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Protokoll fört vid LinTeks kårfullmäktige [22-12-14]
Plats: K2, Kåkenhus Norrköping, samt på zoom
Föredragningslista: Se bilaga
Närvarande: Se bilaga
Handlingar: Se bilaga

82. Mötets öppnande

Talman Lucas Sevelin förklarar mötet öppnat klockan 18.38.

83. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Beslut: att välja Madeleine Nilsson och Matilda Arvidsson till justeringspersoner tillika

rösträknare för innevarande kårfullmäktigesammanträde.

84. Justering av röstlängd

Beslut: att justera röstlängden till 11 mandat.

Beslut: att justera röstlängden löpande.

85. Adjungeringar

Beslut: att adjungera Johan Thuresson, Julia Bjers, Max Wallhem och Oskar Sjöberg med

närvaro- och yttranderätt.

86. Fastställande av föredragningslistan

Talman har i utskick via mejl informerat om att Mottagningspolcyn behöver läggas till på

föredragningslistan trots att det inte fanns med i kallelsen till följd av en ändring på

Consensus FuM. Punkten läggs till efter punkt 96 och följande punkter

konsekvensjusteras därefter.

Yrkande 86.1: Gunnar Wickbom yrkar på

att Flytta punkt 96 Ansvarsfrihet för LinTeks kåstyrelse 2021/2022 till efter punkt 93 samt

konsekvensjustera därefter.
Beslut: att bifalla yrkande 86.1

Beslut: att fastställa föredragningslistan tillsammans med ovan beslutade ändringar

87. Mötets behöriga utlysande

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst.

88. Föregående mötesprotokoll

Noteras att det saknas en punkt om campus öppettider på nätterna i Studenternas åsikter

från föregående möte.

Beslut: att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

89. Rapporter och meddelanden

Styrelsen har valt in nya personer till kårledningen och planerat fyllnadsval för de vakanta

posterna. En äskandeperiod har hållits för föreningar och teknologsektioner.

Beslut: att lägga rapporter och meddelanden till handlingarna.
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90. Beslutsuppföjning

Beslut: att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

91. Rekryteringsuppföljning

FuM noterar glatt att medlemsantalet fortsatt öka.

Beslut: att lägga rekryteringsuppföljningen till handlingarna.

92. Årsredovisning LinTek 2021/2022

Beslut: att fastställa resultat- och balansräkningen för LinTek 2021/2022 i enlighet med

årsredovisningen samt balansera resultatet i ny räkning

93. Revisionsberättelse för LinTek 2021/2022 (auktoriserad och internt)

Internrevisor 2021/2022 Julia Bjers föredrar sin interna revisionsberättelse via zoom. Den

auktoriserade revisionsberättelsen har skickats ut som handling några dagar för sent, vilket

talman förvarnade om vid utskick av övriga handlingar. Därför frågar talman FuM om det

går bra att behandla den auktoriserade revisionsberättelsen trots att handlingen kom sent.

Beslut: att behandla den auktoriserade revisionsberättelsen under innevarande

sammanträde

Beslut: att lägga den auktoriserade revisionsberättelsen för LinTek 2021/2022 till

handlingarna

Beslut: att lägga den interna revisionsberättelsen för LinTek 2021/2022 till handlingarna

Talman ajournerar mötet från 19.40 till 19.58.

94. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2021/2022

Talman Lucas Sevelin avstår från att delta under följande punkt som en del av
kårstyrelsen 2021/2022. Vice talman Gunnar Wickbom leder mötet under
följande punkt.
Kårstyrelsen 2021/2022 tackar ödmjukast för förtroendet under det gångna

verksamhetsåret.

Beslut: att bevilja LinTeks kårstyrelse 2021/2022 ansvarsfrihet.

Vice talman noterar att beslutet fattades enhälligt.

95. Utredning av Samarbetsavtal mellan LinTek och Damföreningarna

Kårstyrelsen föredrar bakgrunden och rapporten som finns med i handlingarna.

Beslut: att lägga rapport om Utredning av Samarbetsaval mellan LinTek och

Damföreningarna till handlingarna.

