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Kallelse kårstyrelsemöte #3 2021/2022  
Måndag, 2021-09-27, kl 18:30, Zoom 

Kallade 

LinTeks kårstyrelse 2021/2022  

LinTeks kårledning 2021/2022  

Teknologsektionernas ordförande samt vice ordförande 

Internrevisor  

Inspektor  

Föredragningslista  

31. Mötets öppnande 

32. Val av justerare 

33. Adjungeringar 

34. Fastställande av mötets behöriga utlysande 

35. Fastställande av föredragningslista  

36. Föregående mötesprotokoll 

37. Per capsulam-beslut 

38. Presidiebeslut 

39. Rapporter och meddelanden 

 

40. Projektplan för LARM2022      Beslut 

41. Revidering budget        Beslut 

42. Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin Covid-19  Beslut 

43. Konkretiseing av verksamhetsplanen för 2021/2022   Beslut 
 

44. Vice projektledare för LARM 2022     Val 

45. Valberedningen 2022       Val 

 

46. Övriga frågor 

47. Mötets avslutande 
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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2021-09-27 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
 
Lucas Sevelin 
Johan Sundqvist 
Beatrice Ronsten 
Elvira Ståhlbrand 

David Stigsmark 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2021-09-27 
 
Plats: Zoom 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
31. Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Elvira Ståhlbrand förklarar mötet öppnat, klockan 18:30.  
 
32. Val av justerare  
Beslut: att välja Lucas Sevelin till justerare för mötet. 
 
33. Adjungeringar 
Lämnades utan åtgärd 
 
34. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.  
 
35. Fastställande av föredragningslista 
Yrkande 35.1: För att göra punkt 45 tydligare och mer korrekt beskrivande för dess tidsperiod 
yrkar Beatrice Ronsten på att byta titel på punkten från Valberedningen 2022 till Valberedningen 
2021/2022. 
 
Beslut: att bifalla Yrkande 35.1 

att fastställa föredragningslistan i sin helhet efter ovannämnda revidering.   
 
36. Föregående mötesprotokoll 
Det finns ett föregående mötesprotokoll som inte är lagt till handlingarna, 2 – 20210906. 
 
Beslut: att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
 
37. Per capsulam-beslut 
Lämnas utan åtgärd 
 
38. Presidiebeslut 
Lämnas utan åtgärd 
 
39. Rapporter och meddelanden 
Sedan föregående styrelsemöte har FuM-helgen planerats och genomförts, tillsammans med det 
första FuM-mötet. Vidare har styrelsen konkretiserat VP-punkten för att komma i gång med dess 
arbete. Lättnaden av covid-19 restriktionerna har diskuterats och valberedningsintervjuer har 
hållits. Slutligen har diskussioner förts kring ett eventuellt framtida inrättande av 
doktorandombud. 
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40. Projektplan för LARM2022 
Projektplanen för LARM2022 innehåller förutom det som skickades med i handlingarna även ett 
separat dokument med tillhörande Gantt-schema.  
 
Beslut: att fastställa projektplan för LARM2022, med tillhörande separata dokument nämnt ovan, 
enligt förslag i handlingarna.  
 
Notering: Projektplan LARM2022 kommer hållas levande och kan således uppdateras under projektets gång. 
 
41.  Revidering budget 
Den största förändring i den reviderade budgeten är att antalet utställande företag på LARM 
sänkts från 152 till 125 eftersom styrelsen och PL räknar med ett lägre intresse från företagens 
håll i kölvattnet av covid-19. Vidare har LARM fått ett tillskott för att kunna anordna en 
hybridmässa som sedan kompenserats med en ökning i grundpris för de utställande företagen, 
vilket resulterar i en nettovinst. Slutligen har arvodet uppdaterats efter 2022 års basbelopp och 
alla antal i de olika grupperna setts över. 
 
Beslut: att fastställa revidering av budget. 
 
42. Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin Covid-19 
Styrelsen har efter diskussion i anknytning till de lättade restriktionerna valt att ta bort sitt 
dokument kring riktlinjer under covid-19 tillsammans med dess innebörd. 
 
Beslut: att ta bort Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin Covid-19. 
 
43. Konkretisering av verksamhetsplanen för 2021/2022 
Styrelsen har gått igenom hur de praktiskt ska genomföra sin VP-punkt. För att lägga upp arbetet 
har därför en konkretisering av verksamhetsplanen tagits fram. 
 
Beslut: att fastslå konkretiseringen av verksamhetsplanen för 2021/2022 enligt förslag i 
handlingarna. 
 
44. Vice projektledare för LARM2022 
PL Simon Andersson har nominerat Johannes Knutas till vice PL för LARM2022, motivering 
finns i handlingarna. 
 
Beslut: att välja Johannes Knutas till vice PL för LARM2022. 
 
45. Valberedningen 2021/2022 
Efter styrelsen genomfört intervjuer med Simon Tidare, Clara Ekbäck, Osama Alrahhal, samt 
Mia Birkedal så har dessa personer funnits passande till en post i Valberedningen 2021/2022. 
 
Beslut: att välja Simon Tidare till Valberedningen 2021/2022. 
       att välja Clara Ekbäck till Valberedningen 2021/2022. 
   att välja Osama Alrahhal till Valberedningen 2021/2022. 
   att välja Mia Birkedal till Valberedningen 2021/2022. 
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Notering: Till följd av att styrelsearbetet har blivit försenat så har styrelsen ej skickat ut nomineringarna i 
handlingarna. 
 
46. Övriga frågor  
Lämnades utan åtgärd. 
 
47.  Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Elvira Ståhlbrand förklarar mötet avslutat, klockan 18:52. 
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Handlingsplan VP 20/21: LinTeks arbete på
de olika campusen

1. Inledning
LinTek företräder studenter på tre olika campus: Campus Valla, Campus Norrköping och
Campus Lidingö. Trots att det finns stora skillnader i utbildningarna, traditionerna och
kulturerna campusen emellan, har det identifierats att LinTek bedriver ett enhetligt arbete som är
väldigt likt på de olika campusen. Dock finns det stora skillnader i LinTeks närvaro. I ingressen
till verksamhetsplanspunkten beskrivs det som ”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.”

Denna verksamhetspunkt har alltså gjorts med målet att finna vilka behov de olika campusen
har och hur LinTek kan finna bättre rutiner i att genomföra detta arbete. De punkter som lyfts
som arbetet med verksamhetsplanspunkten har utgått ifrån är:

● 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.

2. Konkretisering
För att bryta ner verksamhetsplanen i mindre bitar, och underlätta uppföljning för
kårfullmäktige så togs en konkretisering fram som presenterades på FuM nr 2, 20/21. Nedan
följer en kort summering av konkretiseringen. 

Första steget som gjordes var att identifiera ett studentperspektiv som kan användas för att bäst
besvara denna VP-punkt och guida diskussionen i arbetet. Det som kom fram till var:

Som student på den tekniska fakulteten vill jag känna att LinTek värnar om mig och mina behov jag
har på mitt campus.

Med detta som grund fördes en diskussion kring vad som borde besvaras i denna slutgiltiga
rapport. Följande punkter mynnade den diskussionen ut i:

● Få en klar bild över de rutiner som finns kring LinTeks närvaro på de olika campusen
o Vilket arbete genomförs på de olika campusen?
o Hur skiljer sig arbetet på de olika campusen åt?
o Hur ser det ut inom LinTeks överlämningar för att sprida kunskap om

verksamheten på de olika campusen?
● Få en klar bild av vad teknologstudenterna förväntar sig av LinTek på de olika

campusen
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o Är det något arbete som borde göras på ett campus som inte genomförs, men
genomförs på något av de andra campusen?

o Är det något arbete som inte borde göras på ett campus som genomförs, men
inte genomförs på de andra campusen?

● Få en klar bild av de skillnader som finns på de olika campusen
o Hur bör LinTek agera för att företräda olika studenter på de olika campusen

Med dessa punkter som grund, etablerades vilken data som kommer behövas för att besvara
VP-punkten för att kunna ta fram denna under årets gång.

3. Genomförande
Utifrån konkretiseringen har data som ansetts relevant för VP-punkten samlats in. All denna
data finns presenterad i tillhörande bilaga Bilaga VP 20/21: LinTeks arbete på de olika campusen.
Detta inkluderar:

● Allmän data om de olika campusen.
● Data om LinTeks engagerade på de olika campusen.
● Kårledningens arbete på de olika campusen både övergripande och post individuellt.
● Kårstyrelsens arbete på de olika campusen.
● Sammanställning av undersökning kring hur LinTek uppfattas på de olika campusen.
● Sammanställning av tidigare arbete och rapporter gjorde i LinTek som anses relevanta

för VP-punkten.
● Sammanställning och svar från kårer runt om i landet, gällande hur de arbetar med flera

campus.

Kommande resultat och handlingsplan har baserats på denna data.

4. Resultat & Diskussion
Kårstyrelsen har lärt sig mycket om LinTeks arbete gentemot de olika campusen i arbetet med
denna VP-punkten. Det som har framkommit har dessutom varit positivt överraskande i många
fall. Dels uttrycker majoriteten av ledningen vid nedbrytning av sitt arbete att de tycker mycket
av sitt arbete som genomförs är både enhetligt och fungerar mycket bra gentemot campusen.
Dels, i den undersökning som gjorts med LinTeks medlemmar syns också en förhållandevis lik
fördelning över hur studenternas åsikter ser ut över Campus Valla och Campus Norrköping,
vilket tyder på att LinTeks verksamhet tas emot liknande, i alla fall på dessa campus. De arbete
som LinTek gör bra uppvisas ungefär lika väl på samtliga campus. Ett undantag är åsikten
gällande näringslivsevent som studenterna i Norrköping tycker är betydligt mer bristande än i
Linköping.

De problem som normaltvis uttrycks att LinTek har, är också problem enhetliga över olika
campus. Exempel på sådana är hur LinTek jobbar med studentpåverkan eller hur kåren når ut till
studenter med vad LinTek faktiskt gör. Detta är problem som påverkar samtliga campus och

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493

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



3 (6)

inte ett specifikt. Efter styrelsens analys kring denna VP-punkten, tror vi att LinTek är bättre på
att jobba mot de olika campusen än vad den interna organisationen ger sig själv credit för.

För att förklara den ståndpunkten är det viktigt att påpeka den kultur som länge funnits i LinTek
gällande att det arbete som kåren gör på Campus Norrköping och Campus Lidingö inte är
tillräckligt. Denna inställning är så pass etablerad att den är närvarande i överlämningar vilket
resulterar i att den ärvs från år till år, samt att det har blivit en återkommande diskussion inom
ledningen likaså FuM var år att “LinTek inte är duktiga gentemot Campus Norrköping och Campus
Lidingö”. Bilden kommer med stor sannolikhet från att det är en majoritet av studenter från
Campus Valla som engagerar sig i de grupper som syns mest gentemot studenter, samt att
LinTeks tre stora fysiska event sker på Campus Valla. Detta tror vi har lett till en intern känsla av
skuld till de andra campusen som man vill försöka tillgodose. Dock, när det kommer till kårens
kärnverksamhet såsom utbildningsbevakning och arbetsmiljöfrågor, samt vad det gäller att vara
ett stöd för studenter och sektioner, visar det sig att detta uppfattas som att det genomförs väl
på samtliga campus. Vi i styrelsen tror alltså att det har skapats en kultur kring att närvaron är
mindre bra på de mindre campusen för att det som syns mest inte görs där, och att den bilden
har spridit sig till all annan verksamhet som kåren också gör där. Sammanfattningsvis, bortses
större event, givet den data som presenteras i bilagan till detta dokument, vill kårstyrelsen anse
att LinTek är ungefär lika duktiga på att tillfredsställa de behov som finns på de olika campusen.
En diskussion kring möjligheten att göra stora event på fler campus än Campus Valla kommer
längre ner.

Att resultatet av denna VP-punkt är att LinTek är duktigare i sitt arbete mot de olika campusen
än vad som tidigare trots, vill inte styrelsen ska leda till känslan inom kåren att man kan koppla
av. Det är onekligen svårt att jobba mot flera campus, vilket syns i den data vi fått in från kårer
runt om i landet, och det måste fortsätta strävas efter att LinTek ska göra detta arbete så bra
som möjligt. Dock, kan förhoppningsvis denna VP-punkt bidra till en sundare och mindre
pessimistisk intern bild av kårens arbete i denna fråga.

Med det sagt, har det i VP-arbetet fortfarande dykt upp aspekter som bör ses över inom LinTek
i arbetet mot campusen. Dessa är följande:

● Fysisk närvaro på campus: När pandemin går över är det viktigt att den rutin som
tidigare var etablerad om att finnas på plats fysiskt i Norrköping tas upp igen. Det
största problemet som togs upp i Norrköpingsrapporten 2013 var att LinTek inte finns
tillräckligt på plats fysiskt på campuset vilket ledde till att studenter inte vet hur de ska ta
kontakt med kåren. Problem skulle antagligen återkomma om denna rutin tappas.
Tidigare konceptet av Norrköppingstorsdagar verkar ha fungerat bra, men om detta är
bästa viset att närvara på campuset bör diskuteras inom ledningen. En sån diskussion
borde inkludera frågor som om det kan vara mer relevant att mindre delar av
kårledningen är närvarande ett par dagar i veckan, istället för att majoriteten av
kårledningen är närvarande en dag. Denna diskussion kan fördelaktigt föras i samband
med att kåren under 2021 får ett nytt kontor på campuset delat med de andra kårerna
och som kan bidra till att LinTek syns mer.
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Närvaron på campus Lidingö måste också diskuteras. Även här bör en diskussion föras
om den rutin som fanns innan pandemin var bra eller om den kan förändras till det
bättre. Det verkar som att kontakten med Campus Lidingö har uppfattats som enklare
att hålla kontinuerlig under distansläget som medföljde pandemin detta verksamhetsår.
Om en optimalare lösning kan uppnås genom att variera mellan fysisk och digital
närvaro bör därför inkluderas i denna diskussionen.

● Sektionsråden: De sektionsråd eller motsvarande som kårledningen bjuder in till på
Campus Valla och Campus Norrköping är onekligen en så stor del av campusarbetet i
de två städerna. Råden är ett sätt för kåren att både hjälpa sektionerna, samt att få insikt
i vilka problem som är relevanta på campuset. Genom arbetet har det dock uppdagats
att kvaliteten på dessa samt närvaron på dem varierar kraftigt mellan städerna samt
mellan verksamhetsåren. Med tanke på vikten av råden och nyttan de uttrycks ge när de
fungerar väl, samt att samtliga heltidare förutom SOF-generalen arrangerar denna typ
av råd, bör fokus kring dessa öka i ledningsarbetet. Exempelvis skulle det nog vara
nyttigt att ha ett överlämningspass som fokuserar på hur dessa kan genomföras väl, eller
att kontinuerlig uppföljning kring dessa görs inom ledningen under verksamhetsåret. En
diskussion kring hur detta kan göras bör föras mellan styrelse och ledning.

● Heltidare i Kårledningen: De senaste två verksamhetsåren har det funnits
heltidsengagerade från i kårledningen från campus Norrköping. Detta har uttryckts som
mycket fördelaktigt i flera aspekter. En diskussion mellan Valberedning, MF och
Kårstyrelsen bör hållas med mål att trenden av heltidsengagerade från mer än ett
campus bevaras.

● Utskotts-/grupprekrytering: Nästan en fjärdedel av alla studenter engagerade i
LinTek kommer från campus Norrköping, dock så verkar det variera vilka grupper som
dessa väljer att engagera sig i. Långsiktigt borde LinTek agera för att det ska bli enklare
att engagera sig i kåren oavsett vilken grupp/utskott en potentiellt sökande är
intresserade av och oavsett vilket campus studenten studerar på. Förhoppningsvis kan
detta göras med god effekt i kölvattnet av Covid-19-pandemin då flera har blivit duktiga
på att genomföra engagemang och möten på både distans och semidistans. Målet är
alltså att det fortsatt ska kännas enklare för ledningen att leda ett utskott med
medlemmar i flera städer så att det i sin tur känns säkrare för studenter att söka till
LinTek. Detta skulle antagligen också leda till att dessa utskotts verksamhet blir bättre
på att genomföra campusöverskridande verksamhet också.

● Näringslivsverksamhet: LinTeks Näringslivsverksamhet på olika campus är svår att
diskutera. Dels anses det svårt att genomföra ett event liknande LARM på ett annat
campus än Valla. PL anser också att de pre-LARM event som organisationen genomför
under LARM-veckan är en bra fördelning av verksamhetet. Vad det gäller NA beskriver
denne sitt arbete som att det är anpassat efter hur behovet uppfattas i de olika städerna.
Exempelvis, sägs det att det är enklare att genomföra event på Campus Valla eftersom
att det är enklare att finna företag som är relevanta för mer än en sektion där. Istället har
NA har fokuserat mer på att individuellt hjälpa sektionerna att genomföra event på
campus Norrköping, vilket har uppfattats ge bra effekt.
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Dock, i undersökningen som gjordes var det “Möjlighet att knyta kontakt med potentiella
framtida arbetsgivare” som flest studenter vill se att LinTek borde erbjuda på campus
Norrköping. Detta är illavarslande och borde därför ses över. Antingen om det är
möjligt att visa hur LinTek bistår med hjälp för att öka företagskontakten där eller hitta
lösningar för NA och PL att genomföra fler event där. NA nämner att event nu efter
pandemin kan börja göras semi-digitala, något som kan göra att även om ett event tar
plats på ett campus, kan studenter från alla campus ta del av dem, vilket låter som en
potentiellt bra lösning. Oavsett bör en diskussion med framtidskontoret för hur denna
efterfråga kan tillgodoses hållas.

● Psykiskt välmående: En sak som noterades var att på både Campus Valla samt
Campus Norrköping ansåg studenterna att LinTek bör erbjuda stöd i psykosociala
frågor men att LinTek inte erbjuder detta. En kommentar från en student på Campus
Valla var “Har inte sett så mycket utåt om denna fråga [Stöd i psykosociala frågor, Kårstyrelsens
notering], så skulle kunna vara något som fakulteten [studenten menar nog kåren, Kårstyrelsens
notering] kan jobba mer med”. Det är intressant att studenter på båda campusen anser detta
eftersom det är någonting som LinTek erbjuder till studenter men marknadsföringen
utåt angående detta verkar brista mot alla studenter. Eftersom det är problematiskt på
båda campusen samt att Campus Lidingö sällan skickar in studentfall, bör det utredas
hur LinTek kan marknadsföra att det erbjuds på ett bättre sätt mot alla campus.

Vad det gäller genomförandet av stora event på andra campus än Campus Valla är detta en svår
fråga att diskutera. Undersökningen av denna VP-punkt har inte behandlat denna fråga väl, men
vi i styrelsen har idag svårt att se en efterfrågan av ett event i denna skala som skulle kunna
genomföras av LinTek utan förlust. Dock är det möjligt att en sådan efterfråga kan uppkomma
efterhand som att campuset fortsätter växa. LinTek har historiskt försökt att genomföra event av
större skala på Campus Norrköping, senaste gången var festivalen BEAT 2012. För detta event
togs en budget av samma skala som fanns för SOF och försökte applicera denna i Norrköping.
Detta ledde till en mycket stor ekonomisk förlust för kåren. På grund av detta event har det
funnits en sorts rädsla kring hur större event ska gå att genomföra till ekonomisk vinning på
campuset. Styrelsen hoppas dock att om en efterfrågan av ett större event uppkommer ska inte
LinTek vara skygga att ta sig an det. På grund av bristen på material i denna undersökning, samt
att efterfrågan av ett sådant event kan ligga långt fram i tiden, kommer inte att en specifik
handlingsplanspunkt för att behandla detta medskickas. Styrelsen uppmanar dock framtida års
Kårstyrelser att vara uppmärksamma kring detta behov. Kårstyrelsen anser att Campus Lidingö
har för få studenter för att det skulle vara ekonomiskt hållbart för LinTek att genomföra event
där.

5. Handlingsplan
Baserat på ovanstående resultat ska Styrelsen 21/22:

● Se till att en diskussion förs i ledningen kring närvaron på de olika campusen bäst kan
genomföras efter pandemin, samt att det som kom fram till implementeras i ledningens
arbete.
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● Se till att arbetet med sektionsråd etableras bättre i ledningen och samt etablera så att
stöd ges till engagerade i ledningen för att dessa ska kunna genomföras så bra som
möjligt.

● Tillsammans med Valberedningen och MF lägga upp en plan för hur LinTek kan göra
för att få in fler sökande till heltidsposter från mer än ett campus.

● Föra en diskussion med ledningen om hur kåren kan lära sig från pandemiåret och
långsiktigt bli bättre på att leda grupper/utskott med medlemmar från flera campus.
Därefter stödja i att implementera resultatet av denna diskussion i kåren.

● Föra en strategisk diskussion med NA och PL för hur LinTek kan bidra till att fler
näringslivsevent arrangeras på flera campus, samt hur man kan se till att det uppfattas
att LinTek är med och bidrar till event.

● Känna stolthet tillsammans med resten av kåren över att den verksamhet som görs mot
de olika campusen är bra.

Bonuspunkt:

● Utreda hur LinTek kan nå ut med att kåren erbjuder stöd i psykosociala frågor bättre.
Eftersom detta är ett problem på alla tre campus, och att en lösning in kommer bidra till
att LinTeks verksamhet mot campus blir bättre. Dock måste detta fortfarande hanteras
och klassa därför som en “bonuspunkt” i handlingsplanen.
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Bilaga VP 20/21: LinTeks arbete på de olika
campusen
Syfte
Syftet med denna bilaga är att samla in, sammanställa och kondensera all information som
använts för att skriva en handlingsplan till VP-punkten LinTeks arbete på de olika campusen och
skrivandet av rapporten till den. Ytterligare är förhoppningen med denna bilaga, att den
kommande år ska kunna användas för att få en överblick kring hur arbetet med campus ser ut
och därmed ett hjälpmedel för beslutsfattande gällande denna typ av frågor.

Verksamhetsåret 20/21
Verksamhetsåret 20/21 var ett år präglat av pandemin Covid-19. Under hela årets gång har det
funnits riktlinjer för pandemin som reglerat de engagerades arbete. Däribland har det sagts att
det ska undvikas att vara på ett campus som inte är det den engagerade studerar på om möjligt,
och att verksamhet som skadas av detta ska försöka att kompletteras på annat vis. Ytterligare så
har ungefär två tredjedelar av året genomförts helt på distans.

Med tanke på årets läge kan viss information och svar i detta dokument vara påverkat av läget
vilket bör has i åtanke om detta dokument används ett kommande verksamhetsår. Med andra
ord kan dokumentet ge ett riktmärke av LinTeks arbete med olika campus och vara ett stöd i
beslut, men innehållet bör också tas med en nypa salt.
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1. Allmänna data om de olika campusen:
En beskrivning kring hur många studenter, sektioner och program som LinTek representerar
(hämtad från data uppdaterad hösten 2020).

1.1. Valla
Antal studenter: ca 7140 studenter
Antal sektioner: 9 stycken
Antal program på TekFak: 43 stycken
varav masterprogram: 18 stycken

Sektioner: Datateknologsektionen (D), Sektionen för Industriell ekonomi (I), Lingsektionen
(Ling), Linköping University PhD Student Network (LiUPhD), Maskinteknologsektionen (M),
Matematisk-Naturvetenskapliga sektionen (MatNat), Sektionen för Teknisk biologi (TBi),
Y-sektionen (Y), Östasiatiska föreningen (EAA)

1.2. Norrköping
Antal studenter: ca 1790 studenter
Antal sektioner: 5 stycken
Antal program: 8 stycken
varav masterprogram: 1 stycken

Sektioner: Sektionen för elektronikdesign (ED), Grafisk design och kommunikation (GDK),
Logistiksektionen (Logistiksektionen), Medietekniksektionen (MT), N-sektionen (N)

1.3. Lidingö
Antal studenter: ca 70 studenter
Antal sektioner: 1 stycken
Antal program: 3 stycken

Sektioner: Malmstenssektionen (Malmstenssektionen)
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2. Engagemangsdata i LinTek baserat på campus
Följande är statistik kring engagemang i LinTek från olika campus. Datan är baserad på vilket
campus den engagerade genomförde sina studier på.

2.1. Ledning och styrelse, verksamhetsår 15/16 till 20/21
Data kring engagemang i styrelse och ledning för innevarande verksamhetsår och 5 år bakåt i
tiden. Dessa år har ingen engagerad från Campus Lidingö varit engagerad i någon av grupperna,
detta campus har därför uteslutits från tabellen. Då delar av ledningen byts ut vid årsskiftet,
beslutades att ta data för våren för att göra tabellen enhetlig och mer läsbar. Vad som bör has i
åtanke är att MA-N räknas till ledningen. Man kan därför se det som att det alltid finns minst en
person från Campus Norrköping med i kårledningen.

Data för Kårstyrelse

År Antal Valla
Antal

Norrköping

20/21 7 0

19/20 6 0

18/19 6 0

17/18 4 2

16/17 5 1

15/16 7 0

Data för kårledning

År Antal Valla
Antal

Norrköping

20/21 15 2

19/20 13 3

18/19 14 1

17/18 14 2

16/17 15 2

15/16 14 2

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493

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



5 (27)

2.2. Engagerade i LinTek verksamhetsår 20/21
Följande är data för samtliga engagerade utifrån campus verksamhetsår 20/21. Engagerade i
LinTek som har mer än ett engagemang har bara räknats en gång.

Alla som är engagerade inom LinTek (Inklusive Snordfar och AMO)

Grupp Antal Valla
Antal

Norrköping Lidingö Totalt
LinTek50 5 0 0 5
Styrelsen 5 0 0 5
Ledningen 12 3 0 15
Kårstugan 4 0 0 4

Eventu 1 0 0 1
LARM 27 6 0 33

Presidiet 2 0 0 2
LinTek Näringsliv 3 0 0 3

MafU 2 1 0 3
LiTHanian 5 9 0 14

Mattehjälpen 7 7 0 14
SOF 38 13 0 51

Hoben 5 1 0 6
FuM 24 4 0 28

Besvärsnämnd 0 0 0 0
Valnämnd 0 0 0 0

AMO 8 5 2 15
Snordfar mm. 41 10 1 52
Valberedning 3 0 0 3
Internevisor 1 0 0 1
Summering 193 59 3 255

Andel av totalen 75,69% 23,14% 1,18%
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Endast de som aktivt valt att vara engagerade inom LinTek (Exklusive
Snordfar och AMO)

Grupp Antal Valla
Antal

Norrköping Lidingö Totalt
LinTek50 5 0 0 5
Styrelsen 5 0 0 5
Ledningen 12 3 0 15
Kårstugan 4 0 0 4

Eventu 1 0 0 1
LARM 27 6 0 33

Presidiet 2 0 0 2
LinTek Näringsliv 3 0 0 3

MafU 2 1 0 3
LiTHanian 5 9 0 14

Mattehjälpen 7 7 0 14
SOF 38 13 0 51

Hoben 5 1 0 6
FuM 24 4 0 28

Besvärsnämnd 0 0 0 0
Valnämnd 0 0 0 0

Valberedning 3 0 0 3
Internevisor 1 0 0 1
Summering 144 44 0 188

Andel av totalen 76,60% 23,40% 0,00%
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3. Kårledningens och kårstyrelsens allmänna arbete
på de olika campusen

Följande är en sammanfattning kring hur Ledningen och Styrelsen som grupper bemöter de
olika campusen i deras arbete.

3.1. Kårledningen
Majoriteten av de studenter som LinTek representerar är verksamma på Campus Valla,
dessutom finns de heltidsengagerades kontor i Kårallen på Campus Valla. Detta har lett till att
LinTek har flest engagerade i ledningen från Campus Valla och kåren syns också mest där. Tack
vare kontoren finns det under icke-pandemitider mer eller mindre alltid närvaro av minst en
heltidare under en arbetsvecka, om en student vill nå någon inom kåren. Eftersom en femtedel
av de studenter som LinTek representerar finns i Norrköping har det länge funnits ett mindset
att ca en femtedel av den verksamhet som ledningen genomför ska förekomma på Campus
Norrköping. Detta har också gällt närvaron på campus Norrköping, vilket uppnås med
”Norrköpingtorsdagar” som innebär att ledningen ska vara på plats och jobba i Norrköping
varje torsdag och har suttit i Studentfiket och arbetat. Till campus Lidingö görs två-fyra besök
om året av en utbildningsansvarig, kårordförande och centralt arbetsmiljöombud för studenter.
En svaghet i ledningen är att det ofta är en låg andel personer som inte är från Campus Valla,
vilket kan leda till låg förståelse för övriga campus i diskussioner och beslut som rör alla campus.
Dock, om och hur detta påverkar kunskapen om övriga campus hos ledningen, gentemot om
fördelningen skulle vara mer jämnt spridd mellan campusen är svår att säga.

Många ledningspersoner håller råd, eller liknande grupper, som innefattar att sammankalla alla
på ett campus som arbetar inom den kårledningsmedlemmens specifika område för diskussion
och eventuellt stöd från LinTek. Exempelvis tillkallar vKO kassörsrådet med sektionskassörerna.
Samtliga kårledningspersoner som ansvarar för sådana råd tillkallar dessa både i Linköping och
Norrköping. Under 2020 infördes även avstämningar med Campus Lidingös
sektionsstyrelsemedlemmar och respektive kårledningspost.

I kårledningens överlämning finns ett Campus Valla- och ett Campus Norrköpingpass som
innefattar campusvandring och allmän information om de olika campusen. Detta görs inte för
Campus Lidingö, även om bra att veta information om campuset inkluderas i andra pass.

Även om det finns specifika poster med ett mottagningsansvar är hela ledningen aktiv för att
hjälpa till och låta LinTek synas under mottagningen i Linköping och Norrköping. KO
respektive vKO pratar på öppningsceremonierna i Linköping respektive Norrköping och LinTek
är med på stationer under campusrundor och dylikt. De senaste två mottagningarna har minst
en heltidsengagerad i ledningen bott i Norrköping, vilket har uttryckts av MA-N som mycket
hjälpsamt eftersom det alltid finns någon på plats som kan hjälpa till på kort varsel som till
exempel bärhjälp.

På Campus Norrköping delar kårledningen ett kontor med Consensus och StuFF som har totalt
tre arbetsplatser. Tidigare har detta kontor legat rätt avskilt från studenterna men kommer nu att
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flyttas betydligt närmare i och med flytten av kårhuset Trappan. Förhoppningen är att detta
kommer ge effekt i form av upplevd ökad närvaro av LinTek bland teknologerna i Norrköping.

