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Kallelse kårstyrelsemöte #5 2022/2023  
Söndag, 2022-11-20, kl 10:00, ACAS, Campus Valla 

Kallade 

LinTeks kårstyrelse 2022/2023  
LinTeks kårledning 2022/2023  
Teknologsektionernas ordförande samt vice ordförande 
Internrevisor  
Inspektor  
LinTeks valberedning 2022/2023 
Nominerade kandidater och motkandidater till §76-77  

Föredragningslista  

67. Mötets öppnande 

68. Val av justerare 

69. Adjungeringar 

70. Fastställande av mötets behöriga utlysande 

71. Fastställande av föredragningslista  

72. Föregående mötesprotokoll 

73. Per capsulam-beslut 

74. Presidiebeslut 

75. Rapporter och meddelanden 

 

76. Intervjuer Kårledning 2023 – Heat 1 

77. Intervjuer Kårledning 2023 – Heat 2 

     

78. Val av kårledning      Beslut 

 

79. Övriga frågor 

80. Mötets avslutande 
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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2022-11-20 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
 
Johan Hedberg 
Julia Kortz 
Nathalie Svensson 
Simon Andersson 
Tim Bodin 
 
Övriga 
 
Amanda Forslund  §67 – 77 
Clara Hallin  §67 – 77 
Elin Norberg   §67 – 77 
Henrik Sandberg  §67 – 76 
Ingrid Rylander  §67 – 76 
Jonathan Forslund  §67 – 77 
Julianna Holmberg  §67 – 76 
Malva Eveborn  §67 – 77 
Marie Halling   §67 – 76 
Michelle Krejci  §67 – 76 
Nicolas Bemba M'Foutiga  §67 – 76 
Sara Svanberg   §67 – 77 
Wilma Sievert   §67 – 77 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2022-11-20 
 
Plats: ACAS, Campus Valla & Zoom 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
67. Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet öppnat, klockan 10.09.  
 
68. Val av justerare  
Beslut: att välja Tim Bodin till justerare för mötet. 
 
69. Adjungeringar 
Utöver Kårstyrelsen är avgående ur Kårledningen (som har en sökande på deras post), de 
intervjuade kandidaterna, samt delar av valberedningen närvarande på delar av mötet. 
 
Beslut: att adjungera in Clara Hallin för punkterna 67 – 77. 

  att adjungera in Jonathan Forslund för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Wilma Sievert för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Ingrid Rylander för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Nicolas Bemba M'Foutiga för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Julianna Holmberg för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Marie Halling för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Michelle Krejci för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Henrik Sandberg för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Elin Norberg för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Malva Eveborn för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Amanda Forslund för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Sara Svanberg för punkterna 67 – 77. 

 
70. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2022-11-17, vilket är tre dagar innan mötet 
och är därför behörigt utlyst enligt stadgarna. 
 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.  
 
71.  Fastställande av föredragningslista 
Beslut: att fastställa föredragningslistan i sin helhet.   
 
72. Föregående mötesprotokoll 
Det finns ett tidigare mötesprotokoll som är justerat och kan läggas till handlingarna,  
4 – 20221107.  
 
Beslut: att lägga mötesprotokollet till handlingarna. 
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73. Per capsulam-beslut 
Ett per capsulam-beslut har tagits av styrelsen. Det per capsulam-beslut som behöver läggas till 
handlingarna är följande:  
 
Inval av ledamot till valberedningen 2022-11-15 
 
74. Presidiebeslut 
Lämnades utan åtgärd. 
 
75. Rapporter och meddelanden 
Lämnades utan åtgärd. 
 
76. Intervjuer kårledning 2023 – Heat 1 
Styrelsen presenterar sig själva för samtliga närvarande i salen under punkterna 76 – 77. Vidare 
förklaras upplägget för intervjuerna. Nedan ses händelseförloppet för Heat 1. 
 
Styrelsen kallar in valberedningen, Ingrid Rylander och Nicolas Bemba M'Foutiga. 
Intervju med Nicolas Bemba M'Foutiga genomförs för posten SAm. 

Mötet ajourneras 11:15 och återupptas 11:26. 
Styrelsen kallar in valberedningen, Julianna Holmberg och Marie Halling. 
Intervju med Marie Halling genomföras för posten UAu. 