96. Interpellation till kårstyrelsen angående Orbi

Ledamöterna Gunnar Wickbom och Hugo Hörnquist föredrar kort sin interpellation som

skickats med i handlingarna.

Kårstyrelsens svar går att finna som bilaga.

Protokollsanteckning: Se bilaga. (Gunnar Wickbom & Hugo Hörnquist)

Beslut: att anse interpellationen besvarad.
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97. Mottagningspolicyn

Consensus kårfullmäktige har röstat för mottagningspolicyn med en ändring. Ändringen

gäller sista punkten i avsnitt 2.3.1 där meningen Undantag kan göras av studentkåren.
har lagts till i slutet av punkten. Eftersom alla tre kårfullmäktige måste vara eniga lyfts

mottagningspolicyn igen för att godkännas av LinTeks kårfullmäktige.

Beslut: att fastställa Mottagningspolicyn med den föreslagna ändringen.

98. Studenternas åsikter

• Det har kommit klagomål på att det ligger tentor på lördagar, särskilt på kvällar.

Styrelsen svarar att LinTek kontinuerligt lyfter detta till LiU men att platsbrist hävdas

som motargument.

• LiU har beslutat att stänga vissa lokaler på campus för natten efter klockan 19 eller

20 för att regeringen beslutat att myndigheter ska dra ner på sin elförbrukning. En

FuM-ledamot lyfter att campus i vanliga fall borde vara öppet efter 23, helst hela

natten.

• Vissa studenter upplever att informationen om vart man vänder sig vid kränkningar

eller diskrimineringar samt vilken hjälp man kan få.

• LiUPhD och DomFil har haft en namninsamling samt skickat ut en rapport

angående digitala examensbevis. Doktorandsektionernas uppfattning är att de

digitala examensbevisen är otillräckliga. Styrelsen arbetar med frågan på andra håll

och tillsammans med LiUPhD.

• LiU har valt att flytta student.liu.se till LiUNet vilket av en ledamot anses dåligt när

information blir inlåst. Motivationen till flytten anses inte vara tillräcklig.

99. Övriga frågor

• FuM noterar Oscar Davidssons begäran om entledigande från Valnämnden från och

med 2023-01-01.

• Valnämnden efterfrågar förtydliganden från kårstyrelsen om kommande val till

valnämnd och besvärsnämnd eftersom det finns vakanta platser efter årsskiftet. Det

har även lyfts åsikter till medlemmar i valnämnden angående det tidigare valet och att

det skedde internt i FuM utan offentlig rekryteringsprocess. Kårstyrelsen

återkommer.

100. Nästa möte

Nästa möte är i Linköping den 24 januari.

101. Mötets avslutande

Talman förklarar mötet avslutat klockan 21.22.
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige [2022-12-14]

Ledamöter i Kårfullmäktige

Alex Nannis

Anna Jonsson

Gunnar Wickbom

Hugo Hörnquist

Hugo Larsson

Ia Bruno

Jakob Lindgren

Madeleine Nilsson

Matilda Arvidsson

Max Wiklundh

Oscar Davidsson

Övriga

Beatrice Ronsten

Johan Hedberg

Johan Thuresson

Julia Bjers (T.o.m. punkt 93)

Julia Kortz

Lucas Sevelin

Max Wallhem

Nathalie Svensson

Ola Andersson

Oskar Sjöberg (T.o.m. punkt 93)

Ramazan Uslu

Tim Bodin
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Svar till interpellation angående Orbi, FuM #4 2022-12-14, §96

1. Det nuvarande studentlivet är fyllt med långa köer och kalla nätter. Orbis lösning av

digitala biljetter är en väg för oss att reducera köandet och främja studenternas hälsa.

Orbi har tillsammans med Kårservice jobbar hårt för att se till att en lösning för just

LiUs studentliv ska finnas.

Syftet med detta är att Orbi (förutom tjänst för digitala biljetter och att marknads-

föra sina event) också nyttjas som verktyg för att skapa användargenererat innehåll

på www.studentlivet.se. Där finns möjligheten för föreningar att beskriva vad de gör

i ett föreningsgalleri. Tidigare hanterades föreningsgalleriet manuellt där föreningar

fick skicka in beskrivningar om sig själva via ett formulär och Kårservice fick ma-

nuellt klippa och klistra in information från detta för att publicera på studentlivet.se.