3.2. Kårstyrelsen
Styrelsens arbete är strategiskt övergripande, både vad det gäller gentemot kåren och samtliga
studenter. Det finns därför inget arbete som styrelsen genomför där något campus är exkluderat.
Styrelsen är dock historiskt, precis som ledningen, överrepresenterad av studenter från Campus
Valla. Även om samtliga campus tas med i beaktning vid diskussioner och beslut, lider även
denna grupp av en bristande förståelse för de andra campusen. Eftersom styrelsen försöker
arbeta så objektivt som möjligt är det svårt att avgöra huruvida gruppens arbete varit annorlunda
om denna förståelse varit bättre.

Ett normalt år, icke-präglat av pandemi, är praxis att FuM-möten 3 av 4 gånger hålls på Campus
Valla och den fjärde gången på Campus Norrköping. Detta år har samtliga FuM-möten skett
online. Sett till mängden deltagare som närvarat vid FuM har verkar denna distans varit positiv.

Värt att nämna är de strategiska medel som föreningar och sektioner får äska från LinTek en
gång per termin och som styrelsen ansvarar för. Från dessa får sektioner och föreningar oavsett
campus äska ifrån två potter. I bedömningskriterierna för hur dessa pengar ska fördelas tas inte
vilket campus äskningen kommer från med i beaktning, utan bedömningen görs utifrån kriterier
som strategisk långsiktighet och uppfattad studentnytta. Sittande styrelse anser att detta är
korrekt, men är medvetna om att det potentiellt kan leda till icke-jämn fördelning av medlen
mellan campusen. Exempelvis om äskningar från ett campus inte kommer in eller att äskningar
från ett campus inte håller samma strategiska höjd eller bidrar till samma studentnytta som
äskningarna från de andra campusen får det campuset inga medel den terminen.
Verksamhetsåret 20/21 godkändes äskningar för föreningar från Campus Valla och Campus
Norrköping.
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4. Input från kårledningen
Kårledningen, som främst arbetar med LinTeks operativa verksamhet, anses kunna ge en god
inblick i vad som görs/inte görs på de olika campusen. Kårledningen, som var verksam hösten
2020, ombads därför att sammanfatta deras verksamhet genom att besvara följande:

● En sammanställning av vad det är för arbete som görs på de olika campusen så att
skillnader går att utläsa. Om samma arbete görs på olika campus men det är en markant
skillnad i mängd så får det gärna nämnas.

● En bedömning om det finns något arbete som görs på ett campus som ni inte gör på ett
annat som ni tycker borde göras på båda. Samt om det finns något arbete som görs på
flera campus, men det känns överflödigt eller att behovet av det arbetet inte finns på
något av dem.

Värt att nämna är att svaren nedan är inte de som skickades in i sin helhet utan en kondensering
för att göra dokumentet mer lättläst.

4.1. Studiesocialt ansvarig och mottagningsverksamhet
(SAm):

Vad det gäller SAm är det framförallt festverksamheten i de olika städerna som är aktuellt. I
Linköping hålls chefsråd för festeristcheferna kontinuerligt; något som inte görs i Norrköping.
SAm är heller inte lika delaktig i Norrköpings Förenade Festeri-forum, något som SAm
uppmärksammar inte hållits innevarande termin när detta svar skrevs. Även forumet
SLANDT är Linköpingsfokuserat; detta är dock ett forum som länet ansvarar för och kårerna
har därför inte lika stort inflytande. Arbetet kring gymnasiemottagningarna är också, för tillfället,
ganska isolerade till Linköping även fast problemet med dessa är minst lika stort i Norrköping.

Det arbete som mottagningsansvariga (MA) genomför sker enskilt på deras separata campus.
Den insyn som ges i andra campus är genom diskussion med den andra MA. Det görs i nuläget
inget arbete mot Malmsten. Tillsammans utformar MAs material som används på båda
campusen. Detta material är faddercasen som används i fadderutbildning 2 och fadderistcasen
som används under Fadderistutbildningen för alla blivande fadderister (FUDGE).

Utöver det finns det också ett samarbete MAs emellan, vilket används för diskussion och för att
ha flera perspektiv vid bedömning om material är i enlighet med mottagningspolicyn.
Samarbetet används också för att få inspiration till arbete som kan införas på
campusen. Bedömning är att dagens nivå med utbyte av kunskaper och samarbete är den bästa,
och att MAs sedan får fokusera på sitt eget campus.

4.2. Näringslivsansvarig (NA):
Verksamheten som NA genomför på de olika campusen kan sammanfattas med följande listor.

Campus Valla:
● Näringslivsråd 
● Alumniråd 
● Individuella samtal med sektionerna om deras näringslivsarbete 
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● Temaveckor för alla teknologer, som oftast hålls på Campus Valla 
● Exjobbsmässa och rekryteringsmässa med Linköping Science Park 
● Marknadsföring att vara med i LinTek Näringsliv
● Medlemsförmåner som är Linköpingsbundna 
● Utbildning för fadderier och sektioner om spons
● Samordnar Sveriges Ingenjörer under mottagningen 

Campus Norrköping :
● Näringsliv- och alumniråd (tillsammans)
● Individuella samtal med sektionerna om deras näringslivsarbete   
● Marknadsföring att vara med i LinTek Näringsliv (Just nu är inget i utskottet från

Campus Norrköping dock)
● Medlemsförmåner som är Norrköpingsbundna  
● Utbildning för phadderier om sektioner och spons 
● Samordnar Sveriges Ingenjörer under mottagningen 

Malmsten 
● Vi kikar på att ha medlemsförmåner som är Stockholmsbundna till Malmsten 

Diskussion kring näringslivsverksamheten.
Överlag sker mycket av LinTeks näringslivsverksamhet på Campus Valla. NA tror att den
huvudsakliga anledningen till det är för att utbildningarna i Linköping är mer generella, vilket
lockar företag som söker en bredare målgrupp. Det är alltså enklare att sälja event där när
verksamheten är fysisk. Det är svårare att sälja in Norrköping, som enbart har fem sektioner
vilka dessutom skiljer sig mycket, samt är inte är lika ’teknologbaserade’. ”Så som jag har
resonerat med detta är att jag då hellre stöttar sektionerna så de kan göra egna event som är
sektionsbundna samarbeten vilket jag tror hjälper dem i längden.” NA tror dock att LinTek
Näringsliv borde kunna sälja in Norrköping bättre, och framöver åtminstone genomföra något
event där.

NA genomför råd med sektionernas näringslivsordförande i båda städerna, vilka fungerar riktigt
bra. Sektionerna i Norrköping drar allt mer nytta av dessa, och NA får hjälpa till att komma med
idéer och utveckla deras verksamhet. I Linköping är ordförandena mer självgående och samma
stöd behövs ej. Nytt för detta år är att NA har erbjudit individuella samtal med alla ordföranden.
Samtliga i Norrköping har tackat ja till detta medan enbart en ordförande i Linköping har gjort
det. Responsen från mötena har uppfattats mycket bra.

Exjobbsmässan hålls i Linköping tillsammans med Linköping Science Park. Detta har tidigare
genomförts i Norrköping, men togs bort eftersom det inte fungerade bra. Sektionerna i
Norrköping genomför istället egna exjobbsevent som NA tycker är bra. ”Där kan jag dock tycka
jag kan vara med involverad från början och fråga om de vill ha hjälp eller stöd i detta. Då skulle
NAs jobb vara mer som ett bollplank och hjälpa till med eventen, än att dra i det hela själv.”
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Ett stort arbete görs för att assistera fadderierna i deras samarbete med Sveriges Ingenjörer inför
mottagningen. Detta har sedan länge hjälpts till med på campus Valla och inför mottagningen
2020 började NA assistera campus Norrköping också. Detta samarbete uppfattas som mycket
välfungerande på båda campusen.

Generellt sett anser NA att det finns ett större behov med att hjälpa Norrköpings-sektionerna
att bli starkare i sitt arbete, jämför med på campus Valla. Det kan göras mer i Linköping och fler
samarbeten med företag kan lämnas över från LinTek till sektionerna för att både stärka
sektionernas varumärke, samt relationen mellan kårer och sektionen. ”Jag tycker inte att LinTek
inte ska göra samarbeten med företag för det finns fortfarande en efterfrågan från företagen för
detta. Såsom när företag vill nå ut till alla ingenjörer eller teknologer så är vi det självklara valet.
Dock ser jag hellre att sektionerna och deras utskott gör fler samarbeten och att vi på LinTek
finns lite i bakgrunden och hjälper till med avtal, tips och bollplanksfunktionen.”

NA ser att ett sätt för LinTek att hålla företagsevent efter pandemin som alla studenter kan ta
del av är att göra dem semi-digitala så att studenter på båda campus kan närvara.

4.3. SOF-general
Verksamheten som SOF-generalen genomför på de olika campusen kan sammanfattas i följande
listor.

Campus Valla:
På Campus Valla genomför SOF:

● Majoriteten av de fysiska mötena inom projektet.
● Intervjuer för poster.
● Olika former av marknadsföring.
● Festivalområde, byggområde och kårtegen.
● Förrådsutrymmen som utnyttjas finns enbart här, det försvårar att göra saker på

Campus Norrköping då det krävs mycket transporter.
● Medverkade under Nolle-P.
● Majoriteten av alla interna event sker i Linköping på grund av tillgång på lokaler och

utrustning.

Campus Norrköping:
På Campus Norrköping genomför SOF:

● Möten i de fall det passar och går.
● Intervjuer för poster.
● Olika former av marknadsföring.
● Medverkade under Nolle-P.
● Målet är att ha minst ett externt event (t.ex. en pub på trappan).
● Målet är även att ha minst ett internt event i Norrköping.
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Campus Lidingö:
● Inget arbete görs riktat mot Campus Lidingö med hänvisning till den långa

färdsträckan.

Generell diskussion:
Någonting som skulle kunna göras för att ge Norrköpingsstudenterna en möjlighet att känna av
SOF-stämningen är att hålla en pop up-konsert i Norrköping och/eller en pub. I övrigt har
mycket arbete gjorts detta år, med målet att utöka närvaron på campus Norrköping. Det arbetet
har gått bra, vilket har lett till att det inför SOF21 är fler engagerade Norrköpingsstudenter än
det någonsin har varit tidigare.

Utöver det finns det inget arbete som SOF genomför på ett campus som anses överflödigt, utan
snarare borde arbetet skalas upp för att nå ut till fler studenter på båda campusen om vad SOF
är.

SOFs mål med den externa kommunikation är att eftersträva en jämn fördelning mellan
campusen för att nå ut till en majoritet av studenterna Det innebär bland annat att
marknadsföring görs under samma antal dagar samt att det erbjuds samma saker på båda
campusen.

SOF-generalen har dock noterat att Norrköpingsstudenterna i organisationen uttrycker att de
generellt känner sig utanför i studentlivet och att det alltid är en ansträngning för dem att ta del
av LinTeks större evenemang och verksamhet. Det har även lyfts att tillgången på lokaler skiljer
sig drastiskt för engagerade på de olika campusen. Exempelvis finns det inte någon möjlighet
likt Prolle (LinTeks utskottsrum Projektlandskapet) eller LinTeks andra mötesrum för de som är
engagerade och pluggar i Norrköping.

4.4. Centralt arbetsmiljöombud för studenter
(CAMO-Stud)

CAMO-studhar besvarat frågan utefter arbetsområden:

Arbetsmiljö
CAMO-Stud genomför AMO-råd tillsammans med de andra kårerna, både i Norrköping och
Linköping. De fungerar likadant i de olika städerna. AMO-utbildningen hålls på Campus Valla.
Malmstens har inget AMO-råd i dagsläget, i och med att det bara är 1-2 AMOs där och ett råd
skulle inte ge så mycket. I stället genomförs månadsvisa avstämningar, vilket är mer anpassat till
deras verksamhet.

CAMO-stud går också på möten med fastighetsförvaltningen på LiU vid namn campusgruppen.
Det är ett forum för att lyfta fel i de fysiska lokalerna och ställa frågor om Campus Valla,
Norrköping (och US). Frågor rörande Malmstens sker via en annan person på LiU istället. ”Det
kan vara en hel del fokus på Campus Valla men det beror mer på universitetets sätt att glömma
de andra campusen än Valla.”

CAMO-stud går också på hyresgästmöten på alla tre campus. Detta uppfattas för samtliga
deltagare fungera väldigt bra. Mötena sker två gånger per år, och då gås igenom vad som skett
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sen sist, vad som är planerat. Det ges även en möjlighet att lyfta problem eller frågor från
studenter och medarbetare.

EventU
EventU:s arbete är ofta centrerat i Linköping eftersom det ofta är Linköpingsbor som är
utskottsmedlemmar. Det är sällan event utöver kåraktivas som sker i Norrköping, något som
CAMO-stud tror skulle uppskattas mycket om det gjordes mer. Dock påpekas det att EventU
har ett problem med att få personer att gå på eventen, även i Linköping, och därför anses det
svårt att genomföra event i Norrköping.

Kåraktivas
Görs ena terminen i Norrköping och andra i Linköping, vilket anses bra. Kåraktivas genomförs
inte på Malmsten eftersom det inte finns något behov.

4.5. Kårordförande (KO)
Verksamheten som KO genomför på de olika campusen kan sammanfattas med följande listor:

Campus Valla
● Ordföranderåd med sektionerna varannan vecka.
● Möte med Studentrådet vid Linköpings Kommun ca 6 ggr/år. KO gör inget

motsvarande i Norrköping, dock är detta för att vKO har ansvaret för mötena med den
kommunen. Verksamheten genomförs alltså av LinTek i båda städer, men är uppdelat
mellan KO och vKO.

Campus Norrköping
● Ordföranderåd varannan vecka. Vissa år är detta vKOs ansvar, om det blir svårt för KO

att hinna med. 
● Medverkar under Norrköpingstorsdagar (alltså sitter en hel arbetsdag i ett fik för att

vara tillgänglig)

Campus Lidingö
● Normalt besöker KO, SAc och UAu Campus Lidingö 2-4 ggr/år med en heldag av

möten och rundvandring. Under det digitala läget med Corona har KO separat hållit ett
uppstartsmöte med sektionen. Samtliga tre poster har också haft mer regelbunden
kontakt med respektive postspecifik person i styrelsen. Här tycker KO dock att det
finns stor förbättringspotential. 

Generellt anser KO inte att något av det som posten genomför på de olika campusen bör
förändras utifrån sin nuvarande form. Det är inte rimligt att ha ordföranderåd på Lidingö eller
att i nuläget bjuda in ordförande för Malmstenssektionen till någon av de andra grupperna. I
övrigt gör KO mycket lite som är campus-specifikt. ”Studentpåverkan är dock en viktig aspekt i
denna fråga, för LiU centralt pratar ofta om Campus Valla och glömmer lätt de andra campusen
i sina utlägg.” 
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4.6. Projektledare LARM (PL)
LARM genomför marknadsföring på båda campusen, men i betydligt större utsträckning på
Valla. Under pre-LARM genomförs majoriteten av eventen på Valla, men även med något event
på Campus Norrköping. Medan mässdagen endast är på Campus Valla.

Projektledarrådet, med mässansvariga från alla sektioner, är nyuppstartat sedan våren 2020 i och
med Corona, och är något som PL har försökt dra i mycket under året. Responsen från
Norrköping har varit låg till mässrådet, och därför är det ofta bara folk från Linköping som
medverkar på mötena, även fast alla är inbjudna. Det är svårt att säga hur det blir när möten kan
hållas mer fysiskt igen, men PL ser gärna att det skulle utvecklas till att fungera i båda städer,
precis som flera andra i ledningen håller i råd inom LinTek.

PL anser att om det är ett till två event under pre-LARM i Norrköping, är det rimligt så som
uppdelningen mellan städerna ser ut i dagsläget. ”Det går inte lika mycket folk förbi i
Norrköping som på Valla när man har fysisk marknadsföring där och det är mycket svårare att
locka både studenter och företag till företagsevent i Norrköping, vilket är några anledningar till
att jag tycker att uppdelningen är rimlig.”

LARM genomför inget arbete mot Malmsten, vilket PL tycker är rimligt.

4.7. Vice kårordförande (vKO)
vKO är Norrköpingsansvarig inom LinTek, vilket innebär att vKO medverkar på möten som
studentrepresentant med olika aktörer i Norrköping. I samverkansgruppen för det strategiska
samarbetsavtalet mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun, träffas kommunen,
universitetet, samt vKOs från LinTek, Consensus och StuFF för diskussioner och workshops. ”I
samverkansförsamlingen träffas LiU och något företag. Jag har ännu inte kunnat gå på ett sånt
här möte (det ska vara två gånger per termin, men det har bara kallats till ett).” Ytterligare träffar
vKO Norrköpingsprefekterna under året, för diskussion kring aktuella frågor.  ITN-möten är
även vKO inbjuden till två gånger om året. Dessa möten involverar prefekt samt proprefekt från
ITN tillsammans med sektionsordförandena och vKO. 

vKO påpekar att det också finns flera vilande grupper som skulle kunna startas upp igen. Bland
annat dialoglunch med politiker i Norrköping och Norrköpingsforum. Norrköpingsforum ska
ha haft som syfte att ha dialog mellan kommunen och kårerna för att sträva för ett bättre
studentklimat. Det har dock innevarande år inte funnits tid för dessa. Slutligen håller vKO i
kassörsrådet för sektionskassörerna i både Norrköping och Linköping. 

4.8. Utbildningsansvariga
Verksamheten som Utbildningsansvariga genomför årligen på de olika campusen kan
sammanfattas med följande listor:

Campus Valla
● Klassrepresentantsutbildning Linköpingssektioner
● Extra klassrepresentantsutbildning
● SnOrdf-utbildning Linköpingssektioner
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● Extra SnOrdf-utbildning
● UR-möten. 4st UR-L, 2st StUR
● Studeranderepresentantutbildning och ev. diskussionsluncher
● Marknadsföring av Gyllene Moroten, både grafiskt material och fysisk representation
● Tillgäng på plats, kontorstid (ej torsdagar)

Campus Norrköping
● Klassrepresentantsutbildning Norrköpingssektioner
● SnOrdf-utbildning Norrköpingssektioner
● UR-möten. 4st UR-N, 2st StUR
● Marknadsföring av Gyllene Moroten, både grafiskt material och fysisk representation
● Tillgänglig på plats på torsdagar, kontorstid.

Campus Lidingö
● Två besök av UAu

Representativt och bakgrundsarbete
Det här menar utbildningsansvariga med det jobb som görs på daglig basis (tex går på möten
och beslutar saker) som påverkar olika campus.

UA sitter i många grupper med mening att bidra med ett student-teknologperspektiv, detta
arbete genomförs utan någon större skillnad mellan campusen. ”Däremot blir det rätt lite saker
om Malmsten just för att det är en sån liten del av LiTH och ligger rätt avsides. Har dock svårt
att avgöra om det mindre fokuset är jämförbart med den mindre andelen studenter.”

Utvärderingar sköts för alla program men för Malmsten finns det en anpassad plan eftersom
deras upplägg och resurser ser lite olikt ut från resten. Malmsten är dessutom vid skrivandets tid
inte med på Utbildningsrådet, men det planeras att integrera dem mer där nästa år, så att det kan
få tal det av den bra information som uppkommer där.
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5. Undersökning om hur LinTek uppfattas på campus
En undersökning gjordes för att se vilka behov som LinTeks medlemmar anser att LinTek
uppfyller på var campus samt vilka behov de anser att LinTek inte uppfyller. I undersökningen
svarade studenter från samtliga campus och samtliga sektioner som LinTek representerar, dock
var antalet respondenter för lågt för att dra några slutsatser kring Campus Lidingö. Det var även
god spridning över antal år som respondenterna studerat vid Linköpings universitet. Två frågor
ställdes:

● Vad anser du att LinTek erbjuder dig som student på ditt campus?
● Vad anser du att LinTek borde erbjuda dig som student på ditt campus?

De möjliga svaren var flersvarsalternativ med följande alternativ, inklusive annat. Om annat
klickades i efterfrågades respondenten om ett fritextsvar kring vad de anser LinTek erbjuder
respektive vad LinTek borde erbjuda. Följande alternativ var möjliga:

● Studiesociala aktiviteter
● Stöd i utbildningsfrågor
● Stöd i arbetsmiljöfrågor
● Möjlighet att knyta kontakt med potentiella framtida arbetsgivare
● Samarbete med min sektion
● Anordna mottagningen
● Stöd i psykosociala frågor
● Annat

5.1. Campus Valla
Följande data inhämtades från respondenterna vid Campus Valla:
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Fritextsvaren från Campus Valla om vad LinTek erbjuder och som anses relevanta för
verksamhetspunkten:

● Anordnar aktiviteter & är en fakultet som jag vet arbetar med att göra vår utbildning
bättre

● En unionsmässig tyngd inför universitetet (än om jag önskar att den var starkare)
● Jag vet inte vad LinTek har att erbjuda
● Larm, mottagningen osv
● Mattehjälpen!
● Studentpåverkan
● Tycker att LinTek erbjuder många bra saker.

Fritextsvaren från Campus Valla om vad LinTek borde erbjuda och som anses relevanta för
verksamhetspunkten:

● Bättre rabatter/förmåner för de som faktiskt är medlemmar. Gör det mer attraktivt att
vara medlem vilket i sin tur stärker kåren

● Har inte sett så mycket utåt om denna fråga [Stöd i psykosociala frågor, Sic], så skulle
kunna vara något som fakulteten kan jobba mer med

● Inget övrigt, men bara fortsätta sitt arbete och lyssna på studenternas behov!
● Studentpåverkan
● Studentpåverkan, att företrädare oss studenter gentemot universitetet.
● Vara studenternas röst mot alla andra parter som arbetar mot att våra intressen

5.2. Campus Norrköping
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En person gav fritextsvar från Campus Norrköping som anses relevant på verksamhetspunkten.
Dennes svar kring vad LinTek erbjuder var:

● Inget av ovan men samtidigt alla. Till exempel: Ni gör inte studiesociala aktiviteter men
ni bidrar med pengar till andra(föreningar/organisationer/sektioner) så att det finns.
Likadant med alla andra punkter. LinTek gör inte sakerna men ni är med på ett hörn för
att det ska vara möjligt för andra att utföra så in direkt erbjuder ni det.

Dennes svar kring vad LinTek borde erbjuda:

● Likt ovan. Men kanske lite mer generösa till Norrköping då de har det tuffare att hitta
sponsorer då de är mindre.

5.3. Campus Lidingö
Enbart en respondent svarade från Campus Lidingö. Kårstyrelsen 20/21 har noterat dennes
svar men anser inte att det är relevant att basera större beslut på ett så litet urval.
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6. Befintligt material i LinTek
Det har tidigare gjorts utredningar och skrivits dokument relevanta för denna fråga, dessa är
sammanfattade nedan:

6.1. Projektplan - Norrköpingsutredning 2013
LinTeks närvaro i Norrköping togs upp på ett FuM-möte och det bestämdes att det skulle
utredas. Projektplanen som togs fram är skriven av Johan Holmlund, som förklarar
genomförandet av utredningen. Uppdraget som beskrivs är att utöver att utreda hur läget ser ut i
dagsläget, också komma med konkreta förslag hur LinTek kan utöka sin närvaro i Norrköping.
Utredningen skedde dels genom en enkät, där frågorna som användes finns bifogade i
projektplanen, och dels genom intervjuer. Fokusområdet låg på dåvarande medlemmar och
studenter med god insyn i studentlivet, såsom FuM-ledamöter, sektionsaktiva, festerister, pateter
och kårhuspersonal med flera.

6.2. Handlingsplan – Norrköpingsutredningen
Detta är handlingsplanen för resultatet av utredningen för projektplanen ovan. Resultatet
redovisas först fråga för fråga för att slutligen sammanfatta vad LinTek kan göra för
förändringar. Utredaren anser att de fick en jämn fördelning mellan studiegrupper. Frågorna
som lyftes var:

● Vet du var LinTek sitter i Norrköping?
o 40% visste inte var LinTek satt i Norrköping. Eftersom de inte hade en naturlig

anledning att gå förbi Trappan där LinTek satt.
● Vet du hur du kontaktar LinTek?

o 80% visste hur de kontaktar LinTek, med positiv feedback. De ville gärna ha
möjligheten att gå in på ett kontor och prata om studentfrågor.

● Hur ofta ser du en LinTek-representant i Norrköping per vecka?
o Här lyfts det att de syntes bra men att det var sällan man såg dem eftersom de

satt i Trappan.
● Vad är det bästa med LinTek?

o Mycket bra och rolig feedback kan hittas i orginalrapporten här!
● Vad är mindre bra med LinTek?

o Här lyfter de att de inte känner sig lika prioriterade som campus Valla.
Exempelvis kunde det vara knepigt att ta sig hem till Norrköping efter en fest
eftersom sista campusbussen avgick vid 19.

● Tycker du att LinTek borde synas mer på campus Norrköping?
o Här svarade 79% att vi borde det. Exempel på förslag var att arbeta en dag i

veckan i Norrköping, flytta LinTeks arbetsplats i Norrköping närmare
studenterna och att det kanske borde finnas en kvotering att en person i
Kårstyrelsen ska studera på campus Norrköping.

● Är det något som du tycker LinTek borde göra i Norrköping?
o Här fanns ett antal förslag, exempelvis en endagsfestival, lunchföreläsningar

och ett miniLARM.
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o Det som de anser saknas är: högre närvaro, ett miniLARM för
Norrköpingssektioner, hjälp med ekonomiska frågor som kassör i en sektion
och bättre förbindelser kvällstid mellan campusen.

● Den sista frågan är om svarande har några förslag på hur detta kan uppnås. Där kom
svaren:

o Att LinTek ska ha ett arbetsrum tillsammans med sektionerna i Norrköping dit
studenterna kan vända sig till.

o Ta hjälp av festerister och ordna en lite minifestival i Norrköping som lockar
Linköpingsstudenter.

o miniLARM
o Ledigt hela dagen så man inte missar aktiviteter i Linköping, såsom LARM.
o Lunchföreläsningar.

Sist i handlingsplanen förklaras de förslag till förändring som utredaren föreslagit:
● Flytta LinTeks kontor på campus Norrköping närmare studenterna
● En arbetsdag i veckan i Norrköping hos studenterna
● Kvotering till styrelsen
● MiniLARM
● Hjälp med ekonomiska frågor i sektionerna
● Bättre förbindelser mellan campusen under dygnets alla tider
● Arbetsrum för LinTek och sektioner, dit studenter kan vända sig
● Minifestival likt Hoben
● DJ-festival på trappan
● Flytta kårhuset närmare campus kärna
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7. Andra kårer som också jobbar mot flera campus
För att få en uppfattning och möjlighet att lära sig av andra kårer som också har verksamhet på
flera campus, tillfrågades ett antal av dessa om hur de bedriver sin verksamhet. Kårer som svarat
är:

● Mälardalens studentkår.
● Chalmers studentkår
● Studentkåren StuFF
● Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
● Teknologkåren Luleå
● Tekniska Högskolans Studentkår KTH

7.1. Sammanfattning
Samtliga har en liknande situation som LinTek, med två eller flera campus där ett av campusen
är större än de andra och där kåren har kontor. Av de kårer som tillfrågats anses MDH vara den
kår med en situation mest lik LinTeks. Teknologkåren Luleå verkar vara i processen att försöka
arbeta mer med sina off-campus studenter, därför kan de förmodligen bidra med värdefulla
insikter. 

Samtliga kårer ser tydliga kulturskillnader mellan campusen. Samtliga har också valt att behandla
campusen på samma sätt i frågor rörande utbildningsbevakning. Gällande aktiviteter av mer
social karaktär har olika svar fåtts:

● MDH genomför, precis som LinTek, mottagningen som ett eget projekt på respektive
campus.

● Lund har en gemensam mottagning där de bjuder på buss mellan de två campusen.
● För övriga framgår det ej om de har sociala aktivitet som sträcker sig över fler campus.

Likt LinTek, har de andra kårerna problem med att få sökande till aktiva poster från samtliga
campus, utan de flesta har dominerande representation från det campus där kontoren finns.
KTH verkar vara undantaget som bekräftar regeln, där de normalt bara har representation från
ett campus men av en slump fått ansökanden från fler campus de senaste 1-2 åren. Luleå har
precis inlett ett arbete för att försöka få mer representation från andra campus. 

Värt att notera är också de svar på frågorna som kommer från StuFFs styrelse, där det bland
annat belyses att Norrköping har en kultur som är lite mer familjär som, enligt den personen, är
önskvärt. Vidare säger en annan person att campus Norrköping är mer integrerat i samhället än
campus Valla, något som kan vara bra att ha i åtanke.

Ytterligare nämner StuFF att vissa filfak-program har ett behov av att ta ett sabbatsår innan
studierna slutförs för att kunna få jobb direkt efter examen, har vi på LinTek ett liknande
problem på tekfak som går att nyttja?

7.2. Utskick
Frågeställningen som skickades var följande:
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Vi har precis inlett ett projekt där vi främst ska utvärdera hur vi arbetar mot våra två största
campus som vi representerar studenter på, och har sett att ni också har verksamhet på flera
campus. Skulle ni ha möjlighet att hjälpa oss svara på några frågor gällande hur ni jobbar med
detta? Det skulle uppskattas oerhört mycket!

Det vi önskar ha svar på är:
● Hur ser fördelningen av studenter ut på era campus?
● Finns det några tydliga kulturskillnader på de olika campusen?
● Hur jobbar ni mot olika campus? Försöker ni att ge samma förutsättningar åt alla

studenter, oberoende campus, eller utgår ni från att olika campus har olika behov?
● Har ni representation från alla olika campus inom kåren?

7.3. Svar
Följande är den återkoppling som gavs i sin helhet:

Mälardalens studentkår:
Vad intressant. Ni får gärna dela med er av resultatet sedan då vi kan ha liknande utmaningar.
Jag ska försöka svara efter bästa förmåga.
 
Hur ser fördelningen av studenter ut på era campus?
Högskolan beräknar i runda slängar att det är fördelat 60% i Västerås och 40% i Eskilstuna med
ett hundratal sjuksköterskestudenter även i Nyköping. Vi har även kvar några
sjuksköterskestudenter i Södertälje, men där finns inget campus och utbildningen har inget nytt
intag sedan den här hösten.
 
