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Kallelse extrainsatt kårstyrelsemöte 2021/2022  
Måndag, 2022-05-23, kl. 17:00, Wallenberg (Kårallen) samt Zoom 

Kallade 

LinTeks kårstyrelse 2021/2022  
LinTeks kårledning 2021/2022  
Teknologsektionernas ordförande samt vice ordförande 
Internrevisor  
Inspektor  

Personer berörda av punkt §205-206 

Föredragningslista  

196. Mötets öppnande 

197. Val av justerare 

198. Adjungeringar 

199. Fastställande av mötets behöriga utlysande 

200. Fastställande av föredragningslista  

201. Föregående mötesprotokoll 

202. Per capsulam-beslut 

203. Presidiebeslut 

204. Rapporter och meddelanden 

 

205. Val av Kårordförande 22/23    Val 

206. Val till Valberedningen 22/23    Val 

207. Ändring av RefTecs Stadgar    Beslut 

208. Övriga frågor 

209. Mötets avslutande 

 

https://liu-se.zoom.us/j/69199290631
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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2022-05-23 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
 
Beatrice Ronsten 
Lucas Sevelin 
David Stigsmark 
Elvira Ståhlbrand 
Johan Sundqvist 

 
Övriga 
 
Jonatan Forslund 
Ramazan Kock Uslu 
Simon Tidare 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2022-05-23 
 
Plats: Wallenberg (Kårallen), samt Zoom 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
196. Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Elvira Ståhlbrand förklarar mötet öppnat, klockan 17:08.  
 
197. Val av justerare  
Beslut: att välja David Stigsmark till justerare för mötet. 
 
198. Adjungeringar 
Utöver kårstyrelsen är delar av valberedningen, samt den sökande till posten som tillförordnad 
kårordförande, närvarande på mötet. 
 
Beslut: att adjungera Simon Tidare med närvaro- och yttranderätt. 
        att adjungera Jonatan Forslund med närvaro- och yttranderätt. 
            att adjungera Ramazan Kock Uslu med närvaro- och yttranderätt. 
  
199. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Kallelse och handlingar skickades ut 2022-05-19. 
 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.  
 
200. Fastställande av föredragningslista 
Yrkande 200.1: Elvira yrkar på att ändra namnet på punkt 205 från Val av Kårordförande 22/23 till  
Val av tillförordnad Kårordförande 22/23. 
 
Yrkande 200.2: Beatrice yrkar på att lägga till en punkt i föredragningslistan. Punkten som ska 
läggas till är punkt 208. Val av LinTeks representant på Kårservice ägarförenings föreningsstämma. Detta 
innebär även att ordinarie punkt 208 och 209 blir punkt 209 respektive 210. 
 
Beslut: att bifalla yrkande 200.1. 
        att bifalla yrkande 200.2. 
       att fastställa föredragningslistan i sin helhet efter ovannämnda revideringar. 
 
201. Föregående mötesprotokoll 
Det finns ett föregående mötesprotokoll som inte är lagt till handlingarna; 12 – 20220509. 
 
Beslut: att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 
 
202. Per capsulam-beslut 
Lämnades utan åtgärd 
 
203. Presidiebeslut 
Lämnades utan åtgärd 
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204. Rapporter och meddelanden 
Kårstyrelsen har sedan föregående möte fortsatt jobba med verksamhetsplanspunkten genom att 
diskutera de förändringsförslag som tagits fram. Styrelsen har även diskuterat planen framöver 
för både SOF och kårordförande. Utöver det har styrelsen fortsatt överlämningen till 
nästkommande styrelse och skickat ut information om äskningsbesluten som togs på föregående 
möte. 
 
205. Val av tillförordnad Kårordförande 22/23 
FuM har ålagt styrelsen att välja en tillförordnad Kårordförande då posten fortfarande var vakant efter 
verksamhetsårets sista FuM-möte. Att bli vald som tillförordnad Kårordförande innebär att den som sitter på 
posten får exakt samma ansvar och arbetsuppgifter som en ordinarie kårordförande. Däremot måste den 
tillförordnade kårordföranden bli genomröstad som kårordförande under nästkommande FuM-möte för att inte 
längre anses som tillförordnad Kårordförande utan i stället som Kårordförande för resterande verksamhetsår.  
 
