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Kallelse kårstyrelsemöte #3 2022/2023  
Måndag, 2022-10-03, kl 18:30, Wallenberg, Campus Valla  

Kallade 

LinTeks kårstyrelse 2022/2023  
LinTeks kårledning 2022/2023  
Sektionsordföranden  
Internrevisor  
Inspektor  
 

Föredragningslista  

32. Mötets öppnande  
33. Val av justerare  
34. Adjungeringar  
35. Fastställande av mötets behöriga utlysande  
36. Fastställande av föredragningslista  
37. Föregående mötesprotokoll  
38. Per capsulam-beslut  
39. Presidiebeslut 
40. Rapporter och meddelanden 

 
41. Projektplan LARM2023       Beslut 
42. Fullmakt för Projektledare LARM      Beslut 
43. Konkretisering av VP 22/23      Beslut 
44. Ställa in SOF23 

 
45. Vice projektledare LARM2023      Val 

 
46. Övriga frågor  
47. Mötets avslutande  
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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2022-10-03 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
 
Johan Hedberg 
Julia Kortz 
Nathalie Svensson 
Ramazan Uslu 
Simon Andersson 
Tim Bodin 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2022-10-03 
 
Plats: Wallenberg, Campus Valla 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
32. Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet öppnat, klockan 18.30.  
 
33. Val av justerare  
Beslut: att välja Julia Kortz till justerare för mötet. 
 
34. Adjungeringar 
Lämnades utan åtgärd. 
  
35. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2022-09-30, vilket är tre dagar innan mötet. 
Dock var föregående mötesprotokoll ej medskickat, utan skickades i stället ut igår, och därför är 
mötet inte behörigt utlyst enligt stadgarna.  
Förslag att finna mötet behörigt utlyst trots detta.  
 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.  
 
36. Fastställande av föredragningslista 
Beslut: att fastställa föredragningslistan i sin helhet.   
 
37. Föregående mötesprotokoll 
Det finns ett tidigare mötesprotokoll som är justerat och kan läggas till handlingarna,  
2 – 20220905.  
 
Beslut: att lägga mötesprotokollet till handlingarna. 
 
38. Per capsulam-beslut 
Lämnades utan åtgärd. 
 
39.  Presidiebeslut 
Lämnades utan åtgärd. 
 
40.  Rapporter och meddelanden 
Styrelsen har avslutat rekryteringsperiod av SOF och valberedning och i dialog med MF och 
valberedningen påbörjat planering av fyllnadsrekytering av valberedning.  
Styrelsen har konkretiserat verksamhetsplanspunkterna för 22/23.  
Styrelsen har planerat för projektplansavstämningar i oktober. 
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41. Projektplan för LARM2023 
Projektplanen för LARM2023 innehåller förutom det som skickades med i handlingarna även två 
separata dokument med tillhörande Gantt-schema och Kommunikationsplan. 
 
Beslut: att fastställa projektplan för LARM2023, med tillhörande separata dokument nämnt ovan, 
enligt förslag i handlingarna.  
 
Notering: Projektplan för LARM2023 kommer hållas levande och kan således uppdateras under projektets 
gång. 
 
42. Fullmakt för Projektledare för LARM 
Yrkande 42.1: Julia Kortz yrkar på att bordlägga punkten.  
 
Beslut: att bordlägga punkten.  
 
43. Konkretisering av verksamhetsplanen för 2022/2023 
Styrelsen har gått igenom hur de praktiskt ska genomföra sina VP-punkter. För att lägga upp 
arbetet har därför en konkretisering av verksamhetsplanen tagits fram. 
 
Beslut: att fastslå konkretiseringen av verksamhetsplanen för 2022/2023 enligt förslag i 
handlingarna. 
 
44. Ställa in SOF23 
SOF-generalen väljs normalt in på våren drygt ett år innan evenemanget hålls. Posten var vakant 
efter ordinarie rekrytering samt alla efterföljande försök till fyllnadsrekrytering. Efter sommaren 
genomfördes ytterligare försök till att fyllnadsrekrytera general och ledningsgrupp för att snabbt 
starta projektet. 
Den genomförda fyllnadsrekryteringen hade ett lågt söktryck, däribland inga sökande till posten 
som general. Tidshorisonten för projektet anses nu, av styrelsen, vara för kort för att på ett 
hållbart sätt genomföras av en sent tillsatt projektgrupp, varför ytterligare fyllnadsrekrytering ej är 
aktuell. Detta ligger till grund för styrelsens beslut att ställa in SOF23. 
 
Beslut: att ställa in SOF23, enligt motiveringen ovan.  
 
45. Vice projektledare LARM2023 
PL Malin Moderato har nominerat Alice Svensson Finndahl till vice PL för LARM2023, 
motivering finns i handlingarna.  
 
Beslut: att välja Alice Svensson Finndahl till vice Projektledare för LARM2023.  
 
46. Övriga frågor  
Lämnades utan åtgärd. 
 
47.  Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet avslutat, klockan 18.47. 
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LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se>

Per Capsulam-beslut gällande ändringar i styrdokument 
6 meddelanden

LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se> 11 oktober 2022 11:14
Till: LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

Hej på er,

Här kommer förslaget på ändringar i styrdokument. Ändringarna ligger bifogade som pdf tillsammans med ordinarie
dokument. Röd text är sådant som tas bort. Gult är ny text. 

Bakgrund
Presidiet 21/22 hittade en del saker i styrdokumenten som de tyckte borde ändras efter att det gått över till nytt
verksamhetsår.  

Förslag 
Att godkänna förslagen i sin helhet med vissa redaktionella ändringar för stavfel.

Beslut
Svara "JA" om ni önskar att bifalla förslaget i sin helhet. 
Svara "NEJ" om ni önskar att avslå förslaget i sin helhet.

Med vänliga hälsningar, 

Simon Andersson 
Ordförande i kårstyrelsen 
Chairman of the board 

Linköpings teknologers studentkår
Tekniska högskolan 
581 83 Linköping 
www.lintek.liu.se
Inom LinTek hanterar vi dina personuppgifter enligt följande rutin: lintek.liu.se/gdpr 
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LinTek Kårstyrelse | Nathalie Svensson <nathalie.svensson@lintek.liu.se> 11 oktober 2022 16:23
Till: LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se>

JA 

Med vänliga hälsningar, 

Nathalie Svensson 
Ledamot Kårstyrelsen 
Member of the board 

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

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
--  
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KO | LinTeks Kårstyrelse" group. 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to styrelsen+unsubscribe@lintek.
liu.se. 
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/lintek.liu.se/d/msgid/styrelsen/CAKXLmO-
e3TnbTtZv6wfkt3aqWzXOMDhvxLavp2V%3D4v6bJPiuDA%40mail.gmail.com. 

LinTek Kårstyrelse | Johan Hedberg <johan.hedberg@lintek.liu.se> 12 oktober 2022 09:01
Till: LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se>

JA 

Med vänliga hälsningar, 

Johan Hedberg 
Kårstyrelseledamot 
Member of the board 

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

Den tis 11 okt. 2022 kl 11:15 skrev LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se>: 
[Citerad text är dold]
--  
[Citerad text är dold]

LinTek Vice Kårordförande - Julia Kortz <vko@lintek.liu.se> 12 oktober 2022 11:24
Till: LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se>
Kopia: LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

Ja 

Med Vänliga Hälsningar
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Julia Kortz 
Vice Kårordförande 
Vice President of the Union 
tel: 070-269 45 84

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

Den tis 11 okt. 2022 kl 11:15 skrev LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se>: 
[Citerad text är dold]
--  
[Citerad text är dold]

LinTek Kårstyrelse | Tim Bodin <tim.bodin@lintek.liu.se> 17 oktober 2022 16:48
Till: LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se>

JA

Den tis 11 okt. 2022 kl 11:15 skrev LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se>: 
[Citerad text är dold]
--  
[Citerad text är dold]

LinTek Kårordförande I Ramazan Uslu <ko@lintek.liu.se> 17 oktober 2022 18:55
Till: LinTek Vice Kårordförande - Julia Kortz <vko@lintek.liu.se>
Kopia: LinTek Kårstyrelseordförande - Simon Andersson <kso@lintek.liu.se>, LinTeks Styrelse <styrelsen@lintek.liu.se>

JA

Med Vänliga Hälsningar,

Ramazan Uslu 
Kårordförande 
President of the Union  
tel: 070-269 45 85

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

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

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/lintek.liu.se/d/msgid/styrelsen/
CABgKpgt0g10qnv1ZiSp92G0cY%3DLFSqfqLKfQ%2B_35V0o0NVAOHg%40mail.gmail.com. 
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Kostnadsställe Styrbudgetenhet Intäkter Kostnader Budget
22/23 

oreviderad 21/22 20/21
01. Fasta kostnader (B) Bidrag   0 kr - 104 000 kr - 104 000 kr - 104 000 kr - 117 100 kr - 132 100 kr

(C) Medlemmar  216 000 kr   0 kr  216 000 kr 216 000 kr 586 800 kr 586 800 kr
(D) Driftskostnader   0 kr - 710 193 kr - 710 193 kr - 699 156 kr - 686 035 kr - 559 677 kr
(L) LiU  50 000 kr   0 kr  50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr
(Q) Övrigt  1 000 kr - 61 392 kr - 60 392 kr - 60 392 kr - 42 428 kr - 84 248 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr - 52 620 kr - 52 620 kr - 52 620 kr - 52 620 kr - 35 500 kr