Finns det några tydliga kulturskillnader på de olika campusen?
Det är tydliga kulturskillnader i studentlivet mellan orterna. Nyköping har inget studentliv alls
idag tyvärr. En stor skillnad i kulturen, om man får generalisera, är sammanhållningen på orten. I
Eskilstuna är samarbetet och sammanhållningen mellan linjeföreningarna mycket öppnare och
uppmuntras från start. I Västerås så håller sig föreningarna mer för sig själva och samarbetet är
inte lika bra som i Eskilstuna. Skulle vilja påstå att Västerås är mer klassiskt studentikost medan
Eskilstuna är mer ”modernt” och, som sagt, öppet. Tydligt exempel på det är årets Rookieperiod
(mottagning) där linjeföreningarna i Eskilstuna väldigt tidigt och väldigt snabbt beslutade att
anpassa aktiviteterna och att begränsa antalet möten genom att inte ha gemensamma aktiviteter.
Västerås däremot hade en helt annan attityd och argumenterade länge om att ha som alltid. I
Västerås har vi också ett kårhus, medan vi inte har ett i Eskilstuna (men snart öppnar vi här
också).
 
Hur jobbar ni mot olika campus? Försöker ni att ge samma förutsättningar åt alla
studenter, oberoende campus, eller utgår ni från att olika campus har olika behov?
Mot Eskilstuna och Västerås arbetar vi på samma sätt. Mot Nyköping arbetar vi knappt alls,
tyvärr. Sedan beror det på vilken fråga det gäller. Gäller det utbildningsbevakning och
studentinflytande gör vi ingen skillnad mellan någon av orterna. Inte heller när det kommer till
studiemiljö.

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493

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



23 (27)

Jag skulle vilja säga att vi försöker ge studenter samma förutsättningar, men eftersom vi inte har
ett kårhus i Eskilstuna blir det svårt. Vi arbetar mer mot att skapa event till förmånliga priser på
olika pubar, krogar och klubbar ”på stan” i Eskilstuna medan vi i Västerås har ett kårhus vi kan
skapa egna aktiviteter i. Vi har en eventansvarig för varje ort.
 
Har ni representation från alla olika campus inom kåren?
Tyvärr saknar vi representation ifrån Nyköping, vilket inte är förvånande egentligen eftersom vi
bedriver väldigt lite verksamhet där i dagsläget. Just nu är sammansättningen mer lutande åt att
majoriteten är studenter ifrån Eskilstuna, men det kan skifta och för bara två år sedan var ingen
ifrån Eskilstuna. Eftersom vi försöker göra så lite skillnad som möjligt mellan orterna har vi som
preferens att sprida engagemanget mellan orterna, men det är absolut inget krav.

Chalmers studentkår:
Hur ser fördelningen av studenter ut på era campus?
Ca 3000 på Campus Lindholmen (Högskoleingenjörerna, sjöprogrammet + ett antal
mastersprogram) och 8000 på Campus Johanneberg.

Finns det några tydliga kulturskillnader på de olika campusen?
Det är svårt att svara på kulturskillnader, men på grund av att det finns betydligt mycket fler
studenter på vårt ena campus har studentlivet och -servicen blivit större och mer väletablerad.

Hur jobbar ni mot olika campus? Försöker ni att ge samma förutsättningar åt alla
studenter, oberoende campus, eller utgår ni från att olika campus har olika behov?
Vi har som mål att leverera likvärdig service till våra campus. Däremot har vi en fastställd åsikt
om att om vi inte kan leverera servicen ska vi jobba för att bara ha ett campus.

Har ni representation från alla olika campus inom kåren?
Fullmäktige är demokratiskt valda. Tyvärr har partiet som representerar Lindholmens campus
inte ställt upp i år, men vi har representation i varierande grad från båda campus i kårledning,
styrelse och kommittéer/föreningar.

StuFF
Hur ser fördelningen av studenter ut på era campus?
Vi representerar studenter på Campus Valla och Campus Norrköping där den stora majoriteten
av våra utbildningar, studenter och planerade framtida utbildningar finns i Linköping. Utöver
detta representerar vi även studenter vid decentraliserade lärarutbildningar runt om i Småland &
Östergötland vilket innebär ett ytterligare problem att representera en handfull studenter i flera
olika städer.

Finns det några tydliga kulturskillnader på de olika campusen?
Skillnaderna finns gällande både engagemang och hur kulturen ter sig på ett socialt plan. Vi
upplever en tydlig "vi och dom"-känsla mellan campusen, något som vi försöker övervinna som
den gemensamma kåren för våra studenter oavsett stad.
Sedan finns det tydliga skillnader i hur integrerade campusen är i staden. Norrköping tar sig an
studenterna och universitetet på ett enligt oss mer uppskattande sätt. Troligtvis då dem är lite
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mer måna om att etableras som en studentstad. Sedan så upplever vi än större närhet från
studenterna till kåren. Vi spekulerar i att det är då vi upplevs "komma närmare studenterna" när
dom är mycket färre i antalet än vid Valla.

Hur jobbar ni mot olika campus? Försöker ni att ge samma förutsättningar åt alla
studenter, oberoende campus, eller utgår ni från att olika campus har olika behov?
Vi vet att campusen har olika behov och framför allt förutsättningar. Detsamma gäller även för
oss med campusen och t.ex. möjligheterna till kontor och annan logistik. Vi försöker anpassa
våra insatser i en rimlig mängd beroende på vad som känns aktuellt och utifrån våra möjligheter
och studentgruppernas storlekar på de olika campusen. Gällande vår utbildning- och
arbetsmiljöbevakning ser dessa identiska ut på båda våra campus med notisen att våra största
sektioner alla är i Linköping. Detta då vi är övertygade om att studenterna har samma problem
oavsett Campus. Detta har lett oss att överväga fler integrerade lösningar med erfarenhetsutbyte
mellan städerna. De delar ju ändå på samma fakulteter, samma personal och nu under corona,
samma problematik.

Har ni representation från alla olika campus inom kåren?
Vi har representation och en sund blandning från båda städer vi verkar i inom både hel- och
halvtidarna inom kåren. Jag tror det har underlättat rekryteringen att ha fått in personer boendes
i Norrköping som kan exemplifiera att det går att jobba inom kåren oavsett stad.

(Kommentarer från fler i styrelsen på svaren ovan. Siffrorna symboliserar frågan):
”1. Det är mer studenter och utbildningar planerade på valla än i Norpan. Så det finns en vilja
att prioritera utbildningar i valla. Det händer någon gång att lägga en utbildning i Norpan men
det är inte lika givet.
2. Det finns tydligare skillnader. Först så gillar sektionerna oss i Norpan mer än Linkan. Man är
mer burläsk i Linkan. Sen gillar man mer fulvin i Norpan.
3. Skulle jag säga att vi försöker att ge alla studenter likvärdiga förutsättningar utifrån de resurser
vi har. Jag anser att alla studenter har liknande problem oavsett campus. Det som kan skilja på är
institution och den kultur som präglar på avdelningen.
4. Ja, men det finns ett mindre söktryck från norpan med anledning av utbildning.
Majoriteten av våra KOM är från KSM. Socionmerna har en 3,5 år utbildning och tar examen i
vinter (för det mesta) och vill inte vänta ett halvår.
Norpan lärarna är generellt vuxna och har familj och är intresserad av att jobba (och få helt okej
i lön). ”

"jag skulle också vilja lägga in på nr 2 att det inte bara kulturen som skiljer sig åt mellan
campusen men också hur mycket varje campus är integrerat i "övriga samhället" och stadsbilden
som skiljer sig åt vilket delvis kan leda till att man lockar olika studenter, samt lyckas "locka ut"
studenterna till staden i olika stor grad. Det är både studentlivet och samhällsintegreringen som
skiljer sig åt. Sen så skiljer sig väl kulturen åt för att det inte finns samman utbud av kårhus mm i
på de två campus som vi är verksamma på. Både mängden studenter och utbudet skiljer mellan
Valla och Norrköping, vilket i sin tur leder till väldigt olika kulturer."

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493

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



25 (27)

"På 4:an så är ju också jobbet och våra kontor i Linköping, så jag kan tänka mig att det också är
en bidragande faktor till att färre lockas."

"Jag fick information från en gammal kårmupp från fråga 2.
Norpan märker man är yngre. Dom genomgår faser som Linkan redan har varit i och har gått
ifrån.
Från Norpan har jag hört från en UB att man gillar att man inte är så många. Man kan komma
närmare kåren istället för att bli en i mängden.
Så vi jobbar med att alla sektioner i linkan får ta tillräckligt mycket plats"

"Oerhört stora kulturskillnader mellan Norrköping och Linköping, främst då i studentlivet. Vi
har inte lika många som söker till att jobba i StuFF från Norrköping trots att StuFF generellt är
mer omtyckta av studenterna i Norrköping. Det har förmodligen delvis att göra med att
kontoren och arbetsplatsen ligger i Linköping. Vad jag kan se på de närmaste året så har det
generellt varit många från just KSM programmet som har sökt till och jobbat på StuFF, inte bara
som KOM men också som Medlemsansvarig och sektionsansvarig (Micke) ju. Jag vet också att
en från min klass på KSM sökte till KOM samtidigt som mig och att en från KSM sökte min
post förra året. Jag tror att det har att göra med att KSM studenter ofta behöver antingen
komplettera sina studier med fler kurser eller skrapa ihop mer erfarenhet på annat sätt som
genom jobb, innan man kan få ett faktiskt jobb. Det är en hård bransch och man blir inte
tillräckligt konkurrenskraftig med endast utbildningen samtidigt som utbildningen är rätt bred
och därför har StuFF flera poster i styrelsen som är “KSMiga” beroende på vad man
personligen genom utbildningen valt att rikta in sig på och intresserat sig av

TLTH Lund
Hur ser fördelningen av studenter ut på era campus?
Vi har två stycken campus i nuläget (eventuellt ett tredje inom en 20-årstid). Ett beläget i Lund
och ett i Helsingborg, vilket är en geografisk skillnad på ca 6-7 mil och innebär att det tar
ungefär en dryg timme att färdas mellan campusen. Lund är överlägset störst med 7000
studenter i lund och ca 800 studenter i helsingborg. Det finns en studentgruppering i
Helsingborg (ING-sektionen) och 10 stycken grupperingar i Lund (andra sektioner). Det
innebär att det är en mer utbredd studiesocial verksamhet, samt sitter våra Heltidare belägna på
kontor i Lund i samma hus som LTH.

Finns det några tydliga kulturskillnader på de olika campusen?
Det är högskoleingenjörer som är belägna i Helsingborg och de har därför en 3-årig utbildning. I
Lund har vi endast 5-åriga utbildningar vilket gör att kulturerna skiljer sig åt en del mellan de
olika lärosätena. I helsingborg så har du ofta möjlighet att bilda nya traditioner relativt snabbt till
skillnad från Lund där äldre traditioner kan leva kvar. De har därför stort behov av stöd från
Kåren för att kunna bibehålla en god styrelsekultur och att få hjälp med kniviga studentärende
och andra svåra frågor då det sällan finns personer kvar på utbildnignarna som har gått igenom
liknande ärenden. På grund av den geografiska skillnaden är studenterna avskilda nästan hela
tiden bortsett från nollningen vilket gör att de till stor del har sin egna verksamhet och inte tar
del av den Kårgemensamma verksamheten.
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Hur jobbar ni mot olika campus? Försöker ni att ge samma förutsättningar åt alla
studenter, oberoende campus, eller utgår ni från att olika campus har olika behov?
Vi försöker ha en del grundvärderingar om förutsättningar för studenterna (vi betalar resa till
Lund i samband med nollning och om det är så att man behöver resa i samband med sin roll
som funktionär). Men det är svårt att se förbi alla de skillnader som de olika campusen har,
bland annat så är det en annan Rektor på campuset i Helsingborg som inte endast är rektor för
Ingenjörer, vilket skapar en annorlunda dynamik som är svår att förklara. Skulle rekommendera
att ha det som en diskussionsgrej på RUBIK om man vill kartlägga det mer effektivt.

Har ni representation från alla olika campus inom kåren?
Vi strävar efter det, men det finns ju en överrepresentation av studenter från Lund i vår
funktionärspool. Vilket gör att det ofta är fokus på Lund-situationen. Men vi har representation
mot vår egen fakultet givetvis och sen har vi även en del inflytande i Campus helsingborgs frågor
genom vårt universitetsgemensamma påverkansorgan LUS.

Teknologkåren Luleå
Svar i löpande text:
LTU har 4 campusorter, Luleå, Skellefteå, Piteå och Kiruna. Kiruna är endast tekniska
utbildningar, i Skellefteå är alla utom något enstaka program teknisk och Piteå är huvudsakligen
filosofiskt. Eftersom teknologkåren (TKL) tar hand om alla tekniska utbildningar och Luleå
studentkår (LS) tar hand om de filosofiska har vi tillsammans kommit överens om att TKL har
alla program i Skellefteå och Kiruna(även om de skulle råka vara filosofiska) och LS har alla
program i Piteå(även om något skulle vara tekniskt). På grund av detta kommer jag
huvudsakligen prata om campus Skellefteå och Kiruna. Jag har inga exakta siffror just nu men
om jag inte missminner mig har Skellefteå ca 200-300 studenter och Kiruna 120-150 studenter.

Just nu har båda campus har varsin sektion. Engagemanget och kontakten i dessa sektioner är
däremot ofta svår och något som vi vill förbättra. Studentföreningen, som Skellefteå-sektionen
heter, är relativt självgående medan Kiruna sektionen är färre och därmed ofta behöver mer
hjälp. I våra stadgar och reglemente skiljer sig dessa off-campussektioners rättigheter och
skyldigheter mot campussektionerna. Bland annat får off-campus sektionerna mer pengar som
är till för att antingen resa till campus Luleå och medverka på saker eller anordna större saker
själva. Detta tror jag dock inte är något som följs eller utnyttjas på helt rätt sätt i alla situationer.

Även om det är relativt få studenter på off-campussektionerna är dem också garanterade minst
ett mandat i vårt kårfullmäktige. Även här kan engagemanget variera och ofta vara svagt men
just i år har båda sektionerna ledarmöten som vi hoppas vi kan utnyttja för att öka kontakten till
sektionerna. Jag tänker inte gå in i speciellt mycket mer detaljer än så just nu om styrdokument
men om ni har några fler frågor om det är det bara att höra av sig.

Som sagt var är det ofta svårt att hålla kontakten på ett bra sätt med dessa sektioner men i
nuläget har en person som sitter med i ledningsgruppen tidigare varit engagerad i Kiruna och
har därmed sedan tidigare bra kontakt med dem. Vi har även för första gången på ett par år
budgeterat och skickat upp delar av ledningsgruppen till Kiruna för att träffas i person och
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därmed försöka förbättra kontakten. Vi ville också åka till Skellefteå men på grund av den
rådande smittspridningen får det tyvärr vänta. Hur som helst kan jag säga att vi tror att faktiskt
besöka de olika campusorterna då och då är superviktigt för att hålla bra kontakt.

Som sagt var har vi varit dåliga på att jobba med off-campussektionerna och försöker bli bättre.
Hur som, hoppas jag att du har fått svar på åtminstone någon fråga och du får jättegärna fråga
vidare om det är något mer specifikt ni undrar om.

THS KTH
Hur ser fördelningen av studenter ut på era campus?
Oklart, vi har tillgång till planeringstal men dessa är inte indelade efter campus utan efter
program (som kan läsa på olika campus). Men majoriteten, ish 70-80%, av studenterna studerar
på Campus Valhallavägen (Huvudcampus).
Finns det några tydliga kulturskillnader på de olika campusen?
Studentgruppen på Campus Valhallavägen är något mer homogen, engagemangskulturen är
starkare här; antagligen som följd av att Kårhuset och majoriteten av våra 21 sektioner och deras
sektionslokalerna är här.
Ortscampus (som övriga campus ofta kallas), är ofta en-sektioniga och därmed en tydligare
grupp jämfört med de andra sektionerna på Campus Valhallavägen. De är också mer troliga att
ha samarbeten och gå på andra universitets evenemang, t.ex. de som studenter på SU och KI
arrangerar.

Hur jobbar ni mot olika campus? Försöker ni att ge samma förutsättningar åt alla
studenter, oberoende campus, eller utgår ni från att olika campus har olika behov?
Kontakten är ganska dålig, det är utmanande att bara ha god kontakt med sektionerna på
Campus Valhallavägen. Vi vill nog att alla studenter ska ha samma förutsättningar men det ser
inte ut så i verkligheten. Man kanske kan tycka att vi ”lämnar” dem andra campusen åt sitt öde
men vi har dåligt med medel för att motverka detta tyvärr.

Har ni representation från alla olika campus inom kåren?
I normalfallet nej, men har haft under de senaste 1-2 åren.
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1. Inledning
Under läsåret 2020/2021 har ett arbete genomförts som utgått från verksamhetsplanen där uppdraget var
att undersöka “Medlemmar för kåren”. I verksamhetsplanspunktens ingress förklaras det att debatten om
medlemmar har härjat inom LinTek och varje gång denna diskussion kommer upp lyfts även frågan ifall
LinTek behöver ha medlemmar överhuvudtaget. Därför ämnar denna verksamhetsplanspunkt att, en gång
för alla, ge besked för vad som gäller kring LinTeks medlemmar och arbetet med dem. Denna
verksamhetsplanspunkt utgår från den verksamhetsplanspunkt som var 2017/2018 där ett arbete
påbörjades, samt ett beslut om att införa ett flerårigt medlemskap.

Årets verksamhetsplanspunkt lyfter fyra delar som arbetet utgått ifrån. Dessa är:

1. Utreda och ge besked om varför LinTek måste, alternativt inte behöver, ha medlemmar
2. Utreda och sammanställa hur väl LinTeks medel utnyttjas för medlemsnytta
3. Utreda varför teknologerna blir medlemmar
4. Utvärdera medlemsavgiften

a. Om det blir aktuellt efter ovan nämnda besked:
i. I samklang med verksamhetsplanspunkten från 17/18, utreda och sammanställa

vilka fördelar ett medlemskap ger
ii. I samklang med verksamhetsplanspunkten från 17/18, utreda och sammanställa

vad som gör medlemskapet attraktivt samt hur fördelarna skall presenteras

I detta arbete var det viktigaste att utreda huruvida LinTek behöver ha medlemmar eller ej samt varför
teknologer är medlemmar. Detta gjordes genom att först leta igenom vad våra juridiska skyldigheter är,
och sedan genom att skicka ut en enkät till teknologer.

Rapporten har delats upp i fyra delar, där de första tre är utredningar kring varför (eller varför inte)
LinTek behöver medlemmar, hur väl LinTeks medel nyttjas för medlemsnytta och slutligen varför och
varför inte teknologer är medlemmar i LinTek. Den fjärde delen är kopplad till medlemsavgiften, där det
utvärderas vad som är en lagom prisnivå.

Resultatet är att LinTek behöver ha medlemmar enligt svensk lag, och enligt den undersökning som gjorts
där gamla aktiva inom LinTek frågades bör LinTek ta ut en medlemsavgift. Detta för att ett medlemskap
inom LinTek ska vara ett medvetet val, och därmed leda till färre men mer engagerade medlemmar.
Prisnivån och dess följder diskuteras i den sista bilagan.

I slutet av denna rapport finns tre bilagor, en handlingsplan, utredningen som genomförts angående
flerårigt medlemskap samt de beräkningar som utförts under 2020/2021 för de ekonomiska följderna av
att sänka priserna till 100 kr för ett år, 200 kr för tre år och 300 kr för fem år.
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2. Konkretisering
För att bryta ner verksamhetsplanen i mindre bitar, och underlätta uppföljning för kårfullmäktige så togs
en konkretisering fram som presenterades på FuM nr 2, 20/21. Nedan följer en kort summering av den
konkretiseringen. Konkretiseringen baseras på följande tre mål från verksamhetsplanspunkten:

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

Inledningsvis ställdes frågan om LinTek ens vill ha medlemmar, ifall vi vill ha medlemmar ska vi se till att
alla vet vad kåren gör och att ett medlemskap ska vara självklart. Ska vi inte ha medlemmar behöver
kårens plats på universitet tydliggöras, och teknologer ska ändå känna att LinTek är ett organ man kan
vända sig till.

Vidare konkretiseras vad vi ville att resultatet skulle bli, där det tas upp att det ska bli tydligt varför LinTek
har eller inte har medlemmar, hur organisationens medel gynnar medlemmarna och slutligen varför
teknologer bör bli medlemmar i LinTek.

Slutligen skrevs det ner en lista med 13 punkter som ska genomföras inom ramen av
verksamhetsplanspunkten. Bland dessa ingår det bland annat att kolla med tidigare aktiva i LinTek vad de
har för åsikt, se vad vårt besult får för konsekvenser hos sektioner, kolla på medlemskostnaden, samt
utvärdera medlemsförmåner och medlemsnytta.
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3. Genomförande
Det första som genomfördes var en konkretisering. I denna delades verksamhetsplanspunkten upp i fyra
olika delar som vi jobbade utefter. Dessa fyra var:

1. Utreda om varför LinTek måste, alternativt inte behöver, ha medlemmar
2. Ge besked om varför måste, alternativt inte behöver, ha medlemmar
3. Utreda medlemskapet
4. Medlemsnytta och förmåner

3.1 Utredning av ifall LinTek måste, alternativt inte behöver, ha

medlemmar
För att utreda ifall LinTek måste, alternativt inte behöver, ha medlemmar satte vi upp fyra frågor initialt
som vi skulle studera. Dessa var:

1. Sätta upp en frågeställning och därefter skicka ut till personer med insikt i frågan, exempelvis
anställda på universitetet samt tidigare aktiva i LinTek.

2. Kolla med sektionernas ordförande/kassör hur deras ekonomi påverkas ifall vi väljer att inte ha
medlemmar och således eventuellt inte ger pengar till dem?

3. Hur skulle bolag se på att LinTek inte har några medlemmar? Skulle de vara mindre benägna att
ha samarbete med oss?

4. Hur skulle vi kunna genomföra ett FuM-val utan medlemmar?
Mål: LinTek har en klar bild av nyttan med att ha medlemmar

Vi började med att fråga anställda vid Linköpings universitet angående detta. De hänvisade oss till
Högskolelagen. Eftersom Högskolelagen tydligt fastslår att studentkårer i Sverige måste ha medlemmar
valde vi att revidera frågeställningen för denna del till att enbart studera svensk lagstiftning. Detta beslut
togs för att tidseffektivisera verksamhetsplanspunkten. Detta meddelades till Kårfullmäktige i
halvtidsrapporten.

Den initiala frågeställningen såg ut såhär:
För att ge besked om varför LinTek måste, alternativt inte behöver, ha medlemmar

1. Studera svaren från frågeställningen, se över både fördelar och nackdelar till båda sidor och dra
en välgrundad slutsats.

2. Ifall vi kommer fram till att medlemmar inte behövs, det är dags att blanda in FuM
3. Ifall vi ska ha medlemmar, vad och hur är vår nytta av medlemmar?

Mål: LinTek har en klar bild av nyttan med att ha medlemmar

Dock, i och med att frågeställningen till den första delen reviderades när vi insåg att det var lagstadgat,
gjordes ingen frågeställning angående detta och således fanns det ingen frågeställning att studera svaren
på.
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3.2 Utredning av medlemskapet
För att utreda medlemskapet sattes olika delfrågor upp initialt. Dessa var:

1. Varför/Varför inte är folk medlemmar?
2. Vad ska det kosta att vara medlem i LinTek? Gratis, engångskostnad eller årskostnad?
3. Utreda mer noggrant hur flerårigt medlemskap påverkar medlemsantalet
4. Kunna svara på frågan “Varför ska jag vara medlem i LinTek?” på ett bra sätt.

Mål: LinTek har en klar bild över anledningen till att teknologer blir medlemmar

För att kunna besvara dessa frågor gjordes en enkät som skickades ut till studenter på TekFak vid
Linköpings universitet. Enkäten ämnade att undersöka varför teknologer är medlemmar och vilka
medlemsförmåner de uppskattar, samt varför teknologer inte är medlemmar. Enkäten gjordes även på
både svenska och engelska för att möjliggöra för internationella studenter att fylla i den, men tyvärr fick vi
inte in några engelska svar.

Enkäten delades på LinTeks sociala medier, genom ett terminsutskick via de sektioner som hade
avtalsnivå 2 samt till teknologsektionernas styrelser.

För de som var medlemmar användes enkäten för att besvara: varför de blivit medlemmar; varför de tror
att teknologer och naturvetare blir/inte blir medlemmar; vad de anser om de nuvarande
medlemsförmånerna; och om det finns några medlemsförmåner som de önskar att vi skulle
tillgängliggöra för medlemmar. För icke medlemmar ville vi veta: varför de inte blivit medlemmar; varför
de tror att teknologer och naturvetare blir/inte blir medlemmar; om det finns några medlemsförmåner
som de vill ha samt om de skulle bli medlemmar om vi la till förmånerna; vad de anser om
medlemsavgifterna; och om de skulle vara medlemmar om det är gratis.

För att ta reda på vad medlemsavgiften inom LinTek bör vara gjordes en intern utredning där tre enkäter
skickades ut - en enkät till personer som tidigare suttit med i Kårledningen eller Kårstyrelsen, en enkät till
sittande Kårledning och en enkät till sittande Kårfullmäktige. Dessutom skickades det ut frågor till
sittande VORK i RefTec (vice Kårordförande i Sveriges sju största teknologkårer) med anledning av att ta
reda på vilka medlemspriser de andra medlemskårerna har, hur stor andel av teknologerna vid
medlemskårernas lärosäten som är medlemmar i kåren samt vilka medlemsförmåner medlemskårerna har.

3.3 Utredning av medlemsnyttan samt medlemsförmåner
För att kunna utreda medlemsnyttan och de medlemsförmåner som finns ställdes dessa delfrågor upp
initialt:

1. Vad finns det för medlemsnytta? Vad är önskade förmåner som medlem? Vad har
medlemsförmåner för påverkan?

2. Går det att göra en medlemsförmån av t.ex. BokAB?
3. Genom att studera och använda VP:n från 17/18 samt få in åsikter från medlemmar få fram vilka

medlemsförmåner som LinTeks medlemmar vill ha.Går det att få in åsikter genom en Kaffe för
en åsikt-vända?
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Mål: LinTek har en klar bild över hur organisationens medel gynnar medlemmarna

För att ta reda på den första delfrågan bokade vi in ett möte med LinTeks Näringslivsansvariga, som
också är ansvarig för medlemsförmåner. Under detta möte ställdes det frågor för att kunna besvara vad
det finns för medlemsnytta samt frågor för att kunna utreda och sammanställa hur väl LinTeks medel
utnyttjas för medlemsnytta.

Under verksamhetsåret 20/21 införde sittande Näringslivsansvarig att alla medlemmar hos LinTek får
10% rabatt på allt kontorsmaterial hos BokAB. Detta gjorde att vi i kårstyrelsen inte utredde denna del
vidare, i och med att det fanns till redan.

I och med att den globala pandemin gjorde att majoriteten av verksamhetsåret var på distans var det svårt
att gå en kaffe-vända för att få in åsikter angående detta. För att kompensera för detta och ändå få fram
vilka medlemsförmåner som medlemmar och potentiella medlemmar vill ha var det med i enkäten som
skickades ut.

Vi studerade också verksamhetsplanspunkten från 17/18 som handlade om medlemsrekrytering. Tyvärr
blev inte denna klar och således fanns det inte så mycket material att använda till denna
verksamhetsplanspunkt. Det hanns inte heller med att utföra delarna i deras verksamhetsplan som inte
gick in i vår verksamhetsplan.
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4. Resultat
Effektmålen för denna verksamhetsplanspunkt har nåtts, vilket kommer beskrivas nedan. Denna
utredning och rapport kan framöver hjälpa LinTek med att stärka delar av Mål- och visionsdokumentet.
Dessa är: “Att bli en slagkraftig organisation med stark integritet” samt “få mer stöd från teknologer och högt
medlemsantal”. Detta stärks eftersom att det finns förslag på framtida förändringar som kan generera fler
medlemmar, förslag på nya medlemsförmåner samt en utredning som beskriver varför teknologer blir
medlemmar, alternativt inte blir medlemmar.

I denna rapport och utredning har vi försökt vara öppna för att ge förståelse till varför inte fler teknologer
blir medlemmar samt ha en kritisk syn på verksamheten och hur den bedrivs, vilket är det sista i mål och
visioner.

Under rubrikerna 4.1-4.4 står det utskrivet hur väl vi nått upp till de effektmål som fanns för
verksamhetsplanspunkten. Vi anser att vi har nått upp till effektmålen.

4.1 Utreda om varför LinTek måste, alternativt inte behöver, ha

medlemmar
Som vi skrev i genomförandet är det lagstadgat att vi ska ha medlemmar. I 4. kap. 12 § och 14 §
Högskolelagen står det att en studentkår i Sverige måste ha medlemmar. Nedanför finns paragraferna i
fråga i sin helhet.

Kap 4 Studenter
12 § Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de
krav som ställs för medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 8 §.

Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ. Lag
(2009:766).

Kap 4 studenter
14 §   En studentkår ska föra ett register över sina medlemmar.

Studentkåren ska årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar.

På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister. Lag (2009:766)

Effektmålet för denna punkt var “LinTek har en klar bild av nyttan med att ha medlemmar”. Denna nytta
är följaktligen att vi följer lagen genom att ha medlemmar, vilket är fördelaktigt.
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4.2 Utreda och sammanställa hur väl LinTeks medel utnyttjas för

medlemsnytta
Utredningen av medlemsförmåner i den utskickade enkäten har undersökt effektmålen LinTek har en klar
bild över hur organisationens medel gynnar medlemmarna och LinTek har en klar bild över anledningen till att teknologer
blir medlemmar. Den går även att koppla utredningen till organisationsmålet LinTek skall vara en attraktiv
organisation för teknologer att engagera sig ifrån Mål- och visionsdokument.

En del i enkäten har varit att undersöka nuvarande, och önskvärda, medlemsförmåner. Med hjälp av en
förenkling av en Kano modell har en del av de nuvarande medlemsförmånerna undersökts. Förmånerna1

har med hjälp av insamlad data kategoriserats inom fem olika kategorier:

● Attraktiva förmåner som när de är uppfyllda bidrar med tillfredsställelse för medlem, men är
acceptabla om de inte är uppfyllda.

● Endimensionella förmåner som bidrar med tillfredsställelse när de uppnås, men kan även bidra
med missnöje om de inte är uppfyllda.

