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Kallelse till sektionsmöte 2012-11-14 

 

Tid: Onsdag 14 november kl 17.15  

Plats: C2, C-huset  

Kallade: Sektionens medlemmar  

Sektionens styrelse  

Revisorerna  

Sektionsstyrelsen 11/12  

Bi6 11/12  

LinTeks Styrelse 12/13  

Programnämndsordförande PKB, Helena Herbertsson  

Utbildningsledare, Annalena Kindgren  

Hedersmedlemmar  

Övrigt:  

 Motioner skickas till styret@tbi.lintek.liu.se och ska vara styrelsen tillhanda 

senast onsdag 7:e november.  

 De bilagor som ej är bifogade till kallelsen kommer att skickas ut innan 7e 

november. Önskas utskriven kallelse till mötet meddelas info@tbi.lintek.liu.se. 

 Mat och dryck kommer att serveras under mötet.  

 Kom ihåg att ta med ditt LiU-leg! 

 

Sektionscafé 

Styret bjuder på fika och inbjuder till diskussion av punkter från sektionsmötets 

dagordning. Man kan även kika extra på sektionens historia (hur såg egentligen 

Urfadderiet ut för 7 år sedan?) och framtid! Styret kommer att finnas på plats för att 

hålla idéverkstad och svara på frågor om mötet och allmänt om sektionen. Även 

LinTeks kårordförande kommer att finnas på plats för att svara på frågor!  

När? 6:e november kl 12.00  

Var? T15, C-huset 
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Förslag till föredragningslista  

1. Mötets öppnande  

2. Val av mötesordförande  

3. Val av mötessekreterare  

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare  

5. Justering av röstlängden  

6. Adjungeringar  

7. Fastställande av föredragningslista  

8. Mötets behöriga utlysande  

9. Rapporter och meddelanden (bilaga 1)  

10. Behandling av fadderiet 12:s ekonomi (bilaga 2) 

11. Behandling av festeriet 11/12:s ekonomi (bilaga 3) 

12. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen 

under verksamhetsåret 11/12 (bilaga 4) 

13. Behandling av revisionsberättelse för verksamheten verksamhetsåret 11/12 

(bilaga 5) 

14. Fastställande av sektionens sammanställda balans- och resultaträkning. 

15. Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning (bilaga 6) 

16. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen verksamhetsåret 11/12  

17. Antagande av reglemente 

18. Proposition rörande revisorernas arbetsuppdelning samt inval, andra läsningen 

(bilaga 7A) 

19. Proposition rörande revisorernas verksamhetsperiod (bilaga 7B) 

20. Information om utredning rörande kanslibildning 

21. Information om gemensamt medlemskap med LinTek  

22. Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för Sektionen för 

teknisk biologi, första läsningen (bilaga 8)  

23. Proposition rörande medlemskap och alumni, första läsningen (bilaga 9) 

24. Proposition rörande studienämndssekreterare och sektionsfunktionärer, första 

läsningen (bilaga 10) 

Paus  

25. Fyllnadsval till valberedningen  

26. Val av fadderihöfvding  

27. Val av fadderikassör 

28. Val av sektionsrevisor  

29. Val av sektionsrevisorsuppleant  

30. Motioner  

31. Interpellationer  
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32. Övriga frågor  

33. Mötets avslutande
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Beslutsförslag 

15. Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning (bilaga 6) 

Beslutsförslag 

att bifalla propositionen i sin helhet 

 

18. Proposition rörande revisorernas arbetsuppdelning samt inval, andra 

läsningen (bilaga 7A) 

Beslutsförslag 

att bifalla propositionen i sin helhet 

 

19. Proposition rörande revisorernas verksamhetsperiod (bilaga 7B) 

Beslutsförslag 

att bifalla propositionen i sin helhet 

 

22. Proposition rörande gemensamt medlemskap med LinTek för Sektionen 

för teknisk biologi, första läsningen (bilaga 7B)  

Beslutsförslag 

att bifalla propositionen i sin helhet 

 

23. Proposition rörande medlemskap och alumni, första läsningen (bilaga 8) 

Beslutsförslag 

att bifalla propositionen i sin helhet 

 

24. Proposition rörande studienämndssekreterare och sektionsfunktionärer, 

första läsningen (bilaga 9) 

Beslutsförslag 

att bifalla propositionen i sin helhet 

 

25.  Fyllnadsval till valberedningen  

Beslutsförslag 

Att till valberedningen fyllnadsvälja Jacob Larsson TB1, Johanna Krook KB1 och 

Lina Nyström KB5civ 

 

26. Val av fadderihöfvding  

Beslutsförslag 

Att till fadderihöfvding välja Mattias Köpsén, TB3 
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27. Val av fadderikassör  

Beslutsförslag 

Att till fadderikassör välja Elin Björkman KB3civ 

 

28. Val av sektionsrevisor  

Beslutsförslag 

Att till sektionsrevisor välja vakant 

 