Mötet ajourneras 12:08 och återupptas 12:26. 
Styrelsen kallar in valberedningen, Michelle Krejci och Henrik Sandberg.  
Intervju med Henrik Sandberg genomförs för posten MA-L.  

Mötet ajourneras 13:06 och återupptas 14:02. 
 
77. Intervjuer kårledning 2023 – Heat 2 
Nedan ses händelseförloppet för Heat 2. 
 
Styrelsen kallar in valberedningen, Elin Norberg och Malva Eveborn.  
Intervju med Malva Eveborn genomförs för posten MH-general. 

Mötet ajourneras 14:50 och återupptas 15:04. 
Styrelsen kallar in valberedningen, Amanda Forslund och Sara Svanberg.  
Intervju med Sara Svanberg genomförs för posten MF. 

Mötet ajourneras 16:10 och återupptas 16:37. 
 
78. Val av kårledning 
Punkten inleds med en diskussion kring kandidaterna. Poster utan kandidater vakantsätts och en 
ny valperiod kommer öppnas för dessa. Nedan presenteras kandidaterna som styrelsen valt in till 
kårledningen 2023. 
 
Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar 
Nicolas är en positiv och trevlig person, som styrelsen tror kommer bidra med mycket bra energi 
till kårledningen. Nicolas har goda erfarenheter från festeri- och fadderiverksamhet vid olika 
fakulteter som kommer gynna honom i rollen som SAm. Vidare har Nicolas goda tankar hur den 
studiesociala verksamheten kan fortsätta utvecklas. Därför anser styrelsen att Nicolas skulle passa 
bra i rollen som Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar. 
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Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar 
Marie är en driven och strukturerad person med en genuin vilja att hjälpa studenter. Marie har 
tidigare jobbat med universitetet i sin roll som AMO, vilket passar rollen som UAu. Styrelsen 
uppfattar att Marie har en sund inställning inför hur LinTek bör bedriva sin verksamhet gentemot 
universitet. Därför anser styrelsen att Marie skulle passa bra i rollen som Utbildningsansvarig med 
universitetsgruppsansvar. 
 
Mottagningsansvarig Linköping 
Henrik är en lugn och förutseende person som kan se saker från flera perspektiv. Vidare har 
Henrik tidigare erfarenheter av mottagningen genom sin roll som fadderist och klassförälder som 
kommer vara honom till hjälp i rollen som MA-L. Henrik har även en sund inställning till 
mottagningen och dess betydelse för nyantagna studenter. Därför anser styrelsen att Henrik 
skulle passa bra i rollen som Mottagningsansvarig Linköping. 
 
München Hoben-general 
Malva är en empatisk person som ser till gruppens bästa och kommer vara ett stort stöd för 
kommittén. Med erfarenhet som fadderist har Malva fått förståelse för hur 
mottagningsarrangörernas arbete kan se ut. Detta kommer underlätta vid utformning av 
samarbetet mellan München Hoben och övriga mottagningsarrangörer. Malva är även en 
stresstålig person som ser lösningar snarare än problem. Därför anser styrelsen att Malva skulle 
passa bra i rollen som München Hoben-general. 
 
Beslut: att välja Nicolas Bemba M’Foutiga till Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar 2023 

  att välja Marie Halling till Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar 2023 
  att välja Henrik Sandberg till Mottagningsansvarig Linköping 2023 
  att välja Malva Eveborn till München Hoben general 2023 
  att vakantsätta posten Marknadsföringsansvarig 2023 
  att vakantsätta posten Mottagningsansvarig Norrköping 2023 
  att vakantsätta posten Ordförande för Mattehjälpen 2023 

 
79. Övriga frågor  
Lämnades utan åtgärd. 
 
80. Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet avslutat, klockan 18.00. 
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller föreningsäskning av Bordtennisföreningen vid Linköpings universitet, hädanefter
kallad föreningen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att delvis bifalla er äskning.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Banhyra 1200 kr 0 kr

Banner 700 kr 700 kr

Motivering
Inköp av en banner anses långsiktigt utveckla verksamheten hos föreningen, vilket är i linje med
kårstyrelsens riktlinjer för förenings- och teknologsektionsäskningar. Banhyra anses vara löpande
kostnader och uppfyller därför inte kravet på långsiktighet. Kårstyrelsen har därför beslutat att bifalla
delar av er äskning.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

Fortskridande
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek och föreningen förväntas genomföra de insatser som1

äskningen avser. Senast 4 veckor efter genomförande, fakturerar föreningen LinTek och LinTek betalar
därefter högst ut den summa som är beviljad, alternativt så stor del av den godkända summan som
spenderats. Fakturan skickas till LinTeks vice kårordförande på mejladressen vko@lintek.liu.se.
När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att pengarna har spenderats på avsedda ändamål.
Alla originalkvitton skall dock alltid behållas av föreningen. Saknas likviditet hos föreningen för att
genomföra insatsen kan ni kontakta LinTeks vice kårordförande (vko@lintek.liu.se) för att hitta en
lösning.

I samband med faktureringen ska även en kort beskrivande redovisning över vilka insatser som
genomförts under terminen skickas in till LinTek.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23

1 Insatser avser det äskningen är ämnad till, t.ex. inköp av material
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller sektionsäskning av Östasiatiska föreningen, hädanefter kallad sektionen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att avslå er äskning i sin helhet.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Marknadsföringsresa 22 450 kr 0 kr

Motivering
Det är många sektionsäskningar som inkommer, och styrelsen har en relativt liten summa att dela ut.
Andra sektionsäskningar har därför prioriterats framför denna. En orsak som vägt över i detta fall är
avsaknad av fullständig budget för sektionen samt att projektet inte anses gynna LIUs teknologer i
tillräckligt stor utsträckning.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller föreningsäskning av Flamman, hädanefter kallad föreningen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att avslå er äskning i sin helhet.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Renovering av uteservering 175 000 kr 0 kr

Motivering
Det är många föreningsäskningar som inkommer, och styrelsen har en relativt liten summa att dela ut.
Andra föreningsäskningar har därför prioriterats framför denna.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller föreningsäskning av Förenade Festerier, hädanefter kallad föreningen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att avslå er äskning i sin helhet.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Inköp av nya jobbtröjor till Kårallen 15 000 kr 0 kr

Motivering
Det är många föreningsäskningar som inkommer, och styrelsen har en relativt liten summa att dela ut.
Andra föreningsäskningar har därför prioriterats framför denna.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller teknologsektionsäskning av GDK-styrelsen, hädanefter kallad sektionen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att bifalla delar av er äskning.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Högtalare 10000 kr 10000 kr

Tillhörande vagn 500 kr 500 kr

Webbhotell 1800 kr 0 kr

Domän 100 kr 0 kr

Marknadsföring (Återanvändningsbart material) 3000 kr 3000 kr

Mässmöbler 7500 kr 0 kr

Motivering
Högtalaren samt tillhörande vagn anses långsiktigt utveckla verksamheten hos sektionen, vilket är i linje
med kårstyrelsens riktlinjer för förenings- och teknologsektionsäskningar. Styrelsen anser att
återanvändningsbart marknadsföringsmaterial för arbetsmarknadsdagen är en strategisk och långsiktig
satsning. Resterande poster anser styrelsen vara löpande och återkommande kostnader varvid dessa inte
uppfyller kravet på långsiktighet. Kårstyrelsen har därför beslutat att bifalla delar av er äskning. Vid frågor
om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

Fortskridande
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek och sektionen förväntas genomföra de insatser som1

äskningen avser. Senast fyra veckor efter genomförande, fakturerar sektionen LinTek och LinTek betalar
därefter högst ut den summa som är beviljad, alternativt så stor del av den godkända summan som
spenderats. Fakturan skickas till LinTeks vice kårordförande på mejladressen vko@lintek.liu.se.
När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att pengarna har spenderats på avsedda ändamål.
Alla originalkvitton skall dock alltid behållas av sektionen. Saknas likviditet hos sektionen för att
genomföra insatsen kan ni kontakta LinTeks vice kårordförande (vko@lintek.liu.se) för att hitta en
lösning.