01. Fasta kostnader Total  267 000 kr - 928 205 kr - 661 205 kr - 650 168 kr - 280 383 kr - 192 325 kr
02. Central administration (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 333 053 kr - 333 053 kr - 332 591 kr - 285 974 kr - 320 408 kr

(B) Bidrag  150 000 kr   0 kr  150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr
(D) Driftskostnader  2 700 kr - 304 300 kr - 301 600 kr - 301 600 kr - 488 813 kr - 277 088 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 207 340 kr - 207 340 kr - 203 880 kr - 183 930 kr - 187 655 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 67 432 kr - 67 432 kr - 63 236 kr - 59 488 kr - 51 190 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 48 900 kr - 48 900 kr - 48 900 kr - 25 900 kr - 25 900 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 100 800 kr - 100 800 kr - 100 800 kr - 100 800 kr - 100 000 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 43 700 kr - 43 700 kr - 43 700 kr - 42 300 kr - 43 700 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr - 33 300 kr - 33 300 kr - 37 000 kr - 57 000 kr - 32 000 kr

02. Central administration Total  152 700 kr -1 138 825 kr - 986 125 kr - 981 707 kr -1 094 205 kr - 887 941 kr
03. Kårfullmäktige (D) Driftskostnader   0 kr - 22 808 kr - 22 808 kr - 22 808 kr - 22 750 kr -  30 kr

(G) Marknadsföring   0 kr - 12 000 kr - 12 000 kr - 12 000 kr - 12 000 kr - 12 000 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 25 600 kr - 25 600 kr - 25 500 kr - 25 500 kr - 25 480 kr
(L) LiU  81 200 kr   0 kr  81 200 kr 81 200 kr 97 995 kr 97 995 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 45 910 kr - 45 910 kr - 41 860 kr - 41 860 kr - 40 642 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 12 000 kr - 12 000 kr - 12 000 kr - 12 000 kr - 12 000 kr
(R) Representation   0 kr - 33 600 kr - 33 600 kr - 33 600 kr - 31 500 kr - 31 500 kr

03. Kårfullmäktige Total  81 200 kr - 151 918 kr - 70 718 kr - 66 568 kr - 49 615 kr - 25 657 kr
04. Kårstyrelsen (I) LinTek internt   0 kr - 10 010 kr - 10 010 kr - 9 940 kr - 7 420 kr - 9 940 kr

(L) LiU  60 000 kr   0 kr  60 000 kr 60 000 kr 26 000 kr 26 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 39 300 kr - 39 300 kr - 36 500 kr - 33 500 kr - 36 380 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 202 000 kr - 202 000 kr - 202 000 kr - 200 000 kr - 190 000 kr



(Q) Övrigt   0 kr - 128 000 kr - 128 000 kr - 86 333 kr 0 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 5 600 kr - 5 600 kr - 5 600 kr - 3 750 kr - 5 250 kr
(T) Tryck   0 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 500 kr - 1 500 kr

04. Kårstyrelsen Total  60 000 kr - 385 910 kr - 325 910 kr - 281 373 kr - 220 170 kr - 217 070 kr
05. Presidiet (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 643 872 kr - 643 872 kr - 593 156 kr - 595 488 kr - 582 324 kr

(D) Driftskostnader   0 kr -  700 kr -  700 kr -  700 kr -  700 kr -  700 kr
(L) LiU  675 000 kr   0 kr  675 000 kr 675 000 kr 575 000 kr 575 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 9 240 kr - 9 240 kr - 8 400 kr - 4 200 kr - 4 116 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 15 000 kr - 15 000 kr - 15 000 kr - 10 000 kr - 7 600 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 3 200 kr - 3 200 kr - 3 200 kr - 3 200 kr - 3 200 kr
(Q) Övrigt   0 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 36 040 kr - 36 040 kr - 35 740 kr - 14 000 kr - 13 980 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr - 6 800 kr - 6 800 kr - 6 800 kr - 5 200 kr - 5 200 kr
(U) Underhållning   0 kr - 43 300 kr - 43 300 kr - 42 000 kr - 292 000 kr - 29 000 kr

05. Presidiet Total  675 000 kr - 759 152 kr - 84 152 kr - 30 996 kr - 350 788 kr - 71 120 kr
06. Utbildning (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 621 715 kr - 621 715 kr - 572 877 kr - 572 162 kr - 559 485 kr

(B) Bidrag   0 kr - 309 000 kr - 309 000 kr - 309 000 kr - 309 000 kr - 309 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr - 15 000 kr - 15 000 kr - 15 000 kr - 15 000 kr - 15 000 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 16 500 kr - 16 500 kr - 16 500 kr - 17 600 kr - 17 600 kr
(K) Förtäring arangemang   0 kr - 23 100 kr - 23 100 kr - 21 000 kr - 21 000 kr - 20 580 kr
(L) LiU 1 208 947 kr - 369 947 kr  839 000 kr 839 000 kr 820 000 kr 820 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 28 600 kr - 28 600 kr - 26 000 kr - 26 000 kr - 25 480 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 22 720 kr - 22 720 kr - 22 720 kr - 29 840 kr - 26 240 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 10 800 kr - 10 800 kr - 10 800 kr - 10 800 kr - 10 800 kr
(Q) Övrigt   0 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 27 975 kr - 27 975 kr - 27 900 kr - 27 150 kr - 30 350 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr - 46 500 kr - 46 500 kr - 46 100 kr - 46 100 kr - 44 060 kr
(U) Underhållning   0 kr - 8 300 kr - 8 300 kr - 8 300 kr - 8 300 kr - 4 610 kr

06. Utbildning Total 1 208 947 kr -1 501 157 kr - 292 210 kr - 238 197 kr - 263 952 kr - 243 205 kr
07. Studiesocialt (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 548 656 kr - 548 656 kr - 505 536 kr - 504 821 kr - 557 906 kr

(B) Bidrag   0 kr - 343 500 kr - 343 500 kr - 376 000 kr - 376 000 kr - 256 000 kr
(C) Medlemmar   0 kr - 70 000 kr - 70 000 kr - 70 000 kr - 70 000 kr - 70 000 kr



(E) Deltagare   0 kr - 60 000 kr - 60 000 kr - 60 000 kr 0 kr 0 kr
(H) Sittning  11 500 kr - 176 300 kr - 164 800 kr - 164 800 kr - 162 100 kr - 82 800 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 38 360 kr - 38 360 kr - 36 600 kr - 36 600 kr - 35 500 kr
(L) LiU  710 000 kr - 25 000 kr  685 000 kr 685 000 kr 645 000 kr 645 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 17 350 kr - 17 350 kr - 16 100 kr - 19 700 kr - 16 510 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 37 000 kr - 37 000 kr - 37 000 kr - 29 500 kr - 14 100 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 77 200 kr - 77 200 kr - 77 200 kr - 77 200 kr - 77 200 kr
(Q) Övrigt   0 kr - 4 500 kr - 4 500 kr - 4 500 kr - 4 500 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 18 430 kr - 18 430 kr - 18 200 kr - 18 600 kr - 18 550 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr - 8 540 kr - 8 540 kr - 8 200 kr - 11 100 kr - 11 032 kr
(T) Tryck   0 kr - 4 000 kr - 4 000 kr - 4 000 kr - 4 000 kr - 2 000 kr
(U) Underhållning   0 kr - 12 000 kr - 12 000 kr - 12 000 kr - 12 000 kr - 12 000 kr

07. Studiesocialt Total  721 500 kr -1 440 836 kr - 719 336 kr - 705 136 kr - 681 121 kr - 508 598 kr
08. Marknadsföring (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 310 068 kr - 310 068 kr - 285 649 kr - 285 292 kr - 278 953 kr

(C) Medlemmar   0 kr - 210 000 kr - 210 000 kr - 210 000 kr - 350 000 kr - 350 000 kr
(D) Driftskostnader   0 kr - 56 712 kr - 56 712 kr - 39 837 kr - 62 844 kr - 42 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr - 405 000 kr - 405 000 kr - 385 000 kr - 393 000 kr - 375 000 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 5 500 kr - 5 500 kr - 5 500 kr - 5 500 kr - 6 600 kr
(L) LiU  345 000 kr   0 kr  345 000 kr 345 000 kr 345 000 kr 345 000 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 5 390 kr - 5 390 kr - 4 900 kr - 4 900 kr - 5 488 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 5 000 kr - 5 000 kr - 5 000 kr - 5 000 kr - 3 800 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 1 600 kr - 1 600 kr - 1 600 kr - 1 600 kr - 1 600 kr
(Q) Övrigt   0 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 4 825 kr - 4 825 kr - 4 800 kr - 4 550 kr - 5 300 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr - 2 400 kr - 2 400 kr - 2 400 kr - 1 600 kr - 1 600 kr
(T) Tryck   0 kr - 146 440 kr - 146 440 kr - 143 440 kr - 179 220 kr - 179 290 kr

08. Marknadsföring Total  345 000 kr -1 153 935 kr - 808 935 kr - 744 126 kr - 949 506 kr - 904 631 kr
09. Näringsliv (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 310 068 kr - 310 068 kr - 285 649 kr - 285 292 kr - 278 953 kr

(B) Bidrag  10 000 kr   0 kr  10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 0 kr
(F) Företagsintressen  524 500 kr - 52 500 kr  472 000 kr 472 000 kr 458 500 kr 319 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr - 22 000 kr - 22 000 kr - 22 000 kr - 20 000 kr - 20 000 kr
(H) Sittning  26 000 kr - 10 000 kr  16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 0 kr