Innan mötet hade valberedningen och styrelsen en intervju med Ramazan för att ställa kompletterande frågor som 
var mer anpassade för rollen som Kårordförande. Ramazan är sedan tidigare invald som Näringslivsansvarig 
22/23. 
 
Ramazan har som beskrivits i kårstyrelsemöte #9 2021/2022 många av de relevanta erfarenheter 
som passar bra i en ledarroll. Han har tidigare varit ordförare för ED-sektionen, men också varit 
projektledare för EDGB login. Dessutom anses Ramazan komplettera vKO 22/23 på ett bra 
sätt. Av dessa anledningar finner kårstyrelsen att Ramazan skulle passa bra i rollen som 
tillförordnad Kårordförande. 
 

Beslut: att entlediga Ramazan Kock Uslu från posten som Näringslivsansvarig 22/23.  

att vakantsätta posten Näringslivsansvarig 22/23. 

            att välja Ramazan Kock Uslu (██████-████) till tillförordnad Kårordförande 

22/23. 

  

206. Val till Valberedningen 22/23 
Kårstyrelsen har fått in en nominering från valberedningen att välja Clara Hallin till LinTeks 
valberedning. Styrelsen anser att nomineringen är rimlig och att Clara skulle passa bra i 
valberedningen. Clara har dock önskat att bara sitta på posten under hösten 2022. Nomineringen 
finns att hitta i handlingarna. 

Beslut: att välja Clara Hallin till valberedningen under hösten 2022. 
 
207. Ändring av RefTecs Stadgar 
Styrelsen har fått in ett förslag till ändringar i RefTecs stadgar. En större förändring rör punkt 6.4 
Ansvarsfrihet. Förslaget på den nya stadgan finns att hitta i handlingarna. 
 
Beslut: att fastställa RefTecs stadgar enligt förslag i handlingarna. 
 
208. Val av LinTeks representant på Kårservice ägarförenings föreningsstämma 
Den 2022-06-09 ska Kårservice ägarförening ha föreningsstämma. Då Beatrice, som sitter invald 
som LinTeks representant för föreningsstämman, inte kan delta, föreslås i stället Lucas ta hennes 
plats under denna föreningsstämma.  
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Beslut: att välja Lucas Sevelin till LinTeks representant på Kårservice ägarförenings 
föreningsstämma den 2022-06-09. 

 
209. Övriga frågor 
Lämnades utan åtgärd – I och med att detta är sista ordinarie mötet för kårstyrelsen 21/22 vill jag som 
sekreterare tacka för mig. Veni, vidi vici ☺ 
210. Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Elvira Ståhlbrand förklarar mötet avslutat klockan 17:21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                      _______________________________ 
Datum                  Johan Sundqvist, Sekreterare 
 
 
 
_______________________________                      _______________________________ 
David Stigsmark, Justerare                          Elvira Ståhlbrand, Kårstyrelseordförande 
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Anställning av doktorandombud – styrelsebeslut 

Bakgrund till tjänsten 
Under början på 2000 talet så hade LinTek ett doktorandombud som var anställt på 25% och 

finansierades av den intuition som doktoranden var anställd vid, i stället för att doktoranden 

skulle undervisa. Detta togs dock bort, men behovet har kvarstått. Kårerna drog därför igång ett 

gemensamt arbete för att tillsätta ett doktorandombud som kulle vara oberoende från 

universitetet, men det krävdes medfinansiering för att tjänsten skulle vara möjlig. 

I samband med att kåruppdraget förnyades i januari 2022 så förhandlades det fram med 

fakulteter samt universitetet hur denna tjänst skulle finansieras. Majoriteten finansieras av 

fakultet och universitet, med motkravet att den vi anställer ska ha disputerat. Resterande 

bekostas av kårerna gemensamt genom statsanslaget. 