Syftet med Orbis dashboard är att föreningen själv ska kunna lägga upp och uppda-

tera den information man önskar ska finnas på studentlivet.se och på så sätt förenkla

och öka spridningen av föreningslivets mångfald vid LiU. Att det finns ett behov av

att samla och åskådliggöra det rika föreningslivet vid LiU har varit känt länge och i

den marknadsundersökning som gjordes våren 2021 (som gick ut till både studenter

och föreningar) kom det in många önskemål om att tillgängliggöra föreningar samt att

erbjuda digitala tjänster eller möjlighet att marknadsföra sina arrangemang och event.

Ingen förening har tillfrågats innan Orbi anlitades. Kårservice har arbetat med Orbi

teamet under en längre tid och har till slut hittat en lösning och skött det. Medan

kårerna äger kårservice så har vi endast grov och långsiktig kontroll över kårservice,

och kan ta beslut om kårservice verksamhet endast över en tidshorisont på många år.

2. Att Kårservice har valt ett kommersiellt bolag för att tillhandahålla denna tjänst har

många anledningar. Främst handlar det om att lösningen är så pass komplex och bland

annat innehåller stöd för ekonomiska transaktioner och underlag för bokföring och

ska då hanteras av en kommersiell, professionell part på samma sätt som de bok-

föring/ekonomisystem och lönehanteringssystem som nyttjas köps från kommersiell

aktör (Fortnox och Visma). Ett annat skäl är långsiktighet och kontinuitet och att

kunna kravställa mot en kommersiell part som också kan ställas till svars om leve-

ranser inte uppfyller ställda krav. Av de olika tjänsteleverantörer som utvärderades i

samband med val av leverantör var Orbi, då Bonsai Campus, den aktör med tydligast

studentnytta och utvecklat för studenterna som målgrupp. Att jämföra med Tickster,

Ticketmaster och andra som ”vanligatjänster som har en mycket högre prisbild (ca 25

kr/biljett) samt aktörer som Keyflow som vid tiden för beslut om leverantör inte hade

någon utvecklad lösning riktad mot studenter.

Detta samarbete först genom Kårservice och som tidigare nämnt är den tänkta stu-

dentnyttan ett tydligt system för digitala biljettlösningar samt ett system för studentli-

vet generellt.

3. Orbi har genom kårservice fått tillgång till utskick till föreningar. Tjänsten köps av

Orbi, vilket innebär att de är ansvariga för sin marknadsföring och information till

användare. Orbi har fått tydlig återkoppling om att utformningen av de utskick ni
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refererar till var under all kritik och att Kårservice som köpare av deras tjänster inte

var nöjda med det.

4. Kårerna har under hela höstterminen följt Orbis utveckling samt ordnat mötesforum

för att Orbi ska kunna ta del av vad studenterna tycker. Detta genom att anordna

träffar mellan sektionernas ordförande samt låta föreningar och sektioner själv boka

in tid med Orbi för att kunna förstå Orbi bättre men även för att ge feedback. LinTek

har kontinuerliga träffar med VD för Kårservice för att övervaka denna process.

Kårstyrelsen
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Protokollsanteckning angående FuM #4 2022-12-14, §96

Vi vill börja med att tacka för utförliga svar på vår interpellation. Vi uppskattar att KS kän-

ner igen flertalet av problemen och, enligt egen utsago, redan har fört vidare motsvarande

synpunkter till Kårservice och Orbi. Vi är fortsatt oroade över de aspekter av implemente-

ringen av Orbi där det blir implicit eller explicit nödvändigt för föreningar att ansluta sig till

tjänsten för saker de dessförinnan kunde göra utan den. Det finns dels (obekräftade) rap-

porter om obligatorisk Orbi-användning på Kårallen, men även grundläggande saker som

den centrala listan på studentföreningar ser just nu ut att bli inlåsta i det nya systemet. (Detta

är särskilt allvarligt eftersom listan på studentlivet.se fortfarande saknar merparten av den

information som fram tills nyligen fanns i föreningslistan på student.liu.se.)