(I) LinTek internt   0 kr - 7 700 kr - 7 700 kr - 7 700 kr - 7 700 kr - 8 800 kr
(L) LiU  15 000 kr - 15 000 kr   0 kr 0 kr 265 000 kr 0 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 16 830 kr - 16 830 kr - 15 300 kr - 7 500 kr - 6 468 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 21 352 kr - 21 352 kr - 21 352 kr - 12 000 kr - 12 800 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 18 100 kr - 18 100 kr - 18 100 kr - 18 100 kr - 21 100 kr
(Q) Övrigt   0 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 16 065 kr - 16 065 kr - 15 900 kr - 14 150 kr - 14 000 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr - 9 590 kr - 9 590 kr - 9 440 kr - 5 400 kr - 5 370 kr
(T) Tryck   0 kr - 1 400 kr - 1 400 kr - 1 400 kr - 1 400 kr - 1 600 kr

09. Näringsliv Total  575 500 kr - 501 605 kr  73 895 kr 100 159 kr 376 958 kr - 50 091 kr
10. LARM (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 310 068 kr - 310 068 kr - 285 649 kr - 285 292 kr - 278 953 kr

(D) Driftskostnader   0 kr - 6 500 kr - 6 500 kr - 6 500 kr - 5 000 kr - 5 600 kr
(F) Företagsintressen  190 000 kr - 10 000 kr  180 000 kr 180 000 kr 85 500 kr 287 500 kr
(G) Marknadsföring   0 kr - 172 100 kr - 172 100 kr - 158 500 kr - 147 400 kr - 103 400 kr
(H) Sittning  134 000 kr - 503 450 kr - 369 450 kr - 370 150 kr - 97 200 kr - 199 370 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 60 710 kr - 60 710 kr - 57 330 kr - 45 750 kr - 65 194 kr
(J) Mässa 4 489 500 kr - 846 700 kr 3 642 800 kr 3 242 753 kr 983 100 kr 1 010 150 kr
(K) Förtäring arangemang   0 kr - 294 706 kr - 294 706 kr - 265 810 kr - 130 626 kr - 39 504 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 25 870 kr - 25 870 kr - 23 210 kr - 23 420 kr - 19 644 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 55 700 kr - 55 700 kr - 52 700 kr - 35 700 kr - 7 250 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 22 820 kr - 22 820 kr - 21 550 kr - 19 150 kr - 9 400 kr
(Q) Övrigt   0 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr 0 kr
(R) Representation  27 000 kr - 84 315 kr - 57 315 kr - 52 950 kr - 69 450 kr - 25 850 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr - 2 400 kr - 2 400 kr - 2 400 kr - 1 600 kr - 1 600 kr
(T) Tryck   0 kr - 81 248 kr - 81 248 kr - 80 966 kr - 74 826 kr - 64 374 kr

10. LARM Total 4 840 500 kr -2 477 587 kr 2 362 913 kr 2 044 038 kr 132 186 kr 477 511 kr
11. LiTHanian (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 1 579 kr - 1 579 kr - 1 579 kr - 1 579 kr - 1 496 kr

(D) Driftskostnader   0 kr - 81 090 kr - 81 090 kr - 81 090 kr - 62 658 kr - 60 588 kr
(F) Företagsintressen  50 000 kr   0 kr  50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 100 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr - 8 500 kr - 8 500 kr - 8 500 kr - 8 500 kr - 5 750 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 15 400 kr - 15 400 kr - 15 400 kr - 15 400 kr - 16 500 kr
(L) LiU  40 000 kr   0 kr  40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr



(M) Mötesomkostnader   0 kr - 3 460 kr - 3 460 kr - 3 400 kr - 3 400 kr - 3 588 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 5 300 kr - 5 300 kr - 5 300 kr - 5 300 kr - 4 800 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 1 600 kr - 1 600 kr - 1 600 kr - 1 600 kr - 1 600 kr
(Q) Övrigt   0 kr - 2 000 kr - 2 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 12 025 kr - 12 025 kr - 12 000 kr - 11 300 kr - 12 050 kr
(S) Samarbetsorgan  41 500 kr - 7 400 kr  34 100 kr 34 100 kr 34 900 kr 36 100 kr
(T) Tryck   0 kr - 158 000 kr - 158 000 kr - 158 000 kr - 162 000 kr - 162 000 kr

11. LiTHanian Total  131 500 kr - 296 354 kr - 164 854 kr - 163 769 kr - 147 837 kr - 92 272 kr
12. Mottagningen (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 60 152 kr - 60 152 kr - 55 592 kr - 55 592 kr - 54 341 kr

(B) Bidrag   0 kr - 545 000 kr - 545 000 kr - 545 000 kr - 539 500 kr - 539 500 kr
(D) Driftskostnader   0 kr - 2 500 kr - 2 500 kr - 2 500 kr -  500 kr -  500 kr
(E) Deltagare  10 000 kr - 27 000 kr - 17 000 kr - 17 000 kr - 17 000 kr - 17 000 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 2 805 kr - 2 805 kr - 2 720 kr - 2 720 kr - 2 560 kr
(L) LiU  500 661 kr   0 kr  500 661 kr 500 080 kr 510 393 kr 510 393 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 7 168 kr - 7 168 kr - 7 168 kr - 9 800 kr - 3 800 kr
(O) Område   0 kr - 5 000 kr - 5 000 kr - 3 000 kr - 4 000 kr - 1 400 kr
(P) Strategiska medel   0 kr - 31 600 kr - 31 600 kr - 32 200 kr - 30 200 kr - 32 600 kr
(Q) Övrigt   0 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr - 1 000 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 9 650 kr - 9 650 kr - 9 600 kr - 7 600 kr - 7 600 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr - 60 420 kr - 60 420 kr - 58 300 kr - 60 140 kr - 51 050 kr
(T) Tryck   0 kr - 3 639 kr - 3 639 kr - 3 639 kr - 3 192 kr - 3 344 kr

12. Mottagningen Total  510 661 kr - 755 934 kr - 245 273 kr - 237 639 kr - 220 851 kr - 203 302 kr
13. Munchen Hoben (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 137 335 kr - 137 335 kr - 113 300 kr - 110 748 kr - 99 485 kr

(D) Driftskostnader   0 kr - 2 000 kr - 2 000 kr - 2 300 kr - 2 100 kr - 2 100 kr
(E) Deltagare  742 500 kr   0 kr  742 500 kr 715 000 kr 635 000 kr 655 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr - 13 000 kr - 13 000 kr - 5 000 kr - 5 000 kr - 6 300 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 36 450 kr - 36 450 kr - 36 200 kr - 33 600 kr - 42 256 kr
(K) Förtäring arangemang 1 076 000 kr - 424 725 kr  651 275 kr 551 216 kr 512 466 kr 615 492 kr
(L) LiU  45 866 kr   0 kr  45 866 kr 45 680 kr 16 541 kr 16 541 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 7 700 kr - 7 700 kr - 7 000 kr - 6 000 kr - 5 390 kr
(N) Bil och transport   0 kr - 64 500 kr - 64 500 kr - 60 500 kr - 64 660 kr - 62 000 kr
(O) Område  41 000 kr - 677 410 kr - 636 410 kr - 537 450 kr - 563 065 kr - 547 015 kr



(P) Strategiska medel   0 kr - 1 600 kr - 1 600 kr - 1 600 kr - 1 600 kr - 1 600 kr
(Q) Övrigt   0 kr - 31 000 kr - 31 000 kr - 21 000 kr - 1 000 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 29 545 kr - 29 545 kr - 29 520 kr - 26 420 kr - 24 870 kr
(T) Tryck  356 800 kr - 247 750 kr  109 050 kr 57 070 kr 74 950 kr 84 890 kr
(U) Underhållning   0 kr - 336 000 kr - 336 000 kr - 302 020 kr - 298 225 kr - 298 225 kr

13. Munchen Hoben Total 2 262 166 kr -2 009 015 kr  253 151 kr 253 076 kr 126 539 kr 282 682 kr
14. SOF (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr   0 kr   0 kr - 511 899 kr - 10 915 kr - 500 501 kr

(B) Bidrag   0 kr   0 kr   0 kr 155 000 kr 0 kr 155 000 kr
(D) Driftskostnader   0 kr   0 kr   0 kr - 22 610 kr 0 kr - 22 610 kr
(E) Deltagare   0 kr   0 kr   0 kr 719 500 kr 0 kr 723 734 kr
(F) Företagsintressen   0 kr   0 kr   0 kr 27 000 kr 0 kr 27 000 kr
(G) Marknadsföring   0 kr - 4 000 kr - 4 000 kr - 26 500 kr - 4 000 kr - 21 000 kr
(H) Sittning   0 kr   0 kr   0 kr 500 kr 0 kr 500 kr
(I) LinTek internt   0 kr   0 kr   0 kr - 198 530 kr - 3 800 kr - 198 054 kr
(K) Förtäring arangemang   0 kr   0 kr   0 kr 800 230 kr 0 kr 938 325 kr
(N) Bil och transport   0 kr   0 kr   0 kr - 5 000 kr 0 kr - 3 800 kr
(O) Område   0 kr   0 kr   0 kr -1 177 620 kr 0 kr -1 191 620 kr
(P) Strategiska medel   0 kr   0 kr   0 kr - 1 600 kr 0 kr - 1 600 kr
(Q) Övrigt   0 kr   0 kr   0 kr - 41 975 kr 0 kr - 52 475 kr
(R) Representation   0 kr   0 kr   0 kr - 90 700 kr 0 kr - 88 650 kr
(S) Samarbetsorgan   0 kr   0 kr   0 kr - 2 400 kr 0 kr - 1 600 kr
(T) Tryck   0 kr   0 kr   0 kr - 38 300 kr 0 kr - 38 300 kr
(U) Underhållning   0 kr   0 kr   0 kr - 8 000 kr 0 kr - 8 000 kr
(V) Kårtege   0 kr   0 kr   0 kr 27 587 kr 0 kr 44 167 kr
(W) Orkester   0 kr   0 kr   0 kr 211 380 kr 0 kr 252 680 kr

