH och stärka
utexaminerade studenters konkurrenskraft
på arbetsmarknaden.

3 Bygga varumärket LinTek. “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.”

4 LinTeks marknadsföring ska
upplevas professionell och seriös av
mottagaren.

“LinTek ska vara en attraktiv organisation
att engagera sig i.”

“LinTek skall arbeta för att vara den
starkaste och mest professionella
student-organisationen vid LiU.”

5 Det ska finnas en fungerande
kommunikation mellan LinTek och
sektionerna.

”LinTek skall arbeta för att ha ett nära
samarbete med sektionerna på LiTH.”

Avvikelser från tidplanen
Om något avviker från den tänkta planen ska detta rapporteras till presidiet snarast.

Leverans och avslut
Den slutliga leveransen är genomförd marknadsföring under mottagningen. Detta inkluderar uppsatta lakan
och vepor, marknadsföring i monter samt inlägg i sociala medier. Även en utvärdering av projektet ingår i den
slutliga leveransen. Projektet kan betraktas som avslutat då det utvärderats och då överlämningen till
marknadsföringsansvariges efterträdare genomförts.



Bilaga 2 – återkommande information om projektet

Beskrivning av projektet
Projektet syftar till att rekrytera nya kårmedlemmar under mottagningen samt att skapa gemenskap och
engagemang. Detta genom att informera om verksamheten som LinTek bedriver och lyfta fram de positiva
förändringarna som kårerna vid LiU har bidragit till. Marknadsföringen ska främst syfta till att informera och
bygga en tydlig bild hos de nyantagna om vad en kår är och vad den gör, detta för att redan från första mötet
ge dem en inblick och på det viset på sikt öka transparensen inom organisationen.

LinTeks marknadsföring under mottagningen ska i största möjliga mån utifrån restriktionerna kring
pandemiläget ske genom fysisk marknadsföring då de nyantagna befinner sig på plats och ännu inte nås av
inlägg på sociala medier eller besöker hittat LinTeks hemsida, vilket annars är en viktig kanal för
marknadsföring och medlemsrekrytering. Den fysiska marknadsföringen ska följa alla folkhälsomyndighetens
guidelines för covid-19 och inte göra att de nyantagna studenterna och faddrar träffas fysiskt enbart för att ta
del av vår marknadsföring.

Ifall pandemiläget inte möjliggör för oss att genomföra fysisk marknadsföring kommer det vara extra viktigt
att se till att alla nyantagna uppmuntras att gå in och följa oss för att se vår information som vi går ut med
under nolle-p då de nyantagna studenterna inte följer oss på våra olika sociala medier eller har lärt känna vår
hemsida. Vid detta utfall kommer även mer fokus i vård marknadsföringsmaterial läggas på att göra filmer
och sådant som drar mycket uppmärksamhet och väcker intresse hos de nyantagna även om LinTek inte
närvarar fysiskt.

Syftet med marknadsföringen under mottagningen är framförallt att informera de nya studenterna om LinTek
och LinTeks verksamhet och på så sätt inspirera de nya studenterna att gå med i kåren.

Avgränsning
Genomförandet av projektet avgränsas till de veckorna då mottagningen pågår (vecka 32–35)och målgruppen
för marknadsföringen är de nyintagna studenterna. Projektet pågår dock från och med januari, då planering
och projektplan tas fram, till och med december då överlämningen till marknadsföringsansvariges efterträdare
sker.

Övriga begränsningar inom projektet inkluderar arbetskraft där kårledningen är den största resursen. För att
fysiskt marknadsföra kårens arbete krävs det att kårledningen är på plats och informerar de nyantagna
studenterna, vilket tar tid från kårledningens postspecifika uppgifter.

Organisation
Organsisationen är uppbyggd av MF som är projektledare, kårledningen som samarbetar med MF samt
Kårstyrelsen, vilka MF rapporterar tillbaka till om projektet.

Struktur



Tillgängliga resurser och förutsättningar (+intressentanalys)

Projektets resurser inkluderar:

Kårledningen
Kårledningen kommer under mottagningen bidra till genomförandet av projektet genom att sprida
information i exempelvis monter.

Marknadsföringsutskottet
MafU kan inför projektet ta fram grafiskt material som används vid marknadsföringen under mottagningen.
Den här resursen är begränsad då arbetet endast pågår fram till vårterminens slut. Allt grafiskt material som
MafU ansvarar för ska därför vara klart innan vårterminen slutar.

Sektionskontakter
För att genomföra processmål såsom att ha stationer under exempelvis stadsvandringar är det viktigt att ha
kontakt med sektionerna och i god tid innan projektet kommit överens med dessa om vad respektive part vill
få ut av ett samarbete.