Gunnar Wickbom & Hugo Hörnquist
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Protokoll fört vid LinTeks kårfullmäktige [22-12-14]
Plats: K2, Kåkenhus Norrköping, samt på zoom
Föredragningslista: Se bilaga
Närvarande: Se bilaga
Handlingar: Se bilaga


82. Mötets öppnande


Talman Lucas Sevelin förklarar mötet öppnat klockan 18.38.


83. Val av justeringspersoner tillika rösträknare


Beslut: att välja Madeleine Nilsson och Matilda Arvidsson till justeringspersoner tillika


rösträknare för innevarande kårfullmäktigesammanträde.


84. Justering av röstlängd


Beslut: att justera röstlängden till 11 mandat.


Beslut: att justera röstlängden löpande.


85. Adjungeringar


Beslut: att adjungera Johan Thuresson, Julia Bjers, Max Wallhem och Oskar Sjöberg med


närvaro- och yttranderätt.


86. Fastställande av föredragningslistan


Talman har i utskick via mejl informerat om att Mottagningspolcyn behöver läggas till på


föredragningslistan trots att det inte fanns med i kallelsen till följd av en ändring på


Consensus FuM. Punkten läggs till efter punkt 96 och följande punkter


konsekvensjusteras därefter.


Yrkande 86.1: Gunnar Wickbom yrkar på


att Flytta punkt 96 Ansvarsfrihet för LinTeks kåstyrelse 2021/2022 till efter punkt 93 samt


konsekvensjustera därefter.
Beslut: att bifalla yrkande 86.1


Beslut: att fastställa föredragningslistan tillsammans med ovan beslutade ändringar


87. Mötets behöriga utlysande


Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst.


88. Föregående mötesprotokoll


Noteras att det saknas en punkt om campus öppettider på nätterna i Studenternas åsikter


från föregående möte.


Beslut: att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.


89. Rapporter och meddelanden


Styrelsen har valt in nya personer till kårledningen och planerat fyllnadsval för de vakanta


posterna. En äskandeperiod har hållits för föreningar och teknologsektioner.


Beslut: att lägga rapporter och meddelanden till handlingarna.
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90. Beslutsuppföjning


Beslut: att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.


91. Rekryteringsuppföljning


FuM noterar glatt att medlemsantalet fortsatt öka.


Beslut: att lägga rekryteringsuppföljningen till handlingarna.


92. Årsredovisning LinTek 2021/2022


Beslut: att fastställa resultat- och balansräkningen för LinTek 2021/2022 i enlighet med


årsredovisningen samt balansera resultatet i ny räkning


93. Revisionsberättelse för LinTek 2021/2022 (auktoriserad och internt)


Internrevisor 2021/2022 Julia Bjers föredrar sin interna revisionsberättelse via zoom. Den


auktoriserade revisionsberättelsen har skickats ut som handling några dagar för sent, vilket


talman förvarnade om vid utskick av övriga handlingar. Därför frågar talman FuM om det


går bra att behandla den auktoriserade revisionsberättelsen trots att handlingen kom sent.


Beslut: att behandla den auktoriserade revisionsberättelsen under innevarande


sammanträde


Beslut: att lägga den auktoriserade revisionsberättelsen för LinTek 2021/2022 till


handlingarna


Beslut: att lägga den interna revisionsberättelsen för LinTek 2021/2022 till handlingarna


Talman ajournerar mötet från 19.40 till 19.58.


94. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2021/2022


Talman Lucas Sevelin avstår från att delta under följande punkt som en del av
kårstyrelsen 2021/2022. Vice talman Gunnar Wickbom leder mötet under
följande punkt.
Kårstyrelsen 2021/2022 tackar ödmjukast för förtroendet under det gångna


verksamhetsåret.


Beslut: att bevilja LinTeks kårstyrelse 2021/2022 ansvarsfrihet.


Vice talman noterar att beslutet fattades enhälligt.