14. SOF Total   0 kr - 4 000 kr - 4 000 kr - 183 937 kr - 18 715 kr 13 196 kr
16. Avsättningar (P) Strategiska medel  210 000 kr - 210 000 kr   0 kr 0 kr 0 kr - 50 000 kr
16. Avsättningar Total  210 000 kr - 210 000 kr   0 kr 0 kr 0 kr - 50 000 kr
18. Kårstugan (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 1 579 kr - 1 579 kr - 1 579 kr - 1 579 kr 0 kr

(D) Driftskostnader   0 kr - 263 459 kr - 263 459 kr - 227 459 kr - 211 304 kr 0 kr
(I) LinTek internt   0 kr - 8 800 kr - 8 800 kr - 8 800 kr - 6 600 kr 0 kr
(M) Mötesomkostnader   0 kr - 6 160 kr - 6 160 kr - 5 600 kr - 4 200 kr 0 kr



(Q) Övrigt   0 kr - 33 636 kr - 33 636 kr - 33 636 kr - 8 632 kr 0 kr
(R) Representation   0 kr - 6 400 kr - 6 400 kr - 6 400 kr - 4 500 kr 0 kr
(X) Uthyrning  110 250 kr   0 kr  110 250 kr 110 250 kr 110 250 kr 0 kr

18. Kårstugan Total  110 250 kr - 320 034 kr - 209 784 kr - 173 224 kr - 126 565 kr 0 kr
19. Doktorandombud (A) Arbetsgivaravgifter   0 kr - 783 395 kr - 783 395 kr - 782 933 kr 0 kr 0 kr

(D) Driftskostnader   0 kr - 55 344 kr - 55 344 kr - 54 588 kr 0 kr 0 kr
(L) LiU  525 000 kr   0 kr  525 000 kr 525 000 kr 0 kr 0 kr
(P) Strategiska medel  125 000 kr - 1 600 kr  123 400 kr 123 400 kr 0 kr 0 kr
(Q) Övrigt  250 000 kr - 46 000 kr  204 000 kr 204 000 kr   0 kr   0 kr
(R) Representation   0 kr - 15 000 kr - 15 000 kr - 15 000 kr   0 kr   0 kr

19. Doktorandombud Total  900 000 kr - 901 339 kr - 1 339 kr -  121 kr   0 kr   0 kr
Grand Total 13 051 924 kr -14 935 805 kr -1 883 881 kr -2 059 688 kr -3 768 025 kr -2 672 823 kr
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PROJEKTPLAN
Kårstugan

Ansvarig: Emily Gulve
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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. Tidigare projektgruppen har även lagt mycket arbete på att styra upp projektet
gällande rutiner och arbetssätt, vilket kommer underlätta arbetet för årets projektgrupp.

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. Nytt för detta år är att detta även
inkluderar hur spons kan implementeras i stugan.

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

a Tillgänglighetsanpassning & brandskydd

b Renovering av kök

c Renovering av sovrum

d Renovering av sittningssal

e Byggnation av terrass

f Renovering av entrén

g Implementering av spons

h Marknadsföring av kårstugan

i Byte av fönster och dörrar
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j Planering av bastu & badtunna (källare)

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.

Sponsorer I form av privatpersoner och företag, förutsättning för att planerade
ambitioner ska gå att uppfylla
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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 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. Dessutom uppstår kontinuerliga
utmaningar ju längre arbetet fortskrider vilket också tar tid och energi att hantera. Förutom ovanstående
�nns även höga krav på PK att driva projektet framåt genom att driva projektgruppens arbete framåt, vilket
försvåras vid avsaknad av nödvändig kunskap och information.

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 våren). 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 då många olika moment hänger samman. 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. Det �nns sedan tidigare ingen tydlig plan för hur renoveringsarbetet ska de
ut under de avsatta åren. Detta riskerar medföra att varje ny projektgrupp börjar om från noll vid uppstarten
av deras arbete vilket gör att man går miste om värdefull tid. Istället behöver i dagsläget varje ny projektgrupp
revidera utförda projekt och idéer och sätta sig in i arbetet vilket tar onödigt lång tid.
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Genomförande och tidsramar
Delmoment Vad ska göras?

1 Projektplan

2 Uppstart av projektet med projektgruppen

3 Budget för verksamhetsåret

4 Fortsatt arbete de stora renoveringarna

5 Fortsatt arbete med sittningssal

6 Fortsatt arbete med sovrum

7 Planering och byggnation av terrass

8 Renovering av entrén

9 Sponsarbete

10 Marknadsföringsutredning

11 Fortsätta arbetet med driftsystem med regler för bokningar

12 Planering av bastu & badtunna (inkl källare)

13 Överlämning
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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. Fokus ligger först och
främst att genomföra de projekt som den tidigare projektgruppen lämnat över - stora renoveringar,
sittningssal och sovrum.
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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
vis.

LinTek skall arbeta för att synas bland studenter och nå ut med vad LinTeks syfte är bland
teknologer på universitetet.
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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. “

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”
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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 sju medlemmar med olika
ansvarsområden.
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Struktur

Följande poster ingår i projektgrupp kårstugan utöver PK:

Vice Projektledare (vPK)
Finns för att avlasta PK samt vara ett bollplank för PK vid beslutsfattande. Är även ansvarig för budget &
ekonomi tillsammans med PK.

Byggansvariga (2 st)
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.

Inredningsansvariga (2 st)
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.

Sponsoransvarig
Huvudansvarig för hur företag kan synas i stugan och på så sätt �nansiera projektet. Kommer även ha ansvar
för en del externa kontakter.
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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?
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?
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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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Proposition angående mottagningspolicyn
Mottagningspolicyn är en gemensam policy som beskriver hur mottagningen på Linköpings
universitet ska genomföras. Detta för att säkerställa en god kvalitet och vidareutveckling av
mottagningen. Policyn utvärderas efter varje mottagning med samtliga arrangörer och relevanta
intressenter.

De studiesocialt ansvariga från kårerna Consensus, LinTek och StuFF har tillsammans utvärderat
föregående års mottagningspolicy och tagit fram förslag på ändringar inför nästa år. Dessa kan
ses i bifogat dokument. Detta har presenterats för styrelsen, som står bakom de föreslagna
ändringarna.

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen

att godkänna mottagningspolicyn för mottagningen 2023.

KÅRSTYRELSEN 22/23
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Förord

Consensus, LinTek och StuFF, nedan kallade studentkårerna, bildar tillsammans Linköpings

universitets studentkårer (LUST). LUST är ett samarbetsorgan för medlemskårerna och har till

ändamål att driva frågor som rör alla studenter vid Linköpings universitet oavsett kårtillhörighet.

Studentkårerna ansvarar på uppdrag av Linköpings universitet, för att de nyantagna studenterna får

en bra mottagning till universitetet. För att säkerställa en god kvalitet och vidareutveckling av

mottagningsverksamheten har studentkårerna valt att genom LUST ta fram en gemensam policy för

hur mottagningsverksamheten ska genomföras.

Policydokumentet finns främst som ett styrdokument för de personer som arbetar med

mottagningsverksamhet med koppling till studentkårerna men är även intressant för den som önskar

ökad insyn i mottagningsverksamheten vid Linköpings universitet. Policyn ska utvärderas efter varje

mottagning i samråd med samtliga arrangörer och relevanta intressenter och vid behov revideras.

Text som ska tas bort

Text som ska läggas till/ vara kvar

Mikaela Alexanderson
Studiesocialt ansvarig
Consensus

Ingrid Rylander
Studiesocialt ansvarig
LinTek

Elliott Larsson
Studiesocialt ansvarig
StuFF
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1.Om mottagningen

Linköpings universitet är välkänt för den sociala introduktionen till studentlivet genom den

välorganiserade mottagningsverksamheten för de nyantagna studenterna. Mottagningen1 äger rum

under perioderna i samband med terminsstart och arrangeras av studenterna själva genom

studentföreningar som är mer eller mindre knutna till utbildningsprogram och/eller kurser vid

Linköpings universitet.

1.1 Syfte och målsättning med mottagningsverksamheten

Syftet med mottagningsverksamheten är att välkomna och förbereda de nyantagna studenterna för

deras tid vid Linköpings universitet. Det ska vara både roligt och spännande att börja studera och

mottagningen ska vara en period värd att minnas resten av livet. Målet med

mottagningsverksamheten är att ge varje nyantagen student möjlighet att bygga ett socialt nätverk

samt att lägga grunden för en god studieteknik.

Studentkårerna har som målsättning för arrangerandet av mottagningen att:

● Alla nyantagna studenter ska känna sig välkomna till Linköpings universitet och till att delta i

mottagningsverksamheten.