Projektets förutsättningar inkluderar:

En väl genomförd planering
För att genomföra projektet krävs det först och främst att en planering tas fram och att en detaljplanering
baserad på planeringen framställas.

Att det påbörjas i tid
Då projektets genomförande är begränsat till specifika veckor är det av yttersta vikt att det påbörjas i tid, alltså
då det är tänkt att projektet ska påbörjas.

Finansiella medel
Budgeten för marknadsföringen under mottagningen är begränsad till sammanlagt 6 000 kr, detta ska täcka
trycksaker såsom välkomstbrev och posters. Dock finns budgetposter utöver detta som kan användas till
inköp även om de inte direkt är kopplat till Nolle-p. Förtäring under LinTek-lunchen har en budget på 196
600 kr, vilket motsvarar 98 kr per person.



Samarbete

Marknadsföringsutskottet, MafU
Marknadsföringsutskottet är både en resurs och ett samarbete då det är ett utskott som leds av MF.

Fadderier och sektioner på tekniska fakulteten
Projektet är beroende av ett fungerande samarbete med fadderier eftersom all kontakt med de nyantagna
studenterna går via dessa.

Kårledningen
Samarbete internt med övriga kårledningen är en viktig förutsättning för ett lyckat projekt då medlemmar i
kårledningen är med i utförandet av projektet.

Ansvarsfördelning och beslutsfattning
Vilket ansvar projektet har mot och till:

Styrelsen
Styrelsens ansvarar över att projektledaren utför sitt arbete korrekt.

Projektledaren
Projektledaren, i det här fallet MF, har yttersta ansvaret för att projektet genomförs som planerat samt under
den bestämda tidsperioden.

Kårledningen
KL ansvarar för att representera LinTek under Nolle-p och för att hjälpa till vid de PR tillfällen de blir
tilldelade av MF.



Bilaga 3 – workshops som ska genomföras
Här beskrivs de tre delar som utförs som workshops tillsammans med andra.

Studentnytta
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?

SWOT
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.

Styrkor

➢ LinTek är den enda kåren för teknologer på LiU.

Att LinTek är den enda kåren för teknologer innebär att det inte finns någon konkurrens om potentiella
medlemmar. Svårigheter i medlemsrekrytering kommer därför inte bero på att andra kårer konkurrerar med
LinTek.



➢ Stort internt intresse inom LinTek för ett lyckat projekt.

Stödet för projektet är stort internt, detta innebär att om behovet finns kan hjälp fås från andra delar av
LinTek.

➢ Mottagningen på tekniska fakulteten ägs av LinTek.

LinTek står som organisatör av mottagningen och kan därför fatta beslut om vad som ska hända under
perioden då mottagningen sker.

Svagheter

➢ Under mottagningen är LinTek fortfarande okänt för de nyintagna studenterna.

Eftersom de nyintagna studenterna vanligtvis inte har kännedom om kåren och kårens arbete kan ett negativt
första intryck innebära en fortsatt negativ inställning.

➢ Svårt att nå ut till de studenter som inte är delaktiga i mottagningen.

Eftersom den största delen av marknadsföringen är fysisk marknadsföring samt marknadsföring via sociala
medier försämras möjligheten att nå ut till de studenter som inte är delaktiga under mottagningen.

➢ Informationen som ges ut är inte tillräcklig.

Svårigheter att nå ut till de nya studenterna beror främst på att de tidigare inte har inblick i verksamheten och
därför inte kan ta till sig av informationen.

➢ Kårledningens postspecifika arbete.

Eftersom projektet är beroende av att övriga medlemmar i kårledningen kan vara med i projektet är en
svaghet att dessa har postspecifika uppgifter som måste genomföras och därför inte kan lägga all tid och
energi på marknadsföring.

Möjligheter

➢ Direktkontakt med målgruppen.

En av de viktigaste möjligheterna med projektet är att studenterna som marknadsföringen är riktad mot finns
på plats. Att det finns en nära kontakt med målgruppen innebär att man på ett enklare sätt kan nå ut, jämfört
med att all information går via LinTeks hemsida eller sociala medier. Detta ger en möjlighet att direkt
interagera med målgruppen, vilket tidigare visat sig viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv.

Under mottagningen finns det (förutsatt att pandemiläget tillåter) en stor möjlighet att ha direktkontakt med
studenterna då både de och LinTek befinner sig på campus.

➢ Kan enkelt nå ut till många studenter samtidigt.



Eftersom de nya studenterna under mottagningen har schemalagda aktiviteter, ofta på campus, öppnar det
upp för möjligheten att med relativt enkla medel synliggöra kåren och kårens arbete.

➢ Finansiella medel att spendera på marknadsföring.

LinTek har stor möjlighet att marknadsföra sig själva då det inom organisationen finns stora finansiella
resurser.

