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Kallelse kårstyrelsemöte #4 2021/2022  
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LinTeks kårledning 2021/2022  
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Internrevisor  
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48. Mötets öppnande 

49. Val av justerare 

50. Adjungeringar 

51. Fastställande av mötets behöriga utlysande 

52. Fastställande av föredragningslista  

53. Föregående mötesprotokoll 

54. Per capsulam-beslut 

55. Presidiebeslut 

56. Rapporter och meddelanden 

 

57. Verksamhetsplan för LinTek 2020/2021    Rapport 

58. Projektplan för Kårstugan 2021/2022     Beslut 

59. Ansvarsfrihet från RefTecs styrelse 2020/2021   Beslut 

 

60. Övriga frågor 

61. Mötets avslutande 
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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2021-10-18 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
 
Lucas Sevelin 
Johan Sundqvist 
Beatrice Ronsten 
Elvira Ståhlbrand 
David Stigsmark 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2021-10-18 
 
Plats: Wallenberg, Campus Valla & Zoom 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
48. Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Elvira Ståhlbrand förklarar mötet öppnat, klockan 18:30.  
 
49. Val av justerare  
Beslut: att välja David Stigsmark till justerare för mötet. 
 
50. Adjungeringar 
Lämnades utan åtgärd 
 
51. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2021-10-15. 
 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.  
 
52. Fastställande av föredragningslista 
Yrkande 52.1: Lucas Sevelin yrkar på att ändra punkt 59 från Ansvarsfrihet från Reftecs styrelse 
2021/2022 till Ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 2021/2022. 
 
Beslut: att bifalla yrkande 52.1. 

att fastställa föredragningslistan i sin helhet efter ovanstående revidering.   
 
53. Föregående mötesprotokoll 
Det finns ett föregående mötesprotokoll som inte är lagt till handlingarna, 3 – 20210927. 
 
Beslut: att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
 
54. Per capsulam-beslut 
Lämnades utan åtgärd 
 
55.  Presidiebeslut 
Lämnas utan åtgärd 
 
56.  Rapporter och meddelanden 
Sedan föregående möte har styrelsen haft möte med internrevisor och deltagit på FuM 2. 
Styrelsen har även haft uppstartsmöte med valberedningen. Vidare har sista överlämningspasset 
hållits om redigering av styrdokument. Dessutom har det börjats planera inför inval av 
kårledningen 2022. Till sist har styrelsen även skickat ut information om äskningar för föreningar 
och teknologsektioner. 
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57. Verksamhetsplan för LinTek 2020/2021 
Beslut: att notera verksamhetsplanen och lägga den till handlingarna. 
 
58. Projektplan för Kårstugan 2021/2022 

En reviderad projektplan för Kårstugan presenterades för kårstyrelsen.  

 

Beslut: att fastställa Projektplan för Kårstugan 2021/2022 enligt förslag i handlingarna.  

 

Notering: Projektplan för Kårstugan 2021/2022 kommer hållas levande och kan således uppdateras under 

projektets gång. 

 

59.  Ansvarsfrihet för RefTecs styrelse 2021/2022 
Då Beatrice Ronsten även var en del av ReTecs styrelse 2021/2022 la vederbörande ned sin röst 
under denna punkt. 
 
Beslut: att fastslå ansvarsfrihet för RefTecs styrelse 2021/2022. 
 
60. Övriga frågor  
Lämnades utan åtgärd. 
 
61.  Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Elvira Ståhlbrand förklarar mötet avslutat, klockan 18:39. 
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Motionssvar angående förändring av val till

kårfullmäktige
Styrelsen 21/22 vill först och främst tacka för en väl genomtänkt och välskriven motion. Efter en
genomgång av motionen och en diskussion kring dess fördelar och nackdelar har styrelsen dock kommit
fram till att en så stor ändring som föreslås kräver en större utredning. Således anser styrelsen att-sats ett
och tre ej bör bifallas vid denna tidpunkt. Vidare baserar styrelsen sitt beslut på den utredning som
gjordes under verksamhetsåret 05/06 om hur FuM-valet ska ske där det efter en utredning bland annat ej
kunde berättigas att införa valkretsar till valet av FuM. Ett av huvudargumenten kring detta var att ett
signifikant särintresse från de olika valkretsarna inte existerar, varpå valkretsar tappar sitt syfte.

