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Inledning 
Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka 

kårfullmäktige styr LinTek. 

Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund. Verksamhetsplanen 

lyfter fram några av de långsiktiga målen och strategierna i mål- och visionsdokumentet. Varje projekt 

i verksamhetsplanen är utformad för att både kårstyrelsen och de heltidarna som kårstyrelsen anser bör 

vara involverade ska kunna arbeta med dem. Verksamhetsplanen är formulerad i punkter som styrelsen 

skall genomföra samt effektmål, om möjligt kopplade till strategierna, som kompletterar dessa med ett 

eller flera önskade effekter som resultat utav genomförandet av projektet.  

Det är kårstyrelsens uppgift att under sensommaren konkretisera verksamhetsplanen i form av 

projektplaner för varje del i verksamhetsplanen, och i dessa fastslå de aktiviteter som för LinTek 

närmare effektmålen och de långsiktiga målen i mål- och visionsdokumentet. 

Avstämning av arbetet med verksamhetsplanen och hur arbetet går mot projektplanerna ska redovisas 

för fullmäktige under antingen sista mötet före årsskiftet eller första mötet efter årsskiftet. 

Innan nästa års verksamhetsplan tas fram ska en halvtidsutvärdering ske av projektens utveckling, 

aktiviteternas effekt och hur väl effektmålen förväntas uppnås. Med detta i beaktande utvärderas om 

någon del av verksamhetsplanen bör arbetas med ytterligare genom en förlängning eller utveckling och 

nästa verksamhetsplan tas fram. När projektplanerna löpt ut sin tid ska en utvärdering av hur väl 

projekten föll ut göras och en sammanfattning av projektens utfall skrivas. Denna sammanfattning ska 

inkluderas i LinTeks verksamhetsberättelse. 
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LinTeks arbete med studentpåverkan 

I slutrapporten från verksamhetsplanspunkten “LinTeks plats vid LiU” från verksamhetsåret 

19/20 fastställs att studentpåverkan inte utförs i den utsträckning som önskas av vissa intressenter 

med följande GAP-analys: 

Det är tydligt att påverkan är en stor del av vad en studentkår är, och studentpolitik kan ses som sprunget ur 

tanken om påverkan. Även om studentpolitik kan vara svårt att definiera har de flesta som engagerar sig i kåren 

en personlig bild av vad det innebär och på vilka plan påverkan ska göras. LinTek bedriver idag mycket påverkan 

mot framförallt LiU, främst genom arbetet av UA, SAc, KO och vKO. Känslan av att det inte bedrivs mycket 

studentpolitik kommer dock från att det finns en skillnad mellan de arbete som görs, som är relativt fast i rollen 

redan vid tillträdet, och den personliga bild som finns. Dessutom tydliggörs få initiativ till påverkan och få resultat 

av påverkan; utan tydliggörande är det svårt att få en övergripande bild av det som åstadkoms. En sista faktor är 

att LinTek i många frågor är överens med LiU eftersom LinTek i många frågor är del av processen. För de som 

anser att studentpolitik är att höja rösten mot universitetet är därför LinTeks studentpolitik föga imponerande. 

Detta till trots är det kårstyrelsens mening att LinTeks förtroendevalda bör ges utrymme i sina roller som 

representanter att driva frågor som de brinner för.  

LinTek bedriver enligt analysen idag viss studentpåverkan som ett vanligt år kan anses tillräcklig. 

Vad som dock uppdagats under hanteringen av pandemin är att när LinTeks åsikter starkt 

motsätter sig LiUs har vi bristfälliga verktyg för att bedriva studentpåverkan utanför de organ vi 

skapat tillsammans med universitetet. Ett konkret exempel på detta är frågan om att ta bort 

omtentaperioder under hösten och våren, en fråga som LiU arbetat med i många år men som 

faller bort inom LinTek efter att ledningen skiftats en eller två gånger. Detta resulterar i att det 

uppfattas oväntat när LiU lyfter frågan igen med ett resultat nästan färdigt, och LinTek behöver 

snabbt ta ställning till en fråga som för årets ledningen är helt ny, trots att frågan behandlats 

tidigare år.  

Under verksamhetsåret 2020/2021 har en avstämning införts varje vecka mellan UA, CAMO-

stud (tidigare SAc) och KO för att snabbare stämma av tankar kring frågor som behandlas i olika 

forum på universitetet för att kunna visa upp en gemensam front. Tidigare arbete har gett goda 

resultat på den kortsiktiga studentpåverkan, men metoder för att arbeta med långsiktig 

studentpåverkan saknas fortfarande.  Under 2021/2022 har arbetet med denna grupp utvecklats 

vidare.  