Hot

➢ De nyantagna studenterna har svårt att ta till sig information.

Om otillräcklig information ges ut får de nya studenterna inte en tillräcklig bild av LinTek detta kan leda till
att studenterna inte ser någon anledning till att bli medlemmar samt ett uteblivet engagemang.

➢ En negativ bild av LinTek som etablerats i sektioner kan leva kvar länge.

Eftersom mottagningen är beroende av engagerade studenter (faddrar och fadderister) som hela tiden har
direktkontakt med de nyintagna studenterna kan en negativ bild som dessa har föras över till de nya
studenterna.

➢ Under mottagningsperioden är flödet av information som är riktad mot de nyantagna mycket stort.

Eftersom man som ny student under mottagningsperioden exponeras för stora mängder ny information
bortses information som inte ses som direkt relevant, vilket resulterar i att det från kårens sida är svårare att
nå ut.

➢ Pandemiläget gör det svårt att veta exakt hur mottagningen kommer vara utformad.

Då vi fortfarande inte har ett klart beslut om hur mottagningen kommer kunna vara utformad och vilka
marknadsföringsevent som är möjliga att genomföra kan saker komma att ändras nära inpå.

Bilaga 4 – Gantt-schema

Se bifogat dokument
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LinTek Kårstyrelseordförande - Elvira Ståhlbrand <kso@lintek.liu.se>

Per Capsulam-beslut 2.0 gällande Riktlinjer för covid-19 under sommaren 2021  
7 meddelanden

LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se> 23 juni 2021 11:10
Till: LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

Hej igen gänget, 

Vi försöker igen gällande ett Per Capsulam-beslut om Riktlinjer för covid-19 under sommaren 2021! 

Bakgrund 
Efter att Folkhälsomyndigheten har lagt fram en plan för återgång till ett mer normalt samhälle har styrelsen undersökt
relevansen av styrdokumentet ”Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin Covid-19”. Det första steget
genomfördes redan den första juni men har inte medfört några större förändringar som påverkar LinTeks nuvarande
verksamhet. Vi har därför inte valt att revidera riktlinjerna. I planen för återgång finns det dock steg som förväntas
inrättas fr.o.m. i början och mitten av juli, vilket är efter att sittande styrelse blivit av med sitt mandat. För att göra
arbetet under sommaren mer flexibelt och anpassat efter FHMs rekommendationer har vi kommit fram till följande
förslag. 

Förslag 
Att pausa styrdokumentet ”Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin Covid-19” till och med den 2021-08-30,
samt anpassa LinTeks verksamhet utefter FHM och regeringen samt styrelsens godkännande.

Att den 2021-08-30 upphäva eller återinföra ”Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin Covid-19” baserat på
rådande situation.

Att låta sommarträffar under perioden genomföras så länge de ligger i linje med FHMs rekommendationer gällande
privata sammankomster.

Att säkerställa att mottagningen 2021 genomförs i enlighet med LiUs vägledning, i relation till FHMs och regeringens
riktlinjer samt styrelsens godkännande.

Beslut 
Svara "JA" om ni önskar bifalla förslaget i sin helhet eller "JA" följt av vilken bisats ni önska bifalla. 
Svara "NEJ" om ni önskar avslå förslaget i sin helhet. 

Frågor eller funderingar? Hör av er! 

Anton Birgersson 
Ordförande i kårstyrelsen 
Chairman of the board 

Linköpings teknologers studentkår
Tekniska högskolan 
581 83 Linköping 
www.lintek.liu.se
Inom LinTek hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin: lintek.liu.se/gdpr 

LinTek Kårordförande I Beatrice Ronsten <ko@lintek.liu.se> 23 juni 2021 11:41
Till: LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se>
Kopia: LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

JA! 

Vänliga Hälsningar,

Beatrice Ronsten 

http://www.lintek.liu.se/
https://lintek.liu.se/wp-content/uploads/2018/08/rutinforbehandlingavpersonuppgifter180522.pdf
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Kårordförande 
President of the Union  
tel: 070-269 45 85

Linköpings teknologers studentkår
Tekniska högskolan 
581 83 Linköping 
www.lintek.liu.se

Inom LinTek hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin: lintek.liu.se/gdpr

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
--  
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KO | LinTeks Kårstyrelse" group. 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to styrelsen+unsubscribe@lintek.
liu.se. 
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/lintek.liu.se/d/msgid/styrelsen/
CAKXLmO93TLwh4N0x40Pyvyebcg5GHfbGo6Rmtvw7Ghiaku0H-w%40mail.gmail.com. 

LinTek Kårstyrelseledamot I Lucas Sevelin <lucas.sevelin@lintek.liu.se> 23 juni 2021 11:50
Till: LinTek Kårordförande I Beatrice Ronsten <ko@lintek.liu.se>
Kopia: LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se>, LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

JA!