Styrelsen föreslår istället att FuM ska besluta att uppdra kårstyrelsen en utredning om och hur upplägget
för FuM kan ske. För att detta arbete ska kunna göras ordentligt föreslår styrelsen att detta arbete är klart
och redovisas för FuM senast på möte nr 7, 21/22. Detta gör att eventuella förändringar skulle med god
marginal kunna implementeras inför valet till FuM 23/24.

Styrelsen är dock väl medveten om de svårigheter som uppstått vid rekryteringen av FuM de senaste åren
och finner därför att-sats två rimlig och berättigad.

Med anledning av argumenten ovan yrkar styrelsen:

att avslå första att-satsen.
att bifalla andra att-satsen.
att avslå tredje att-satsen.
att uppdra åt kårstyrelsen att utreda om förändringar i upplägget för FuM bör ske, och senast

presentera det på FuM nr 7, 21/22.

I samband med att motionen lämnades in till styrelsen skickades också önskemål på mer data inför
diskussionen, detta bifogas i Bilaga 1.
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Bilaga 1 - Svar på frågor kopplade till “Motion

angående förändring av val till kårfullmäktige”
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Statistik kring val till fullmäktige

År Kandidater Valförbund Valdeltagande Invalda ur valförbund

2002 Användes ej Användes ej

2003 Användes ej Användes ej

2004 Användes ej Användes ej

2005 Användes ej 19,16 % Användes ej

2006 54 st 6 st 23,78 % 24 av 31 ledamöter

2007 Ingen data hittad Ingen data hittad Ingen data hittad

2008 39 st 3 st 17,97 % (1393) 8 av 31 ledamöter

2009 42 st Inga 19,96 % (1571) -

2010 34 st Inga 20,21 % (1736) -

2011 29 st Inga 41,15 % (1334) -

2012 35 st Inga 37,47 % (1392) -

2013 33 st Inga 38,97 % (1399) -

2014 38 st Inga 44,79 % (1763) -

2015 32 st Inga 35,86 % (1327) -

2016 35 st Inga ? % (1470) -

2017 Ingen data hittad Inga Ingen data hittad -

2018 28 st Inga ? % (615) -

2019 30 st Inga ~38% (492) -

2020 30 st Inga ~22% (299) -

2021 27 st Inga 25,81% (404) -

LinTek gick 2006 över till det system vi har idag för val till fullmäktige. Inför detta gjordes en utredning
där flera andra alternativ , till exempel listval undersöktes. Slutsatsen från utredningen är att LinTek inte
bör kvotera in ledamöter till fullmäktige då det inte gick att identifiera några grupper som denna
kvoteringen skulle göras på. Att kvotera in ledamöter baserat på sektioner ansågs inte som ett alternativ
eftersom det då antas att alla medlemmar inom en sektion har ett gemensamt särintresse som är unikt för
just den sektionen, vilket inte kan garanteras vara sant. Att man övergick till att endast ha en valkrets var
bland annat en följd av att den uppdelningen som fanns fram till 2006 ansågs vara så pass dåligt
fungerande att den nästan var odemokratisk. Därför övergick man till personval, som ansågs vara den
metod som gjorde det lättast att kandidera och att det är lättare att få konsekvenser (oftast att inte bli
omvald) om en enskild ledamots agerande är olämpligt.

Hos andra kårer ser det väldigt olika ut, och vi har tyvärr ingen lista på exakt hur det ser ut i varje kår. Vi
ställde dock frågan till våra systerkårer inom RefTec och fick följande svar:
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Tekniska Högskolans Studentkår
- Varje valkrets har ett mandat. Sedan finns det lika många utjämningsmandat som delas ut utifrån

storlek på valkrets.
- Valkrets består av samma medlemmar som sektionerna, men likställs inte formellt (men i många

sektioner informellt)
- Kårfullmäktigeledamöter väljs på personliga mandat, i ett val som sköts från centralt håll. Det

finns ingen process för att avsätta en ledamot
- KF sammankallas fem gånger per verksamhetsår (läsår)

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
- 27 ledamöter, varje sektion (11) har ett garantimandat, för att alla ska vara representerade.
- Alla medlemmar röstar på alla kandidater, en valkrets endast. Inga partier eller liknande.
- Alla mandat är personliga även de som tillsätts via garantimandat. Mer om hur rösterna räknas

med rangordning och så kan man läsa om i vår stadga kap 12.
- Sammanträder ca 10 gånger per läsår, en gång i månaden ungefär.