I frågan om vem som skulle anställa har flera olika alternativ diskuterats, men det har sedan 

långt tillbaka varit av stor vikt att det inte är universitetet som anställer för att framhäva att 

doktorandombudet ska vara oberoende från universitetet. Ett alternativ som har diskuterats är 

om Kårservice ska anställa, men då det är långt ifrån Kårservice syfte som det ser ut idag ansågs 

det inte som den bästa lösningen. Vidare har det undersökts om LUST ska anställa, det skulle 

dock kräva en stor upptrappning i organisationen LUST då det idag endast är personer som är 

valda i LUST genom sina uppdrag i en kår. Slutligen landade kårerna i att det är bäst om en kår 

anställer doktorandombudet, men den ska fortfarande jobba kåröverskidande. Eftersom LinTek 

idag redan har en anställd och därmed har strukturen på plats föll valet på LinTek. 

Anställningsprocessen 
Processen för att anställa ett doktorandombud inleddes med att en projektgrupp för 

anställningen tillsattes den 9 februari 2022. Projektgruppen bestod av vKO från LinTek, KO 

från Consensus samt SUF från StuFF. Gruppen sattes ihop med en representant från varje kår 

för att få in alla kårers perspektiv, samt personer från både LUST-styrelsen och en från LUST-U 

samt LUST-DK för att kunna väga in flera olika perspektiv inklusive doktoranders perspektiv. 

Gruppen tog inledningsvis fram en tidsplan att jobba från, med flertalet avstämningar med till 

exempel prodekaner och studentkoordinator för att hjälpa till med arbetet och säkerställa att 

viktiga detaljer inte missats.  

Projektgruppen har säkerställt att allt kopplat till finansieringen är klart, och kommit fram till att 

det inte krävs några separata avtal med fakulteterna utan de kommer föra över pengar till LinTek 

i samband med utbetalning av kåruppdraget. Vidare togs ett avtal mellan kårerna fram, där det 

specificerades vem som har vilket ansvar och att det till exempel är LinTek som är ansvariga för 

arbetsledning och arbetsmiljö, medan det är kårerna gemensamt som ansvarar för de 

övergripande arbetsuppgifterna.  

Den 1 maj 2022 publicerades anställningsannonsen på arbetsförmedlingen. Vidare så köptes 

också annonser hos tidningen universitetsläraren samt hemsidan ideellajobb.se. Föreslagen 

kandidat har varit på en intervju som hölls av projektgruppen, och personen ansågs av 

projektgruppen som en väl lämpad kandidat. 
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Presentation av föreslagen kandidat 
Det kandidaten som projektgruppen föreslår heter Rina Blomberg, och hon har precis slutfört 

sin examen som filosofie doktor. Rina har en kandidatexamen i kognitionsvetenskap, en 

mastersexamen i kognitiv neurovetenskap samt numera en tvärvetenskaplig doktorsexamen 

inom funktionsnedsättning och samhälle, alla tre från Linköpings Universitet. 

Rina är prestigelös och beskrivs även som ambitiös och engagerade. Från tiden som doktorand 

på LiU har hon tagit med sig erfarenheter och perspektiv som kan vara mycket användbara 

inom rollen som doktorandombud.  

Rollen är helt ny för kårerna, och att Rina drivs av att hjälpa andra och förstå hela processen 

samt sätta en stabil grund gör att projektgruppen tror hon kommer passa utmärkt på uppdraget. 

Rina har stor erfarenhet av möte med olika människor i olika miljöer genom sina många 

intervjuer för forskningen hon genomförde, erfarenheter som kan appliceras under möten med 

doktorander i svåra situationer under detta uppdrag.  

Förslag till beslut 
Med ovanstående som grund föreslår jag Kårstyrelsen besluta 

att presidiet 21/22 ges mandat att skriva på anställningsavtal med Rina Blomberg till 

tjänsten som Doktorandombud 