● Aktiviteterna ska till upplägget präglas av variation och tillgänglighet. De ska dessutom i

möjligaste mån rikta sig till alla nyantagna studenter.

● De nyantagna studenterna ska uppmuntras till att ta sina universitetsstudier på allvar.

● Ingen ska känna sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad.

● Alla aktörer ska ha ett sunt förhållningssätt till alkohol under mottagningen.

● Främja samarbetet och integrationen mellan studenter på olika utbildningar och fakulteter.

● Ge en introduktion till det rika och varierade studentliv som Linköpings universitet erbjuder.

1.2 Syfte med mottagningspolicyn

Policyn syftar till att studentkårerna och övriga aktörer inom mottagningsverksamhet ska nå en

samsyn kring vad som kännetecknar en god mottagning av nyantagna studenter. Förhoppningen är

att mottagningspolicyn ska verka för en positiv förändring av attityder och normer då det ligger i allas

intresse att mottagningen av de nyantagna studenterna sker på ett så bra sätt som möjligt.

1.3 Mottagningsperiodens omfattning

En mottagningsperiod Mottagningsperioden innebär det tidsspann då någon arrangör bedriver sin

mottagningsverksamhet. Mottagningsverksamheten måste vara godkänd av studentkåren.

Mottagningsperioden äger rum i samband med varje terminsstart och sträcker sig från det att den

första arrangören påbörjat sin mottagningsverksamhet tills att den sista arrangören har avslutat sin

mottagningsverksamhet, mottagningsperiod oavsett kårtillhörighet.

1 Mottagningen kallas i folkmun för Nolle-P. Namnet kommer av att den berörda perioden utspelar sig innan teknologernas första läsperiod.
Tiden innan läsperiod ett är period noll, allmänt kallad Nolle-P. Namnet har anammats över hela universitetet.
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Alla aktörer under mottagningsverksamheten ska följa mottagningspolicyn gentemot varenda

nyantagen student på Linköpings universitet oavsett kårtillhörighet under hela mottagningsperioden.
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2.Aktörer

Ett flertal aktörer är involverade på olika nivåer i mottagningsverksamheten på Linköpings

universitet. Denna policy berör de aktörer som på något sätt är knutna till mottagningsverksamheten

vid Linköpings universitet studentkårerna. Alla aktörer deltar under mottagningsverksamheten

frivilligt – ingen ska tvingas att delta. Dock är alla aktörer som väljer att delta under

mottagningsverksamheten bundna till sina åtaganden.

Alla aktörer ska under mottagningsperioden påvisa allvaret av studier vid ett universitet.

universitetsstudiernas allvar.

Aktörerna är:

● Studentkårer

● Arrangörer av mottagningsverksamhet

● Faddrar

● Skådespelare

● Godkända utomstående aktörer

En person som inte faller in under ovan nämnda aktörer får ej medverka i mottagningsverksamheten.

2.1 Studentkårer

Studentkårerna ansvarar för mottagningen gentemot Linköpings universitet. Kårernas huvudsakliga

uppgift är att samordna och koordinera de olika arrangörernas mottagningsverksamhet

mottagningsverksamheterna hos de olika arrangörerna, samt tillse att innehållet i de olika

mottagningarna de olika mottagningarnas innehåll är förenligt med denna policy.

Utöver mottagningspolicyn får kårerna bestämma ytterligare regler för sin respektive mottagning.

Dessa regleras i samarbetsavtal och/eller fadderkontrakt för respektive kår.

I händelse av samhällskris eller annan händelse som kan tänkas påverka mottagningens

förutsättningar ska studentkårerna sträva efter att tillsammans med universitetet lägga upp en

tidslinje för hur och när aktörerna kan förväntas få tydligare riktlinjer för förutsättningarna för

planeringen av mottagningen mottagningsplanerandets förutsättningar. I vissa detaljfall kan då dessa

förutsättningar väga tyngre än det här dokumentet.

2.1.1 Studentkårerna åtar sig att:

● Varje enskild studentkår ansvarar för att det finns en kontaktperson inom den egna

organisationen som underlättar kontakten mellan studentkåren och övriga aktörer.

● Planera och genomföra utbildningar för arrangörer av mottagningsverksamhet och faddrar.

Fadderutbildningarna planeras och genomförs i samarbete med Studenthälsan.

● Definiera datum då mottagningsperioden börjar och slutar.

● Se till att representanter för de olika arrangörerna samordnar sina verksamheter.

● Ansvara för att utvärdering av mottagningspolicyn sker.

● Upprätta samarbetsavtal med arrangörer samt fadderkontrakt.
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● Meddela eventuell förändring av färg på nykterfaddertröjor till alla arrangörer av

mottagningsverksamheten minst fyra månader innan mottagningsperiodens början.

2.2 Arrangörer av mottagningsverksamhet

De som arrangerar mottagningsverksamhet kan till exempel vara fadderier, mästerier, faddergrupper

och sektionsstyrelser. Vanligtvis planerar och genomför arrangörer mottagningsverksamhet för

nyantagna studenter vid den sektion arrangören representerar.  Som arrangör av mottagnings-

verksamheten tar du även på dig rollen som fadder.

Utöver mottagningspolicyn får arrangörer bestämma ytterligare regler för sin mottagning, så länge

dessa inte går emot mottagningspolicyn samt godkänns av respektive kår.

Ett flertal arrangörer genomför ett skådespel som varar hela mottagningen. Detta går att läsa mer om

under skådespelare avsnitt 2.4 Skådespelare.

2.2.1 Arrangörer av mottagningsverksamhet åtar sig att:

● Planera och ansvara för de sociala aktiviteterna under mottagningen.
● Tillse att minst en person är huvudansvarig för arrangörens mottagningsverksamhet under

planering och utförande av mottagningen.

● Ansvara för att ett avtal gällande mottagningsverksamhet skrivs på, för deras räkning, med

sin studentkår.

● Delta i de utbildningar, riktade mot arrangörer, som arrangeras av studentkårerna i samråd

samarbete med Studenthälsan.

● Inte genomföra verksamhet under mottagningen Inte under mottagningen genomföra som

uppfattas som kränkande, trakasserande eller diskriminerande för varken faddrar eller

nyantagna studenter.

● Vara förebilder för såväl faddrar som nyantagna studenter.

● Alla berörda nyantagna studenter får veta när alla skådespel har avslöjats.

● Vidta åtgärder om en nyantagen student misstänks vara en del av ett skådespel, enligt avsnitt

2.4.4.

● Se till att aktiviteter som genomförs på allmän plats skapar en positiv bild av studentlivet hos

allmänheten.

● Lämna in beskrivning på eventuell ändring av utstyrsel till ansvarig på studentkåren för

godkännande. Detta ska ske inom utsatt tid satt av studentkåren.

● Redovisa aktiviteter, budget, gyckel2, grafiskt material3 etc. till ansvarig på studentkåren för

godkännande. Detta ska ske inom utsatt tid satt av studentkåren.

● Tillse att faddrar har fadderklädsel. Eventuella faddertröjor får inte ha samma färg som

nykterfaddertröjor, för att det tydligt ska framgå skillnad mellan faddrar och nykterfaddrar.

Detta gäller även eventuella mottagningströjor för de nya studenterna.

● Ansvara för att externa aktörer agerar i enlighet med mottagningspolicyn.
● Underställa sig de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar

3 Exempel på detta är Nolleboken, idolkort och märken.

2 Gyckel är ett humoristiskt framträdande eller upptåg som kan innefatta t.ex. sång, film eller dans.
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● Utöver dessa åtaganden även följa de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar. (Se 2.3
Faddrar)

2.3 Faddrar

Faddrar arbetar under mottagningen för att välkomna de nyantagna studenterna. Faddrar ska

fungera som stöd för den nyantagna studenten så att denne finner sig socialt och studiemässigt till

rätta, ett stöd som gäller för alla nyantagna studenter som behöver hjälp oavsett fakultet eller

program.

2.3.1 Faddrar åtar sig att:

● Inneha giltig fadderutbildning. Ordinarie fadderutbildning del 1 är giltig i 3 terminer. Inför

varje mottagning ska även faddrar delta på fadderutbildning del 2. Vid tveksamheter

huruvida en fadder ska gå fadderutbildningen igen eller ej ska ansvarig på studentkåren

kontaktas.

● Skriva under och följa respektive kårs fadderkontrakt. Vid brott mot fadderkontraktet vara

införstådd med på och följa de konsekvenser det leder till.

● Aktörer får ej förtära alkohol starkare än 5,2 volymprocent med undantag för de enheter som

arrangören fått särskilt tillstånd för från studentkåren.

● Vara medvetna om sin roll gentemot den nyantagna studenten och inte utnyttja sin

maktposition.

● Inte utnyttja sin maktposition gentemot andra aktörer, studenter och utomstående parter,

samt behandla dessa med respekt.

● I största möjliga mån verka för att alla nyantagna studenter får lika mycket uppmärksamhet.

Detta innebär att man som fadder, till exempel, inte favoriserar enskilda nyantagna eller

inleder romantiska eller sexuella relationer med de nyantagna studenterna.

● Vara uppmärksamma på personer som riskerar att hamna utanför gruppen eller som

missköter sig, och agera därefter.

● Förebygga samt vidta åtgärder om de nyantagna studenterna agerar på ett sätt som strider

mot mottagningspolicyn (t.ex. om de nyantagna studenterna skriver gyckel som är

kränkande, trakasserande, diskriminerande eller olämpligt grova i sitt innehåll).