95. Utredning av Samarbetsavtal mellan LinTek och Damföreningarna


Kårstyrelsen föredrar bakgrunden och rapporten som finns med i handlingarna.


Beslut: att lägga rapport om Utredning av Samarbetsaval mellan LinTek och


Damföreningarna till handlingarna.


96. Interpellation till kårstyrelsen angående Orbi


Ledamöterna Gunnar Wickbom och Hugo Hörnquist föredrar kort sin interpellation som


skickats med i handlingarna.


Kårstyrelsens svar går att finna som bilaga.


Protokollsanteckning: Se bilaga. (Gunnar Wickbom & Hugo Hörnquist)


Beslut: att anse interpellationen besvarad.
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97. Mottagningspolicyn


Consensus kårfullmäktige har röstat för mottagningspolicyn med en ändring. Ändringen


gäller sista punkten i avsnitt 2.3.1 där meningen Undantag kan göras av studentkåren.
har lagts till i slutet av punkten. Eftersom alla tre kårfullmäktige måste vara eniga lyfts


mottagningspolicyn igen för att godkännas av LinTeks kårfullmäktige.


Beslut: att fastställa Mottagningspolicyn med den föreslagna ändringen.


98. Studenternas åsikter


• Det har kommit klagomål på att det ligger tentor på lördagar, särskilt på kvällar.


Styrelsen svarar att LinTek kontinuerligt lyfter detta till LiU men att platsbrist hävdas


som motargument.


• LiU har beslutat att stänga vissa lokaler på campus för natten efter klockan 19 eller


20 för att regeringen beslutat att myndigheter ska dra ner på sin elförbrukning. En


FuM-ledamot lyfter att campus i vanliga fall borde vara öppet efter 23, helst hela


natten.


• Vissa studenter upplever att informationen om vart man vänder sig vid kränkningar


eller diskrimineringar samt vilken hjälp man kan få.


• LiUPhD och DomFil har haft en namninsamling samt skickat ut en rapport


angående digitala examensbevis. Doktorandsektionernas uppfattning är att de


digitala examensbevisen är otillräckliga. Styrelsen arbetar med frågan på andra håll


och tillsammans med LiUPhD.


• LiU har valt att flytta student.liu.se till LiUNet vilket av en ledamot anses dåligt när


information blir inlåst. Motivationen till flytten anses inte vara tillräcklig.


99. Övriga frågor


• FuM noterar Oscar Davidssons begäran om entledigande från Valnämnden från och


med 2023-01-01.


• Valnämnden efterfrågar förtydliganden från kårstyrelsen om kommande val till


valnämnd och besvärsnämnd eftersom det finns vakanta platser efter årsskiftet. Det


har även lyfts åsikter till medlemmar i valnämnden angående det tidigare valet och att


det skedde internt i FuM utan offentlig rekryteringsprocess. Kårstyrelsen


återkommer.


100. Nästa möte


Nästa möte är i Linköping den 24 januari.


101. Mötets avslutande


Talman förklarar mötet avslutat klockan 21.22.
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige [2022-12-14]


Ledamöter i Kårfullmäktige


Alex Nannis


Anna Jonsson


Gunnar Wickbom


Hugo Hörnquist


Hugo Larsson


Ia Bruno


Jakob Lindgren


Madeleine Nilsson


Matilda Arvidsson


Max Wiklundh


Oscar Davidsson


Övriga


Beatrice Ronsten


Johan Hedberg


Johan Thuresson


Julia Bjers (T.o.m. punkt 93)


Julia Kortz


Lucas Sevelin


Max Wallhem


Nathalie Svensson


Ola Andersson


Oskar Sjöberg (T.o.m. punkt 93)


Ramazan Uslu


Tim Bodin
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Svar till interpellation angående Orbi, FuM #4 2022-12-14, §96


1. Det nuvarande studentlivet är fyllt med långa köer och kalla nätter. Orbis lösning av


digitala biljetter är en väg för oss att reducera köandet och främja studenternas hälsa.


Orbi har tillsammans med Kårservice jobbar hårt för att se till att en lösning för just


LiUs studentliv ska finnas.