● Måste förmåner som är förväntade att finnas, och bidrar med missnöje om de inte existerar.
● Likgiltiga förmåner som inte påverkar medlemmarnas tillfredsställelse eller missnöje.
● Reversibla förmåner som bidrar med missnöje när de är uppfyllda, och tillfredsställelse när de ej

är uppfyllda. Reversibla förmåner är motsatsen till de endimensionella förmånerna.

En illustration av de olika typerna finns även i Figur 1, där de benämns på engelska.

Figur 1 – Kanos modell som beskriver påverkan av olika typer av förmåner i relation till hur uppfyllda de
är2

2https://uxplanet.org/kano-model-analysis-in-product-design-7a3cca3e51ed

1https://is.muni.cz/el/econ/podzim2006/PHMA2/um/2551346/THE_KANO_MODEL_-_HOW_TO_DELIGHT_YOU
R_CUSTOMERS.pdf
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Genom att studera den insamlade datan kunde samtliga åtta undersökta medlemsförmåner att rangordnas
enligt Kano. Rangordningen återfinns i Tabell 1. Värt att tillägga är att rabatt på kårhusen och fester finns
med två gånger, men är kursiva under kolumnen gällande en-dimensionella förmåner. Det är för att de
nästan kvalificerade sig för att kategoriseras som en-dimensionella och bör därför prioriteras framför de
andra attraktiva förmånerna.

Tabell 1 - En kategorisering av LinTeks medlemsförmåner i enlighet med Kanos modell.

Reversibel Likgiltig Attraktiv En-dimensionell Måste

Rösta på
sektionsmöten

FuM-valet LiTHanian (Rabatt på
kårhusen)

Studenthäftet Rabatt på
kårhusen

(Rabatt på fester)

Prio inom LinTek Rabatt på fester

Rabatt på BokAB

4.2.1 Vilka framtida medlemsförmåner kan påverka medlemsantalet?
De studenter som idag är medlemmar skulle önska sig ett antal nya förmåner, men det har även kommit
önskemål att återinföra en medlemsförmån som tidigare tagits bort. De förmåner som studenterna saknar
är exempelvis en rabatt på restauranger som finns på de olika campusen, medlemsunika tävlingar och en
LinTek merchandise som skickas ut årligen till alla medlemmar. Det kan exempelvis vara en kopp, reflex
eller vattenflaska. Den förmånen som önskades återinföras är en rabatt hos Naffi, vilket är en
idrottsförening i Norrköping.

Bland de studenter som inte är medlemmar önskades även en del nya förmåner. Här lyfts det exempelvis
en reserabatt, tillgång till bokning av kårhusen, rabatter på baljan och andra restauranger på campus men
även övriga affärer på campus. En förmån som lyfts är även någonting för folk som inte är så engagerade.
Utöver detta har det även kommit in svar som inte nödvändigtvis är en medlemsförmån; det upplevs att
LinTek är väldigt anonymt och att de förmåner som finns inte kommuniceras ut tillräckligt till
studenterna.

Resultatet på enkäten visade att 7 av 8 som inte är medlemmar idag skulle bli medlemmar om vi införde
deras förslag på medlemsförmåner. Detta intygar att medlemsförmånerna har en stor påverkan på
LinTeks medlemsantal. Om LinTek kan öka och förbättra sina medlemsförmåner finns en stor chans att
knyta flera medlemmar. Det har även antytts att LinTek inte bara behöver några fler medlemsförmåner
utan att de som redan finns kommuniceras bättre.

Slutligen anser vi att det är värt att nämna skillnaden mellan budgeterat medel för medlemsförmåner, och
det faktiska utnyttjandet. Det finns cirka 350 000 budgeterat för olika medlemsförmåner, men i maj 2021
hade endast 5346 kr av de använts. I denna budgetpost är det bara kostnader från rabatten på BokAB
samt matrabatter på fester och inte kostnaderna för t.ex. LiTHanian, festrabatterna och studenthäftet. I
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och med att det varit ett år med en global pandemi så har denna budgetpost inte använts i den utbredning
som den lär göra ett mer vanligt år. Det kan därför vara värt att undersöka vad som skapar den obalansen
och vad som kan göras för att underlätta för en mer ärlig budget gentemot utnyttjandegraden av
medlemsförmåner. Målet bör vara att ge tillbaka till våra medlemmar så mycket som möjligt, och därför
sträva mot ett större användande av förmåner.

4.3 Utreda varför teknologerna blir medlemmar
Det faktum att enkäten gjorts kan kopplas till målet att “LinTek skall ha en kritisk syn på den egna
verksamheten och hur den bedrivs” och resultatet av denna enkät är att “LinTek har en klar bild över anledningen till
att teknologer blir medlemmar” som var en av verksamhetsplanens effektmål, åtminstone i större utsträckning
än tidigare.

4.3.1 Varför är LiUs teknologer medlemmar i LinTek?

Enkätsvaren, se bild 2, visar att de svarande är medlemmar i LinTek för att det känns rätt samt de
medlemsförmåner som LinTek erbjuder. Att LinTek ska få en starkare röst mot LiU är också en
bidragande orsak men inte lika viktig som de två förstnämnda orsakerna. Resultatet är samma för både
Norrköping och Linköping. För Malmstens saknas underlag för att dra någon slutsats. Detta tyder på att
LinTek är på god väg mot att uppfylla målet “LinTek skall arbeta för att ha gott stöd bland teknologerna och högt
medlemsantal.”

Däremot så anger nästan alla av de medlemmar som svarat på enkäten att andra personer är medlemmar
för förmånernas skull, se bild 4. Den näst vanligaste anledningen är att det känns rätt, tätt följt av för att
deras kompisar blev medlemmar och för att kunna engagera sig i LinTek.

Figur 2 – Anledningar att medlemmar är medlemmar
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4.3.2 Varför är LiUs teknologer inte medlemmar?
Av de svarande på enkäten, se figur 3 visade sig de mest förekommande anledningarna till varför
teknologer inte är medlemmar i LinTek vara att det är för dyrt, att det finns för få eller otillräckliga
medlemsförmåner samt att teknologen inte vet vad det innebär att vara medlem i LinTek.

Genom att jämföra figur 3 och 4 kan det avläsas att oavsett om personen som svarat är medlem eller inte,
är de överens om att den största anledningen till att folk inte är medlemmar i LinTek är att de inte vet vad
ett medlemskap innebär. De är också överens om att på andra plats kommer avsaknad av information
kring medlemskapet och på tredje plats priset.

Cirka 76% av alla medlemmar som svarat på enkäten tror att andra inte blir medlemmar för att de inte vet
vad ett medlemskap innebär.

Figur 3 – Anledningar att teknologer inte är medlemmar
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Figur 4 – Anledningar att medlemmar tror att andra är medlemmar

En analys värd att lyfta kopplad till detta är dock att det är väldigt få svarande som ej är medlemmar vilket
troligen visar på att vi har svårt att nå ut till de teknologer som inte är våra medlemmar alternativt att
intresset för att bistå LinTek med denna typ av enkät inte är intressant för teknologer som ej är
medlemmar.

4.3.3 Varför ska jag som teknolog vara medlem i LinTek?
Enligt den enkät som gjort är följande anledningar de främsta för att vara medlem i LinTek:

- Starkare röst mot LiU samt andra externa parter
- Medlemsförmåner
- Kunna engagera sig i LinTek
- Träffa personer från andra utbildningar

4.4 Utvärdera medlemsavgiften

4.4.1 Medlemskostnad, allmänna frågor:

Utifrån enkäten som skickades ut till teknologer vid Linköpings universitet svarade totalt 85 personer,
varav 66 var medlemmar hos LinTek (19 var alltså inte medlemmar).

När vi frågade de som inte var medlemmar hur många av de som skulle bli medlemmar ifall
medlemskapet var gratis svarade 89% (17 personer) att de hade varit det.

Totalt var det 52% (34 personer) av dagens medlemmar som trodde att teknologer inte blir medlemmar
för att det är för dyrt, och 47% (9 personer) av de som inte var medlemmar idag tyckte att det var för dyrt
att bli medlem.
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De som inte var medlemmar hade också svarat på en graderad fråga (1–7) om vad de tyckte om priset: 5%
(1 person) svarade 3, 32% (6 personer) svarade 4, 42% (8 personer) svarade 5 och 21% (4 personer)
svarade 6, se figur 5.

Figur 5 – vad tycker teknologer som inte är medlemmar i LinTek om medlemskapets kostnad.

Detta antyder att det finns en korrelation mellan priset och viljan bland studenter att bli medlemmar i
kåren. En positiv effekt på antalet skulle därför antagligen synas med ett sänkt medlemspris.

4.4.2 Medlemskostnad, scenarier:

Vi valde att utgå ifrån tre olika scenarion för att uppskatta hur många procent av teknologer vid
Linköpings universitet som skulle bli medlemmar vid olika priser.

Vid gratis medlemskap, uppskattar vi utifrån svaren att runt 70-80% skulle bli medlemmar om de fick
frågan och möjligheten, alltså om vi lyckas nå ut till alla teknologer att medlemskapet är gratis. Dock i
detta scenario anser styrelsen att det vore rimligt att sänka mängden medlemsförmåner vilket i så fall
också kan påverka medlemsantalet. Vilka förmåner som ska vara kvar och vilka som kan tas bort är inte
utrett.

Ifall medlemskapet skulle vara en engångssumma som totalt skulle vara betydligt mindre uppskattar vi att
runt 50% skulle bli medlemmar efter fem år, ifall vi lyckas nå ut till alla nya studenter. Vi sa även att ifall
medlemskapet är en mindre, betydande engångssumma är det rimligt att sänka mängden
medlemsförmåner något. Vilka förmåner som ska vara kvar och vilka som kan tas bort är inte utrett.

Ifall medlemskapet skulle förbli det priset som det är idag uppskattade vi det till att 20% skulle bli
medlemmar inom några år. Vi sa även att ifall medlemskapet är som det är idag är det rimligt att försöka
öka mängden medlemsförmåner.
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4.4.3 Åsikter från LinTek-veteraner, sittande ledning och sittande FuM:

I och med att kostnaden för medlemskap är en känslig fråga inom LinTek valde vi att fråga tidigare aktiva
ur både kårledningen och kårstyrelsen, sittande i kårledningen under VT21 samt ledamöter i FuM 20/21.

Vi fick in svar från 17 personer som är äldre kårledning och kårstyrelse, 8 personer som är sittande
kårledning samt 10 stycken sittande FuM-ledamöter.

Av de 17 personerna som svarade på enkäten av äldre kårledning och kårstyrelse svarade 3 personer att de
hade helst sett att behålla medlemsavgiften som det ser ut idag, 5 personer svarade att de hade helst sett
att medlemskapet skulle vara gratis samt 9 personer svarade att de hade helst sett att medlemsavgiften
skulle vara en mindre, betydande summa en gång.

Av de 8 personerna som svarade på enkäten ur sittande kårledning svarade 1 person att de hade helst sett
att behålla medlemsavgiften som det ser ut idag, 1 personer hade helst sett att medlemskapet skulle vara
gratis samt 5 personer svarade att de hade helst sett att medlemsavgiften skulle vara en mindre, betydande
summa en gång.

Av de 10 personer som svarade på enkäten som var sittande FuM-ledamöter svarade 4 personer att de
helst hade sett att behålla medlemsavgiften, 1 person svarade att de helst hade sett att medlemskapet
skulle vara gratis samt 5 personer svarade att de helst hade sett att medlemsavgiften skulle vara en mindre,
betydande summa en gång.

4.4.4 Slutsats medlemsavgift

Ur detta framkom det alltså att majoriteten i alla tre urvalsgrupper hade helst sett att medlemsavgiften
skulle vara en mindre, betydande summa en gång. När vi i kårstyrelsen diskuterade detta insåg vi att det
fanns fler nackdelar än fördelar med detta prisalternativ.

De fördelar vi såg var att det kommer vara effektivt att få folk att bli medlemmar resten av sin studietid.
Det kommer troligtvis bli fler medlemmar genom exempelvis en snöbollseffekt. Det är enkelt att förstå –
antingen blir du medlem eller inte. Det blir även möjligt att göra fler saker som "medlemsförmåner" om
fler är medlemmar.

De nackdelar vi såg var att ifall du studerar en kortare studietid betalar mer per år gentemot de som
studerar längre. Det är administrativt svårt att veta när personer slutar vara studenter, vi behöver därför ta
kontakt med studenter årligen och då finns det en risk att de som inte längre är studenter inte
avregistrerar sig som medlemmar och således finns det ett flertal medlemmar som inte längre är studenter,
vilket är negativt. Det är även svårt med administration om det är livstid för att registret blir snabbt
alldeles för stort. Det är svårare att markera mot LinTek om en student tycker att vi gjort fel och således
vill sluta vara medlem, samt att det kan bli skevt mot StuFF och Consensus, som har kvar en
medlemsavgift.
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Vi ansåg att den administrativa biten och risken att det blir för många som är medlemmar trots att de inte
längre studerar är för hög. Det ser inte bra ut inför LiU ifall vi har massa medlemmar som inte längre är
studenter i systemet.

Det fleråriga medlemskapet har inte funnits en tillräckligt lång tid för att vi helt ska kunna se ifall det har
gett en negativ eller positiv påverkan. Det genomfördes en mindre sammanställning om hur fleråriga
medlemskap har påverkat medlemsantalet. En snabb sammanfattning av denna utredning är att det inte
går att dra en fullständig slutsats om påverkan men för att ändock dra en slutssats är att det har påverkat
medlemsantalet positivt. De senaste åren har fleråriga medlemskap blivit fler. Hela utredningen ligger i
bilaga 2. På grund av detta valde vi att ha kvar de fleråriga medlemskapen också.

Rekommendationen från Kårstyrelsen 20/21 är därmed att fortsätta med flerårigt medlemskap men att
sänka kostnaden markant.

Vår rekommendation till kårstyrelsen 21/22 kommer därför vara att sänka medlemspriset till 60 kr för ett
halvår, 100 kr för ett år, 200 kr för tre åt och 300 kr för fem år. I och med detta kommer det bli billigare
att vara medlem i LinTek.

En fråga som diskuterats är huruvida pengar bör betalas tillbaka till de som redan idag har köpt ett
flerårigt medlemskap, men i och med att det står vid betalning av medlemskapet att inga pengar kommer
betalas tillbaka, anser vi inte att detta är något som bör läggas tid på att lösa.

I Bilaga 3 finns en enkel ekonomisk kalkyl kring förslaget.

Ifall medlemsavgiften sänks är det ett första steg på att se ifall det ger resultat av att sänka
medlemsavgiften. Ifall styrelser i framtiden anser det och kan hitta en lösning på
administrationsproblemet som vi såg, skulle vi rekommendera den styrelsen att sänka till en mindre,
betydande summa en gång.
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5. Tillämpning av resultatet och framtida arbete

5.1 Framtida förslag på framtida medlemsförmåner
Det var tydligt vid sammanställningen av enkäten att det skulle göra stor skillnad att införa och återinföra
vissa medlemsförmåner, även om många som önskas redan finns. Det som efterfrågas är bland annat
rabatter på baljan, studentfiket och andra restauranger och caféer på de olika campusen. Det efterfrågades
även lite LinTek merchandise och medlemsunika tävlingar, vilket kan ses över. En annan förmån som
efterfrågas är reserabatter, tillgång till bokning av kårhusen som medlem samt rabatter hos
studentföreningen Naffi. Dessa efterfrågade medlemsförmånerna har informerats till NA 20/21.

Någonting som kan påverka en del och borde ses över hur de budgeterade pengarna kan utnyttjas mer.
Endast en liten del av de budgeterade pengarna har använts vilket skapar en obalans i budgeten. Det bör
därför ses över hur vi kan bidra till mer studentnytta, genom att exempelvis lägga mer pengar på
förmåner.

5.2 Framtida förslag på medlemsavgift
Vår rekommendation till kårstyrelsen 21/22 är att sänka behålla de fleråriga medlemskapen men att sänka
priserna till 60 kr för ett halvår, 100 kr för ett år, 200 kr för tre år och 300 kr för fem år. I och med detta
kommer det bli billigare att vara medlem i LinTek. En fråga som diskuterats är huruvida pengar bör
betalas tillbaka till de som redan idag har köpt ett flerårigt medlemskap, men i och med att det står vid
betalning av medlemskapet att inga pengar kommer betalas tillbaka, anser vi inte att detta är något som
bör läggas tid på att lösa.
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Bilaga 1 – handlingsplan för framtiden

Vad kan LinTek förändra för att få fler medlemmar?
Det som vi ser att LinTek kan göra i framtiden för att få fler medlemmar efter denna utredning är främst:

- Sänka medlemsavgiften
- Se över medlemsförmåner och eventuellt uppdatera dem efter teknologernas behov.
- Informera tydligare vad medlemskapet innebär

Sänka medlemsavgiften
Att sänka medlemsavgiften är en känslig fråga inom LinTek men efter denna utredning har vi sett att den
generella synen på detta inom LinTek är att det hade varit fördelaktigt att sänka medlemsavgiften. Vårt
förslag är att ha kvar hur det är uppbyggd just nu, med de fleråriga medlemskapen, men att sänka
kostnaden för detta. Detta är för att det har gått för kort tid för att se ifall de fleråriga medlemskapen har
varit fördelaktiga för LinTek eller inte. Än så länge ser vi dock att det har blivit fler och fler som velat ha
flerårigt medlemskap gentemot en termin eller ett år. Vi vill därför ha kvar detta tills det går att göra en
mer grundläggande utredning kring de fleråriga medlemskapen.

Vårt förslag på priser till nästa år är 60 kr för en termin, 100 kr för ett år, 200 kr för tre år och 300 kr för
fem år. Med detta sättet blir det att en teknolog får 100 kr i rabatt vid köp av medlemskap av tre år och
200 kr i rabatt vid köp av medlemskap för fem år.

Se över medlemsförmåner och uppdatera dem efter teknologernas behov
De förslag som finns på nya medlemsförmåner som teknologer uttryckte i enkäten har meddelats till
Näringslivsansvarig 21/22. En sådan här avcheckning på vad teknologerna vill ha som medlemsförmåner
och varför teknologer inte är medlemmar bör göras med jämna mellanrum för att kunna matcha och nå
upp till teknologernas åsikter.

Informera tydligare vad medlemskapet innebär

En del av varför teknologer inte blir medlemmar i LinTek är för att de inte exakt vet vad de får ut av
medlemskapet. Därför tog vi fram svar på frågan “Varför ska jag bli medlem i LinTek?”. Detta för att
kunna underlätta för informationsspridningen om vad det innebär samt det blir enklare för de som
försöker sälja in medlemskap till teknologer.

Dessa var:

- Starkare röst mot LiU samt andra externa parter
- Medlemsförmåner
- Kunna engagera sig i LinTek
- Träffa personer från andra utbildningar
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Bilaga 2 – utredning flerårigt medlemskap
14/15:

- Totalt: 3668 medlemmar (2014-10-03)
15/16:

- Totalt: 3061 medlemmar (2015-10-05)
16/17:

- Totalt: 2957 medlemmar (2016-09-29)
17/18:

- Totalt: 2263 medlemmar (2017-10-05)
18/19:

- Totalt: 1029 medlemmar (2018-10-10)
- 1-2 terminer: 654 personer
- 3-årigt: 309 personer
- 5-årigt: 62 personer

19/20:
- Totalt: 1241 medlemmar (2019-10-01)

- 1-2 terminer: 462 personer
- 3-årigt: 558 personer (249 nya antagligen)
- 5-årigt: 217 personer (155 nya antagligen)

20/21:
- Totalt: 1468 medlemmar (2020-09-30)

- 1-2 terminer: 379 personer
- 3-årigt: 798 personer (240 nya antagligen)
- 5-årigt: 291 personer (74 nya antagligen)

20/21:
- Totalt: 1537 medlemmar (2020-10-03)

- 1-2 terminer: 421 personer
- 3-årigt: 813 personer
- 5-årigt: 300 personer

Den största kategorin av våra medlemskap är treårigt. 18/19 var det fler personer som hade 1-2 terminer
än flerårigt medlemskap, men 20/21 är det många fler som har valt att ha ett treårigt medlemskap. 20/21
är det 25% av alla medlemmar som har 1-2 terminer medan 18/19 var det 63.5% av alla medlemmar som
hade 1-2 terminer. Om vi ser till denna trend kan slutsatsen dras att fler personer binder upp sig till
flerårigt medlemskap, vilket är positivt för kåren i och med att vi säkerställer att vi har medlemmar i flera
år framöver samt att dessa tar ett aktivt beslut att vara medlemmar i minst tre år. Dock krävs det fler års
data än detta att få fram ett säkert antagande om hur trenden har sett ut sedan flerårigt medlemskap
infördes. Det går att avsluta sitt fleråriga medlemskap.

Från beslutet som kom 17/18 har vi en stadig ökning av medlemmar och fler och fler väljer att bli
medlemmar flera år, vilket var det som kårstyrelsen 17/18 ville.

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493

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



21 (21)

Bilaga 3 – beräkning av budget till förslag på

medlemskostnad
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PROJEKTPLAN
Kårstugan

Ansvarig: So�a Mattus
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Introduktion till dokumentet
Dokumentet syftar till att vidareföra den information som tidigare års projektledare utformat och
som fortfarande är aktuellt för projektet. Uppdaterade mål, visioner och årsplanering �nns med för
att tydliggöra tidigare och kommande arbete med Kårstugan. Dokumentets syfte är att ligga till
grund för framtida avstämningar med kårstyrelsen och för intresserade parter inom kårstyrelsen
såväl som kårledningen och FUM.

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. Även kommande renoveringar och arbeten kommer diskuteras för att hålla alla
parter uppdaterade om läget.

Tanken med avstämningarna är att de ska vara ett tillfälle för kårstyrelsen att få reda på vad som
sker inom projektet, men också för projektledaren att bolla tankar med några som inte är insatta på
detaljnivå i projektet för att väga in �er perspektiv. 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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Ordlista

Ord Betydelse

Kårstugan Huset som LinTek köpt.

PK Projektledare Kårstugan.

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

Teknolog Student som studerar vid en utbildning vid den tekniska fakulteten.

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, ex genomfartsvägar för att få tillgång
till berörd fastighet.
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Lärdomar från tidigare år
Tidigare PK har lagt grunden för projektets framtida genomförande genom en grovplanering av
projektets olika delmoment och vilka aktiviteter som innefattas i dessa. Även nödvändiga
administrativa grunder för att få tillåtelse att påbörja renoveringar och nybyggnationer har
genomförts vilket gör att pågående projektgrupp kan ägna året åt att genomföra planerade
renoveringar av kårstugan. Tidigare PK har även lagt en budget för hur monetära tillgångar ska
fördelas, genomfört undersökningar bland studenter och studentföreningar för att ta reda på
intresset och vad som önskas �nnas i kårstugan samt genomfört många nödvändiga åtgärder i
stugan.

Fokusområden
Det första fokusområdet kommer att fortsätta handla om att få stugan i brukbart skick för
studenter. Det handlar om att hantera problemområden som identi�erades under besiktningen,
genomföra nödvändiga renoveringar, införska�a möbler och andra inventarier samt inreda huset.

Det andra fokusområdet kommer vara att fortsätta med arbetet kring driften av kårstugan. I det
inkluderas att implementera ett bokningssystem och regelverk för vad som gäller vid uthyrning
samt vilka som ska kunna hyra och eventuell prioriteringsordning.

Projektmål

Nr Projektmål Koppling till målbild

a Revidera budget

b Åtgärda kvarvarande problem

c Genomföra renoveringar

d Påbörja byggnation av bastu

e Inreda

f Färdigställa bokningsregler

g Implementera driftsystem
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h Smygstarta uthyrning

Beroenden

Beroende Hur och varför

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.

Budget De ekonomiska resurserna vi har begränsar vilka renoveringar och
inköp som kan göras.

Boverket Vi behöver förhålla oss till Boverkets byggregler vid renovering och
ombyggnation.

Kommunen Hanterar bygglov och andra större ändringar som kan tänkas behövas
för fastigheten.

Grannar Bra att ha god kommunikation med grannar vid ändringar som kan
påverka dem, tex trädfällning, samt vid större arbeten som kan
medföra störningsmoment.

Tillfartsväg Om tillfartsvägen visar sig gå över någon annans mark kan det behövas
ett servitutsavtal.

Be�ntliga servitut Kan gälla rätt att ha elkabel, elledning, teleledning, �ber, vattenledning
osv.

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

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

Utmaningar
En stor utmaning i projektet är att det är något som inte genomförts tidigare och som förändras
från år till år. Därför �nns det väldigt lite information och erfarenheter att utgå ifrån eftersom
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arbetet hela tiden förändras längs med arbetets gång. Det gör att saker tar längre tid då allt behöver
göras från grunden och då det �nns begränsat med hjälp att tillgå inom den närmsta kretsen. Brist
på kunskap och tidigare erfarenhet hos PK och resten av LinTek sätter stora krav på PK att själv
lära sig och lista ut relevant information kring projektet, något som är både svårt och tidskrävande.
Framförallt vid stora beslut kopplat till renoveringar som skulle bli svåra och kostsamma att
åtgärda om fel skulle uppstå.

Covid-19 påverkar inte projektet Kårstugan i lika stor utsträckning som andra projekt men bidrar
ändå med en del utmaningar. Hantverkare och andra aktörer kan bli sjuka och fördröja arbeten.
LinTeks riktlinjer för Covid-19 kan komma att påverka projektet, gruppen och deras arbete i stor
utsträckning då de skulle kunna göra det svårt att genomföra något arbete utan att först söka
dispens hos Kårstyrelsen, beroende på hur utvecklingen av pandemin ser ut under hösten. För att
arbetet kopplat till renoveringar, bygglov och annat ska kunna fortskrida är projektgruppen i
behov av att trä�a externa parter i huset. För att underlätta internt samarbete och
gruppsammanhållning är projektgruppen i behov av att trä�as fysiskt.

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 kan vara en utmaning. Att vara
deltidare i projektet är en stor utmaning då möten med hantverkare och andra parter i stugan är
mycket tidskrävande och behöver göras under dagtid, vilket krockar med föreläsningar och tid för
studier. Det blir därför mycket studietid som kan komma att behöva �yttas om för att projektet
inte ska bli stillastående eller avvika från tidsplanen.

Att projektet görs över �era år är också en utmaning. Saker som hinner påbörjas under ett år
behöver sedan hanteras av nästkommande PK mm. T.ex. renoveringar och kontakt med
hantverkare, kommunen mm. Vem som har ansvaret för vad samt vem som förväntas se över
stugan under sommaren osv behöver ses över för att undvika förvirring och misstag.

Genomförande och tidsramar
Delmoment Vad ska göras?

1 Uppstart av projekt med projektgrupp (workshop)

2 Projektplan

3 Tekniskt samråd
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4 Revidera budget för drift

5 Fortsätta arbetet med driftsystem med regler för bokningar

6 Renoveringar och åtgärder (Se GANTT 2 nedan)

7 Smygstart av uthyrning till LinTek

8 Överlämning

GANTT 1 - Översikt:

GANTT 2 - Renoveringar:

Då tidsåtgång för renovering och inredning av ett hus är väldigt svårt att estimera i förväg är
målsättningen för året att alla moment i tidsplanen ska påbörjas men inte nödvändigtvis
färdigställas. I de fall ett moment inte blir helt klart ska det �nnas en plan för det som kan ligga till
grund för fortsatt arbete under nästkommande verksamhetsår. Tidsplanen kommer revideras
kontinuerligt med hänsyn till eventuella fördröjningar och oväntade moment som vanligtvis
uppstår vid större renoveringar.
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Bilaga 1 – Förväntningar från kårstyrelsen

Uppdrag
Projektet utförs av LinTek på uppdrag av FuM som ålagt PK att leda renovering och uthyrning av
LinTeks kårstuga. Grunden till projektet kan hämtas ur dokumentet ”Uppdrag för kårstuga”.

”Syftet med LinTeks Kårstuga ska vara att erbjuda dess medlemmar och teknologer en plats avskilt
från den traditionella tillvaron, samt nära till naturen, där utskott, föreningar och andra 
grupperingar kan utnyttja landskapet för att bygga vänskapsband och en gemenskap. Kårstugan  ska
primärt vara en plats för engagerade i LinTek men LinTeks medlemmar, sektioner, 
studentföreningar och teknologer uppmuntras till användning av stugan. I stugan, och området  runt
om, ska utrymmen finnas för aktiviteter.”

Vidare beskrivs hur stugan ska vara en plats för teknologer att använda för teambuilding, arbeta
med engagemang, plugga eller bara ha roligt på. Det blir även ett tydligare tecken på vad LinTek
gör för teknologer.

Utdrag ur styrdokument

Mål- och visionsdokumentet
De mål som projektet kan kopplas till är följande:

”Varje teknolog skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet”
LinTek skall arbeta för att det, för alla teknologer, �nns ett varierat utbud av aktiviteter vid sidan
om studierna.

LinTek skall arbeta för att studentföreningar vid LiU skall ha så bra förutsättningar som möjligt att
bedriva sin verksamhet.

Kommentar: Kårstugan kan vara en plats som erbjuder aktiviteter och möjlighet till teambuilding
för studentföreningar.

”Alla teknologer skall behandlas på lika villkor”
LinTek skall arbeta för att ett lika villkors-perspektiv genomsyrar all verksamhet vid LiU som
påverkar teknologerna.

Kommentar: Alla studenter ska ha möjlighet att boka kårstugan och den ska vara anpassad för
alla.

”Varje teknolog ska känna en samhörighet och tillit till LinTek”
LinTek skall arbeta för att bemöta studenters problem på ett konstruktivt och lösningsorienterat
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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.

Arbetsbeskrivning
Allmänt
Projektledare Kårstugan, PK, är huvudansvarig för renoveringen och uthyrningen av LinTeks
kårstuga. Till sin hjälp har denne en projektgrupp. Projektet kommer �nnas kvar fem år efter att
det startas, år ett räknas som verksamhetsåret 20/21. PK skall säkerställa att LinTeks verksamhet
inom deras arbetsområde utvärderas och utvecklas, vilket inkluderar planering och genomförande
av den postspeci�ka överlämningen till deras efterträdare samt vara behjälpliga i arbetet med att ta
fram budget för nästkommande verksamhetsår.