● Tänka på sitt uppträdande som representant för universitetet.

● Låta de nyantagna studenterna själva få bilda sig en uppfattning om studenter vid andra

utbildningar på Linköpings universitet, utbildningar med koppling till andra fakulteter,

studenter på andra lärosäten, studentkårerna, universitetets anställda, utbildningar och

kurser samt studentföreningar.

● Vara vägvisare i studierna och hjälpa de nyantagna studenterna att komma till rätta med den

nya typ av studiemiljö de möts av i och med ingången till de akademiska studierna.

● Respektera det arbete som arrangörerna har lagt ner på mottagningen och vid behov finnas

tillgänglig för att hjälpa till.

● Respektera alla typer av skådespel som sker i samband med mottagningen.

● Delta aktivt under hela mottagningen, undantag kan godkännas av ansvarig arrangör och

studentkår.

● Under deltagande på aktiviteter alltid befinna sig i ett skick där de vid behov kan ta hand om

de nyantagna studenterna, oavsett program eller fakultet.
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● Tydliggöra sitt fadderskap genom klädsel och/eller accessoarer enligt ansvarig arrangörs och

kårs direktiv. Fadderarmbandet ska bäras under hela mottagningsperioden. Faddermärket

rekommenderas att bäras på overall (eller dylikt) men är inte ett krav.

2.4 Skådespelare

Syftet med skådespel är att ge de nyantagna studenterna något att samlas kring och prata om genom

att skapa oväntade händelser. Detta för att främja sammanhållning och motverka utanförskap.

2.4.1 Riktlinjer vid skådespel:

● Aktörer ska utforma och utföra skådespelet för dem som det är avsett för.

● Senast då mottagningen är slut ska aktörer kliva ur sin rollfigur.

● Den enskilde aktören bör försöka minimera risken för missförstånd genom att uppträda på

ett naturligt sätt vid kontakter med icke-studenter såsom universitetspersonal,

butiksbiträden eller liknande.

2.4.2 Arrangörer

Ett flertal arrangörer genomför ett skådespel som varar hela mottagningen. Arrangörernas utstyrsel,

framtoning och aktiviteter ska genomsyras av ansvar.

2.4.3 Faddrar som spexar

Det finns flera faddrar som under mottagningens början spelar olika roller. Det kan exempelvis vara

att spela nyantagen student eller faddrar som deltar i olika sketcher. För att undvika missförstånd och

ryktesspridning ska arrangör, faddrar och andra berörda parter känna till alla dessa faddrar.

2.4.4 Skådespelare åtar sig att:

● Underställa sig de krav och åtaganden som ställs på övriga faddrar. Undantag för

fadderklädsel kan förekomma i samråd med studentkåren.

● Redovisa sin karaktär, namn, framförande och avslöjande för ansvarig för mottagningen på

studentkåren för att få den granskad och eventuellt godkänd. Godkänns ej karaktär, namn,

framförande och avslöjande får de inte användas. Detta ska ske inom utsatt tid satt av

studentkåren.

● I de fall skådespelaren interagerar med de nyantagna studenterna; efter avslöjandet

presentera sig som sitt riktiga jag så att skådespelet får ett tydligt slut.

● Avbryta skådespelet och tydligt förklara detta för berörd part inom 24 timmar om någon

skulle bli illa berörd av skådespelet.

● Arbeta för att varken de nya studenterna eller omgivningen blir rädda eller obekväma av

skådespelet.

För de som spelar en nyantagen student gäller dessutom:

● Avsluta skådespelet senast under respektive arrangörs mottagnings tredje dag med

aktiviteter, dock max fem dagar efter arrangörens mottagnings påbörjan. Dessa

skådespelares första dag bör vara vid de nyantagna studenternas upprop berörd arrangörs

mottagningsstart, undantag kan ges vid särskilda skäl.
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● Ikläda sig en såpass extrem karaktär att ingen kan känna sig utpekad. Denna karaktär får inte

baseras på drag som kan uppfattas som kränkande, trakasserande eller diskriminerande.

● Inte bli kompis med de nyantagna studenterna under tiden som rollen spelas.

● Omedelbart gå ur sin roll om någon skulle bli illa berörd av karaktären.

2.5 Godkända utomstående aktörer

En utomstående aktör är en person eller organisation som medverkar på mottagningen men som

inte har en koppling till mottagningsverksamheten. Dessa kan vara exempelvis företags- eller

föreningsrepresentanter som inte är en fadder. En utomstående aktör ska godkännas av ansvarig kår.

Mottagningsarrangörerna för den aktivitet där en utomstående aktör medverkar ansvarar för att

samtliga medverkande är införstådda i och följer mottagningspolicyn.

9



13-10-2022

3. Allmänna regler och normer under

mottagningsperioden

För att säkra kvalitén på mottagningen och göra den så välkomnande och inkluderande som möjligt

finns ett antal regler och normer som alla aktörer ska följa.

3.1 Lika villkor

På Linköpings universitet bedrivs ett aktivt arbete med lika villkor. Detta innefattar ett arbete med

jämställdhet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt mot kränkande särbehandling.

Målsättningen under mottagningen är att sträva efter en mångfald i aktiviteterna så att så många

som möjligt kan och vill medverka under mottagningsperioden och att de anordnade aktiviteterna

inte verkar uteslutande. Samtliga inslag under mottagningen ska utformas med de sju

diskrimineringsgrunderna i åtanke. Dessa är:

● Kön

● Könsöverskridande identitet eller uttryck

● Etnisk tillhörighet

● Religion eller annan trosuppfattning

● Funktionsvariation

● Sexuell läggning

● Ålder

Bedömning av diskriminering, kränkning eller trakasseri utgår från den utsattes upplevelse.

Under mottagningsperioden får ingen form av pennalism4 förekomma. Uppmuntran till eller

förespråkande av våld får ej heller förekomma.

3.2 Alkohol och andra droger

Under mottagningen grundläggs många normer för den stundande studietiden och aktörer ska

arbeta för att motverka att den nyantagna studenten utvecklar skadliga vanor vad gäller

alkoholkonsumtion. En viktig aspekt att ha i åtanke är den eventuella förekomsten av studenter

under 18 år. För dessa finns speciella regler vad gäller alkohol och tillträde till studentpubar och vissa

andra arrangemang. Frågor angående tillträde till aktiviteter under mottagningsperioden ställs till

ansvarig för mottagningen på studentkåren. För mer information se bilaga 1. Samtliga aktörer under

mottagningen ska följa nedanstående regler för alkohol5.

Icke förskrivna narkotiska preparat får ej förekomma under några omständigheter.

3.2.1 Under mottagningsverksamhet gäller följande:

För arrangörer av mottagningsverksamhet

● Arrangörer av mottagningsverksamhet ska följa de av kommunen uppsatta regler kring

utskänkning samt svensk lag.

5 Alkohollag (2010:1622) 1:a kapitlet, 5 §: ” Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25
volymprocent…”

4 Det vill säga all form av kamratförtryck och översitteri, men även kränkning, diskriminering, trakasserier mm
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● Första kvällen under mottagningen ska vara alkoholfri för att visa på att mottagningens

huvudsyfte inte är alkoholdrickande.

● Minst hälften av de planerade dagarna under mottagningen ska vara helt alkoholfria.

Dagarna bör vara jämnt fördelade under hela perioden, dock max två dagar med

alkoholinslag i följd.

● Utöver dessa åtaganden även följa de åtaganden som ställs på övriga faddrar.

För faddrar

● Alkoholen ska inte vara ett nödvändigt inslag i anordnade aktiviteter - det ska alltid vara

accepterat att vara nykter på ett arrangemang.

● Faddrar ska uppträda föredömligt. Detta kräver att faddrar ska hantera alkoholen på ett

förståndigt sätt och undvika högre berusningsgrader.

● Aktörer får ej förtära alkohol starkare än 5,2 volymprocent med undantag för de enheter som

arrangören fått särskilt tillstånd för från studentkåren.

● Faddrar får ej förtära blanddrink6 oavsett om arrangör eller extern part står för utskänkning

av alkohol.

● Ingen alkoholhets eller annan uppmuntran till alkoholkonsumtion får förekomma. Vid minsta

oklarhet kontakta ansvarig på studentkåren. Exempel på alkoholhets eller uppmuntran till

alkoholkonsumtion:

o Lambo

o Marknadsföra alkohol

o Initiering av dryckesspel eller utmaningar

o Glorifierande av fylla och att vara bakis

● Faddrar får inte köpa ut till, skänka bort eller ta emot alkohol från nyantagna studenter.

För nykterfaddrar

● Nykterfadder ska vara nykter.

● Vid varje enskilt arrangemang, där alkohol förekommer, ska det finnas minst en nykterfadder

på en grupp om 20 nyantagna studenter, dock minst två nykterfaddrar per arrangemang.7

Mottagningsarrangören ansvarar för att det finns rätt antal nykterfaddrar till sina nyantagna

studenter under sina planerade alkoholevent.

● Nykterfaddrar ska, så att det framgår tydligt vilka faddrar det är, bära nykterfaddertröjor eller

nykterfadderband som tillhandahålls av studentkårerna.

● På arrangemang där alkohol förekommer ska det finnas nykterfaddrar på plats från

arrangemangets början till dess slut.

● Nykterfadder ska framgå som ett gott exempel på hur man kan delta nyktert på en aktivitet

med alkohol. Utöver detta innehar inte nykterfaddrar något ytterligare ansvar än det som

anges under avsnitt 2.3.1 Faddrar åtar sig att.