I detta bör även ett medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) utredas. SFS är en 

sammanslutning av majoriteten av Sveriges studentkårer som driver nationell studentpåverkan 

och LinTek är en av få studentkårer som ej är medlemmar. LinTek har genom åren pendlat i att 

vara medlemmar och då den senaste utförliga utredningen om medlemskap genomfördes 04/05 

bör även detta ingå i arbetet med att kartlägga och utreda LinTeks arbete med studentpåverkan. I 

denna utredning lyftes det att LinTek genom ett medlemskap i SFS bland annat får förbättrad 

information och påverkansmöjligheter, men på grund av både höga kostnader och hög tidsåtgång 

valde man att inte gå med. Det är dock inte säkert att detta fortfarande gäller idag och en ny 

utredning för att se ifall det kan vara lönsamt för LinTek med ett medlemskap i SFS bör åter göras. 

I denna del kan även LinTeks arbete med eventuell nationell studentpåverkan undersökas. Därför 

vill Kårstyrelsen 21/22 med denna verksamhetsplanspunkt kartlägga hur LinTek arbetar med 

studentpåverkan idag, och därefter utreda hur LinTek bör agera i framtiden.  
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LinTek skall därför 
• Kartlägga hur LinTek bedriver studentpåverkan idag. 

• Utreda hur LinTek bör bedriva studentpåverkan i framtiden. 

• Utreda om LinTek bör bli medlem i Sveriges förenade studentkårer 

Mål och vision 
• Varje teknolog skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin situation på LiU. 

• Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet. 

• Alla teknologer skall behandlas på lika villkor. 

• Varje teknolog skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin situation på LiU. 

• LinTek skall vara den självklara representanten för teknologerna 

Effektmål 
• LinTek har en tydlig plan för hur  både kortsiktig och långsiktig studentpåverkan ska 

bedrivas. 

• LinTek arbetar aktivt för att driva studenpåverkan enligt framtagen plan. 

• LinTek har ett tydligt underlag för varför/varför inte vi är medlemmar i SFS.  

• Gemene teknolog har en tydlig bild av dennes möjlighet att påverka studietiden genom 

LinTek. 

Tidigare dokument och projekt 
• Utredning om SFS 04/05 

• Rapport från SFS-FuM 2014 

• Motion angående LinTeks studentpåverkan från FuM [2, 19/20] 

• Slutrapport för VP-punkten “LinTeks plats vid LiU” från verksamhetsåret 2019/2020 
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Hur ska LinTek arrangera studiesociala evenemang 
De senaste åren har varit utmanande för LinTeks studiesociala evenemang, inte bara på grund av 
pandemin. Bland annat har engagemangen stundtals beskrivits som ohållbara, men det har även 
funnit utmaningar i att bibehålla kontinuitet mellan åren. Som kår ska vi, enligt svensk lag, 
bedriva utbildningsbevakning. Att vi valt att också arrangera stora studiesociala evenemang har 
kommit som en följd att skapa ett bättre studentliv, och troligtvis även delvis på grund av att vi 
är en stor och stabil organisation. 
 
Genom att göra en enkel omvärldsanalys bland de andra teknologkårens i Sverige så kan vi se att 
t.ex. Chalmers har valt att arrangera event genom ett separat bolag. Detta kan ge en ökad 
kontinuitet och en ekonomisk säkerhet för LinTek ifall evenemang inte går så bra.  Vidare kan 
bolag lättare behålla studenter under en längre period än ett år, eller kanske till och med erbjuda 
monetära ersättningar.  
 
Det är dock inte säkert att detta är rätt väg att gå, och styrelsen vill därför öppna upp för fler 
lösningar. De stora studiesociala evenemangen bidrar utan tvekan till en stor studentnytta, 
därför föreslår Kårstyrelsen att fokus i denna utredning ska ligga på hur LinTek kan genomföra 
dessa bra och inte undersöka om de ska genomföras eller inte. Vidare bör det ta fram en 
handlingsplan för hur detta ska arbetas vidare med. 

 

LinTek skall därför 
• Undersöka hur LinTeks evenemang ska arrangeras 

• Undersöka möjligheten att flytta över arrangemangen till extern part, både redan 
existerande extern förening och nystartad förening/bolag under LinTek 

• Ta fram en handlingsplan för hur eventuella ändringar ska implementeras 
 

Mål och vision 
• Varje teknolog skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet. 

• LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation 

• LinTek skall vara en attraktiv organisation för teknologer att engagera sig i. 

• LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum. 

• LinTek skall ha en stabil ekonomi. 
 

Effektmål 
• Antalet sökande till poster inom LinTeks evenemang överstiger antalet platser 

• LinTek vet varför och hur de evenemang LinTek idag arrangerar ska arrangeras 

• Det är tydligt vem som arrangerar de evenemang LinTek arrangerar idag även i 
framtiden 

 

Tidigare dokument och projekt 
• Ett LinTek för framtiden (VP 12/13) 

• SOF-utredning (14/15 samt 15/16) 

• Hållbart engagemang (VP 17/18) 
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