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet

- Vår KF består av sektionsmedlemmar som blir inröstade av respektive sektion på deras
sektionsmöten, är totalt 23 ledamöter uppdelade beroende på medlemsantal i de olika
sektionerna.

Umeå naturvetar- och teknologkår

- Kåren är uppdelad i 8 sektioner baserat på programmens ämnesområden. Varje sektion har
stormöten där de bland annat väljer fullmäktige-ledamöter. De kan då nominera sig själva eller
andra i sektionen till de posterna. Endast fullmäktiges ledamöter har rösträtt i fullmäktige (kanske
självklart). Fullmäktiges presidium väljs av fullmäktige (och har inte rösträtt). Fullmäktige består
av 23 ledamöter.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

- Vårt fullmäktige (FUM) är vårt högst beslutande organ och består av 33 ledamöter och leds av 4
personer som utgör talmanspresidiet (talman, vice talman, sekreterare, vice sekreterare).
Ledamöter representerar våra 19 sektioner där man får olika många mandat beroende hur många
i sektionen som är medlemmar i kåren. De största sektionen har 3 mandat. Sektionerna får även
tillsätta lika många suppleanter som de har ordinarie ledamöter.

- Samtliga medlemmar får närvara på FUM men endast ledamöterna har rösträtt.
- Vi har 6 FUM på ett år, tre per termin. Varje FUM är planerat för två kvällar mitt i veckan.

Alla kårerna ovan uppger att det finns olika för- och nackdelar med hur deras kårfullmäktige är uppbyggt.
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Motionssvar angående möjlighet att kontrollera om

någon är student

Styrelsen 21/22 vill börja med att tacka för en välskriven motion. Vi tycker att förslaget är bra, och det är
en åsikt som kårstyrelsen anser att LinTek skulle kunna stå bakom. Vi tror, likt motionären, att detta
behöver skrivas in i åsiktsprogrammet för att det ska kunna arbetas med i framtiden.

Vid kontakt med LiU anser universitetets jurister att detta inte är förenligt med syftet för
personuppgiftsbehandling i samband med LiU-korten, vilket alltså gör motionärens förslag tekniskt
möjligt men inte förenligt med gällande tolkning av lagar och förordningar. Styrelsen föreslår därför att vi
inte ska begränsa oss till att denna verifiering av studenter ska ske med LiU-kortet. Däremot så vill vi
begränsa oss till att LiU endast ska tillhandahålla en tjänst som kan verifiera om en person är aktiv student
vid LiU eller inte.

Med anledning av argumenten ovan yrkar styrelsen:

att avslå motionen i sin helhet.
att i åsiktsprogrammet, under 6.1, lägga till “att LiU ska tillhandahålla en lösning för studenter och

studentföreningar där de kan verifiera om en person är aktiv student på LiU eller inte.”
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Motionssvar angående öppna IT-system

Styrelsen 21/22 vill börja med att tacka för en välskriven motion. Vi tror att detta inte är en genomförbar
lösning, eftersom universitets portfolio av IT-system är alldeles för stort. Om alla IT-system skulle krävas
ha en öppen API skulle det inkludera även små interna system som fyller en väldigt nischad uppgift.

Genom att kräva öppna APIer för alla IT-system skulle otroligt mycket arbetskraft behöva prioriteras om,
som måste tas från t.ex. Lisam-utvecklingen. Om vi skulle kräva av LiU att de måste öppna alla sina APIer
finns det en risk att det snarare hämmar utvecklingen av nya IT-verktyg, vilket skulle vara negativt både
för studenter och LiU som helhet.

Vidare är vi osäkra på vilken studentnytta detta förslaget bidrar med, och är därför osäkra på om det är
rätt att prioritera ner andra frågor för att driva denna.