Syftet med detta är att Orbi (förutom tjänst för digitala biljetter och att marknads-


föra sina event) också nyttjas som verktyg för att skapa användargenererat innehåll


på www.studentlivet.se. Där finns möjligheten för föreningar att beskriva vad de gör


i ett föreningsgalleri. Tidigare hanterades föreningsgalleriet manuellt där föreningar


fick skicka in beskrivningar om sig själva via ett formulär och Kårservice fick ma-


nuellt klippa och klistra in information från detta för att publicera på studentlivet.se.


Syftet med Orbis dashboard är att föreningen själv ska kunna lägga upp och uppda-


tera den information man önskar ska finnas på studentlivet.se och på så sätt förenkla


och öka spridningen av föreningslivets mångfald vid LiU. Att det finns ett behov av


att samla och åskådliggöra det rika föreningslivet vid LiU har varit känt länge och i


den marknadsundersökning som gjordes våren 2021 (som gick ut till både studenter


och föreningar) kom det in många önskemål om att tillgängliggöra föreningar samt att


erbjuda digitala tjänster eller möjlighet att marknadsföra sina arrangemang och event.


Ingen förening har tillfrågats innan Orbi anlitades. Kårservice har arbetat med Orbi


teamet under en längre tid och har till slut hittat en lösning och skött det. Medan


kårerna äger kårservice så har vi endast grov och långsiktig kontroll över kårservice,


och kan ta beslut om kårservice verksamhet endast över en tidshorisont på många år.


2. Att Kårservice har valt ett kommersiellt bolag för att tillhandahålla denna tjänst har


många anledningar. Främst handlar det om att lösningen är så pass komplex och bland


annat innehåller stöd för ekonomiska transaktioner och underlag för bokföring och


ska då hanteras av en kommersiell, professionell part på samma sätt som de bok-


föring/ekonomisystem och lönehanteringssystem som nyttjas köps från kommersiell


aktör (Fortnox och Visma). Ett annat skäl är långsiktighet och kontinuitet och att


kunna kravställa mot en kommersiell part som också kan ställas till svars om leve-


ranser inte uppfyller ställda krav. Av de olika tjänsteleverantörer som utvärderades i


samband med val av leverantör var Orbi, då Bonsai Campus, den aktör med tydligast


studentnytta och utvecklat för studenterna som målgrupp. Att jämföra med Tickster,


Ticketmaster och andra som ”vanligatjänster som har en mycket högre prisbild (ca 25


kr/biljett) samt aktörer som Keyflow som vid tiden för beslut om leverantör inte hade


någon utvecklad lösning riktad mot studenter.


Detta samarbete först genom Kårservice och som tidigare nämnt är den tänkta stu-


dentnyttan ett tydligt system för digitala biljettlösningar samt ett system för studentli-


vet generellt.


3. Orbi har genom kårservice fått tillgång till utskick till föreningar. Tjänsten köps av


Orbi, vilket innebär att de är ansvariga för sin marknadsföring och information till


användare. Orbi har fått tydlig återkoppling om att utformningen av de utskick ni
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refererar till var under all kritik och att Kårservice som köpare av deras tjänster inte


var nöjda med det.


4. Kårerna har under hela höstterminen följt Orbis utveckling samt ordnat mötesforum


för att Orbi ska kunna ta del av vad studenterna tycker. Detta genom att anordna


träffar mellan sektionernas ordförande samt låta föreningar och sektioner själv boka


in tid med Orbi för att kunna förstå Orbi bättre men även för att ge feedback. LinTek


har kontinuerliga träffar med VD för Kårservice för att övervaka denna process.