1 Insatser avser det äskningen är ämnad till, t.ex. inköp av material
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I samband med faktureringen ska även en kort beskrivande redovisning över vilka insatser som
genomförts under terminen skickas in till LinTek.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller föreningsäskning av LiTHeEL, hädanefter kallad föreningen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att bifalla er äskning i sin helhet.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Inköp av maskin som förvärmer kretskort 1700 kr 1700 kr

Motivering
Satsningen anses långsiktigt utveckla verksamheten hos föreningen, vilket är i linje med kårstyrelsens
riktlinjer för förenings- och teknologsektionsäskningar, kårstyrelsen har därför beslutat att bevilja er
äskning i sin helhet.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

Fortskridande
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek och föreningen förväntas genomföra de insatser1 som
äskningen avser. Senast fyra veckor efter projektets avslutande fakturerar föreningen LinTek och LinTek
betalar därefter högst ut den summa som är beviljad, alternativt så stor del av den godkända summan
som spenderats. Fakturan skickas till LinTeks vice kårordförande på mejladressen
vko@lintek.liu.se. När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att pengarna har spenderats på
avsedda ändamål. Alla originalkvitton skall dock alltid behållas av föreningen. Saknas likviditet hos
föreningen för att genomföra insatsen kan ni kontakta LinTeks vice kårordförande (vko@lintek.liu.se) för
att hitta en lösning.

I samband med faktureringen ska även en kort beskrivande redovisning över vilka insatser som
genomförts under terminen skickas in till LinTek.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23

1 Insatser avser det äskningen är ämnad till, t.ex. inköp av material
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller föreningäskning av LiUNardo, hädanefter kallad föreningen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att avslå er äskning i sin helhet.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Inköp av Roll-up 1180 kr 0 kr

Motivering
Det är många föreningsäskningar som inkommer, och styrelsen har en relativt liten summa att dela ut.
Andra föreningsäskningar har därför prioriterats framför denna. Orsaken till detta är att inköpet av rollup
redan genomförts och således anses föreningen haft möjlighet att genomföra projektet inom aktuell
årsbudget.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller teknologsektionsäskning av Maskinteknologsektionen, hädanefter kallad sektionen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att delvis bifalla er äskning.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Inventarier - kameraobjektiv 3000 kr 0 kr

Reparation & Underhåll - bidrag till vinter- och
sommardäck 5000 kr 5000 kr

Översättning av hemsida och styrdokument 5000 kr 5000 kr

Motivering
Äskningsposterna som beviljats anses långsiktigt utveckla verksamheten hos sektionen samt ligga utanför
sektionens aktuella årsbudget, vilket är i linje med kårstyrelsens riktlinjer för teknologsektionsäskningar.
Kårstyrelsen har dock begränsat äskningspost “Reparation & Underhåll - bidrag till vinter- och
sommardäck” till att enbart bevilja inköp av nya sommardäck. Orsaken till detta är att inköpet av
vinterdäck redan genomförts och således anses sektionen haft möjlighet att genomföra projektet inom
aktuell årsbudget. Med samma motivering har därför äskningspost “Inventarier - kameraobjektiv” ej
beviljats.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

Fortskridande
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek och sektionen förväntas genomföra de insatser som1

äskningen avser. Senast fyra veckor efter genomförande fakturerar sektionen LinTek och LinTek betalar
därefter högst ut den summa som är beviljad, alternativt så stor del av den godkända summan som
spenderats. Fakturan skickas till LinTeks vice kårordförande på mejladressen vko@lintek.liu.se.
När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att pengarna har spenderats på avsedda ändamål.
Alla originalkvitton skall dock alltid behållas av sektionen. Saknas likviditet hos sektionen för att
genomföra insatsen kan ni kontakta LinTeks vice kårordförande (vko@lintek.liu.se) för att hitta en
lösning.

1 Insatser avser det äskningen är ämnad till, t.ex. inköp av material
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I samband med faktureringen ska även en kort beskrivande redovisning över vilka insatser som
genomförts under terminen skickas in till LinTek.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller föreningsäskning av M-Verkstan, hädanefter kallad föreningen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att delvis bifalla er äskning.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Material 25000 kr 7000 kr

Motivering
Det är många föreningsäskningar som inkommer, och styrelsen har en relativt liten summa att dela ut.
Andra föreningsäskningar har därför prioriterats framför denna. Kårstyrelsen vill dock fortfarande bidra
och anser att äskningsposten ligger utanför föreningens aktuella årsbudget, vilket är i linje med
kårstyrelsens riktlinjer för föreningsäskningar. I första hand önskar kårstyrelsen att det beviljade beloppet
går till verktyg eller material av mer långsiktig karaktär. Kårstyrelsen har därför beslutat att delvis bevilja er
äskning.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