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/lintek.liu.se/d/msgid/styrelsen/
CAKxbWkLQvXKR5AHundhwyFFDRoDz448t3rBRM%2B%2BcBHvCOM%2B%2BqA%40mail.gmail.com. 

--  

Vänliga hälsningar,

Lucas Sevelin 
Kårstyrelseledamot 
Board member 
tel: 073-053 53 42

[Citerad text är dold]

Julia Bjers | Kårstyrelseledamot <julia.bjers@lintek.liu.se> 23 juni 2021 17:43
Till: LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se>
Kopia: LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

JA
[Citerad text är dold]

[Citerad text är dold]
--  
[Citerad text är dold]

LinTek Vice Kårordförande - Vanessa Galmor <vko@lintek.liu.se> 28 juni 2021 09:54
Till: LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se>
Kopia: LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

JA

Vänliga Hälsningar
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2021-08-11 LinTek e-post - Per Capsulam-beslut 2.0 gällande Riktlinjer för covid-19 under sommaren 2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ef1aa2ca14&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7589853187585629198&simpl=msg-a%3Ar759150567080231… 3/3

Vanessa Galmor 
Vice Kårordförande 
Vice President of the Union 
tel: 070-269 45 84

Linköpings teknologers studentkår
Tekniska högskolan 
581 83 Linköping 
www.lintek.liu.se
Inom LinTek hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin: lintek.liu.se/gdpr 

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
--  
[Citerad text är dold]

Fredrik Rundberg | Kårstyrelseledamot <fredrik.rundberg@lintek.liu.se> 29 juni 2021 17:01
Till: LinTek Vice Kårordförande - Vanessa Galmor <vko@lintek.liu.se>
Kopia: LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se>, LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

Ja!

//Freddan på mobil

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/lintek.liu.se/d/msgid/
styrelsen/CABgKpgvi5K3%3DdOU-Gpzb3kXsjFRo8do_wPB%2BR0ZbWFEMtMHH3A%40mail.gmail.com. 

Johanna Wester | Kårstyrelseledamot <johanna.wester@lintek.liu.se> 30 juni 2021 18:19
Till: LinTek Vice Kårordförande - Vanessa Galmor <vko@lintek.liu.se>, Fredrik Rundberg | Kårstyrelseledamot
<fredrik.rundberg@lintek.liu.se>
Kopia: LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se>, LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

NEJ 

Hämta Outlook för Android

From: Fredrik Rundberg | Kårstyrelseledamot <fredrik.rundberg@lintek.liu.se> 
Sent: Tuesday, June 29, 2021 5:01:59 PM 
To: LinTek Vice Kårordförande - Vanessa Galmor <vko@lintek.liu.se> 
Cc: LinTek Kårstyrelseordförande - Anton Birgersson <kso@lintek.liu.se>; LinTeks Styrelse
<styrelsen@lintek.liu.se> 
Subject: Re: Per Capsulam-beslut 2.0 gällande Riktlinjer för covid-19 under sommaren 2021
 
[Citerad text är dold]
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DQkfX%3DT__CxHr%3DQ%2BNKy5OU%3DKcB_1B9%2Be%2B8xV5%3DQ%40mail.gmail.com. 

http://www.lintek.liu.se/
https://lintek.liu.se/wp-content/uploads/2018/08/rutinforbehandlingavpersonuppgifter180522.pdf
https://groups.google.com/a/lintek.liu.se/d/msgid/styrelsen/CABgKpgvi5K3%3DdOU-Gpzb3kXsjFRo8do_wPB%2BR0ZbWFEMtMHH3A%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://aka.ms/AAb9ysg
mailto:fredrik.rundberg@lintek.liu.se
mailto:vko@lintek.liu.se
mailto:kso@lintek.liu.se
mailto:styrelsen@lintek.liu.se
https://groups.google.com/a/lintek.liu.se/d/msgid/styrelsen/CAA6xZXR_oP-DQkfX%3DT__CxHr%3DQ%2BNKy5OU%3DKcB_1B9%2Be%2B8xV5%3DQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer


E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: Protokoll 14 20210510 - komplett.pdf med transaktionsID: BkiBnpR_d

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

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


		Tidspunk og dato 		IP adresse		Navn 		Fødselsnummer		Firma		Signatur 

		2021-05-16 18:48:28 CEST		94.254.109.103		Lucas Sevelin		2021-05-17		email		


		2021-05-16 20:41:07 CEST		155.4.159.150		Anton Birgersson		2021-05-17		email		


		2021-05-17 16:16:51 CEST		98.128.229.201		Fredrik Rundberg		2021-05-17		email		




		2021-05-17T14:16:58+0000
	Signed by Verified