Projektgrupp Kårstugan
Projektgrupp Kårstugan utses av PK och skall vara en resurs för att se till att nödvändiga
renoveringar på kårstugan blir genomförda, även skapa system för bokning och drift. PK ansvarar
även för att projektgruppens arbete utvärderas och dokumenteras åt framtida projektgrupper.

Målbild

Nr Målbild Koppling till LinTeks värdeord och/eller
måldokument

1 Kårstugan ska vara en plats tillgänglig
för alla LinTeks medlemmar

“Alla teknologer ska vilja, kunna och ha
möjlighet att, vara en del av studentlivet”

“Alla teknologer ska behandlas med lika
villkor”

2 Kårstugan ska vara en attraktiv plats
för studenter

“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. “
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3 Kårstugan ska vara en plats som
främjar teambuilding

“LinTek ska arbeta för en hållbar
arbetssituation för sina engagerade och
arvoderade”

“Alla teknologer skall känna stolthet och
samhörighet med varandra”

Avvikelser från tidplanen
Projektet kommer troligtvis att avvika från tidsplanen då det är svårt att estimera hur lång tid
renoveringar och annat tar innan hantverkare har anlitats och innan renoveringar initieras. Det är
också troligt att saker kommer att uppkomma efterhand som behöver hanteras vilket adderar till
tidsplanen. Vid större avvikelser ska det rapporteras till kårstyrelsen. Budgeten kommer revideras
under året och ekonomiska avvikelser diskuteras med vKO för medgivande. Vid avslag revideras
planeringen och ett nytt förslag formuleras.

Leverans och avslut
Projektet kan ses som avslutat när:

● Problem från besiktningen är åtgärdade
● Huset är i brukbart skick för studenter i enlighet med FuMs kravlista

○ Nödvändiga åtgärder är åtgärdade
○ Eventuella uppkomna problem är åtgärdade
○ Renovering av källaren är genomförd
○ Bastu är byggd där minst 10 personer får plats
○ Badtunna �nns
○ Renovering av köket är genomförd, möjlighet till matlagning för 30-40 personer
○ Stugan innefattar minst 15 sängplatser
○ Stugan har fungerande brandskydd
○ Stugan bör vara anpassad efter personer med funktionsvariationer

● Ett fullständigt bokningssystem är implementerat
● En plan för drift är framtagen
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Bilaga 2 – återkommande information om projektet

Beskrivning av projektet
LinTek har sedan Kårallen byggdes lagt undan pengar i en ”husfond” tänkt att användas till köp
och reparation av hus i LinTeks ägo. Inspirerat av KTH och Chalmers ansåg LinTek att behov
fanns av en kårstuga att använda för tex kicko�er, teambuilding eller representationshelger. På ett
FuM-möte 2012 (2012-04-18) beslutades att LinTek skulle köpa en kårstuga.

Projektets upplägg innefattar att köpa ett hus (redan gjort, typ), renovera huset och implementera
system för drift.

Projektets syfte kan hämtas ur ”Uppdrag för kårstuga”:

”Syftet med LinTeks Kårstuga ska vara att erbjuda dess medlemmar och teknologer en plats avskilt
från den traditionella tillvaron, samt nära till naturen, där utskott, föreningar och andra 
grupperingar kan utnyttja landskapet för att bygga vänskapsband och en gemenskap. Kårstugan  ska
primärt vara en plats för engagerade i LinTek men LinTeks medlemmar, sektioner, 
studentföreningar och teknologer uppmuntras till användning av stugan. I stugan, och området  runt
om, ska utrymmen finnas för aktiviteter.”

Avgränsning
Projektet innefattar renovering och inredning av LinTeks kårstuga så att den uppfyller kravlistan
framtagen av FuM och kan anses brukbar för studenter. Projektet innefattar även att skapa ett
system för drift av stugan samt implementera det.

Organisation
Projektet kårstugan leds av PK som arbetar under Kårstyrelsen och FuM.
För att genomföra projektet har PK en projektgrupp bestående av fyra medlemmar med olika
ansvarsområden.
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Struktur

Följande poster ingår i projektgrupp kårstugan:

Vice Projektledare (vPK)
Finns för att avlasta PK samt vara ett bollplank för PK vid beslutsfattande. Kommer även ha ansvar
för en del externa kontakter.

Ekonomiansvarig
Ansvarig för att revidera driftbudget och budget för renovering med hjälp av PK och vKO.

Byggansvarig
Har det övergripande ansvaret gällande större renoveringar vilket till största del innefattar
planering och kontakt med företag och hantverkare. Samarbetar till stor del med Inredning och
inköp men även med PK eller vPK.

Inredning och inköp
Ansvarig för allt invändigt i stugan, vad som ska �nnas i varje rum, vilka inköp som ska göras osv.
Arbetar mycket med planering och inköp. Samarbetar till stor del med Byggansvarig.

Marknadsföring och kommunikation
Huvudansvarig för bokningssystemet, hur det ska fungera och vad som ska gälla vid uthyrning.
Även ansvarig för marknadsföring av kårstugan och att ta in åsikter från studenter samt komma på
en layout för sidan på LinTeks hemsida.
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Tillgängliga resurser och förutsättningar (+intressentanalys)

Resurser
Vad Användning

FuM Kravlista, budget

Kårstyrelsen Styrning, uppföljning och råd

Kårledningen Stöd, råd och bollplank

Företrädare Erfarenheter, stöd och bollplank

LinTeks resurser (bil, lokaler, etc.) Underlättar arbete och transport till stugan

Samarbete
Samarbetspartner Typ av samarbete

Linköpings universitet Lokaler för möten

Hantverkare och företag Personer och företag vi anlitar för renoveringar och andra
arbeten kopplade till kårstugan

Magnus Sundström Tidigare ägare av kårstugan som äger en �rma som utför
arbete med fastigheter (gräsklippning ex.)

Ansvarsfördelning och beslutsfattning
● FuM ansvarar för att fatta beslut gällande budget till projektet
● Kårstyrelsen ansvarar för att följa upp projektet kontinuerligt genom avstämningsmöten

med PK.
● Projektledare Kårstugan ansvarar för att leda projektet kårstugan och ska därför vara

delaktig i de beslut som fattas av projektgruppen. PK leder projektgruppens arbete och
har avstämningar med dess medlemmar för att se hur arbetet går. PK rapporterar
kontinuerligt till kårstyrelsen under projektets gång. PK är även del av LinTeks kårledning.

● Projektgruppsmedlemmar ansvarar för sina speci�ka ansvarsområden. Upplägg för
arbete och avstämningar sker tillsammans med PK.
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Bilaga 3 – workshops som ska genomföras
Här beskrivs de tre delar som utförs som workshops tillsammans med andra.

Studentnytta och gemenskap
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 �nns fungerande ventilation. Studentnyttan
kan alltså vara väldigt abstrakt eller väldigt konkret. Studentnyttan skiljer sig åt beroende på var i
LinTek du be�nner dig.

Under passet ska studentnyttan ses över och diskuteras utifrån den senaste statusen för planeringen
av kårstugans renovering. Detta för att projektgruppen ska ha en tydlig bild av vad vi bidrar med
genom projektet och varför det görs.

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 projektspeci�ka arbetet.

2. Nästa del handlar om att re�ektera över studentnyttan i de olika projekten som är
planerade att genomföras. 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 re�ektera 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. Diskutera i helgrupp om hur vi skulle kunna förverkliga tidigare diskuterade studentnytta
genom olika projekt; hur kan vi dra nytta av be�ntliga ytor i kårstugan och hur skulle vi
kunna förändra de ytor som �nns så att de ska gynna diskuterade punkter?

4. Alla läser tidigare års re�ektion kring studentnytta för sitt projekt. Det viktigaste är ens
egna re�ektioner, men se om man missat något som man gärna vill ha med.

5. Egen re�ektion – passet bör sluta med 5 minuter re�ektion. Alla bör tänka igenom
följande frågor:

a. Vad är den viktigaste studentnyttan av det som framkommit?
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b. Utifrån det som framkommit: varför är ditt engagemang en hörnsten i LinTeks
verksamhet?

c. Vad tycker du personligen är viktigast? Vad är din drivkraft?
d. Vad bör vi ha i åtanke för att på bästa sätt gynna studentnyttan?

SWOT
Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot �nns det för ditt arrangemang detta år samt för ditt
arrangemang långsiktigt? Syftet med det här tillfället är att få en överblicksbild av vad vi som
projektgrupp kan dra nytta av från be�ntliga egenskaper och erfarenheter och vad vi bör tänka på
för att undvika eventuella risker.

Att göra:

1. Rita upp (digitalt eller på papper) en klassisk SWOT och brainstorma. (SWOT =
Strengths, weaknesses, opportunities, threats)

Riskanalys
Syftet med riskanalysen är att alla gruppmedlemmar ska sätta sig in i de risker som är kopplade till
projektet och hur vi på bästa sätt ska kunna undvika dem. Utifrån de risker som gruppen
identi�erar tar vi tillsammans fram en åtgärdsplan för hur vi ska förebygga riskernas uppkomst
samt hur vi ska agera om de väl sker.
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Verksamhetsberättelse – KORK
Verksamhetsåret för KORK 20/21 har präglats och färgats av pandemin Covid-19. Som stående
samtalspunkt och förändrat världsläge har det medfört att samtliga träffar detta år har skett digitalt
via zoom, men trots detta har samarbetet och målbilden med året blivit mer än lyckat.

Mål och syfte
KORKs syfte kan illustreras med två pelare, Den ena handlar om gruppmedlemmarnas utveckling
av och stöttning i det dagliga arbetet med fokus på erfarenhetsutbyte och inspiration. Den andra
visar på KORKs ansvar som styrelse för Reftec där grundstenarna är organisationens utveckling
och ekonomiskt stabilitet säkerställs. Målet är välfungerande arbetsgrupper där varje enskild
deltagare i Reftec har möjlighet att dra nytta av samarbetet i sitt dagliga arbete. Detta uppnås genom
väl fungerande samordning och återkoppling.

Medlemmar
David Welander, styrelseordförande, 20/21, Chalmers Studentkår (ChS)
Oskar Andersson, sekreterare, 20/21, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH)
Albin Allevret, kassör, 20/21, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet (LTH)
Anna Ivert, styrelseledamot, 20/21, Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)
Victor Johansson, styrelseledamot, 20/21, Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK)
Charley Jönsson, styrelseledamot, 20/21, Tekniska Högskolans Studentkår (THS)
Beatrice Ronsten, styrelseledamot, 20/21, Linköpings teknologers studentkår (LinTek)

Kalendarium och innehåll

Träff [1] – [15/10-16/10], [Lund, Teknologkåren vid LTH (digitalt)]
Närvarande: Anna Ivert, Oskar Andersson, David Welander, Beatrice Ronsten, Charley Jönsson,
Albin Allevret, Victor Johansson

Under första träffen så behandlade vi följande frågor:

Rapportering från lärosäte + ledarskap
En kort rapport föredrogs av varje lärosäte om vad respektive kår nu sysslar med. Bland annat
håller man på med Rektorsval i Lund och Uppsala. STUKs ägarstruktur diskuterades lite också.
Vissa lärosäten har inlett ett samarbete med JS, ett företag som ger fina böcker med information om
kårens verksamhet. Vi diskuterade även hur olika typer av ledningsstrukturer inom organisationer
fungerar (Operativa ansvariga som sitter i styrelsen eller en struktur där styrelsen och
Heltidargänget har olika ledamöter). Här lyftes för och nackdelar med de olika alternativen. Vi
diskuterade även tidsrapportering och hur man kan göra det som ett effektivt verktyg för att uppnå
en bra arbetsbelastning.
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Covid-19
Man jämförde restriktioner som satts in pga covid-19. Det verkar som de flesta har liknande
restriktioner, mindre resor, färre digitala möten, begränsat antal festdeltagare. Vi diskuterade lite om
hur man kan leda kontoret när det är personer som måste stanna hemma pga symptom. Många
campus har återgått till hybridundervisning där många anser att studenterna inte sköter sig trots att
en uppfattning i KORK finns om att man lägger stort ansvar på studentkårer att lösa frågor som
egentligen ligger på universitetet att hantera. Fakultetsledningarna på respektive lärosäte har i det
stora hela en stor mängd fysiska möten och en del reser flitigt.

Vi diskuterade även vidare huruvida man bör tillåta resor i REFTEC-sammanhang och kom fram
till att vi bör fortsätta begränsa resandet och undersöka situationen vidare om huruvida vi bör tillåta
det om några veckor då situationen är mer stabiliserad förhoppningsvis.

Förväntningar
Förväntningarna för året är bland annat att ha kul, knyta nya kontaktband och att lära sig vara en
god ledare och chef. Man vill utveckla sin organisation till att vara mer hållbar och se till att vi löser
Covid-krisen på ett bra och konstruktivt sätt. Vi förväntar oss internt attt KORK är ett najs
sammanhang.

50-årsjubileum
Vi diskuterade 50-årsjubileumet, tillsatte arbetsgrupp och spikade att den ska ske vid överlämningen
om möjligt.

Rapporter från REFTEC
Rapporter föredrogs och även en diskussion om hur rapporteringssystemet ska se ut lyftes.

Samkväm
Lite digitalt samkväm ägde även rum med en spontanölprovning och en rittävling, speeddating och
gött tjöt och coronatrashtalkande.

Träff [2] – [26/11-27/11], [Göteborg, ChS (digitalt)]
Närvarande: Anna Ivert, Oskar Andersson, David Welander, Beatrice Ronsten, Charley Jönsson,
Albin Allevret, Victor Johansson

Träffen genomfördes tillsammans med VORK (även benämnt KVORK). Planering av träffens
diskussionsämnen gjordes av UTN medan samkväm och digital plattform planerades av ChS.

Under andra träffen så behandlade vi följande frågor:

Må-runda och uppdateringar från kåren, ledarskap, arbetsgivaransvar, konflikthantering, Covid-19,
samarbete med Högskolan, psykisk hälsa samt hade teambuilding.

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post:
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Ledarskap
Vi diskuterade presidiets ledarskapsuppgift och delade med oss av erfarenheter kring detta. Fokus
låg på ledarskap på distans och vilka svårigheter det medför. Passet behandlade både större
ledarskapsfrågor och mindre tips för att höja stämningen eller förbättra ledarskapet.

Vi gjorde en övning som kallades “en affärsman” som handlade om hur olika man kan tolka en
situation om den inte beskrivs utförligt nog.

Arbetsgivaransvar
Ett diskussionspass kring presidiets arbetsgivaransvar. Vilket ansvar har man i pandemin? För vilka
delar av arbetssituationen ska man ansvara för? Både den fysiska och psykosociala miljön
diskuterades, liksom de olika grupperna av medarbetare (anställda, arvoderade).

Konflikthantering
Konflikter uppstår alltid under året. Vi diskuterade hur man kan hantera dessa, med fokus på hur
den digitala miljön påverkar konflikthantering.

Teambuilding
Med hjälp utav Programgruppen PU och Aktiebolaget Ölbruket tog KVORK del utav en digital
ölprovning, som ackompanjerades med massa härligt skitsnack.

Covid-19
Kårerna gav först en uppdatering på hur läget var på de olika kårerna. Både ur perspektivet
“relation med högskolan”, men också kring restriktioner och smittoutbrott.

Sedan diskuterades i huvudsak tre frågor:
- Social verksamhet i en pandemi

- Tips, tricks och erfarenheter av sociala event och sammankomster som kan
genomföras under restriktioner (digitalt, takeaway, utomhus, etc.)

- Pandemins påverkan på vårt arbete
- Fokus på det interna arbetet. Hur går det? Hur hanteras restriktioner,

rekommendationer, osv. på kontor och mellan medarbetare.
- Pandemins långsiktiga påverkan på kårens verksamhet.

- Vilka effekter kan ett år på distans få på kårens långsiktiga arbete? Fördelar?
Nackdelar? Hur ser vi till att studentlivet och kårerna inte stannar av efter
pandemin utan börjar på en hög nivå.

Samarbete med högskolan
En diskussion kring hur och på vilka sätt kårerna samarbetar med universiteten. Fokus låg främst på
det gemensamma arbetet, snarare än det ekonomiska stödet från högskolan.

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post:
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Psykisk hälsa
En delad gruppdiskussion med fokus på hela spektrat: deltagarna på träffen, heltidare och alla
kårmedlemmar. Vilka tips och trix kan vi dela med oss av för att förbättra respektive grupps
psykiska hälsa.

Utvärdering och lärdomar

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post:
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Träff [3] – [4/2-5/2], [Umeå, NTK (digitalt)]
Närvarande: Anna Ivert, Oskar Andersson, David Welander, Beatrice Ronsten, Charley Jönsson,
Albin Allevret, Victor Johansson

Under tredje träffen så behandlade vi följande frågor:

Må-runda och uppdatering från kårerna
Samtliga kårordförande uppskattade den julledighet som kom efter ett relativt stressigt avslut på
kalenderåret. Insikten att Covid-19 pandemin inte kommer att vara över innan sommaren började
infinna sig hos kårerna och större planerade evenemang under våren har börjat ställas in. Många av
kårernas arbetsmarknadsmässor har genomförts i digitalt format och det har visat sig vara ett
fungerande forum om än inte lika effektivt som fysiska mässor.

Halvårsreflektion - arbetsbelastning
Vi diskuterade under den här punkten digital arbetsledning och arbetsbelastning/välmående.
Diskussionerna handlade bland annat om vilka digitala verktyg som används vid de olika kårerna
för att bedriva ledarskap och hur man gör detta utan att det upplevs som att man vill detaljstyra. Vi
pratade också om deltagarnas syn på ledarskap och deras roll både som arbetsledare och som
ansvariga för övriga i kårledningens välbefinnande på arbetsplatsen detta år när inget är som vanligt.

Föreningen Reftec och dess framtid
Är den formella och strukturerade föreningen Reftec med årligt bokslut rätt väg framåt? Denna
fråga diskuterades flitigt under detta pass. En konsensus finns att föreningens ändamål med
samarbete och kunskapsutbyte är något vi ska värna om, samtidigt som våra utgifter i princip
eliminerats genom avskaffandet av Reftecs stora pris landade diskussion i att en formaliserad
förening som Reftec ändå är kanske inte är den rätta vägen framåt. Punkten beslutas lyftas till nästa
års KORK för en fortsatt diskussion där.

Grovplanering av Reftecöverlämning 2020
Då detta möte ägde rum i slutet av vintern fanns fortfarande en ovisshet kring om en fysisk
överlämning skulle vara möjlig. Diskussionen landade i att Charley (THS) skulle undersöka om
lämplig plats fanns i Stockholm för en kombinerad överlämning och firande av Reftec 50-år i fall de
restriktioner som införts för att minska smittspridningen av Covid-19 skulle ha lättats. Vi
diskuterade även de medaljer som infördes av KORK 19/20 och hur dessa ska användas i
framtiden. Diskussionen mynnade i att medaljen från Reftecs stora pris tillsammans med
Reftec-bandet ska finnas tillgängligt på var kår för att bäras tillsammans med högtidsdräkt.

Träff [4] – [15/4-16/4], [Linköping, LinTek (digitalt)]
Närvarande: Anna Ivert, Oskar Andersson, David Welander, Beatrice Ronsten, Charley Jönsson,
Albin Allevret, Victor Johansson
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Träffen genomfördes tillsammans med VORK (även benämnt KVORK). Planering av träffens
diskussionsämnen gjordes av TKL medan samkväm och digital plattform planerades av LinTek.

Under sista träffen så behandlade vi följande frågor:

Må-runda och uppdateringar från kåren
Respektive kår uppdaterade övriga om läget internt i kåren samt vid lärosätet. Gemensamt var att
många av kårerna upplevt en svårighet med att tillsätta poster inom kåren, även om behovet av fler
engagerade varierade. Flera av kårerna arbetar med covid-19, avslut av verksamhetsåret samt
planering inför kommande år.

Krishantering
Kårernas respektive krishanteringsdokument eller dylikt jämfördes och diskussioner fördes om
vilket ansvar kåren har för olika kriser. Kontenta av diskussionen är att det är viktigt att vara
förberedd för större kriser men att det är svårt med alltför detaljerade krishanteringsplaner då det
ofta varierar stort från situation till situation. Några exempel på situationer som kan vara bra att ha
beredskap för är brand, dödsfall eller allvarlig skada, rån, evakuering av campus samt förlust av
data/dataintrång.

Förberedelser för att fortsätta hanteringen av Covid-19 under verksamhetsåret 21/22 diskuterades
även och det såg här väldigt olika ut för kårerna. Reflektionerna i grupp anses dock givande för att
ge ett bra underlag för interna diskussioner.

Överlämning
Den gemensamma överlämningen från sittande Reftec-generation till nästkommande diskuterades
och beslut fattades att den blir digital till följd av världsläget. KORK har internt fördelat
arbetsuppgifter för att genomföra den digitala överlämningen som blir nästkommande träff.

Samkväm
Utöver givande diskussioner genomfördes även digitalt samkväm i form av en digital
campusvandring av Linköping universitets Campus Valla, pausgympa samt en kväll med LinTeks
egenkomponerade gameshow “Resa utan att resa sig” tillsammans i samband med god dryck och
gott sällskap.

Träff [5] – [14/6-15/6], [Stockholm, THS (digitalt)]
Närvarande: Anna Ivert, Oskar Andersson, David Welander, Beatrice Ronsten, Charley Jönsson,
Albin Allevret, Victor Johansson
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Träffen genomfördes till viss del tillsammans med samtliga andra arbetsgrupper då det var
Reftec-Överlämning. Planering av träffens diskussionsämnen gjordes av KORK gemensamt samt
till viss del delegerat till respektive arbetsgrupp.

Under överlämningsträffen så behandlade vi följande frågor:

Gemensamt intro
David och Oskar höll en gemensamt presentation om vad Reftec är, samt att respektive
Kårordförande och arbetsgrupp kort presenterade sin kår respektive arbetsgrupp.

Teambuilding i arbetsgruppen
Oskar körde en massa olika lekar med bl.a. “På en måttstock, vad tycker du?”, “Vems är
hemligheten” och något mer

Digital sittning
Victor, Charley och Albin roddade zoom-sittning där samtliga som är del av Reftec 21/22 fick äran
att framföra ett gyckel/spex för alla andra. Sittningen i sig höll på till typ 21:30, och sista tappra
själen lämnade det digitala eftersläppet vid 00:11.

Genomgång av senaste året
Oskar höll denna trötta morgon ett pass om året som gått och lärdomar spreds åt både höger och
vänster så att de nykläckta KORK 21/22 skall bli så förberedda de någonsin kan bli!

VP/VB-intro och arbete i arbetsgrupperna
Arbetet med VBn fortsattes och blev klart på rekordtid! Källor påstår att det berättades om
händelser som ännu inte skett.

Inspirationsevent
Gick kalasbra, KTHs Rektor Sigbritt Karlsson gick vinnande ut striden mellan
universitetens/institutionernas öfverhuvuden.

Övriga träffar
Under året så gav det digitala formatet möjligheten att ha en del kortare möten och avstämningar
inom KORK. Det gjordes bland annat för att diskutera och fatta beslut om hur Reftec syn på resor
bör vara i samband med Covid. Det har även varit några kortare avstämningar för att planera
överlämningen också.

Avslutande reflektioner
2020/2021 blev ett år likt inget annat. KORK har under året fått säkerställa att
Reftecsammanträden sker på ett sätt som tar hänsyn till Covid. Det har inneburit att grupperna ofta
har behövt hitta nya format för sina sammanträden och hitta på nya sätt att knyta kårerna närmre

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post:
Chalmers Studentkår Sven Hultins gata 4 412 58  Göteborg 031 - 772 39 02 ko@chalmersstudentkar.se
Linköpings teknologers studentkår Tekniska Högskolan 581 83  Linköping 070 - 269 45 85 ko@lintek.liu.se
Tekniska Högskolans Studentkår Drottning Kristinas väg 15-19 100 44  Stockholm 08  - 790 98 84 ordf@ths.kth.se

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 971 87  Luleå 070 - 686 25 89 ko@teknologkaren.se

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Sölvegatan 22a 223 62  Lund 070 - 418 79 21 ko@tlth.se
Uppsala teknolog- och naturvetarkår Uthgård 752 37 Uppsala 018 - 57 25 21 ordf@utn.se
Umeå naturvetar- och teknologkår MIT-huset, Umeå universitet 901 87  Umeå 070 - 606 62 76 ko@ntk.umu.se



Föreningen Reftec
Sveriges teknologkårer i samverkan

DOKUMENT

Stockholm, 2021-06-15
Sida 8 (8)

varandra. Det har inte varit lätt, många roliga träffar har behövts distansförläggas men det har också
lett till att många nya möjligheter har hittats för verksamheten att ha digitala möten. KORK20/21
hoppas att man i framtiden inte ska vara tvungen att ha sammanträden digitalt då det finns en
särskild charm i att ha fysiska sammanträden.

Vi i KORK20/21 hoppas att framtida generationer tar del av de lärdomar som vi fått under vårt år.

FIESTA 4EVER!
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VORKsamhetsberättelse 20/21
VORK är en arbetsgrupp i föreningen RefTeC för alla vice kårordföranden. Under verksamhetsåret
har VORK haft fyra digitala träffar via Zoom på grund av Corona-pandemin. Två av dessa träffar
var tillsammans med KORK. Även överlämningen för VORK 21/22 skedde digitalt. Trots att alla
träffar samt överlämningen skedde digitalt så har det varit givande tillfällen för samarbetet. Nedan
följer mer utförliga beskrivningar av mål och syfte och en genomgång av respektive träff. Trevlig
läsning!

Mål och syfte
VORK har tre huvudsakliga syften. Gruppen ska löpande kunna fungera som bollplank för sittande
vice kårordföranden genom kontinuerlig kontakt. Den ska även möjliggöra en plattform för att i
person diskutera större frågor av mer övergripande karaktär. Utöver det ska VORK även vara ett
forum för att umgås, dela framgångar och motgångar, genom s.k. “gött häng”.

Värdegrund
Öppenhet - högt i tak, där samtal kan hållas kring alla sorters problem, stora som små.
Gemenskap - en möjlighet till umgänge där medlemmarna kan ge och få energi.
Utveckling - att verka för positiv utveckling av alla kårer inom Reftec genom personlig utveckling
och utbyte mellan arbetsgruppens medlemmar.

Medlemmar
Ellen Friborg Vice Kårordförande, 20/21 Chalmers Studentkår
Vanessa Galmor Vice Kårordförande, 20/21 Linköpings teknologers studentkår
Erik Murray Vice Kårordförande, 20/21 Tekniska Högskolans Studentkår
Albin Gideonsson  Vice Kårordförande, 20/21 Teknologkåren vid Luleå tekniska universitetet
Carl Boklund Generalsekreterare, 20/21 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
V.A.Kant Vice Kårordförande, 20/21 Umeå naturvetar- och teknologkår
Måns Bengtson Vice ordförande, 20/21 Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Kalendarium och innehåll

Överlämning 2020 – 15-16/6 Zoom
Närvarande (avgående): Petter Häggberg, Jonatan Nygren, Tobias Edwards, Albin Gideonsson, Ivar
Vänglund, Fredrik Örn, Jessica Isaksson
Närvarande (tillträdande): Ellen Friborg, Vanessa Galmor, Erik Murray, Albin Gideonsson, Carl
Boklund, Måns Bengtson.

Ansvariga: VORK 19/20
Syfte: Ge introduktion till VORK och gött häng
Agenda:
• Intro till studentkårerna
• Teambuilding i VORK
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• Utvärdering av VORK-året
• Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Till följd av Covid-19-pandemin så blev den gemensamma Reftec-överlämningen digital
istället för att arrangeras hos UTN som ursprungligen planerat. Även om det var svårt att ersätta ett
första fysiskt möte med att göra motsvarande genom dator- och mobilskärmar så gjordes det bästa
av situationen. Första eftermiddagen gick åt till lite teambuilding med att de nya fick intervjua och
sen presentera varandra genom att skärmdela varandras sociala medier och berätta livshistorier.
Efter det följde lite digitala lekar och en digital dryckesprovning i kvällssolen som var mycket
uppskattad. Den andra dagen började överlämnandet från gamla VORK och uppstarten för de nya
genom att de avgående presenterade lite utvärderande tankar och reflektioner från sitt år. Det rörde
uppläggen av diskussionspassen, logistisken och planeringen av träffarna samt hur plattformarna
för kommunikation mellan träffarna kan användas. Mycket rekommendationer åt de nya lämnades
som sedan skrev sin VORKsamhetsplan och de avgående skrev VORKsamhetsberättelse.

Träff 1 – 8-9/10, Lund, TLTH (digitalt)
Närvarande: Ellen Friborg, Vanessa Galmor, Erik Murray, Albin Gideonsson, Carl Boklund, Måns
Bengtson.

Ansvarig: Carl Boklund
Syfte: Diskussion av lämpliga saker i början av mandatperioden
Agenda:

● Arbetsledning och gruppdynamik i en “ung” grupp
● Våra roller inom respektive kår samt kårernas arbetssätt
● Likviditet, ekonomiskt läge och styrning i sviterna av Corona
● öppet pass

Första träffen gick ut på att lära känna varandra inom VORK och förstå hur de olika kårerna
fungerade och hur ansvaren inom varandras olika poster skilde sig och hade gemensamt. Mycket av
tiden gick också åt att prata av sig om våra ny poster och arbetet. En stor diskussion skedde om hur
kårerna var rustade för corona och hur det såg ut i det kommande året med likviditet och andra
ekonomiska svårigheter som stod framför oss. Ledarskap stod också på agendan och en diskussion
skedde om hur erfarna folk var gällande arbetsledning och hur det var att leda en “ung” grupp.

Träff 2 – 26-27/11, Göteborg, Chalmers, KVORK (digitalt)
Närvarande: Ellen Friborg, Vanessa Galmor, Erik Murray, Albin Gideonsson, Carl Boklund, Måns
Bengtson.

Ansvariga: Anna Ivert och Måns Bengtsson (konferensvärdar). David Welander och Ellen Friborg (platsvärdar)
Syfte: Ledarskap, arbetsgivaransvar och konflikthantering. Speciellt kopplat till distansarbete.
Agenda:

● Ledarskap, konflikthantering
● Arbetsgivaransvar
● Covid-19
● samarbete med högskola (exempelvis ekonomiska bidrag)

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post:
Chalmers Studentkår Sven Hultins gata 4 412 58  Göteborg 031 - 772 39 02 ko@chalmersstudentkar.se
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● Överlämning
● öppet pass

Dag ett av KVORK-träffen behandlade ledarskap, arbetsgivaransvar och konflikthantering. Det
diskuterades vad som gjorde en bra ledare, hur långt en kårpresidials arbetsgivaransvar sträckte sig,
hur man hanterar konflikter mellan andra heltidare och inte minst hur dessa saker påverkas av
distansarbete. Tips och erfarenheter kring hur man kan skapa en så bra sammanhållning och
arbetsklimat som möjligt trots distansarbete delades.