Fortskridande
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek och föreningen förväntas genomföra de insatser som1

äskningen avser. Senast fyra veckor efter genomförande fakturerar föreningen LinTek och LinTek betalar
därefter högst ut den summa som är beviljad, alternativt så stor del av den godkända summan som
spenderats. Fakturan skickas till LinTeks vice kårordförande på mejladressen vko@lintek.liu.se.
När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att pengarna har spenderats på avsedda ändamål.
Alla originalkvitton skall dock alltid behållas av föreningen. Saknas likviditet hos föreningen för att
genomföra insatsen kan ni kontakta LinTeks vice kårordförande (vko@lintek.liu.se) för att hitta en
lösning.

I samband med faktureringen ska även en kort beskrivande redovisning över vilka insatser som
genomförts under terminen skickas in till LinTek.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23

1 Insatser avser det äskningen är ämnad till, t.ex. inköp av material
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller föreningsäskning av Navitas Studentförening, hädanefter kallad föreningen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att avslå er äskning i sin helhet.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Hyra till föreningsrum 2000 kr 0 kr

Motivering
Det är många föreningsäskningar som inkommer, och styrelsen har en relativt liten summa att dela ut.
Andra föreningsäskningar har därför prioriterats framför denna. En orsak som vägt över i detta fall är att
styrelsen inte anser att detta är en långsiktig satsning som gynnar LinTeks medlemmar.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller föreningsäskning av Orbis Primus, hädanefter kallad föreningen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att bifalla er äskning i sin helhet med gardering för eventuella prispåslag.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp
Gitarr, capo och band till gitarr samt ukulele,
gitarrväska, stämapparat, frakt och importavgift 2402 kr 3000 kr

Motivering
Satsningen anses långsiktigt utveckla verksamheten hos föreningen, vilket är i linje med kårstyrelsens
riktlinjer för förenings- och teknologsektionsäskningar, kårstyrelsen har därför beslutat att bevilja er
äskning i sin helhet. Äskningen godkänns för inköp av dem ovan listade inventarierna.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

Fortskridande
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek och föreningen förväntas genomföra de insatser1 som
äskningen avser. Senast fyra veckor efter projektets avslutande fakturerar föreningen LinTek och LinTek
betalar därefter högst ut den summa som är beviljad, alternativt så stor del av den godkända summan
som spenderats. Fakturan skickas till LinTeks vice kårordförande på mejladressen
vko@lintek.liu.se. När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att pengarna har spenderats på
avsedda ändamål. Alla originalkvitton skall dock alltid behållas av föreningen. Saknas likviditet hos
föreningen för att genomföra insatsen kan ni kontakta LinTeks vice kårordförande (vko@lintek.liu.se) för
att hitta en lösning.

I samband med faktureringen ska även en kort beskrivande redovisning över vilka insatser som
genomförts under terminen skickas in till LinTek.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23

1 Insatser avser det äskningen är ämnad till, t.ex. inköp av material
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Beslut om äskning
Detta beslut gäller föreningsäskning av Smash University, hädanefter kallad föreningen.

Beslut
Kårstyrelsen har beslutat att bifalla er äskning i sin helhet.

Äskningspost Äskat belopp Beviljat belopp

Inköp av 4st gaming skärmar 7960 kr 7960 kr

Motivering
Satsningen anses långsiktigt utveckla verksamheten hos föreningen, vilket är i linje med kårstyrelsens
riktlinjer för föreningsäskningar, kårstyrelsen har därför beslutat att bevilja er äskning i sin helhet.

Vid frågor om beslutet är ni välkomna att vända er till kso@lintek.liu.se.

Fortskridande
Äskningen har nu fått godkännande av LinTek och föreningen förväntas genomföra de insatser som1

äskningen avser. Senast 4 veckor, efter genomförande, fakturerar föreningen LinTek och LinTek betalar
därefter högst ut den summa som är beviljad, alternativt så stor del av den godkända summan som
spenderats. Fakturan skickas till LinTeks vice kårordförande på mejladressen vko@lintek.liu.se.
När ni fakturerar vill LinTek ha underlag som påvisar att pengarna har spenderats på avsedda ändamål.
Alla originalkvitton skall dock alltid behållas av föreningen. Saknas likviditet hos föreningen för att
genomföra insatsen kan ni kontakta LinTeks vice kårordförande (vko@lintek.liu.se) för att hitta en
lösning.