Med anledning av argumenten ovan yrkar styrelsen:

att avslå motionen i sin helhet.
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Proposition Fastställa senaste dag för val 
till Kårfullmäktige 22/23  
Det konstituerande kårfullmäktigemötet är inplanerat till den 10 maj enligt kårfullmäktiges arbetsplan. För 

att valet ska hinnas sammanställas samt att kallelser till nyinvalda FuM-ledamöter ska hinnas skickas ut i 

stadgeenlig ordning bör det vara minst en veckas mellanrum mellan senaste dagen för valet och det 

inplanerade datumet för Konst-FuM.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att  fastställa senaste dag för val till Kårfullmäktige till den 29 april 2022  

  

KÅRSTYRELSEN 21/22 
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Amanda Forslund – Marknadsföringsansvarig 

LinTeks Valberedning har valt att nominera Amanda Forslund till Marknadsföringsansvarig. 

Amanda är 25 år gammal och har läst Grafisk Design & Kommunikation. Utöver sin utbildning 
inom design har hon tidigare haft posterna Tryck, PR & Webbansvarig i N-Phadderiet och Tryck 
& PR i Vargtass, Norrlands Nation. Under senaste året har hon varit Mottagningsansvarig i 
Norrköping och har därför erfarenhet av att sitta i kårledningen, samt har kunskap om LinTek 
som varumärke. 

Amanda är en utåtriktad och driven person. Hon har ett brinnande intresse för studentlivet och 
älskar att lära sig nya saker. Hon har också bra ideér för hur arbetet inom 
marknadsföringsutskottet kan utvecklas utifrån hennes utbildning i Grafisk Design & 
Kommunikation samt tidigare poster. Med erfarenheter från tidigare engagemang tycker vi att 
Amanda är en lämpad person för att driva marknadsföringsutskottets arbete framåt. 

Därför står LinTeks Valberedning bakom Amanda Forslund som Marknadsföringsansvarig. 
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Ingrid Rylander - Studiesocialt Ansvarig med 
mottagningsansvar 
 
LinTeks Valberedning har valt att nominera Ingrid Rylander till Studiesocialt Ansvarig med 
mottagningsansvarig. 

Ingrid är en glad och social person. Från intervjun och hennes tidigare engagemang är det tydligt 
att hon brinner för studentlivet på LiU. Hon har tidigare suttit som Spons & PR i TackLING 
och även engagerat sig inom SOF som bland annat Kommunikationschef. Från dessa 
engagemang har hon lärt sig att arbeta med många olika typer av människor, driva projekt och 
kommunicera med externa parter som alla är viktiga i rollen som SAm. 

Ingrid är en strukturerad person med tydliga visioner om hur man kan utveckla studentlivet 
utifrån pandemin men ändå bevara tidigare traditioner. Med sin insikt i LinTeks arbete från 
tidigare erfarenheter som Kårfullmäktige och sin förmåga att arbeta självständigt kommer hon 
vara ett bra tillskott till Kårledningen. Med sin djupa insikt i studentlivet på LiU och LinTeks 
verksamhet tycker vi i Valberedningen att Ingrid skulle passa bra som stöd för studenter och 
Kårledningen. 

Därför står LinTeks Valberedning bakom Ingrid Rylander som Studiesocialt Ansvarig med 
mottagningsansvar. 



 

 

2021-11-11 
 

 

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 

Cecilia Bergman – Mottagningsansvarig i Norrköping 
 
LinTeks valberedning har valt att nominera Cecilia Bergman till Mottagningsansvarig i 
Norrköping. 

Cecilia är 26 år gammal och en strukturerad person med många erfarenheter i bagaget. Hon läser 
nu sitt första år på GDK men har tidigare läst fyra år på medieteknik. Hon har bland annat varit 
vice general i Skurkeriet 19/20, ordförande i damföreningen Mette och rekryteringsansvarig i 
styrelsen för medieteknik. Som studienämndsordförande har hon dessutom fått en inblick i 
samarbetet mellan LinTek och sektionerna. 

Cecilia är en trygg och förtroendeingivande person som brinner för mottagandet av nya 
studenter. Efter att ha testat olika roller under flera tidigare mottagningar, innan såväl som efter 
pandemin, tycker vi i valberedningen att Cecilia är redo att vara Mottagningsansvarig i 
Norrköping. 

Därför står LinTeks Valberedning bakom Cecilia Bergman som Mottagningsansvarig 
Norrköping. 
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