Dag två diskuterades coronapandemins effekter på våra kårer såväl kortsiktigt som långsiktigt och
hur det går att motarbeta de negativa effekterna. Mer än något annat handlade det om hur mycket
svårare det är att nå ut med information till studenterna och att inkludera dem i verksamheten.
Även samarbetet med respektive lärosäte diskuterades, inom såväl studentinflytande som sociala
aktiviteter och arbetslivsanknytning. Vi kom fram till att inställningen till kårerna och
förutsättningarna för oss att genomföra vårt uppdrag skilde sig åt kraftigt och att det finns många
starka argument för varför högskolan bör samarbeta mer med sina kårer i propositionen om
kårobligatoriets avskaffande. Slutligen diskuterades stresshantering och vikten av att kunna koppla
bort och ta ledigt emellanåt.

Träff 3 – 25-26/2, Luleå, TKL (digitalt)
Närvarande: Ellen Friborg, Vanessa Galmor, Erik Murray, Albin Gideonsson, Carl Boklund, Måns
Bengtson.

Ansvarig: Albin Gideonsson
Syfte: Att lyfta blicken och se hur vår roll som ekonomiskt ansvarig påverkar kårens framtid.
Agenda:

● Rapportering och Transparens inom Ekonomi
● Ideellt engagemang / Kontinuitet
● Budget (Rambudget till detalj, ändringar, rimliga satsningar, prognoser)
● öppet pass

Under den tredje träffen diskuterades hur alla kårer hanterar sina ekonomiska medel. Dels så lyftes
det ökade statsbidraget – och en hel del om hur universiteten hanterar det – men även hur kårerna
genomför besparingar och satsningar.
Det som var tydligt var att det finns ett stort behov av planer och långsiktiga tankar för att säkra
studentkårernas verksamhet även framöver.

Senare under träffen diskuterades just de problem som finns gällande studentkårernas långsiktiga
arbete. Många upplevde olika grader av samma problem med kontinuitet och strategiskt arbete.
Vikten av bra överlämningar och att det finns rutiner för det långsiktiga arbetet lyftes som en
väldigt viktig del i kårarbetet.
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Träff 4 – 15-16/4 Zoom, LiU, KVORK (digitalt)
Närvarande: Ellen Friborg, Vanessa Galmor, Erik Murray, Albin Gideonsson, Carl Boklund, Måns
Bengtson.

Ansvariga: Platsansvariga - LinTek, Konferensvärd - TKL
Syfte: DÖMD. Kan innehålla spår av möten.
Agenda:

● Diskussionspunkter som kommit upp under året
● Planering av Reftec-överlämning 2020
● Covid-19
● Överlämning inom de olika kårerna

Träffen startade med en uppdatering från vardera medlemskår. Många av kårerna upplevde en
svårighet med att tillsätta poster inom kårerna. Flera av kårerna jobbar med pandemin, avslut av
verksamhetsår samt planering inför överlämning.
Medlemskårernas respektive krishanteringsdokument eller liknande jämfördes och det diskuterades
kring vilket ansvar kåren har i olika kris-situationer. Man diskuterade även fortsatt hantering av
Covid-19 under verksamhetsåret 21/22.
Kvork diskuterade även den gemensamma överlämningen för Reftec och beslutade att den skulle
hållas digitalt på grund av pandemin.
Digitalt samkväm i form av digital campusvandring av Linköpings universitets Campus Valla samt
gameshow var också inslag under träffen.

Överlämning 2021 – 14-15/6 Zoom
Närvarande (avgående): Ellen Friborg, Vanessa Galmor, Erik Murray, Albin Gideonsson, Carl
Boklund, Måns Bengtson.
Närvarande (tillträdande): Julia Cramstedt, Richard Robertsson, Lucas Sevelin, Vendela Folke

Ansvariga: VORK 20/21
Syfte: Introduktion till VORK
Agenda:

● Intro till studentkårerna
● Teambuilding i VORK
● Utvärdering av VORK-året
● Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Överlämningen 2021 hölls även den helt digitalt via Zoom. Första dagen inleddes med en
gemensam lunch där alla deltagare slumpades ut i break-out rooms för lite härlig lära-känna-speed
dating. Därefter introducerades Reftec och dess arbetsgrupper, följt av introduktion av samtliga
studentkårer. Under eftermiddagen teambuildade nya och avgående VORK genom ett gäng
spännande Wiki-race och en rafflande omgång av Viskleken som ledde till högljudda skratt och en
go känsla av gemenskap. Dagen avslutades med en sittning under kvällen där tillträdande VORK
fick öva på samarbetet genom att planera och genomföra ett fenomenalt gückel och avgående
VORK var mycket stolta.
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Under den andra dagen berättade avgående VORK om sitt år med lärdomar kring bland
annatdigitala konferenser, antalet värdar och kommunikationskanaler. Lärdomar från VORK 19/20
presenterades också då de träffades fysiskt, med förhoppningen om att tillträdande VORK får
möjlighet att besöka varandra under året. Därefter introducerades verksamhetsplanen och
arbetsgrupperna delade upp sig för att skriva denna respektive verksamhetsberättelsen

Avslutande reflektioner
VORK har under året varit en träffpunkt för medlemmarna att diskutera olika problem, utmaningar
och idéer kopplat till arbetet som rollerna innebär. Trots det digitala formatet har närvaron varit
mycket hög och många goda erfarenheter har kunnat bytas. Året har för många varit väldigt
utmanande, där Corona-pandemin satt avtryck i både ekonomi och ledarskap. En stor del av
verksamheten har bedrivits på distans och i många fall inte alls vilket har orsakat många situationer
som inte existerat tidigare. Det har därför varit väldigt uppskattat att kunna diskutera detta med
personer i en liknande sits, speciellt då företrädare inte kunnat hjälpa i lika stor utsträckning som
under ett “vanligt” år.

Följande har varit bra:
● Måenderundor och tillfällen för att prata av sig om problem och frustrationer
● KVORK var uppskattat
● Digitala spel och andra digitala samkväm

Följande skulle kunna förbättras:
● För att förenkla planering av träffar bör man sätta två som ansvariga per träff.
● Det vore bra med digitala kortare avstämningar mellan de fysiska träffarna för att kunna

prata av sig eller stämma av angående aktuella frågor som uppkommer under årets gång

I VORKs tjänst, dag som ovan
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Verksamhetsberättelse – ARG

Sammanfattning
ARG har fortsatt fungerat som ett organ för att diskutera allt från nya idéer till mjuka frågor som
ledarskap. Under året har ARG upplevts som väldigt givande och behövligt för medlemmarna.
Forumet har fungerat väldigt bra.

Verksamhetsåret 20/21 har varit starkt påverkat av Covid-19 och de förändringar som pandemin
inneburit för just näringslivsevent. Det har varit till stor nytta att kunna ha ett utbyte mellan
studentkårerna då nya frågeställningar och omställningar varit del av allas verksamhet hela året. Vi
har under hela året fortsatt att hålla hela konferensen i olika digitala möten. Men även haft flera
separata möten mellan olika kårer för att kunna ta upp frågeställningar löpande under hela året.

I fortsättningen benämns projektledare som PL och Näringslivsansvarig som NA.

Mål och syfte
Huvudsyftet med ARG är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan Reftec:s
medlemskårer samt inspirera arbetsgruppens medlemmar.

Sekundärt syfte med ARG att hjälpa varandra att skapa relationer med näringslivet samt tillsammans
driva ett förbättringsarbete av näringslivssamverkan och arrangemang på kårerna.
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Medlemmar

UTN - Uppsala teknolog- och
naturvetarkår
Martin Gustavsson (Hösten - 20)
Albin Antti (Våren - 21)
Näringslivsansvarig

Felix Kåhrström
Projektledare för Utnarm

LinTek - Linköpings Teknologers
Studentkår
Rebecka Jonsson
Projektledare LARM

Linn Gustafsson
Näringslivsansvarig

TLTH - Teknologkåren vid LTH
Milda Grikainyte (Hösten -19)
Martin Plyming (Våren -20)
Projektledare ARKAD

Erik Busk
Näringslivsansvarig

THS - Tekniska Högskolan Studentkår
Markus Clasén
Näringslivschef

Daniel Aston (Hösten - 19)
Josefine Havdelin (Våren - 20)
Projektledare Armada

NTK - Umeå naturvetar- och teknologkår
Nejla Feriz
Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Therese Issa
Erik Fahlbeck Carlsson
Projektledare Uniaden

TKL - Teknologkåren vid Luleå tekniska
universitet
Jonathan Engström
Arbetsmarknadsenhetens Ordförande

Viktor Centing
Projektledare LARV

ChS - Chalmers Studentkår
Jesper Stensson
Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Lucas Glimfjord
Vice ordförande Arbetsmarknadsenheten
tillika projektledare för CHARM

Amanda Markgren
VD Chalmers Studentkår Promotion
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Kalendarium och innehåll

Träff 1 – 17-18 september, Zoom
Närvarande: ChS, THS, LinTek, TLTH, UTN, TKL

Under verksamhetsårets första möte sammanfattades överlämningen. Detta ledde sedan fram till
utformningen av konkreta mål och förväntningar för det kommande året. Vi diskuterade även
Covid-19 och dess implikationer för året, då allas verksamhet innebär event av olika sorter blev
detta ett stort diskussionsområde för att gå igenom gemensamma frågor som uppkommit på grund
av pandemin. Under dagarna så hade vi även ett företagsevent för att lyssna till näringslivets frågor
kring just covid-19 och hur de såg på fysiska vs. digitala möten.

Under mötet delade vi också upp fokus på de individuella posterna. PL fokuserade på hur en digital
mässa skulle kunna genomföras, mycket kring plattformen graduateland och hur vi skulle få
studenterna att delta gå in på plattformen. Medan NA diskuterade prissättningar och hur man ska
tänka kring de enskilda eventen och om man ska hitta substitut till dem eller tänka helt nytt när
förutsättningarna förändrats.

Träff 2 – 22-23 oktober, Zoom
Närvarande: ChS, THS, LinTek, TLTH, UTN, TKL

Under den andra träffen för året började träffen med en utvärdering där NA och PL delades upp
för separata diskussioner. Syftet med detta var att utveckla de olika kårernas verksamheter
tillsammans genom att diskutera hur kårerna utvärderar delar inom verksamheten.

NA diskuterade frågor kring priserna för de event som arrangeras och om man vill få feedback på
detta från företagen. NA diskuterade även utvärderingar av vad studenter vill ha, hur man tar reda
på vilka typer av event som studenterna själva är intresserade utav och olika tillvägagångssätt hur
man kan ta reda på detta. PL diskuterade hur man kan få feedback på de digitala mässorna som
hålls under pandemin och hur man kan utveckla detta till kommande år samt hur man i framtiden
eventuellt kan inkludera delar av en digital mässa när mässorna kan hållas på plats igen. En viktigt
punkt här var också att få utvärderingar från studenterna som deltog på de digitala mässorna.

Under detta möte diskuterades även rekrytering till event - hur får vi studenter att vilja delta på de
digitala eventen när de sitter i digitala föreläsningar hela dagen och olika typer av nya event som vi
som kårer kan arrangera för att öka intresset hos studenterna.

Den andra dagen av denna träff  börjades med ett företagseventdär vi bjöd in olika företag för att
diskutera långtidssamarbeten och hur företagen såg på detta. Vi diskuterade även frågor kring
mentorskap och kompetensförsörjning för Kårledningen. Efter företagsbesöket diskuterades det
som hade kommit fram och hur vi kunde ta vidare detta i våra respektive verksamheter. Mötet
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fortsattes med en vidare diskussion från ARG träff  1 om prissättning av digitala event samt
planering av kommande ARGageddon som skulle ske i samband med ARMADA i november.

ARGageddon Armada - 17 november, Zoom
Närvarande: ChS, THS, LinTek, TLTH, UTN, TKL

Två gånger om året sker ett utbyte mellan de mässgrupper som ARGs medlemmar leder. Det första
av dessa är i samband med Armada under vilket syftet med träffen är att höstmässorna ska kunna
dela med sig av sina erfarenheter till vårmässorna.

I år blev utbytet digitalt och THS genom Armada planerade och strukturerade upp ett utbyte över
zoom där LiU genom LARM tog fram diskussionsunderlag för de olika interna grupperingarna
som mässgrupperna har. Vanligtvis brukar träffen hållas fysiskt i Stockholm i samband med
Armada där det också hålls en sittning och sociala aktiviteter för alla deltagare. Då årets utbyte var
digitalt ersattes dessa med lite mindre aktiviteter i Zoom som sedan följdes av diskussioner i mindre
grupperingar uppdelat på vad man har för roll inom sin mässa.

Träff 3 – 25-26 februari, Zoom
Närvarande: ChS, THS, LinTek, TLTH, UTN, TKL

Utifrån beslut som togs under tidigare ARG-träff  så slogs JätteARG vinter ihop med Träff  3. Den
första morgonen och förmiddagen av konferensen ägnades därför åt överlämning i form av en
presentationsrunda där alla, både nya och sittande kårengangerade, presenterade sig själva. Sedan
hölls en presentation om Reftec och ARG.

Därefter började diskussionerna med att prata igenom och sätta rätt förväntningar på varandra
kring vad alla ville få ut av vårens ARG möten. I diskussionerna lyftes flera olika saker, bland annat
att vi vill använda ARG som ett forum för att kunna bolla idéer, skapa gemensamma projekt och få
insikt i hur de olika kårerna jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Vi sa även att vi under vårens möten
vill blanda diskussioner uppdelade på NAs och PLs med gemensamma diskussioner där alla är med.

Under mötet diskuterades också hur våra olika kårer arbetar med företag från andra länder i
dagsläget samt om vi skulle vara intresserade av att arbeta tillsammans inom ARG för att nå ut
internationellt. Dessutom lyftes olika åsikter om hur ett sådant samarbete i så fall skulle kunna se ut
och fungera.

Efter det delade vi upp oss i NA/PL grupper där NAs bland annat pratade om hur man får
deltagare till digitala event, vad som är viktigt för företag som deltar samt nya digitala event vi kan
testa. PLs diskuterade digitala plattformar och om man bör köra hybridmässor efter Covid.
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Under dag två hade vi ett företagsevent vilket genomfördes som en paneldiskussion där Scania, JM,
Vattenfall och Skogsindustrierna deltog och diskuterade hur de ser på att digitala mässor och event
framöver samt vilka digitala koncept som vi bör ta med oss efter Covid.

Träff 4 – 21-22 april, Zoom
Närvarande: ChS, THS, LinTek, TLTH, UTN, TKL

På ARG möte 4 låg fokuset på att diskutera internationalisering och samarbetspartners.
Näringslivsansvariga diskuterade även enskilt hur vi går vidare med CareerFairy, Bonsai Campus
erbjudande samt Sveriges Ingenjörer kring mottagningen. Medans Projektledarna diskuterade
enskilt om IT lösningar till mässorna.

Under diskussionen gällande samarbetspartners började vi med att diskutera det existerande
samarbeten vardera kår har med näringslivet och andra intressenter, hur det ser ut, vad vi får ut av
dem. Flera kårer har stående samarbeten med partners som erbjuder direkt ekonomiska vinningar
men främst indirekta genom exempelvis sponsorbilar, sophantering, kunskapsutbyte, utbildning. Vi
diskuterade även vad ett samarbete med kåren är värt samt hur vi ska jobba för att knyta
samarbeten med intressanta partners. Vi som kårverksamhet kan erbjuda företag
exponeringsmöjligheter, paketerbjudande och kunskap inom student relation som vi anses vara högt
värderat av företag och vi ska arbeta hårdare på att skapa möjligheter för samarbete. När
diskussionen kring kårernas samarbete med universitetet kring näringslivsfrågor kom vi fram till att
det är ett samarbete mestadels gynnar universitetet och vi borde trycka på någon form av
kompensation.

När vi gick in på att diskutera internationalisering så har vi sett en möjlighet här att göra ett större
samarbete inom ARG gruppen och tillsammans arbeta för att bredda vårt kontaktnät
internationellt. Vi har under året som gått arbeta med att skapa ett samarbete med CareerFairy som
är ett Schweiz företag som erbjuder en plattform för företag/student relation som vi ser som en
god möjlighet till ett pilottest av internationalisering samt samarbete mella reftec kårerna på
näringslivsevent. Även så skapade Jesper AO på Chalmers ett dokument kring internationalisering
som diskuterades och skickades in till KORK för att summer våra tankar kring initiativet samt för
att öppna upp en konversation kring hur reftec i sin helhet ser på internationalisering.
Avslutningsvis konstaterade vi att punkten kring samarbete och internationalisering är passande att
nästa verksamhetsårets ARG grupp att fortsätta med, särskilt NA gruppen. Tankar kring dessa
punkter kommer att delas med den nya gruppen under Reftec överlämningen.
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Under företagseventet närvarandes ARG av Teach for Sweden, SAAB, Sweco och Renova och vi
diskuterade samarbeten mellan företag och kårer. Under företagseventet fick vi det bekräftat att det
huvudsakliga anledningen till samarbete mellan företag och kår är för att skapa möjligheter för
företag och student relationsbyggande event. Även om alla närvarande företag är nöjda med de
samarbeten de har med kårerna finns det alltid rum för utveckling. Ett område att utveckla är större
samarbeten mella flera företag och kårer för att skapa större näringslivsevent, exempel är
branschevent och tema event.

Bonsai Campus har kontaktat ett flertal kårer och sektioner på flera av Sveriges alla universitet med
ett erbjudande att ansluta sig till deras karriär del. Den existerande appen ska uppdateras och skapa
möjligheter för Bonsai att sälja annonsplatser som riktar sig mot våra medlemmar. I kompensation
till att vi som kårer tillåter dem att sälja exponering mot våra medlemmar kommer
kårerna/sektionerna som ansluter sig få ta del av Bonsais vinst enligt avtal. Vi konstaterade att vi
såg en risk med erbjudande, en konkurrent framöver, och att avtalet som har presenterats till våra
organisationer inte verkar helt lovande. Vidare arbete behövs göras innan någon går vidare med
erbjudandet.

Näringslivsansvariga diskuterade hur vi arbetar kring mottagningen och Sveriges Ingenjörer. Alla
kårer hantera detta olika med olika grupper som är ansvariga för Sveriges Ingenjörer medverkan på
välkomst mottagningen. Vi diskuterade även hur vi kan Covid-19 anpassa ett event med Sveriges
Ingenjörer under mottagningen och diskuterade lärdomarna från året innan. Samt diskuterade vi att
de har återigen yttrat ett missnöje över våra priser på event och marknadsföring.

Projektledarna diskuterade vilka olika IT lösningar vardera kår använder i genomförande av deras
mäss projekt. Hur det skiljer sig samt vilka fördelar det olika systemen har. Vad kårerna saknar är en
helhetslösning där all företagsinformation är samlad. Samt att allt flera kårer kollar på att testa ett
CRM-system, flera lutar mot Lime Go.

Träffen avslutades med att planera Reftec överlämningen.

ARGageddon LARM - 22 April, Zoom
Närvarande: ChS, THS, LinTek, TLTH, UTN, TKL

Syftet med ARGageddon i samband med LARM är samma som de under hösten i samband med
Armada. Vid detta tillfälle får mässgrupperna för vårmässorna (som är genomförda) dela med sig
av erfarenheter till mässgrupperna för höstmässorna som precis har klivit på sina poster.
ARGageddon hölls en dryg månad efter LARM och genomfördes under två timmar på zoom. Det
här för att de nya mässgrupperna skulle vara tillsatta för höstmässorna. Ett vanligt år när
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ARGageddon brukar vara fysiskt i Linköping under LARM så brukar inte alla mässgrupper vara
tillsatta, vilket är en postiv del med att det var digitalt för då kunde ARGageddon genomföras
senare under våren.

Diskussioner genomfördes i grupper uppdelade i ansvarsområden och deiskussionunderlaget var
samma som vid tidigare ARGageddon. Vissa tyckte att det var svårt att diskutera då de precis hade
blivit tillsatta och inte var så insatta i vad deras ansvarsområden var än. Utöver det så var det ett
lyckat tillfälle. Eftersom PL upplevde att de sociala aktiviteterna i samband med ARGageddon
under Armada inte var så givande så var det under denna ARGageddon enbart diskussioner.

Övriga träffar - Zoom

Under året har det också planerats in flertalet kortare möten över Zoom framförallt bland PLs men
även några med NAs. Detta för att fortsätta diskussioner som inte kunnat vänta till nästa träff  och
för att ha mer kontinuerlig diskussion mellan de stora träffarna. Bland annat har dessa träffar för
PLs haft fokus på kontinuerliga uppdateringar kring planering och samordning av digitala mässor,
utvärdering av mässor samt diskussioner kring digitala system. Möten som NAs har haft hat fokuset
istället legat på att följa upp på samarbetet med CareerFairy och CERN.
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Avslutande reflektioner
Under verksamhetsåret 20/21  har verksamheten flutit på i ARG. Vikten av att ha detta forum och
diskutera arbetsmarknadsfrågor har varit extra tydlig nu under pandemin. Att inför stora
omorganisationer som till exempel digitala arbetsmarknadsmässor få diskutera och bolla olika ideer
med andra som är i samma sits har varit ovärderligt.
Om än allt har varit på distans har vi haft en go stämning med en blandning av seriösa diskussioner
och mycket kul. Vi tar med oss att det går att hålla ARG-konferenser digitalt alldeles utmärkt och
att detta kan vara något att ha med sig framåt, exempelvis inför företagsbesök/paneldiskussioner.

Lärdomar från året

Mässor:
Efter ett år med nästan uteslutande digitala arbetsmarknadsmässor är det konstaterat att både
studenter och företag saknar den fysiska kontakten som en “vanlig” mässa ger. Detta resulterade
också i att färre företag deltog på de digitala mässorna vilket i sin tur minskade vinsten till kårerna.
Digitala mässor har också resulterat i att exponeringen blir mindre för företagen och färre
konversationer har startats vid mässorna. Dock finns det möjligheter och fördelar med digitala
mässor, exempelvis kan fler företag nås över hela Sverige/världen. Att jobbannonser är samlade på
samma ställe och att både studenter och företag kan göra utförligare profiler är stora fördelar med
digitala mässor.

Näringslivsansvariga:
ARG har tidigare arbetat mer ihop med olika projekt, det hade både varit roligt och lärorikt att kolla
på den möjligheten igen. Där har vi bland annat kollat på CareerFariy för att hålla gemensamma
lunchföreläsningar. ihop. Vi borde bli bättre på att använda våra gemensamma resurser för att nå
ännu högre mål än vad vi kan var för sig. Till exempel skulle vi kunna marknadsföra våra olika event
m.m. gemensamt som Reftec. Eller dela vårt kontaktnät av företag med varandra för att nå ännu
längre. Det finns också en stor potential att påverka vår omgivning om vi gör det med en enad röst.

Med fokus på digitala event har vi sett att det varit svårt att motivera folk/studenter att delta på
digitala event. Det behövs någon slags extra morot för att få deltagare till ännu ett digitalt event.

Inför kommande verksamhetsår rekommenderar vi att:
● ha diskussionsunderlag med till företagsbesöken, som även kan skickas till företaget i

förväg så de kan förbereda sig.
● fundera om man vill fortsätta att ha digitala paneldiskussioner med företag. Där fler än ett

företag kan delta. Detta har fungerat väldigt bra under året och är en typiskt sådan positiv
sak som vi kan ta med oss från pandemin.
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● använd det bollplank som är ARG - var inte rädd att lyfta telefonen eller släng iväg ett
meddelande på slack med frågor eller funderingar man har.

● att jätteARG vinter ska va lika bra som sommarens överlämning - så de som går på då får
en bra introduktion som vi får under sommaren.

● Starta upp någon form av alumnverksamhet inom ARG? Gamla vARG:ar borde kunna
bidra med mycket nyttigt

● om reftec är fortsatt digitalt är det bättre att ha många små pass än få stora.
● skriva verksamhetsberättelse kontinuerlig under året. Alternativt göra ordentliga

anteckningar som underlättar när verksamhetsberättelsen ska skrivas.
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Verksamhetsberättelse – STARK 20/21

Mål och syfte
Syftet med STARK är att ha ett lärosätesöverskridande samarbete och
erfarenhetsutbyte i frågor som rör studenters fritid och engagemang. Tillsammans
med STORK ska STARK ta ett helhetsgrepp på den svenska teknologstudentkulturen
och verka �ör att alla medlemskårer ska utvecklas i positiv riktning genom att lära av
varandras kunskaper, kompetenser och lärdomar.

Fram�ör allt arbetar STARK med frågor som rör större kårevenemang, mottagning
av nya studenter, studiesocial verksamhet, �örvaltningsfrågor, alkoholkultur, droger
samt kårengagemang.

Medlemmar
TLTH: Oskar Ström, Martin Olsson
UTN: Daniel Fehrm, Anna Hillver
THS: Johan Wildmark, Adrian Södergren, Marcus “Mackan” Andersson
NTK: Hampus Larsson, Oliver Razpotnik
TKL: Maria Harila
ChS: Sara Larsson
LinTek: Daniel Roos, Elin Norberg, Christina Hedner

Kalendarium och innehåll

Trä� 1 – 6/8 14.00 - 17.00, Logi: Digitalt, Agenda: LinTek
Agenda: Planer �ör höstens mottagning, planerade restriktioner, koordination med
lärosätet, svårigheter, frågor till andra medlemskårer.

Trä�en handlade om att koordinera medlemskårerna in�ör höstens mottagning i
och med de speciella omständigheterna. Respektive kår sammanfattade hur
mottagningen skulle se ut baserat på vilka restriktioner som satts upp som t.ex.
gruppstorlekar, antal aktiviteter, kontakt med utomstående, etc. Det pratades också
en del om respektive kårs kontakt med det egna lärosätet och hur koordinationen
däremellan har fungerat under planeringsfasen. Diskussionen är svår att
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sammanfatta eftersom medlemskårerna gjort på så olika sätt. De flesta hade någon
form av svårighet med att planera lokaltillgång. Mediauppmärksamhet och
-hantering var också på tal.

Närvarande:
TLTH: Martin Olsson, Oskar Ström
UTN: -
THS: Johan Widmark, Adrian Södergren
NTK: Hampus Larsson
TKL: Maria Harila
ChS: Sara Larsson
LinTek: Daniel Roos, Elin Norberg, Matilda Magnell

Trä� 2 – 21/9 13.00-17.00, Logi: Digitalt, Agenda: THS
Agenda: Omplanering av mottagningen med anledning av COVID-19, mediekontakt,
svårigheter, lärosätets åsikter. Planer �ör framtiden, argument �ör fortsatt
eventverksamhet, påverkan på eventverksamheten på lång sikt.

Trä� 2 genom�ördes efter att alla medlemskårer avslutat sina mottagningsperioder
och syftade till att utvärdera hur mottagandet hade gått i och med de speciella
omständigheterna. Vi påbörjade mötet med unge�är samma frågor som mötet
innan, med motiveringen att inte alla hade bestämt �örutsättningar �ör sina
mottagningar vid trä� 1. Vi pratade också om det hade blivit några virusutbrott i
samband med mottagningarna, eventuell kritik från lärosätet, småändringar längst
vägen, och generellt vad som har varit svårt med att arrangera en mottagning givet
läget.

Några problem som lyftes:
● Flertalet kårer hade problem med inof�iciella fester under

mottagningsperioderna.
● Det uppkom väldigt mycket oönskad mediauppmärksamhet där många

�örsökt vinkla studentlivet till att framgå som mindre ansvarstagande än det
faktiskt varit. Vi diskuterade också en del om hur man bör hantera
uppmärksamheten.

● Många uttryckte även problem med mottagningsarrangörer på sektionsnivå
som inte varit nöjda med vissa åtgärder som tagits av lärosäte eller kår i
samband med mottagningarna. De flesta ska dock ha varit okej med läget
efter en djupare dialog �örts.
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Efter mottagningsdiskussionen diskuterades höstens premisser. Medlemskårerna
rapporterade hur man har planerat verksamheten i kårhusen givet restriktioner,
där alla rapporterade att åtgärder har vidtagits i syfte att �ölja restriktioner och
minska smittspridningsrisken. För- och motargument till fortsatt verksamhet
diskuterades, där många betonar vikten av att ha kvar någon form av studentliv �ör
att studenterna ska känna att det fortfarande �inns en gemenskap. Ett annat tungt
vägande argument �ör att fortsätta verksamheten hade att göra med studenters
rastlöshet; håller inte kåren och sektionerna i evenemang �inns det en stor risk �ör
att studenter ses ändå, under mindre kontrollerade former. Det diskuterades även
lite kring alkoholkonsumtionens påverkan på ansvarstagande under fester.

Sedan gick diskussionen in på restriktionernas påverkan på studentlivet på lång
sikt. Vissa medlemskårer uttryckte en oro �ör att studentminnet är så pass kort att
vissa väletablerade traditioner riskerar att tappas när allt stängs ner. Andra
rapporterade inte samma oro, utan kände en stark tilltro till tidigare generationers
behjälplighet.

Närvarande:
TLTH: Oskar Ström, Martin Olsson
UTN: Anna Hillver
THS: Johan Widmark, Adrian Södergren
NTK: -
TKL: Maria Harila
ChS: -
LinTek: Daniel Roos, Elin Norberg

Trä� 3 – 15/10-16/10, Logi: Digitalt, Agenda: UTN
Agenda: Uppdatering av mottagningsutvärdering, utvärdering av event efter
mottagningarna, mottagningspolicy, kontakt med mottagningsansvariga på
sektioner, säkerhet/incidenter, inbrott/larmsystem, extern uthyrning, brandlarm,
myndighetskontakt

Trä� 3 började med en uppdatering om utvärderingar av de olika kårernas
mottagningar samt hur arbetet med event efter mottagningen har gått. Överlag
kom inte så mycket nytt upp om utvärdering av mottagningarna än det som redan
nämnts under trä� 2. De flesta kårer hade skickat ut eller var på väg att skicka ut
utvärdering till de berörda, men hade inte hunnit sammanfatta allt. Vad gäller
corona-utbrott så har de flesta kårer upplevt några mindre utbrott/fall av
smittspridning men inget större. Vad gäller evenemang efter mottagningen så har
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alla behövt anpassa verksamheten och dragit ner på antalet deltagare �ör att
anpassa sig efter restriktionerna. Ett problem som har dykt upp �ör flera kårer är att
svartfester/hemmafester har ökat. Detta har lett till �ärre bokningar hos kårerna
samt att risken �ör smittspridning via dessa fester ökar.