I samband med faktureringen ska även en kort beskrivande redovisning över vilka insatser som
genomförts under terminen skickas in till LinTek.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 22/23

1 Insatser avser det äskningen är ämnad till, t.ex. inköp av material
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Kallelse kårstyrelsemöte #5 2022/2023  
Söndag, 2022-11-20, kl 10:00, ACAS, Campus Valla 


Kallade 


LinTeks kårstyrelse 2022/2023  
LinTeks kårledning 2022/2023  
Teknologsektionernas ordförande samt vice ordförande 
Internrevisor  
Inspektor  
LinTeks valberedning 2022/2023 
Nominerade kandidater och motkandidater till §76-77  


Föredragningslista  


67. Mötets öppnande 


68. Val av justerare 


69. Adjungeringar 


70. Fastställande av mötets behöriga utlysande 


71. Fastställande av föredragningslista  


72. Föregående mötesprotokoll 


73. Per capsulam-beslut 


74. Presidiebeslut 


75. Rapporter och meddelanden 


 


76. Intervjuer Kårledning 2023 – Heat 1 


77. Intervjuer Kårledning 2023 – Heat 2 


     


78. Val av kårledning      Beslut 


 


79. Övriga frågor 


80. Mötets avslutande 
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Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2022-11-20 
 
Medlemmar i Kårstyrelsen 
 
Johan Hedberg 
Julia Kortz 
Nathalie Svensson 
Simon Andersson 
Tim Bodin 
 
Övriga 
 
Amanda Forslund  §67 – 77 
Clara Hallin  §67 – 77 
Elin Norberg   §67 – 77 
Henrik Sandberg  §67 – 76 
Ingrid Rylander  §67 – 76 
Jonathan Forslund  §67 – 77 
Julianna Holmberg  §67 – 76 
Malva Eveborn  §67 – 77 
Marie Halling   §67 – 76 
Michelle Krejci  §67 – 76 
Nicolas Bemba M'Foutiga  §67 – 76 
Sara Svanberg   §67 – 77 
Wilma Sievert   §67 – 77 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2022-11-20 
 
Plats: ACAS, Campus Valla & Zoom 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
67. Mötets öppnande 
Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet öppnat, klockan 10.09.  
 
68. Val av justerare  
Beslut: att välja Tim Bodin till justerare för mötet. 
 
69. Adjungeringar 
Utöver Kårstyrelsen är avgående ur Kårledningen (som har en sökande på deras post), de 
intervjuade kandidaterna, samt delar av valberedningen närvarande på delar av mötet. 
 
Beslut: att adjungera in Clara Hallin för punkterna 67 – 77. 


  att adjungera in Jonathan Forslund för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Wilma Sievert för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Ingrid Rylander för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Nicolas Bemba M'Foutiga för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Julianna Holmberg för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Marie Halling för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Michelle Krejci för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Henrik Sandberg för punkterna 67 – 76. 
  att adjungera in Elin Norberg för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Malva Eveborn för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Amanda Forslund för punkterna 67 – 77. 
  att adjungera in Sara Svanberg för punkterna 67 – 77. 


 
70. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2022-11-17, vilket är tre dagar innan mötet 
och är därför behörigt utlyst enligt stadgarna. 
 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.  
 
71.  Fastställande av föredragningslista 
Beslut: att fastställa föredragningslistan i sin helhet.   
 
72. Föregående mötesprotokoll 
Det finns ett tidigare mötesprotokoll som är justerat och kan läggas till handlingarna,  
4 – 20221107.  
 
Beslut: att lägga mötesprotokollet till handlingarna. 
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73. Per capsulam-beslut 
Ett per capsulam-beslut har tagits av styrelsen. Det per capsulam-beslut som behöver läggas till 
handlingarna är följande:  
 
Inval av ledamot till valberedningen 2022-11-15 
 
74. Presidiebeslut 
Lämnades utan åtgärd. 
 
75. Rapporter och meddelanden 
Lämnades utan åtgärd. 
 
76. Intervjuer kårledning 2023 – Heat 1 
Styrelsen presenterar sig själva för samtliga närvarande i salen under punkterna 76 – 77. Vidare 
förklaras upplägget för intervjuerna. Nedan ses händelseförloppet för Heat 1. 
 