Kårstyrelsen


Postadress LinTek Tekniska Högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3
Telefon 0702-69 45 84 Org.nr. 822001-0683 Bankgiro 515-1493


E-post talman@lintek.liu.seHemsida www.lintek.liu.se



mailto:talman@lintek.liu.se

https://lintek.liu.se





15 december 2022
1 (1)


Protokollsanteckning angående FuM #4 2022-12-14, §96


Vi vill börja med att tacka för utförliga svar på vår interpellation. Vi uppskattar att KS kän-


ner igen flertalet av problemen och, enligt egen utsago, redan har fört vidare motsvarande


synpunkter till Kårservice och Orbi. Vi är fortsatt oroade över de aspekter av implemente-


ringen av Orbi där det blir implicit eller explicit nödvändigt för föreningar att ansluta sig till


tjänsten för saker de dessförinnan kunde göra utan den. Det finns dels (obekräftade) rap-


porter om obligatorisk Orbi-användning på Kårallen, men även grundläggande saker som


den centrala listan på studentföreningar ser just nu ut att bli inlåsta i det nya systemet. (Detta


är särskilt allvarligt eftersom listan på studentlivet.se fortfarande saknar merparten av den


information som fram tills nyligen fanns i föreningslistan på student.liu.se.)


Gunnar Wickbom & Hugo Hörnquist


Postadress LinTek Tekniska Högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3
Telefon 0702-69 45 84 Org.nr. 822001-0683 Bankgiro 515-1493


E-post talman@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se



mailto:talman@lintek.liu.se

https://lintek.liu.se




 
  2023-01-12 13:16:28 CET
  130.236.88.57
  Madeleine
  Nilsson
  SkFt2N3qj
  madni264@student.liu.se
  Madeleine Nilsson
  email
  email



 
  
   
    notification.sent
    2023-01-11T13:46:15.860Z
    rkGg2TV39o
    
     rkGg2TV39o
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/BJtd34h5i
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/BJtd34h5i/notifications/rkGg2TV39o
     Dokument att signera
     talman@lintek.liu.se
     2023-01-11T13:46:15.707Z
     01100185a114d737-3b8b4319-257e-421d-b342-af7407ac6cc3-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-01-11T13:46:15.868Z
    rkExhTEh9i
    
     rkExhTEh9i
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/H1Aw3Nh5i
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/H1Aw3Nh5i/notifications/rkExhTEh9i
     Dokument att signera
     sekreterare-fum@lintek.liu.se
     2023-01-11T13:46:15.714Z
     01100185a114d73d-23011a73-10fa-4094-9220-a5df26f337c2-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-01-11T13:46:15.868Z
    rygxnp4n9o
    
     rygxnp4n9o
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SkFt2N3qj
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SkFt2N3qj/notifications/rygxnp4n9o
     Dokument att signera
     madni264@student.liu.se
     2023-01-11T13:46:15.684Z
     01100185a114d74e-38661984-4aad-49d3-968e-112a7d20d88e-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-01-11T13:46:15.916Z
    BJ_lnpN3cj
    
     BJ_lnpN3cj
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/HkgWs3Nnqi
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/HkgWs3Nnqi/notifications/BJ_lnpN3cj
     Dokument att signera
     gunwi712@student.liu.se
     2023-01-11T13:46:15.728Z
     01100185a114d760-06e1b208-115f-4903-8d73-56a34d2ccbda-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2023-01-11T13:46:15.968Z
    B18xhaEnqj
    
     B18xhaEnqj
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SyUq2Vn9j
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SyUq2Vn9j/notifications/B18xhaEnqj
     Dokument att signera
     matar965@student.liu.se
     2023-01-11T13:46:15.720Z
     01100185a114d769-f73f4399-847e-41a1-8ca8-ae471f5c0417-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-01-11T13:46:28.840Z
    H1Aw3Nh5i
    
     
      Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/108.0.5359.112 Mobile/15E148 Safari/604.1
      98.128.229.251
      2023-01-11T13:46:28.814Z
    
     H1Aw3Nh5i
     2023-01-11T13:46:28.814Z
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/H1Aw3Nh5i
     /envelopes/SkEM3Nn9o
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/H1Aw3Nh5i
     Beatrice
     Ronsten
     98.128.229.251
   
  
   
    signature.created
    2023-01-11T13:46:48.888Z
    H1HG2429o.H1Aw3Nh5i
    
     H1HG2429o.H1Aw3Nh5i
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o/signatures/H1HG2429o.H1Aw3Nh5i
     
      /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/H1Aw3Nh5i
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o
     Beatrice
     Ronsten
     sekreterare-fum@lintek.liu.se
     signed
     