Därefter diskuterades hur kontakten ser ut mellan kårerna och olika myndigheter.
De flesta kårer har liknande myndighetskontakt (polis, miljö�örvaltning,
räddningstjänst m.m.) och tycker överlag att det fungerar bra. Flera kårer har dock
upplevt att polisen är långsamma med att skicka ut beslut på tillståndsansökningar.
Vissa kårer har större samarbeten där myndigheter är inblandade , t.ex. trygg krog i
Lund och klubbmästarkomventet i Uppsala.

Sedan diskuterades säkerhet och incidenter. Här berördes bland annat
brandprotokoll, personskada, krishantering och resurser. Vad gäller brandlarm så
är det lite olika vilket ansvar de olika personerna i STARK har �ör detta, men ett
problem som togs upp av flera var att brandlarmet ibland går i tid och otid vilket kan
innebära onödiga kostnader. Även att brandlarm måste stängas av på grund av
rökmaskiner och måste då aktiveras manuellt vid behov. De flesta kårerna har en
krishanteringsgrupp som är ansvariga �ör att ta fram en krishanteringsplan.

I slutet av mötet delades gruppen upp något där ett gäng diskuterade
mottagningspolicy samt kontakt med mottagningsansvariga inom sektionerna och
en annan grupp diskuterade inbrott och larmsysten samt extern uthyrning.

Under diskusionen om inbrott och larmsystem kom en rad händelser upp i form av
inbrott, inbrotts�örsök samt lite småstölder. TLTH har inte haft något inbrottlarm i
kontoret vilket gör att de har svårt att kontrollera inbrott. De planerar att ska�a
inbrottslarm på kontoret. UTN har inbrottslam men har problem med att det är ett
gammalt larm med dåliga sensorer som gör att larmet går orimligt ofta.

Vad gäller extern uthyrning så diskuterades prisskillnader �ör olika arrangörer och
marknads�öring till externa parter. Gemensamt �ör alla är att de hyr ut externt men
prioriterar interna uthyrningar och har där�ör valt att inte aktivt marknads�öra så
mycket utåt. Alla har dessutom olika taxa �ör externa och interna uthyrningar.

Under diskussionen kring mottagningspolicy konstaterades att alla kårer verkar ha
någon form av policy eller regelverk �ör mottagningarna men den skrivs på lite olika
nivåer. Vissa skrivs i samråd med universitetet medans andra skrivs med hjälp av
sektionerna och ska �ölja kårens policy. De flesta reviderar dessa årligen.
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Närvarande:
TLTH: Oskar Ström, Martin Olsson.
UTN: Anna Hillver
THS: Johan Widmark
NTK: -
TKL: Maria Harila
ChS: -
LinTek: Daniel Roos

Trä� 4 – 15/12-18/12, Logi: Digitalt, Agenda: THS
Agenda:  Överlämning, “Ett år på Zoom”, Arbetstider och Stress, Sammankallande
person

Mötet blev omplanerat i sista minuten och fyra pass under tre olika dagar
planerades in. Två kårer dök inte upp, men STARK valde att genom�öra
vinteröverlämningen �ör att de nya skulle få en så bra överlämning som möjligt (där
en är bättre än ingen).

Utöver introduktionen av Reftec och diverse Kårer, delade kårerna läget kring
verksamhet. Det kom fram att de flesta kårerna har lagt både fest- och
uthyrningsverksamhet på is tills pandemiläget ser annorlunda ut. Diskussion om
att ställa om verksamheten till att vara igång trots läget, där vissa planerar att göra
fler digitala event och satsar på en nystart efter pandemin.

Bortsett från att det sociala utbytet och de fysiska trä�arna med STARK har fallit
bort med pandemin, anser ändå STARKs medlemmar att “arbetsutbytet”
fortfarande funnits kvar. Drivet �ör att planera trä�arna har minskat under året och
samtliga trä�ar har skett via Zoom. Medlemmarna har diskuterat hur man kan göra
zoomträ�ar roligare. Efter fredagens pass planeras en after conference, AC, med
ölprovning, i hopp om att liva upp de virtuella mötena.

Gemensamma kontorstider, jour, kompledighet och flextid, skiljer sig något
kårerna emellan, men inte mycket. Medlemmarna �örväntas vara kontaktbara
dagtid och under vissa event/perioder. De flesta kårer �örsöker minska
arbetspressen och “prestigen” i att jobba �ör mycket. Det kan vara svårt att koppla
bort jobbet när man väl gått hem, men är något som de flesta bemästrat över tid.
STARKs medlemmar är också överens att det är svårare att koppla bort jobbet då det
kan vara svårt �ör vänner/engagerade att skilja på ens jobb och ens person efter
arbetstid.

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post:
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Det har också diskuterats att ha en utsedd, sammankallande person, vars ansvar
skulle vara att höra innan möten, så att agenda och kallelse är påväg. Personen ska
inte agera arbetsledare utan istället vara Drivande AgendaHetsare i STARK,
DrAgHeST. De som sitter kvar kommer att utvärdera detta koncept under våren.

Närvarande:
TLTH: Oskar Ström, Martin Olsson
UTN: Anna Hillver, Daniel Fehrm
THS: Johan Widmark
NTK: -
TKL: Maria Harila
ChS: -
LinTek: Daniel Roos, Elin Norberg, Christina Hedner

Trä� 5 – 30/3, Logi: Digitalt, Agenda: TKL
Agenda: Alkohol och droger samt trakasserier gemensamt med STORK. Stora
evenemang under pandemin, överlämningar, mottagningen.

Dag 1 hölls gemensamt med STORK, som stod �ör agenda, mötesledning och
anteckningar. Först diskuterades alkohol och droger. En majoritet av kårerna har
policys �ör alkohol och nolltolerans �ör knark. Generellt upplevs varken alkohol eller
andra droger som speciellt problematiska, �örutom på en kår där det �örekommer
knarklangning under mottagningen (ouch). Även om snittalkoholkonsumtionen
hos studenter tekniskt sätt kanske ligger i riskbruks-området tenderar våra event
vara ordnade i jäm�örelse med kroglivet generellt. Samarbetet med myndigheter
kring det här är oftast bra, men på vissa orter �inns det mer misstänksamhet mot
studentfesterna. Kårerna var eniga om att lustgas inte borde �örtäras på kårfester.

Under mottagningen �inns det generellt mer reglering kring alkohol, �ör att tillse att
de nya studenterna inte far illa, men dessa regleringar varierar mellan kårerna.
Vissa har bestämmelser om antalet nyktra faddrar på event, andra har begränsning
av alkoholprocent eller antalet event där alkohol serveras. Andra har ingen av dessa
utan mer lösa riktlinjer om sund alkoholkultur.

Under corona har flera kårer märkt att när vi har �ärre event där alkohol serveras
har studenterna (även de nyantagna) privata fester istället. Intressant lärdom som
lägger en annan vikt på kårernas event. Det diskuterades även vad som händer efter
pandemin, när många kanske är sugna på att kröka loss och det �inns ökat risk �ör
överkonsumtion. Hur detta kan hanteras brainstormades.
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För att �örebygga trakasserier har de flesta kårerna olika policys och utbildningar,
speciellt in�ör och under mottagningen. Olika sätt att ta emot anmälningar �inns,
och utvecklas på sina håll. Flera kårer hör väldigt lite om trakasserier medan
somliga har många varje år :(

Just under mottagningen �inns det främst 3 orosmoln: de nya studenterna själva,
mottagningens skådespelade karaktärer, och faddrar som utnyttjar sin
maktposition. För att �örebygga trakasserier från de nya genom�örs ovanstående
åtgärder. Skådespelarna upplevs sällan som verkliga problem av de nya studenterna
själva, utan är generellt väldigt uppskattade. Faddrar är kanske det största
problemet. Alla har regler och avtal �ör att �örebygga sånt här, men det är generellt
luddigt vad konsekvenserna av regelbrott skall vara.

Under dag 2 så diskuterades hur arbetet gått under våren där många upplevde att
det krävts att tänka nytt och göra arbetsuppgifter som normalt sett inte ingått i ens
posts arbete. Det har �ör det mesta gått bra och mycket administrativt arbete
(rapporter och inventeringar mm) har kunnats göra då inte så mycket andra
verksamheter har varit igång.  De som bytte efterträdare vid årsskiftet �ick en chans
att berätta om hur deras överlämning från kåren varit och hur man löst det med
logistiken. Många nya som ska vara på samma kontor och liknande. Majoriteten sa
att de ställt in gemensamma resor och teambuildings. En del berättade även att de
inte �ick den bästa starten på sitt kårår då många gamla inte berättat vad STARK är
och vad som görs i detta forum.

En fråga om rekrytering lyftes också och där svarade många att det såg riktigt
dystert ut �ör hela kårerna. Där många poster varit vakanta väldigt länge. Många
hade heller inte det klart med efterträdare (något som i många fall verkar ha löst sig
precis innan sommaren). Generellt sett så har det varit ett sisådär söktryck på de
olika kårerna, där många undergrupper har lättare att få folk än in till den centrala
verksamheten i kårerna.

I de stående punkterna där frågan om vad man jobbar med nu så berättade många
att det var mycket småpill, renoveringar eller utvecklingsarbete som stod på
schemat. Lite rant om mottagningarna kom självklart även på slutet och �ör att
summera den: universiteten är dumma som inte �örstår saker och som bara vill
göra saker mer komplicerade än vad de är alternativ vänta med beslut så att ingen
kan göra något �örens det är �örsent.

Närvarande:
TLTH: Martin Olsson
UTN: Daniel Fehrm
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THS: Adrian Södergren, Marcus Andersson
NTK:  Oliver Razpotnik
TKL: Maria Harila (endast dag 1)
ChS: -
LinTek: Elin Norberg, Christina Hedner

Trä� 6 – 3/5-4/5, Logi: Digitalt, Agenda: Chs
Agenda: Upp�öljning mottagning i höst, coronasäkra event, hållbarhetsarbete

Trä� 6 började med en vedertagen presentationsrunda �öljt av bestämmande av
mötesord�örande och sekreterare. Därefter körde vi igenom de stående punkterna
där vi pratade om vad vi jobbar med just nu, vad de största problemen är och hur vi
kollegialt kan lösa dessa problem. Då vi har lite olika roller i STARK kör varje
medlem sitt eget race. Till de kollegiala problemlösandet ställdes frågan om hur
man �örvaltar traditioner när folk inte kan uppleva det, en mycket relevant fråga i
dessa tider. Tips på hur detta kan lösas är att ha nära kontakt med �öreträdare, samt
erbjuda engagerade att sitta kvar på sin post ett tag tills de nya kan lära sig om
traditionerna. Det nämns också att det kan vara bra om vissa saker �örändras, man
får en liten tankeställare kring om det är rimliga traditioner att ha kvar. En annan
sak som nämns är att skriva ner mycket i testamentet, hellre �ör mycket text än �ör
lite. Värt att tänka på �ör oss som går av är att �innas tillgängliga till våra efterträdare
kommande år. En annan idé var att göra någon form av introduktions�ilm till
kommande personer ifall man har tid till detta men inte har möjlighet att �innas
tillgänglig vid ett senare till�älle.

Därefter diskuterades vad vi gjort eller utvecklat senaste tiden samt vad man var
stolt över. Mottagningsansvariga har skrivit riktlinjer samt fastslagit regler,
strukturerat upp grupper och diskuterat traditioner. Övriga har tagit fram nya
koncept �ör evenemang som inte kan ut�öras pga corona och i övrigt gjort det man
kan under rådande pandemi, så som att fräscha upp kårhuset, dels genom egna �ix
men även genom många felanmälningar.

Den �örsta mötesspeci�ika frågan på agendan var upp�öljning av mottagningen i
höst. Först diskuterades det om det fanns några nya direktiv från universiteten, �ör
att hålla varandra uppdaterade om hur lägesbilden är runt om i vårt avlånga land.
Vissa universitet hade inte gått ut med något speci�ikt in�ör hösten, men att det
fanns lite olika planeringsscenarion som universiteten kommer planera efter
utifrån hur smittspridningen ser ut. Andra universitet verkade vara obenägna att ta
beslut och tyckte att det gick bra �örra mottagningen (hösten 2020), vilket det inte
gjorde enligt kåren. Sen fanns det även universitet som redan tagit rektorsbeslut �ör
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hela hösten där de helt enkelt meddelade att kårerna ska �ölja de gällande råden
från FHM och regeringen. Efter detta diskuterades hur planen ser ut hos de olika
kårerna just nu. För vissa var det väldigt oklart då man fått oklara direktiv från
universiteten. Andra började kolla mer och mer mot en digital mottagning när inga
av universitetets lokaler �ick användas till festverksamhet. Vissa jobbar mer
decentraliserat där kåren jobbar med att sätta upp gemensamma riktlinjer och
regler som anpassas efter sektionerna �ör att kunna säkerställa en smittsäker
mottagning, trots fysisk. Här �inns problem med att få vissa att tänka om ifall det
inte blir en vanlig mottagning som de flesta vill ha. Några har de bra när
universiteten ger klara tecken, då är det enklare att �ölja deras vägledning och
kunna komma igång med planeringen på ett mer konkret sätt.

Fortsatt pratade vi om coronasäkra event. Det konstaterades snabbt att alla kårer
ställt in sin fysiska verksamhet och att det sedan i slutet av hösten endast varit
digitala evenemang. Några undantag �inns där till exempel tipspromenad,
påskäggsjakt och stationsrundor. Vi diskuterar sedan vad vi tror krävs �ör att kunna
starta upp en fysiska verksamheten igen och när vi tror det kan vara möjligt.
Kårerna har lite olika uppfattning om när uppöppning kan ske men någon gång
under hösten tror alla. Det lyfts att FHM har fått i uppdrag av regeringen att ta fram
en plan �ör hur restriktionerna ska lättas. Denna plan ska släppas någon vecka
senare och alla är ny�ikna på vad den kommer säga.

Det sista som diskuterades var hur kårerna arbetar med ekologisk hållbarhet vilket
var intressant! Det ser ganska olika ut från kår till kår, de flesta har någon typ av
central miljöpolicy men sen varierar det aktiva arbetet med hållbarhet. Flera kårer
nämner att arbetet med att minska åtgång av engångsmaterial och klimatpåverkan
i samband med större arrangemang (typ arbetsmarknadsmässor) är något som
påbörjats. Det diskuteras att man bör fortsätta ta upp hållbarhetsarbetet i framtiden
i STARK då det är högst relevant och att flera kårer kanske ligger lite efter. I
framtiden bör fokus �ör diskussionerna ligga hur man arbetar med att göra
hållbarare event.

Avslutningsvis hade vi lite digitalt häng där vi spelade codenames.

Närvarande:
TLTH: Martin Olsson
UTN: Daniel Fehrm
THS: Adrian Södergren, Marcus Andersson
NTK: Oliver Razpotnik
TKL: Maria Harila
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ChS: Sara Larsson
LinTek: Elin Norberg, Christina Hedner

Avslutande reflektioner
Året har överlag gått bra och en del tankar och erfarenheter har kunnat utbytas. De
mest diskuterade ämnena där utbytet känts extra givande har handlat om planering
och genom�örande av mottagningen, idéer på digitala evenemang samt tolkning
och tillämpning av regler, rekommendationer och riktlinjer. Arbetsgruppen tycker
det har varit tråkigt att inte kunna trä�as fysiskt då det sociala utbytet och att få
uppleva varandras studentliv �ör att kunna ta inspiration är det som har lyfts som
det bästa utbytet från �öreträdare. Vi hoppas att i framtiden, när pandemiläget är
bättre, kunna ha en stor STARK-trä� med alla de som varit verksamma i
arbetsgruppen under pandemin �ör att ta ikapp detta.

Generellt kan sägas att pandemin har ställt till det rejält �ör festverksamheten på
samtliga lärosäten och arbetsgruppens trä�ar har i mångt och mycket gått ut på att
få ett forum där det varit möjligt att lyfta frustration och oro kring de �öljder
pandemin har fått till personer som suttit i en liknande sits.

Likt verksamhetsåret 19/20 genom�ördes en extra överlämning under vintern 20/21.
Det är något som bör fortsättas med då majoriteten av medlemmarna i STARK byts
vid årsskiftet. Den överlämningen har underlättat både under våren och �ör
sommaröverlämningen 2021 och bidragit till att skapa någon form av kontinuitet i
arbetsgruppens verksamhet.

Den gemensamma trä�en med STORK behöver utvecklas om den ska hållas även
under nästa verksamhetsår. Förslagsvis genom att dela in bägge utskott i
subgrupper och ha parallella pass med olika innehåll �ör att säkerställa att
diskussionerna är relevanta �ör alla deltagare.
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Verksamhetsberättelse – INTORK
Under det här året har INTORK sammanträtt vid nio tillfällen, med de två överlämningarna inräknade samt en
träff  med RUBIK. Organet har främst använts som ettdiskussionsforum för frågor gällande informationsspridning
och marknadsföring, för utbyte av idéer och tankar inom arbetet och för att ta del av varandras erfarenheter och
kunskaper. På grund av att de olika universiteten och kårerna är uppbyggda och fungerar operativt på olika sätt så
är ibland inte erfarenhetsutbytet direkt applicerbart i sitt eget arbete. Det har dock ändå varit värdefullt att diskutera
med varandra för att kunna hitta områden som för oss samman, vidga sina vyer och möjliggöra ett kritiskt
granskande av den egna verksamheten.

Mål och syfte
INTORK är ett forum för att vi som jobbar med informationsspridning och marknadsföring inom
teknologkårerna ska kunna ha ett utbyte av idéer och tankar inom arbetet, ta del av varandras
erfarenheter och kunskaper samt verka för feedback och idébollande.

Medlemmar
Erik Lundell (Marknadsföringsansvarig, LinTek) VT21
Filip Vannfält (Informationsansvarig, TLTH) VT21
Gustav Segerlind (IO, TKL)
Julia  Ibstedt (Informationsansvarig, UTN)
Cornelia Thane (Chefredaktör Osqledaren THS)
Veronica Nedar (Marknadsföringsansvarig, LinTek) HT20
Simon Thall (Informationsansvarig, TLTH) HT20
Chalmers Teknologkår har ingen representant i INTORK
Umeå Naturvetar och Teknologkår har ingen representant i INTORK
THS har ingen representant för “Kommunikationschef ” i INTORK
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Kalendarium och innehåll

Träff 1 – HT20 24/9 , Linköping, LinTek ZOOM
Gustav Segerlind (IO, TKL)
Julia  Ibstedt (Informationsansvarig, UTN)
Veronica Nedar (Marknadsföringsansvarig, LinTek)
Simon Thall (Informationsansvarig, TLTH)
Cornelia Thane (Chefredaktör Osqledaren THS)

Syfte: INTORK ska diskutera hur man planerar och genomför marknadsföringsstrategier samt
marknadsföringsplanering. Diskussion om vad som är effektiv och ineffektiv marknadsföring samt hur man kan
planera och förnya marknadsföring.

Ansvarig: Veronica Nedar, LinTek

Agenda: Workshop i kampanjplanering. Undersöka verktyg som kan användas för att nå ut bättre med sin
marknadsföring. Diskutera sponsring och näringsliv i marknadsföring, till exempel vad kan man marknadsföra som
är spons men också studentnytta? Diskutera plattformar för marknadsföring och hur effektiva de är. Tips och trix
inom grafisk design.

Detta var ett väldigt bra möte där vi gick igenom hur vi gör marknadsför för att nå en specifik målgrupp och hur vi
bestämmer när marknadsföringen ska ske. Vi hade även en tävling i speed grafisk design för att få kreativiteten att
flöda.

Träff 2 – HT20 19/10 , Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, THS,
ZOOM
Gustav Segerlind (IO, TKL)
Julia  Ibstedt (Informationsansvarig, UTN)
Veronica Nedar (Marknadsföringsansvarig, LinTek)
Simon Thall (Informationsansvarig, TLTH)
Cornelia Thane (Chefredaktör Osqledaren THS)

Syfte: Återkoppling och vad som känns relevant att diskutera.

Ansvarig: Cornelia Thane, THS

Agenda: Bestäms av INTORK vid möteskallelse.

På mötet pratade vi om olika trycksaker och merch till både ledningsgrupper samt studenter. Med allt från
klistermärken till kläder och annan profilering.

Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post:
Chalmers Studentkår Sven Hultins gata 4 412 58  Göteborg 031 - 772 39 02 ko@chalmersstudentkar.se
Linköpings teknologers studentkår Kårallen, Tekniska Högskolan 581 83  Linköping 070 - 269 45 85 ko@lintek.liu.se
Tekniska Högskolans Studentkår Drottning Kristinas väg 15-19 100 44  Stockholm 08  - 790 98 84 ordf@ths.kth.se

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 971 87  Luleå 070 - 686 25 89 ko@teknologkaren.se
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Sölvegatan 22a 223 62  Lund 070 - 418 79 21 ko@tlth.se
Uppsala teknolog- och naturvetarkår Uthgård 752 37 Uppsala 018 - 57 25 21 ordf@utn.se
Umeå naturvetar- och teknologkår MIT-huset, Umeå universitet 901 87  Umeå 070 - 606 62 76 ordforande@ntk.umu.se



Föreningen Reftec
Sveriges teknologkårer i samverkan

DOKUMENT

Ort, 20XX-XX-XX
Sida 3 (5)

Träff 3 - HT20 17/11, med RUBIK, ZOOM
Gustav Segerlind (IO, TKL)
Julia  Ibstedt (Informationsansvarig, UTN)
Veronica Nedar (Marknadsföringsansvarig, LinTek)
Simon Thall (Informationsansvarig, TLTH)
Cornelia Thane (Chefredaktör Osqledaren THS)

Syfte: Diskussion med RUBIK angående hur vi gör studiebevakning mer intressant för studenterna.

Ansvarig: NTK som logistikansvarig och THS som agendaansvarig.

Agenda: Hur gör man utbildningsbevakning attraktivt? Hur når man ut till studenterna och informerar dem på
rätt sätt?

Våran spontana åsikt var att detta möte med RUBIK gick för fort fram, vi hann inte få in våra ideer och tankar
innan tiden var slut och mötet bytte ämne. Vi diskuterade därför detta själva efteråt, men vi kom inte fram till något
särskilt då vi på grund av corona hade olika restriktioner i hela landet och således olika möjligheter. Vi hade alltså
olika sätt som vi trodde skulle fungera bäst på våra respektive campus.

Träff 4 – HT20 17/12, Lund, TLTH ZOOM
Gustav Segerlind (IO, TKL)
Julia  Ibstedt (Informationsansvarig, UTN)
Simon Thall (Informationsansvarig, TLTH) HT20
Cornelia Thane (Chefredaktör Osqledaren THS)

Syfte: Överlämning och teambuilding för de som tar över en post i januari. Återkopplingsmöte från de tidigare
träffarna för att diskutera vidare och överlämna kunskapen. Workshop i reklamfilm.

Ansvarig: Simon Thall, TLTH

Agenda: Att gå igenom vad INTORK är samt ha teambuilding för de gamla och nya i kårerna. Återgå till vad vi
diskuterat föregående träffar för att se om vi har nya saker att ta upp och dela med oss av. Workshop i hur man
fixar en bra reklamfilm för kåren och hur man filmar/redigerar.

På detta mötet kunde tyvärr inte de nya närvara så att detta blev ett väldigt kort möte där vi mest hade trevligt och
umgicks med varandra innan de gick av sina poster.
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Träff 5 – VT21 4/2-5/2, Luleå, TKL ZOOM
Gustav Segerlind (IO, TKL)
Julia  Ibstedt (Informationsansvarig, UTN)
Erik Lundell (Marknadsföringsansvarig, LinTek)
Filip Vannfält (Informationsansvarig, TLTH)
Cornelia Thane (Chefredaktör Osqledaren THS)

Syfte: Gå igenom web-design, hur den kan utvecklas och hur responsiv design samt arkiv fungerar. Innovativa
funktioner på hemsidan och hur den kan användas bättre för info och marknadsföring.

Ansvarig: Gustav Segerlind TKL (“webmästare”)

Agenda: Hur kan man utnyttja hemsidorna effektivt? Hur ser en bra hemsida ut? Kan man använda hemsidan på
nya sätt? Hur hanterar man ett digitalt arkiv?

På mötet diskuterade vi alla kårernas samt deras undergruppers hemsidor för att få en bra insikt i hur vi använder
våra olika kanaler till olika saker. Vissa kårer har fler än en hemsida där de andra sidorna har specifika
användningsområden, till exempel “TKL utbildningsbevakning.se”. Vi kollade även på hur lättnavigerade och
snabba hemsidorna var samt övriga hemsidetips överlag, där man kunde ta inspiration från varandra.

Träff 6 – VT21 15/3, Digitalt, UTN ZOOM
Gustav Segerlind (IO, TKL)
Julia  Ibstedt (Informationsansvarig, UTN)
Erik Lundell (Marknadsföringsansvarig, LinTek)
Filip Vannfält (Informationsansvarig, TLTH)
Cornelia Thane (Chefredaktör Osqledaren THS)

Syfte: Återkoppling och vad som känns relevant att diskutera.

Ansvarig: Julia Ibstedt, UTN

Agenda: Bestäms av INTORK vid möteskallelse.

Vi diskuterade hur gör vi med funktionärer och generellt hur vi delegerar uppgifter som
Informations-/Marknadsföringsansvariga. Vi diskuterade även kring Bonsai Campus, om det skulle ge ett
mervärde för studenterna eller bara bli en extra arbetsbelastning för oss. Det kom även upp att det kan vara bra att
skapa mallar så folk inom kåren lätt kan skapa eget enklare grafiskt material, vilket skulle spara oss en del tid.
Vi pratade om olika redigeringsprogram som kan användas, främst Adobe eller någon gratisvariant så som Canva.
Canva kan användas för enklare redigering och är lätt för att sätta sig in i som nybörjare. Till sist diskuterade vi
även förslag på aktiviteter under mottagningar.
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Träff 7 – VT21 19/4, Digitalt, LinTek ZOOM
Gustav Segerlind (IO, TKL)
Erik Lundell (Marknadsföringsansvarig, LinTek)
Filip Vannfält (Informationsansvarig, TLTH)
Cornelia Thane (Chefredaktör Osqledaren THS)

Syfte: Återkoppling och vad som känns relevant att diskutera.

Ansvarig: Nya Marknadsföringsansvarig, LinTek

Agenda: Bestäms av INTORK vid möteskallelse.

Detta var ett möte där vi inte hade någon agenda utan bara dök upp och pratade om hur vårt arbete gick just nu,
vilka problem som vi mötte, stora som små. Detta gjorde att vi kom in på området rekrytering till kårernas
ledningsgrupp och de olika metoderna som vi använt oss av i coronatider.

Avslutande reflektioner
INTORK-träffarna har varit väldigt roliga och lärorika för oss allihop. Det vi önskar mest är att vi hade kunna
träffas i person och inte bara över ZOOM. Vi tror att detta ledde till att vi inte var jätte tajta som grupp och var
därför inte särskilt aktiva i slack och hade därför en delvis bristande kommunikation mellan mötena. Vi hoppas
verkligen att detta är något som kommer bli bättre till nästa verksamhetsår. Till nästkommande verksamhetsår vill
vi därför skicka med att just jobba på mer kontinuerlig kommunikation. Ta vara på varandra och försök att hålla
uppe gemenskapen för att få ut så mycket som möjligt av den kunskap som finns oss emellan. Vi hoppas att ni kan
vara öppna med de frågor ni har och att alla gör sitt bästa för att bidra med samtalsämnen och de lösningar man har
på liknande problem. Var inte rädda för att grotta ner er ordentligt i ämnen, det ger inga resultat om man bara
skrapar lite grann på ytan.
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Verksamhetsberättelse – RUBIK

Sammanfattning
RUBIK 20/21 har till stor del påverkats av Covid-19-pandemin. Det har inneburit att alla RUBIK:s
träffar fått hållas digitalt över zoom och att mycket av det som diskuterats präglats av
distansstudiernas svårigheter. RUBIK har haft 5 digitala träffar totalt där några av de ämnen som
diskuterats varit distanstentor, videoövervakning, anonyma tentor och studentinflytande på olika
utbildningsnivåer. Två av träffarna hölls med andra arbetsgrupper inom Reftec. En träff  hölls
tillsammans med INTORK där marknadsföring av utbildningsbevakning diskuterades och en träff
var tillsammans med STORK där internationalisering stod på agendan.

För att upprätthålla gemenskapen inom RUBIK har det hållits digitala kvällsaktiviteter i form av
spelkvällar efter de flesta träffarna. Ett större kvällsevent, Whine and Cheese Club, har också hållits
för att underhålla deltagarna och skapa en trevlig stämning i gruppen.

Mål och syfte
Huvudsyftet med RUBIK ska vara att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Reftecs
medlemskårer samt inspirera RUBIKs medlemmar i deras arbete.

Medlemmar
Här skrivs arbetsgruppens mål och syfte, tas från verksamhetsplanen.

● Teknologkåren vid LTH, TLTH
○ Rebecca Svensson, Huvudansvarig för utbildningsfrågor 20/21
○ Alexandra Billett, Utbildningsansvarig för externa frågor 20/21
○ Axel Syrén, Utbildningsansvarig för interna frågor 20/21

● Tekniska Högskolans Studentkår, THS
○ Filip Axelsson, THS Chef  för Utbildningsinflytande2020
○ Oscar Stenström, THS Chef  för Utbildningsinflytande2020
○ Agnes Berg, THS Chef  för Utbildningsinflytande 20/21
○ Tilda Byrstedt, THS Chef  för Utbildningsinflytande2021

● Linköpings teknologers studentkår; LinTek
○ Linnea Bergman, Utbildningsansvarig 2020
○ Johannes Knutas, Utbildningsansvarig 20/21
○ August Helgesson, Utbildningsansvarig 2021

● Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK
○ Eleonora Hedin, Utbildningsbevakningsenhetens ordförande

● Chalmers Studentkår
○ Gabriel Aspégren, Utbildningsenhetens ordförande 20/21
○ Svante Trelsmo, Utbildningsenhetens vice ordförande 20/21

● Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, TKL
○ Linnea Taipalensuu, Utbildningsenhetens ordförande 20/21

● Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN
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○ Karl Wildt, Studiebevakare med utbildningsansvar - Teknik 20/21
○ Fredrik Jonasson, Studiebevakare med utbildningsansvar - Externt 2020
○ Casper Fredriksson de Rond, Studiebevakare med utbildningsansvar - Externt

2021

Kalendarium och innehåll

Träff 0 – 23-24/9, Zoom och Zoom
Syfte: Diskutera hur distansstudierna och återgången till campus undervisning har fungerat under
höststarten, vad har förändrats sedan i våras?