Styrelsen kallar in valberedningen, Ingrid Rylander och Nicolas Bemba M'Foutiga. 
Intervju med Nicolas Bemba M'Foutiga genomförs för posten SAm. 


Mötet ajourneras 11:15 och återupptas 11:26. 
Styrelsen kallar in valberedningen, Julianna Holmberg och Marie Halling. 
Intervju med Marie Halling genomföras för posten UAu. 


Mötet ajourneras 12:08 och återupptas 12:26. 
Styrelsen kallar in valberedningen, Michelle Krejci och Henrik Sandberg.  
Intervju med Henrik Sandberg genomförs för posten MA-L.  


Mötet ajourneras 13:06 och återupptas 14:02. 
 
77. Intervjuer kårledning 2023 – Heat 2 
Nedan ses händelseförloppet för Heat 2. 
 
Styrelsen kallar in valberedningen, Elin Norberg och Malva Eveborn.  
Intervju med Malva Eveborn genomförs för posten MH-general. 


Mötet ajourneras 14:50 och återupptas 15:04. 
Styrelsen kallar in valberedningen, Amanda Forslund och Sara Svanberg.  
Intervju med Sara Svanberg genomförs för posten MF. 


Mötet ajourneras 16:10 och återupptas 16:37. 
 
78. Val av kårledning 
Punkten inleds med en diskussion kring kandidaterna. Poster utan kandidater vakantsätts och en 
ny valperiod kommer öppnas för dessa. Nedan presenteras kandidaterna som styrelsen valt in till 
kårledningen 2023. 
 
Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar 
Nicolas är en positiv och trevlig person, som styrelsen tror kommer bidra med mycket bra energi 
till kårledningen. Nicolas har goda erfarenheter från festeri- och fadderiverksamhet vid olika 
fakulteter som kommer gynna honom i rollen som SAm. Vidare har Nicolas goda tankar hur den 
studiesociala verksamheten kan fortsätta utvecklas. Därför anser styrelsen att Nicolas skulle passa 
bra i rollen som Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar. 
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Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar 
Marie är en driven och strukturerad person med en genuin vilja att hjälpa studenter. Marie har 
tidigare jobbat med universitetet i sin roll som AMO, vilket passar rollen som UAu. Styrelsen 
uppfattar att Marie har en sund inställning inför hur LinTek bör bedriva sin verksamhet gentemot 
universitet. Därför anser styrelsen att Marie skulle passa bra i rollen som Utbildningsansvarig med 
universitetsgruppsansvar. 
 
Mottagningsansvarig Linköping 
Henrik är en lugn och förutseende person som kan se saker från flera perspektiv. Vidare har 
Henrik tidigare erfarenheter av mottagningen genom sin roll som fadderist och klassförälder som 
kommer vara honom till hjälp i rollen som MA-L. Henrik har även en sund inställning till 
mottagningen och dess betydelse för nyantagna studenter. Därför anser styrelsen att Henrik 
skulle passa bra i rollen som Mottagningsansvarig Linköping. 
 
München Hoben-general 
Malva är en empatisk person som ser till gruppens bästa och kommer vara ett stort stöd för 
kommittén. Med erfarenhet som fadderist har Malva fått förståelse för hur 
mottagningsarrangörernas arbete kan se ut. Detta kommer underlätta vid utformning av 
samarbetet mellan München Hoben och övriga mottagningsarrangörer. Malva är även en 
stresstålig person som ser lösningar snarare än problem. Därför anser styrelsen att Malva skulle 
passa bra i rollen som München Hoben-general. 
 
Beslut: att välja Nicolas Bemba M’Foutiga till Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar 2023 


  att välja Marie Halling till Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar 2023 
  att välja Henrik Sandberg till Mottagningsansvarig Linköping 2023 
  att välja Malva Eveborn till München Hoben general 2023 
  att vakantsätta posten Marknadsföringsansvarig 2023 
  att vakantsätta posten Mottagningsansvarig Norrköping 2023 
  att vakantsätta posten Ordförande för Mattehjälpen 2023 


 
79. Övriga frågor  
Lämnades utan åtgärd. 
 
80. Mötets avslutande 
Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet avslutat, klockan 18.00. 
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