     98.128.229.251
     email
     2023-01-11T13:46:48.855Z
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/H1Aw3Nh5i
     Beatrice
     Ronsten
     98.128.229.251
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-01-11T13:51:08.334Z
    HkgWs3Nnqi
    
     
      Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
      213.204.219.5
      2023-01-11T13:51:08.310Z
    
     HkgWs3Nnqi
     2023-01-11T13:51:08.310Z
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/HkgWs3Nnqi
     /envelopes/SkEM3Nn9o
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/HkgWs3Nnqi
     Gunnar
     Wickbom
     213.204.219.5
   
  
   
    signature.created
    2023-01-11T13:55:35.234Z
    H1HG2429o.HkgWs3Nnqi
    
     H1HG2429o.HkgWs3Nnqi
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o/signatures/H1HG2429o.HkgWs3Nnqi
     
      /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/HkgWs3Nnqi
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o
     Gunnar
     Wickbom
     gunwi712@student.liu.se
     signed
     
     213.204.219.5
     email
     2023-01-11T13:55:35.209Z
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/HkgWs3Nnqi
     Gunnar
     Wickbom
     213.204.219.5
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-01-11T15:51:24.064Z
    SyUq2Vn9j
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      130.236.88.47
      2023-01-11T15:51:24.040Z
    
     SyUq2Vn9j
     2023-01-11T15:51:24.040Z
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SyUq2Vn9j
     /envelopes/SkEM3Nn9o
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SyUq2Vn9j
     Matilda
     Arvidsson
     130.236.88.47
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-01-11T18:52:25.896Z
    BJtd34h5i
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/108.0.5359.112 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.254.109.103
      2023-01-11T18:52:25.858Z
    
     BJtd34h5i
     2023-01-11T18:52:25.858Z
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/BJtd34h5i
     /envelopes/SkEM3Nn9o
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/BJtd34h5i
     Lucas
     Sevelin
     94.254.109.103
   
  
   
    signature.created
    2023-01-11T18:53:31.507Z
    H1HG2429o.BJtd34h5i
    
     H1HG2429o.BJtd34h5i
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o/signatures/H1HG2429o.BJtd34h5i
     
      /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/BJtd34h5i
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o
     Lucas
     Sevelin
     talman@lintek.liu.se
     signed
     
     94.254.109.103
     email
     2023-01-11T18:53:31.473Z
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/BJtd34h5i
     Lucas
     Sevelin
     94.254.109.103
   
  
   
    signature.created
    2023-01-12T10:33:05.440Z
    H1HG2429o.SyUq2Vn9j
    
     H1HG2429o.SyUq2Vn9j
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o/signatures/H1HG2429o.SyUq2Vn9j
     
      /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SyUq2Vn9j
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o
     Matilda
     Arvidsson
     matar965@student.liu.se
     signed
     
     130.236.88.151
     email
     2023-01-12T10:33:05.424Z
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SyUq2Vn9j
     Matilda
     Arvidsson
     130.236.88.151
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-01-12T12:15:55.896Z
    SkFt2N3qj
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
      130.236.88.57
      2023-01-12T12:15:55.871Z
    
     SkFt2N3qj
     2023-01-12T12:15:55.871Z
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SkFt2N3qj
     /envelopes/SkEM3Nn9o
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SkFt2N3qj
     Madeleine
     Nilsson
     130.236.88.57
   
  
   
    signature.created
    2023-01-12T12:16:28.117Z
    H1HG2429o.SkFt2N3qj
    
     H1HG2429o.SkFt2N3qj
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o/signatures/H1HG2429o.SkFt2N3qj
     
      /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SkFt2N3qj
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/documents/H1HG2429o
     Madeleine
     Nilsson
     madni264@student.liu.se
     signed
     
     130.236.88.57
     email
     2023-01-12T12:16:28.084Z
   
    
     /envelopes/SkEM3Nn9o/recipients/SkFt2N3qj
     Madeleine
     Nilsson
     130.236.88.57
   
  
 
  366459


		2023-01-05T00:13:28+0000


	