Vid servering

● Vatten ska alltid erbjudas kostnadsfritt i samband med alkoholservering.

● Det ska alltid vara enkelt att välja alkoholfria drycker och dessa ska presenteras på ett synligt

och positivt sätt.

7 Förtydligande: På arrangemang med under 40 nyantagna studenter krävs 2 nykterfaddrar. Vid 40 eller fler krävs 3,
vid 60 eller fler krävs 4, etcetera.

6 Förtydligande: Med blanddrink menas bland annat alkoholhaltiga drinkar, groggar och fulvin.
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● Minst en av de alkoholfria dryckerna ska vara billigare än de alkoholhaltiga, vatten räknas inte

i detta avseende.

● På arrangemang där utskänkning av alkohol äger rum får ingen dryck starkare än 5,2

volymprocent alkohol serveras eller säljas utan särskilt tillstånd från studentkåren. Detta

gäller inte även vid arrangemang där extern part står för utskänkning av alkohol.

● I de fall som arrangörerna själva serverar eller säljer blanddrinkar till de nyantagna

studenterna krävs särskilt tillstånd från studentkåren. Detta omfattar alla typer av

blanddrinkar, även blanddrink avsedd att vara under 5,2 volymprocent.

3.3 Avstängning

Aktörer som inte följer denna policy kan komma att bli avstängda från att delta på aktiviteter under

mottagsperioden. Detta inkluderar alla typer av aktörer, inklusive de nyantagna studenterna.

Beslut om avstängning görs av ansvarig kontaktperson inom respektive studentkår.
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4.Aktiviteter

Syftet med de aktiviteter som genomförs under mottagningen är att de nyantagna studenterna ska

lära känna andra studenter och sin omgivning. Målsättningen är att studenterna ska känna

samhörighet med alltifrån studiekamrater till universitetet i sin helhet.

För aktiviteter gäller följande:

● Ingen social aktivitet får inkräkta på schemalagda studier. Hänsyn till de nyantagna

studenternas schema ska tas vid planering av aktiviteter.

● Aktiviteter som utspelar sig på en kväll mot vardag får ej hålla på till senare än 01.00.

● Aktiviteterna under mottagningen bör anordnas så att de i största möjliga mån tilltalar alla

nyantagna studenter.

● Erbjuda en variation av aktiviteter för att möjliggöra samtliga nyantagna studenters

medverkan (Läs mer i avsnittet 3.1 Lika villkor).

● Arrangören/arrangörerna ansvarar för allt innehåll i aktiviteterna.

Nedanstående är en genomgång av vanligt förekommande aktiviteter i mottagningsverksamhet.

4.1 Uppdrag

Uppdrag är frivilliga uppgifter vanligtvis avsedda att lösas i grupp. De får inte vara alltför betungande

för den enskilda studenten och de bör vara möjliga att avsluta under mottagningen. Samtliga

uppdrag ska vara kostnadsfria för de nyantagna studenterna.

Uppdrag får inte användas för att få tråkiga arbeten gjorda åt arrangören av

mottagningsverksamheten eller åt annan person. De får inte heller vara förnedrande eller väcka

anstöt. Uppdragsbeskrivning skickas in till studentkåren för att granskas och eventuellt godkännas.

Godkänns ej uppdragsbeskrivningen får de inte genomföras.

4.2 Tävlingar

Tävlingar syftar till att ge samhörighet i en större grupp där många är engagerade för att nå ett

gemensamt mål. Det är viktigt att dessa insatser resulterar i att lyfta den egna gruppen på ett sådant

sätt att det inte sker på bekostnad av någon annan grupp eller person.

4.3 Fester

Huvudsyftet med fester och andra kvällsaktiviteter är att ge de nyantagna studenterna ytterligare

möjligheter att lära känna varandra, men de syftar även till att utforska det mångfacetterade

studentlivet.

Det är av yttersta vikt att arrangören vet vilka regler som gäller på platsen för festen. Speciellt viktigt

är att tänka på att i aktuella fall söka tillstånd för att hålla arrangemang på allmän plats samt tillstånd

för att få servera alkohol till slutna sällskap.

Läs mer i avsnittet 3.2 Alkohol och andra droger.
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4.4 Gyckel

Gyckel utgör en stor del av underhållningen under mottagningen och är en viktig studenttradition.

För många nyantagna studenter är mottagningen första gången de stöter på fenomenet gyckel. Av

denna anledning är det viktigt att välja gyckel med stor omsorg och att inte framföra gyckel som

tolkas som stötande eller kränkande. Temat och budskapet i arrangörens gyckel bör vara varierande.

Exempel på gyckel som ska undvikas är nidvisor om andra sektioner, fakulteter, lärosäten och dylikt;

gyckel med rasistiska eller grova sexuella anspelningar samt alla former av striptease. Det är oerhört

viktigt att gyckel inte sker på bekostnad av någon annan grupp eller person. Inget som uppmuntrar

till alkoholhets får vara med i uppträdandet.

Läs mer i avsnittet 3.1 Lika villkor.

Samtliga gyckel som ska framföras under mottagningsperioden ska skickas in till och godkännas av

studentkåren som representerar den grupp gycklet ska framföras för. Godkännande av gyckel sker

alltid med mottagningspolicyn som beslutsunderlag.

4.5 Marknadsföring och sociala medier

Marknadsföring som görs av aktörer inför och under mottagningen som riktar sig mot de nyantagna

studenterna ska följa denna policy. Detta inkluderar all typ av fysisk och digital marknadsföring.

Exempel på detta kan vara presentation av aktör eller organisation samt specifik marknadsföring för

ett event som sker under mottagningsperioden. Vid oklarheter kontakta ansvarig på studentkåren.

4.65 Gåvor och mutor

Om mutor förekommer ska dessa vara kostnadsfria för de nyantagna studenterna. Alkohol får under

inga omständigheter förekomma som muta eller gåva. Kreativitet och uppfinningsrikedom bör

uppmuntras.
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Bilaga 1 - Handlingsplan

minderårig nyantagen student

Inför mottagningsperioden bör arrangör:

Per telefon kontakta den nyantagna studenten och välkomna hen till sin plats på LiU, i samband med

detta bör även information om mottagningen förmedlas. Var informativ i språket då det är viktigt att

den nyantagna studenter är införstådd, dock viktigt att det sker på ett lättsamt och positivt sätt för

att personen ska känna sig välkommen och inte som en belastning. Tydliggör att faddrarna kommer

göra vad de kan för att underlätta situationen.

Nedanstående punkter bör lyftas under samtalet;

● Förklara att det finns en mottagningspolicy som alla aktörer på LiU ska förhålla sig till under

mottagningsperioden. Denna inkluderar bland annat reglering av alkoholkonsumtion baserat

på bland annat svensk alkohollag.

● Förtydliga att detta innebär att personer under 18 år inte får dricka alkohol.

● Detta innebär att den nyantagna studenten kommer att ha en fadder med sig i samband med

alkoholevent som ser till att lagen och mottagningspolicyn följs.

● En del av detta är att den nyantagna studenten kan komma att bli introducerad för vakter och

barpersonal precis innan varje alkoholevent börjar, alltså kommer den nyantagna studenten

och faddern vara själva tillsammans med personalen utan några andra gäster.

● Detta gäller alla alkoholevent under mottagningsperioden, exempelvis sittningar och

nattklubbar.

Under samtalet ska även målsmans godkännande samt underskrift efterfrågas av målsman (fungerar

att skrivas och skickas som en bild). Detta för att den nyantagna studenten enligt lag fortfarande är

målsmans ansvar. Nedan följer vad som ska ingå i detta godkännande samt ett exempel på hur det

kan utformas:

● Fullständigt namn på målsman och minderårig nyantagen student.

● Telefonnummer till målsman

● Personnr för den nyantagna studenten (inklusive fyra sista)

● Underskrift av målsman

● Datum & Plats

Exempel:

Jag [MÅLSMAN] intygar att min son/dotter [Nyantagen student] (Nyantagen students

personnummer) har min tillåtelse att deltaga i alkoholevent under mottagningsperioden vid

Linköpings universitet.

Telefonnummer

Underskrift, datum & plats
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Under mottagningsperioden, i samband med eventen:

Några dagar innan varje alkoholevent där den minderåriga studenten ska delta, hör av er till ansvarig

person för eventet eller ansvarig person för lokalen (Driftchef, Hoben-General eller liknande) och

meddela att det kommer finnas en minderårig gäst, men att ni kommer ha punktmarkeringsfaddrar8

som håller koll. Kom överens med ansvarig person om hur ni ska gå tillväga under kvällen. Den som

är ansvarig för kvällen har rätt att ge den minderåriga nyantagna studenten ett särskilt armband eller

annan markering för att underlätta för personalen.

Exempel:

Om eventet öppnar kl 22 och vaktgenomgång sker kl 21 så bör Nollan visas upp ca 21.50. Detta bör

ske på ett diskret sätt men samtidigt så att alla berörda förstår vad det handlar om.

När punktmarkeringsfaddern kommer till festen med den nyantagna studenten uppsöker

punktmarkeringsfaddern anvisad person (kan vara dagsansvarig, vaktchef eller alkoholansvarig för

eventet). Denna personen visar runt punktmarkeringsfadder och den nyantagna studenten till alla

barer och vakter, för att säkerställa att personalen vet vem den minderåriga studenten är och hur den

ser ut.