Agendaansvarig: UTN
Logistikansvarig: TLTH

Agenda:
● Distansstudier
● Digitala lösningar

Agenda och utfall:
Träffen var planerad för att prata om covid när återgången till campus var igång. Vi planerade att ha
det på Zoom eftersom det var ett extra möte utöver de fyra träffar som planeras normalt.

Första dagen diskuterades schema och lokaler, hur skulle lärosätena hantera återgången? Vissa
lärosäten prioriterade förstaårsstudenter och undervisning med hög grad av interaktion. Det var en
blandning av campus, distans och hybrid. Vi diskuterade även kvalitetssäkring, där vi konstaterade
att det var svårt eftersom det inte fanns några regler för de nya uppläggen. De flesta kårer hade
gjort eller var på gång att göra en enkät till alla studenter.

Under första dagen kom vi även in på hur vi hanterade möten. Om de var hybridmöten hade vissa
kårer som strategi att gå fysiskt, medan andra hade policies att bara ha möten på Zoom. Vi tog även
upp hur vi hanterade interna möten i kåren. På slutet diskuterades även vilka lösningar vi tror
kommer finnas kvar samt hur vi hanterar fusk. Alla var överens om att Zoom-övervakade tentor är
ett nödvändigt ont, men inte något som borde finnas kvar när pandemin är över. Hybridmöten
däremot trodde vi skulle underlätta även i framtiden om man har flera campus.

Andra dagen fortsatte vi att prata om digitala lösningar innan vi utvärderade och avslutade träffen.
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Träff 1 – 16-17/11, Zoom (Göteborg och Chalmers), tillsammans med
INTORK
Syfte: Hur sköts examinationsmomenten? Är alla anonyma? Hur når vi ut till studenterna och
informerar dem på rätt sätt?

Logistikansvarig: Chalmers
Agendaansvarig: TKL

Agenda:
● Anonyma tentamen
● Riktlinjer för examination
● Programråd och studentpåverkan
● Göra utbildningsbevakning sexigt (m. INTORK)

Agenda och utfall:
Första dagen inleddes med en diskussion om anonym tentamen. Fem av sju lärosäten använde sig
av anonyma tentor och ännu färre använde anonyma inlämningar. Dock var det många som
frångått anonymiteten under pandemin. En orsak till det var att det inte fanns Canvasstöd för att
lämna in anonymt. Därefter följde en menti om varför anonymitet är viktigt och vilka alternativa
lösningar som finns. Frågan om fler examinationsformer (andra än tentamen) bör var anonyma.

Under diskussionen om Riktlinjer för examination stod det klart att i princip alla lärosäten har sådana
riktlinjer för salstentamen. Det varierade däremot om det fanns dokument som gällde för duggor
eller inlämningar. Nästan inget lärosäte hade riktlinjer som gällde vid distanstentamen. Det fortsatte
sedan en diskussion om det skulle var bra att ha föreskrifter som gäller vid distanstentamen.

Därefter diskuterades tentavakter under pandemin. De flesta lärosätena använde sig av äldre
tentavakter som inte kunde vakta tentor under pandemin. Dessutom saknade många större salar där
det var möjligt att ha coronasäkra avstånd. Frågan om det var rätt att “tvinga” studenter till
salstentor under pandemin diskuterades också.

Alternativa examinationsformer under pandemin diskuterades. De flesta tentorna hade inte fått
ändrad examinationsform. Det fanns ingen enighet ifall andra examinationsformer var bättre eller
sämre. Munta var uppskattat av vissa lärare men är också svåra att göra anonyma.

Slutligen diskuterades studentrepresentanter. Kårerna har generellt dålig insyn i programråden och
man lägger stor tillit att programrådsrepresentanterna rapporterar till kåren vid behov. Svårt att
rekrytera studentrepresentanter överlag. Frågan om hur man kan göra
studentrepresentantsuppdraget mer attraktivt diskuterades också.

Dag två inleddes med att kartlägga marknadsföringen i dagsläget. Hur ser det ut på de olika kårerna,
vilka kanaler används samt hur marknadsföringen för studentrepresentantsposter ser ut.
Diskussionen går sedan vidare på hur man kan göra studiebevakning och påverkan “sexigt”. Hur
kan man och bör man belöna arbetet som representanterna lägger ner. Dagen avslutas med
diskussioner om marknadsföringen verkligen når ut till gemene medlem eller om det bara når de
som redan är väldigt aktiva.
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Träff 2 – 14-15/12, Zoom (Umeå och NTK)
Syfte: Hur sköts studiebevakningen för forskarutbildningarna? Hur fungerar kontakten med
doktoranderna? Hur sköts kvalitetsarbetet på kurserna, kursvärderingarna, hur tas de vidare?

Logistikansvarig: NTK
Agendaansvarig: THS

Agenda:
● Uppföljning anonyma tentor, längre check-in? < 60 min?
● Masterbevakning
● Forskningsutbildningsnivå
● Kursvärderingar

Agenda och utfall:
Första dagen började med en runda där kårerna fick prata lite om vad som är aktuellt för dem just
nu. Distansundervisning är fortsatt aktuellt för alla. Förra träffens diskussioner återkopplades kring
– hur har det gått för kårerna vid lärosäten där det inte finns anonyma tentamen? TKL berättade
om en pilot med anonyma tentor som ska göras under vårterminen.

Ett av de stora fokusen under dag 1 var kursutvärderingar och lärosätenas arbete med
kvalitetsfrågor. Kring kursutvärderingar diskuterades främst standardiserade formulär, fritextsvar,
svarsfrekvens och goda idéer utväxlades kring hur man kan öka svarsfrekvensen samt göra att
studenterna upplever att det är värt att besvara. Lärosätenas kvalitetssäkringssystem diskuterades
och det är tydligt att våra lärosäten arbetar väldigt olika med sin kvalitetssäkring. Även här lyfts
några goda exempel.

Det andra fokuset under dag 1 var studentinflytande i forskarutbildningsfrågor. Först förklarade
kårerna lite kring hur varje kår samordnar sina doktorander och gemensamt för de flesta är att det
är svårt att samordna doktorander samt att hitta doktorander som kan/vill vara
studentrepresentanter i relevanta organ. Ett stort problem här är språkfrågan, men även tidsbristen.
Som extra dagordningspunkt diskuterades doktoranders förlängningar på grund av
covid-19-pandemin, då det varit en stor diskussion vid vissa lärosäten. Summan av kardemumman
är att lärosätena inte tänker ge generell förlängning och att det upplevs svårt samt otydligt att
bedriva påverkansarbete i frågan. Slutligen diskuterades även gränsdragningen mellan
utbildningsbevakning och arbetsrätt, eftersom de flesta doktorander är dels studerande, dels
anställda.

Under den andra dagen diskuterades studentrepresentation på masternivå och hur det fungerar på
respektive lärosäte. Gemensamt kom vi fram till att kårerna är bättre på studentrepresentation och
studentinflytande på utbildning på grundläggande nivå samt att man kan bli bättre på att ha
studentinflytande på utbildning på avancerad nivå.
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Frågan kring engagemang bland internationella studenter togs upp där RUBIK diskuterade hur
deras kårverksamhet var uppbyggd i relation till förutsättningar för internationella studenter att
engagera sig inom kårverksamheten. En gemensam vision är att kunna få masterstudenter mer
engagerade och inkluderade i sektionernas och centralkårernas verksamhet.

Träffen avslutades med en uppdatering om coronaläget på de olika lärosätena, relaterat till
distansundervisning, innan vi tackade för den här gången.

Träff 3 – 29-30/3, Zoom (Linköping och LinTek), tillsammans med STORK
Syfte: Diskutera coronas påverkan på studenterna och utbildningen, hur har studenternas situation
och utbildning förändrats. Företagens påverkan på utbildningen, både uppdragsutbildningen och
arbetslivsanknytningen i studierna.

Logistikansvarig: LinTek
Agendaansvarig: TKL

Agenda:
● Pass med STORK

○ Internationalisering
○ Coronas påverkan på studenter utbildning och psykiskt
○ Studenthälsan beroende på utbildning?

● Företag och utbildning
○ Arbetslivsanknytningen i utbildningarna
○ Poänggivande uppdragsutbildning – hur ser vi på att företag “köper”

högskolepoäng åt deras anställda?

Agenda och utfall:
Första dagen var bara med RUBIK. Där diskuterades arbetslivsanknytningen i utbildningarna. Det
varierade väldigt mycket mellan lärosäten, program och kurser. Det fanns ingen tydlig enighet i detta
på något lärosäte. Vissa saknade det helt. Frågan om poänggivande uppdragsutbildning lyftes. Vissa
såg det som att företag “köper” högskolepoäng. Efter lite diskussion och research i högskolornas
årsrapporter konstaterades att detta utgör en väldigt liten del av den totala budgeten och att det inte
finns något motstånd mot det i RUBIK så länge det inte påverkar grundutbildningen negativt.

Dag två hölls tillsammans med STORK. Där diskuterades internationalisering, och hur både
lärosätet och kåren arbetar med det. Det lyftes bland annat svårigheter med att få lärosätet att hålla
vissa möten på engelska när det finns studentrepresentanter som inte talar svenska. Även kårens
arbetsspråk och språk på styrdokument diskuterades. Det diskuterades även hur man kan få
sektionerna att arbeta mer med internationella studenter. Vissa kårer har särskilda sektioner för
doktorander eller för internationella.

Träff 4 – 6-7/5, Zoom (Lund och TLTH)
Syfte: Hur jobbar universiteten och högskolorna med examensarbeten?
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Logistikansvarig: TLTH
Agendaansvarig: NTK

Agenda:
● Exjobb och examen

○ Tillgång, finns det tillräckligt?
○ Får studenterna tillräckligt med stöd?

● Utrymme för övrigt eller fortsatta diskussioner?

Agenda och utfall:
Den här träffen diskuterades tillgången till exjobb och om studenterna fick tillräckligt med stöd i
processen. De flesta lärosäten hanterade detta bra och diskussionen blev inte särskilt lång. THS
visade upp KTH:s portal för exjobb som ett best practice. Frågan om problem med
migrationsverket vid exjobb som drar ut på tiden lyftes men det fanns ingen samlad bild över det
problemet. Efter den korta diskussionen om exjobb började överlämningen planeras och ansvar
delades ut. Därefter avslutades träffen och dag två ställdes in. Ett avstämningsmöte innan
överlämningen planerades in.

Avslutande reflektioner
Detta år har alla träffar varit helt på distans. Vi tycker att det har funkat okej, men tyvärr inte
optimalt. Den typ av diskussion och erfarenhetsutbyte som RUBIK ska ge, förs bäst fysiskt på plats.
Nu i efterhand skulle vi ha tänkt på att våga uppdatera agendan under årets gång så att den bättre
svarar mot kårernas behov och aktuella diskussioner. Det hade också varit bra om det fanns en
tydlig struktur för hur anteckningar förs och var dessa sparas, samt att det skrivs en sammanfattning
av varje träff  som sedan kan vara en del av verksamhetsberättelsen.

Uppdelningen logistik- och agendaansvarig har varit mindre viktig detta år, eftersom de
logistikansvariga inte har behövt göra så mycket, men vi tror att det kan vara bra att fortsätta med
det när träffarna blir fysiska igen. Det har varit lägre deltagande på kvällsaktiviteterna under året än
det brukar vara, men vi tror att dessa är en viktig del i relationsbyggandet mellan kårerna och dessa
bör fortsätta under nästa år. Förhoppningsvis sker träffarna fysiskt och fler är intresserade att var
med på kvällsaktiviteten. Vi tror fortsatt att det är bra om logistikansvariga planerar kvällsaktiviteten
då dessa har koll på vilka lokaler och aktiviteter som finns i respektive stad.

En reflektion är att strukturen på RUBIK-drive:n kan förbättras och behöver styras upp så att
minnesanteckningar och andra dokument samlas organiserat på ett ställe. Vi rekommenderar att
nästkommande RUBIK ålägger åt någon i gruppen att strukturera upp årets drive på ett enkelt sätt.
I år har vi haft svårt att hålla ordning på dokumenten.

De gemensamma passen med STORK och INTORK var bra men det fanns behov av att en
tydligare agenda med konkreta frågor som rör bägge grupperingarna. Ibland tog diskussionerna
stopp och ämnet kändes uttömt väldigt fort. Det kan vara bra att tänka på att i förväg diskutera
syftet med att ha en gemensam träff  och vad som skadiskuteras. Det är också viktigt att göra det
tydligt vem som har ansvar för vad så att träffarna blir uppstyrda med tydliga dagordningar. Det är
kul att ha träffar tillsammans och det kan underlätta för logisitkansvariga att samordna träffar.
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Kommunikationen på Slack har fungerat väl och har varit ett gott stöd under året, där vi har kunnat
ställa kortare frågor men också få inspel i större ärenden. Vi har också kunnat utlysa poster för
externa studentrepresentanter i t.ex. utbildningsutvärderingar, vilket har varit bra.

Överlämningen på Zoom har fungerat bra, om än bättre sommaren 2021 då folk har större vana av
den typen av aktiviteter. Överlämningen är en viktigt del i Reftec-samarbetet då tidigare års
erfarenheter förs vidare tillsammans med rekommendationer inför framtiden. Vår rekommendation
är att ha överlämningen i fysiskt format när så är möjligt, då teambuilding och nätverkande
begränsas i det digitala formatet.
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O���������� R����� – STORK
STORK has had four digital meetings. The first meeting was about Covid-19 and mental health
during darker months, the second was a start-up for the new members in the group and evaluation
but we also discussed the study environment. The third meeting was about equality and diversity
and socio-economic issues, and the fourth was together with STARK about alcohol culture and
sexual harassment and with RUBIK about internationalisation. The main focus has been
discussions and learning from each other.

Purpose
STORK will work for a good collaboration between the member unions regarding student welfare
issues such as working environment, equal opportunities (including for international students),
receptions, policies and plans for handling crises. STORK should function as a forum for exchange
of  knowledge and experiences between the unions todevelop each union within the student welfare
areas, but also as a competence development for the participants. STORK should also function as a
tool for collaboration between the member unions, also outside of  the specific meetings, so the
member unions can support one another when needed.

Members
THS: Ävelin Pantigoso, Head of  student Welfare 20/21

Gokul Panneerselvam, Head of  International2020 (fall),
Francesco Fenoaltea, Head of  International2021 (spring).

TLTH: Gabriella Andersson  Head of  Social affairs20/21

Chalmers Student Union: Anna Lindqvist, Student Welfare Officer 20/21

TKL: Karlo Ravlic, Head of  Social Welfare and Equality20/21

UTN: Henny Henriksson Larsson, Student Liaison officer head of  Student Welfare Affairs 20/21
Laleh Aftabi, head of  International Affairs2021 (spring)

LinTek: Elvira Ståhlbrand, Head of  Welfare and StudentSupport 20/21
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Calendar and Contents

Meeting 1 – 15-16/10, Göteborg, Chalmers Student Union (Digital)
Present: Anna Lindqvist (Chalmers), Gabriella Andersson (TLTH), Karlo Ravlic (TKL), Elvira
Ståhlbrand (LinTek), Ävelin Pantigoso (THS), Gokul Panneerselvam (THS). Henny (UTN).

STORKs first meeting was focused on evaluating how Covid-19 has affected us and mental health
during darker months. We worked with the “round-table-principle” so every union could share their
experiences and then there was time for discussion. The meeting was online but we still managed to
have good discussions even though it would be more giving to meet in person.

Day 1
Day one was divided into two sessions. The first session focused on evaluating our own work with
our challenges in the pandemic but also how Covid affected the union and our colleagues. The
unions are having different working situations during the pandemic. Important points that was
brought up:
- The Unions had a bit of  different challenges due to some differences in our work tasks and how
bad the Covid-19 situation has been at our geographical location.
- The situation demanded lots of  rethinking when arrangingevents, lots of  more work with
evaluating the students' situation.
- Overall a good experience at the office, a lot of us were working back at the office and got to meet
our colleagues. We all thought it was sad with a lot of  cancelled events.

The second session focused on how Covid-19 affected our students, how the study situation looked
on different campuses, what problem areas that have been located and how we as student unions
are following up the student well-being.

Important points that was brought up:
- The universities do have similar problems and solutions to the pandemic. However they have
come differently far ahead in the process (online exams etc).
- A lot of  the unions are doing surveys and the resultswere similar. We have all experienced
problems with exams, study places and loneliness.
- Hard to give feedback to the students from the results from the surveys.
- The different universities might be heading in different directions, some might be going in the
right direction and some might be shutting down more. Hopefully not though.
- Reflect on what's your job and what’s the university's job, say no when you have to!

Day 2
Day two was also divided into two sessions. The first session focused on mapping the risks with
mental health during darker months and also the decrease in wanting to engage in social
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engagements. How much does the darker month affect the students and is there a bigger risk in
combination with Covid-19.

Important points that was brought up:
- The international students often gets more affected of  the dark
- Students already feel lonely after Covid-19, will not get better during darker months.
- Need more help resources for students, can be more busy after covid-19 and there are

already too few! Some students feel troubled using help.
- The student health service is already overburdened, so Covid-19 is a challenge for

them as well.

Session two on day two focused on what kind of  work the union and the school does and can do to
prevent mental health issues, especially during the darker months.

Important points that was brought up:
- The unions do have event weeks with focus on mental health and well-being to discuss and

educate students in the issues.
- International students are often excluded from the national student life. Also in the

decision that the school makes since the documents are in swedish.
- PhD students are often separated from the union work with the 1st and 2nd cycle, but the

unions are often responsible for representing all students.
- Trying to include the students from the different programs (guild/sections/chapters) to

help. Also collaboration with the university.

Meeting 2 – 7/1, (Digital)
Present: Anna Lindqvist (Chalmers), Gabriella Andersson (TLTH), Karlo Ravlic (TKL), Elvira
Ståhlbrand (LinTek), Ävelin Pantigoso (THS), Francesco Fenoaltea (THS). Henny (UTN), Laleh
Aftabi (UTN)

The purpose of  STORKs second meeting was to introduceFrancesco from THS to Reftec and our
group STORK and also evaluate our previous meeting and how it went. This was thought to be a
shorter “bonus” meeting and was held digitally. We were also able to talk about the study
environment, both about the normal situation and now during the pandemic.

Session 1
Focus on introducing the operational plan and what RefTec and STORK is all about.

Important points brought up:

● Stork as an open environment for collaboration and cooperation between student unions
● Introduction to the structure of  Reftec and Stork
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● Presentation and confirmation of  timeline and main discussion points as presented in the
operational plan

Session 2

We made an evaluation of  the last STORK meeting and the setup.
Focus on the student environment during Covid-19, with Karlo talking especially about the student
environment in Luleå. We also talked about how the study environment has been during corona,
information between the university and it’s students. Lastly we discussed rooms for our
sections/chapters

Important points brought up:

● Everyone agreed that how STORK had worked during the last meeting was a good setup
for future zoom-meetings.

● For the big meeting with RUBIK and STARK it would be nice to have breakout rooms to
have more natural discussions.

● Most universities have difficulty reaching out to their students, but to varying degrees.
Information is HARD.

● Discussion about how the universities have been dealing with keeping study places open
during corona and stricter restrictions.

● How the different sections/chapters premises looks like, what does the university give to
the different unions.

● Karlo spoke about the physical environment on his Campus in Luleå. They have a lot of
problems with the older buildings, since they have discovered that the buildings have
moisture damages. LTU plans to build a new house to replace some of  the buildings which
have larger moisture damages. This will take a while though, in which the school is building
new indoor paviljons. This will not replace all the lecture areas, teacher workspaces and
study areas, which will create a larger issue in the future.

● In conclusion almost all of  the buildings have someminor och major moisture issue and
the university is placing ventilation buttons around the school to ventilate the room more.

● The different universities have different versions of  section/chapter rooms, some the union
are providing the rooms, and for some the university provides the rooms. What the
students are allowed to do with the rooms and use them for differ. Nice to have an
agreement of  what is allowed or not.

Meeting 3 – 15-16/2, Luleå, TKL (Digital)
Present:  Anna Lindqvist (Chalmers), Gabriella Andersson (TLTH), Karlo Ravlic (TKL), Elvira
Ståhlbrand (LinTek), Ävelin Pantigoso (THS), Francesco Fenoaltea (THS). Henny (UTN), Laleh
Aftabi (UTN)

The purpose of  STORKs third meeting was to discuss socio-economic issues and equality and
diversity. Each union presented how they work with the different topics, and we later discussed
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questions that arose from the round. The meeting was held online through zoom, as result of  the
pandemic.

Day 1

Session 1

In the first session we discussed the socioeconomic aspects. Both how the university works with
these questions but also the unions work. We discussed a lot about the differences between national
and international students and how the housing situation is in our cities. We also talked shortly
about supervision during digital exams and how different universities are handling it.

Important points brought up:

● Actions for these questions require more time and ability to understand different
perspectives, so it is good to discuss this frequently with a diverse group of  people to have
a broad scope and take.

● A huge difference between national and international students is the access to the CSN
loans, which radically change the relationship students have with money. Keeping this in
mind in the pricing of  students housing and own unionevents is very important for
integration.

● Everyone faces problems with accomodations, either cost or accessibility. Size of  the cities
seem to have an impact on how widespread these problems are.

● Many of  these issues are hard to influence. They areeither too big for the unions themself
(as with student housing) or the universities are not having a structure of  responsibility so it
falls between chairs (as with high course related costs).

● Supervision of  digital exams causes a lot of  stresswith cameras and internet connection
not always being stable.

● There has been some issues with people with extra exam time where examiners are worried
about cheating

Session 2
We discussed how the Universities and Student Unions actually are working with equality and
diversity. We also talked about what our focus has been this year. We will continue the discussions
tomorrow since the time ran out (if  we have more todiscuss).

Important points brought up:
● Work related to Covid-19 takes a lot of  time fromall of  us
● Some have been focusing on mental health during Covid-19 as well
● There is a variety of  work, both from the union and the universities, in the topic of  equality

and diversity.
● Collaboration between the university and student unions is key to have consistency and

widespread information.
● Internationalization has been one of  the focus areas for a long time, to engage and listen to

international students and problems they are facing.
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Day 2

Session 1
We discussed different documents (policies and other important documents) both at the union and
the university concerning equality and diversity work. There was also discussion about how the
work is being done in real life, how we coordinate the students at the guilds/sections/chapters, how
we work with internationalisation, if  we have events and how to work with student influence.

Important points brought up:
● Discussion on how to engage sections and other students in the equality and diversity

work. It can be difficult if  there is no culture ofworking with equality and diversity.
(Hoodies? :D )

● Many universities and unions are implementing code of  conduct, but there has been a
struggle to implement consequences. There is still work to be done in streamlining the
process of  handling reports.

● We discussed what documents we have and how we use them. Similar to all Unions is that
the University often finds it difficult to hold meetings in english. Agendas and other
documents are often written in swedish.

● Collaboration with sections and associations of  theunion is beneficial as it can lead to
different perspectives and a more sustainable amount of  work. Establishing councils is
usually beneficial, taking care of  making said councils appealing to invite students to get
involved.

● Importance of  trying to work with the culture at the sections when talking about equality
and diversity. If  the sections feel that the workwill contribute to their own organisation
then that makes them more motivated to participate.

● Important differences between national and international students in how much
information is accessible to them, as most documents are in swedish additionally to some
students not being familiar with the work of  the union.

● Giving out information about equality and where students can turn into more than once in
a year

Meeting 4 – 29-30/4, Linköping, LinTek (Digital)
Present: Anna Lindqvist (Chalmers), Elvira Ståhlbrand (LinTek), Ävelin Pantigoso (THS),
Francesco Fenoaltea (THS), Karlo Ravlic (TKL), Gabriella Andersson (TLTH), Henny Henriksson
Larsson (UTN), Laleh Aftabi (UTN), STARK, RUBIK

The digital meeting with both STARK and RUBIK went really well, the discussion part was a little
bit harder to start but when it started it continued well. We didn’t feel it was harder to be that many
people in a meeting. We would recommend using breakout rooms or talk to your neighbor to
discuss questions, then bring it back to the whole group. This worked really well during the
discussion with STARK. One positive aspect to do this collaboration was that the other groups did
bring up their perspective on these topics that we both work with. And the topics suited us all well.
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Day 1

Session 1
We spoke about NAT (Narcotica, Alcohol and Tobacco) where we stated our school’s and union’s
opinions around these topics. We also brought up how the situation is in our regions compared to
the school. We stated the issues we as a union were having with alcohol, drugs or tobacco.

Important points brought up:
● All students unions have a strict policy against drugs and alcohol abuse, and all put effort

into education of  the involved volunteers
● It’s important to always have alcohol free alternatives and work towards making them not

feel like second choices but as equally viable drinks
● In terms of  subgroups and chapters there is varying levels of  responsibility, but generally

the student unions have been praised for their work by authorities.
● No union seems to have a big problem with drugs, with some variation amongst them.

Later laughing gas was brought up since technically legal, but the general feeling was to
avoid its use.

● We discussed how we expect it will be like once activities reopen thanks to successful
vaccinations. It will be important to offer students a safe environment where they can party
responsibly, to possibly avoid some people being excessive in their celebrations.

● Good alcohol culture start with the receptions, so extra attention should be placed there
● Policy documents and ideas can be found in the Meeting 4 folder
● We made a document about things to think about when we are allowed to have parties and

events again concerning alcohol consumption.

We discussed harassment issues and how the university and union handles incidents, how they work
continuously and examples incidents and how they have been handled. We also discussed more in
detail problems during the receptions and how they are handled.

Important points brought up:
● Many surveys - important with feedback from the result.
● The unions often have education for volunteers, especially important in the introduction

since the new students often need to trust and rely on the older students.
● Important with marketing of  support resources, manyunions are doing campaigns for this
● Can sometimes be easier to reach out to people close to the ones that actually need help.

Easier to listen to someone you know.
● We talked about how to inform those who arrange the receptions about how to not misuse

their power over the new students.
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● It’s difficult to “punish” students who have behaved in an unacceptable way during, for e.g.,
the reception/introduction.

● How many incidents of  harassment is reported varies in the unions, but all seem to have a
“mörkertal” (amount of  incidents that is never reportedon) that happens in the universities
and unions.

Day 2

Day 2 had one meeting with RUBIK, where the group had one session with focus on
internationalization.

We discussed the situation of  internationalizationat the different universities, with a focus on
documents and language. We also discussed the situation with PhD chapters and their difficulties
with language and involvement.

Important points brought up:
● We are all working on translating documents, some are closer to being done and some not.

Some have even tried to hire external companies to translate the documents.
● For all the unions and universities the official language is swedish, with varying degrees of

readiness to handle non-swedish speakers in the university functions.
● It’s easier to get students to join receptions or other events that are pointed towards

international students when students get merit-points in exchange.
● A lot of  the unions have sections that are responsible for  doctoral students, for most of

the unions this works very well.
● There are difficulties with the university being persistent in using swedish as a meeting

language when there are international students being representatives. Many universities
translate their documents.

● It is easier to participate if  you do not have toask to switch the language.
● Important to try to include the international students by having an alternative in english

but at the same time integrating them into the swedish culture.
● Receptions have been effective in starting the process of  integration, but the organization

of  them varies across universities. For some events for internationals and masters are
organized by the chapters, for others they are organized centrally.

Final Reflections

We have learned a lot from each other and had some great discussions! We also had a lot of  fun, but
of  course it is a bit sad that we have not been able to have any physical meetings. It was good to be
able to learn how other universities and unions work with different topics and get the chance to
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discuss with people with similar responsibilities. This resulted in us being able to bring new ideas
back to our own organizations and improve our work there. Below is a summary of  what has been
working well during the year and what can be improved.

Has been working well:
- Writing a summation of  the discussion at the end ofeach meeting
- Roundtable discussion
- Prepared questions in the agenda so everyone can do some preparations before the

meeting
- Cook alongs are lots of  fun

Has been working less well:
- Meetings with other groups have to be taught through to have good discussion flow
- Digital format worked well, but we imagine discussions could have been better in a IRL

format
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Revisionsberättelse 

 

Jag har granskat räkenskaper och handlingar avseende räkenskapsåret 2020/2021 för  

Föreningen Reftec. 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 

 

Jag tillstyrker  

att resultat-och balansräkning fastställes, 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Luleå den 27: september 2021 

 

 

 

Therese Östling 

Revisor 
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 822002-1664  Balansrapport  Utskrivet:  21-09-27

 Preliminär  13:03
 Räkenskapsår: 20-07-01 - 21-06-30  Senaste vernr:  19
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-07-01 - 21-06-30

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Finansiella anläggningstillgångar
 1332  SEB Aktiesparfond  22 996,87  -12 940,00  10 056,87
 1333  SEB Europafond  21 149,91  0,00  21 149,91
 1335  SEB Korträntefond SEK-Lux  18 185,53  0,00  18 185,53
 S:a Finansiella anläggningstillgångar  62 332,31  -12 940,00  49 392,31

 S:a Anläggningstillgångar  62 332,31  -12 940,00  49 392,31

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1930  SE-banken  3 421,42  6 860,00  10 281,42
 S:a Kassa och bank  3 421,42  6 860,00  10 281,42

 S:a Omsättningstillgångar  3 421,42  6 860,00  10 281,42

 S:A TILLGÅNGAR  65 753,73  -6 080,00  59 673,73

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2091  Balanserad vinst/förlust  -43 813,73  -15 084,00  -58 897,73
 S:a Eget kapital  -43 813,73  -15 084,00  -58 897,73

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  0,00  -776,00  -776,00
 2990  Övriga interimskulder  -21 940,00  21 940,00  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -21 940,00  21 164,00  -776,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -65 753,73  6 080,00  -59 673,73

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00