I största möjliga mån:

Punktmarkeringsfadder tillsammans med den minderåriga nyantagna studenten presenteras innan

eventet börjar till vakter och barpersonal. Detta bör ske mellan vaktgenomgång och festens start.

Välj punktmarkeringsfadder som är en ansvarstagande person, denna kan med fördel kan ha en

utåtriktad/charmig personlighet för att skapa en positiv miljö. Det kan även vara av trygghet att

denna är av samma identifierade kön. Det är bra om det inte alltid är samma fadder som är

punktmarkeringsfadder, utan rotera uppdraget då detta är ett ytterligare ansvar utöver det gemene

ansvar som fadder.

Uppföljning och utvärdering efter eventet:

Efter varje alkoholevent som den minderåriga nyantagna studenten deltagit på bör ett utvärdering

ske. Denna bör göras av en annan fadder än den som har varit eller ska vara  punktmarkeringsfadder

för att den nyantagna studenten ska känna att den kan tala fritt. I denna utvärdering kan följande

punkter tas upp;

● Hur kändes festen/eventet, är det något som borde ändras på?

● Kände den nyantagna studenten sig utpekad?

● Kände den nyantagna studenten sig förföljd ur ett negativt perspektiv?

● Vad kan förbättras?

● Hur vill den nyantagna studenten att punktmarkeringsfaddern ska bete sig? (Hålla avstånd

eller vara mer som en vän?)

8 En punktmarkeringsfadder är en fadder som följer den minderåriga nyantagna studenten under hela alkoholeventet
och inte släpper den nyantagna studenten ur sin syn. Punktmarkeringsfaddern är alltid nykter.
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Tänk på

Faddrar och universitetet har ingen rätt att följa efter nyantagna studenter utanför planerade event

och om den nyantagna studenten dricker då är det utanför aktörernas makt och ansvar. Det är viktigt

att punktmarkeringsfaddern är nykter under hela arbetspasset.

Vad gör man om minderåriga nyantagna studenten kommer berusad till

ett eventet?

Om en minderårig nyantagen student dyker upp berusad eller påverkad bör denne avvisas, eftersom

arrangören kan antas ha serverat den minderåriga nyantagna studenten om kontroll skulle ske från

exempelvis alkoholhandläggare eller polisen. Arrangören riskerar då att bli av med sitt

serveringstillstånd.

Gör detta klart för den nyantagna studenten innan mottagningsperioden och påminn under.
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Proposition angående Valberedningens
dokument
Efter åter remitteringen av stycket “Inför val” i valberedningens dokument så har
valberedningen och styrelsen kommit fram till följande förslag:

Nuvarande stycke:
Inför val skall valberedningen ta fram kravprofiler för varje post. Dessa skall vara baserade på intervjuer med
postinnehavare, verksamhetsplan för nästkommande år samt tidigare års kravprofiler. En generell kravprofil för
varje post skall ges ut vid begäran av den sökande. De bedömande kravprofilerna för varje post ska redovisas för
beslutande organ så att de vet vilka egenskaper som söks.

I processen skall valberedningen även ta hänsyn till gruppdynamiken i de grupperna som kommer att arbeta
tillsammans.

Föreslaget stycke:
Inför val skall valberedningen ta fram kravprofiler för varje post. Dessa skall vara baserade på intervjuer med
postinnehavare, verksamhetsplan för nästkommande år samt tidigare års kravprofiler. Behörighetskrav för att få
söka varje post skall ges ut vid begäran av den sökande. Krav för att nomineras till varje post ska redovisas för
beslutande organ så att de vet vilka egenskaper som söks.

I processen skall valberedningen även ta hänsyn till gruppdynamiken i de grupperna som kommer att arbeta
tillsammans.

Ändringen från “En generell kravprofil” till “Behörighetskrav för att få” skall förtydliga att
valberedningen inte lämnar ut de faktiska kravprofilerna som valberedningen utgår ifrån utan
istället vad en kandidat måste uppfylla för att få söka en post, till exempel att kandidaten skall
vara medlem i kåren.

Ändringen från “De bedömande kravprofilerna för” till “Krav för att nomineras till” syftar till att
valberedningens ska presentera för beslutande organ vad en kandidat måste uppnå som krav för
att bli nominerad till en specifik post utan att gå in på exakt hur allt poängsätts.

Med anledning av argumenten ovan yrkar styrelsen:

att genomföra ändringar i Valberedningens dokument enligt “Föreslaget stycke”.

KÅRSTYRELSEN 22/23

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 84 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493

E-post styrelsen@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se
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Kallelse kårstyrelsemöte #3 2022/2023  
Måndag, 2022-10-03, kl 18:30, Wallenberg, Campus Valla  


Kallade 


LinTeks kårstyrelse 2022/2023  
LinTeks kårledning 2022/2023  
Sektionsordföranden  
Internrevisor  
Inspektor  
 


Föredragningslista  


32. Mötets öppnande  
33. Val av justerare  
34. Adjungeringar  
35. Fastställande av mötets behöriga utlysande  
36. Fastställande av föredragningslista  
37. Föregående mötesprotokoll  
38. Per capsulam-beslut  
39. Presidiebeslut 
40. Rapporter och meddelanden 


 
41. Projektplan LARM2023       Beslut 
42. Fullmakt för Projektledare LARM      Beslut 
43. Konkretisering av VP 22/23      Beslut 
44. Ställa in SOF23 


 
45. Vice projektledare LARM2023      Val 


 
46. Övriga frågor  
47. Mötets avslutande  
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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2022-10-03 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
 
Johan Hedberg 
Julia Kortz 
Nathalie Svensson 
Ramazan Uslu 
Simon Andersson 
Tim Bodin 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2022-10-03 
 
Plats: Wallenberg, Campus Valla 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
32. Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet öppnat, klockan 18.30.  
 
33. Val av justerare  
Beslut: att välja Julia Kortz till justerare för mötet. 
 
34. Adjungeringar 
Lämnades utan åtgärd. 
  
35. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2022-09-30, vilket är tre dagar innan mötet. 
Dock var föregående mötesprotokoll ej medskickat, utan skickades i stället ut igår, och därför är 
mötet inte behörigt utlyst enligt stadgarna.  
Förslag att finna mötet behörigt utlyst trots detta.  
 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.  
 
36. Fastställande av föredragningslista 
Beslut: att fastställa föredragningslistan i sin helhet.   
 
37. Föregående mötesprotokoll 
Det finns ett tidigare mötesprotokoll som är justerat och kan läggas till handlingarna,  
2 – 20220905.  
 
Beslut: att lägga mötesprotokollet till handlingarna. 
 
38. Per capsulam-beslut 
Lämnades utan åtgärd. 
 
39.  Presidiebeslut 
Lämnades utan åtgärd. 
 
40.  Rapporter och meddelanden 
Styrelsen har avslutat rekryteringsperiod av SOF och valberedning och i dialog med MF och 
valberedningen påbörjat planering av fyllnadsrekytering av valberedning.  
Styrelsen har konkretiserat verksamhetsplanspunkterna för 22/23.  
Styrelsen har planerat för projektplansavstämningar i oktober. 
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41. Projektplan för LARM2023 
Projektplanen för LARM2023 innehåller förutom det som skickades med i handlingarna även två 
separata dokument med tillhörande Gantt-schema och Kommunikationsplan. 
 
Beslut: att fastställa projektplan för LARM2023, med tillhörande separata dokument nämnt ovan, 
enligt förslag i handlingarna.  
 
Notering: Projektplan för LARM2023 kommer hållas levande och kan således uppdateras under projektets 
gång. 
 
42. Fullmakt för Projektledare för LARM 
Yrkande 42.1: Julia Kortz yrkar på att bordlägga punkten.  
 
Beslut: att bordlägga punkten.  
 
43. Konkretisering av verksamhetsplanen för 2022/2023 
Styrelsen har gått igenom hur de praktiskt ska genomföra sina VP-punkter. För att lägga upp 
arbetet har därför en konkretisering av verksamhetsplanen tagits fram. 
 
Beslut: att fastslå konkretiseringen av verksamhetsplanen för 2022/2023 enligt förslag i 
handlingarna. 
 
44. Ställa in SOF23 
SOF-generalen väljs normalt in på våren drygt ett år innan evenemanget hålls. Posten var vakant 
efter ordinarie rekrytering samt alla efterföljande försök till fyllnadsrekrytering. Efter sommaren 
genomfördes ytterligare försök till att fyllnadsrekrytera general och ledningsgrupp för att snabbt 
starta projektet. 
Den genomförda fyllnadsrekryteringen hade ett lågt söktryck, däribland inga sökande till posten 
som general. Tidshorisonten för projektet anses nu, av styrelsen, vara för kort för att på ett 
hållbart sätt genomföras av en sent tillsatt projektgrupp, varför ytterligare fyllnadsrekrytering ej är 
aktuell. Detta ligger till grund för styrelsens beslut att ställa in SOF23. 
 
Beslut: att ställa in SOF23, enligt motiveringen ovan.  
 
45. Vice projektledare LARM2023 
PL Malin Moderato har nominerat Alice Svensson Finndahl till vice PL för LARM2023, 
motivering finns i handlingarna.  
 
Beslut: att välja Alice Svensson Finndahl till vice Projektledare för LARM2023.  
 
46. Övriga frågor  
Lämnades utan åtgärd. 
 
47.  Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet avslutat, klockan 18.47. 
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