29. Val av sektionsrevisorsuppleant  

Beslutsförslag 

Att till revisorssuppleant välja vakant 
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Kommentar 

Reviderade bilagor: Bilaga 2C, bilaga 6 

Borttagna bilagor: Bilaga 2A Urfadderiet resultatrapport VT2012 

Nytillkomna bilagor: Bilaga 1C, Bilaga 12, Bilaga 13 

 

Bilagor 

Bilaga 1A Verksamhetsplan 2012/2013 
Bilaga 1B Tidsplan 2012/2013 

Bilaga 1C Rapporter och meddelande från styrelsen 

Bilaga 2B Urfadderiet balansrapport  VT2012 

Bilaga 2C Kommentar till Urfadderiets resultat- och balansrapport  

Bilaga 3A Bi6 11/12:s resultatrapport 

Bilaga 3B Bi6 11/12:s balansrapport 

Bilaga 3C Ekonomisk berättelse Bi6 11/12 

Bilaga 4A Styrelsen 11/12:s resultatrapport 

Bilaga 4B  Styrelsen 11/12:s balansrapport 

Bilaga 5A Verksamhetsberättelse Styrelsen 2011/2012  
Bilaga 5B Revisionsberättelse 

Bilaga 6A Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning 
Bilaga 6B Fördelning av budgetöverskott 

Bilaga 7A Proposition rörande revisorernas arbetsuppdelning samt inval, andra 

läsningen  
Bilaga 7B Proposition rörande av revisorernas verksamhetsperiod  
Bilaga 8 Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för 

Sektionen för teknisk biologi, första läsningen 

Bilaga 9 Proposition rörande medlemskap och alumni, första läsningen  
Bilaga 10 Proposition rörande masteransvarig och studienämndssekreterare, 

första läsningen 
Bilaga 11 Stadgar med ändringar  

Bilaga 12 Information om utredning rörande kanslibildning  

Bilaga 13 Information om gemensamt medlemskap med LinTek 

 

Bilaga 14 Ändringsyrkande angående ”Proposition rörande disposition av vinst 

eller förlust enligt fastställd balansräkning”  

Bilaga 15 Ändringsyrkande angående ”Proposition rörande masteransvarig och 

studienämndssekreterare, första läsningen” 
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Mötesprotokoll Sektionen för Teknisk Biologi Höstmöte 2012-11-14 
 
  Datum: 2012-11-14 
  Tid: 17.15 
  Plats: C1 

 

§ 1. Mötets öppnande  

Sektionsordförande Rebecka Melin Rydfalk förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2. Val av mötesordförande  

Mötet beslutar att välja Rebecka Melin Rydfalk (Ordförande sektionsstyrelsen 

12/13) till mötesordförande. 

 

§ 3. Val av mötessekreterare  

Mötet beslutar att välja Mette Axelsson Bjerg (Intendent, sektionsstyrelsen 

12/13) till mötessekreterare. 

 

§ 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare  

Mötet beslutar att välja Fredrik Dymling och Lina Nyström till justeringspersoner 

tillika rösträknare.  

 

§ 5. Justering av röstlängden 

Röstlängden justeras till 84 personer.          

 

§ 6. Adjungeringar  

Robert Gustafsson adjungeras in med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.  

 

§ 7. Fastställande av föredragningslista  

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

 Punkt 17 ”Antagandet av Reglementet ” 

 

§ 8. Mötets behöriga utlysande  

Enligt stadgarna ska tid och lokal ska skickas ut till sektionen 15 dagar innan 
mötet, dessa skickades ut 16 oktober. Kallelsen ska skickas ut senast 10 läsdagar 
innan sektionsmötet, denna gick ut den 31 oktober. Samtliga handlingar ska 
vara sektionen tillhanda senast 5 dagar innan mötet, den 7 november skickades 
de sista handlingarna ut.  
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna.  

 

§ 9. Rapporter och meddelanden (bilaga 1)  

Sektionsstyrelsens fullständiga rapporter och meddelanden finns i bilaga 1C. 
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Information från Programnämnden KB presenterar av Sofie Cassman 

(Studienämndsordförande KB) och Linnea Mellberg (Studienämndsordförande 

TB):  

Nämnden håller just nu på och jobbar med Högskoleverkets utvärdering av 

utbildningar i Sverige. Utvärderingen är till för att se till att utbildningarna i 

Sverige håller måttet. 

 

Niclas Söör, Kårordförande LinTek 12/13: 

Informerar om Dropbox Spacerace som är en tävling mellan lärosäten där man 

loggar hur många från varje lärosäte som går med i tävlingen. Om man går med 

får man 8 GB extra lagringsutrymme till sin Dropbox. Linköpings Universitet 

ligger för närvarande på tredje plats av de svenska lärosätena.  

 

Han informerar även om den satsning som LiU:s rektor kallad det ”Pedagogiska 

språnget” där man vill att LiU ska bli Sveriges bästa universitet. Inom universitet 

finns det även ny satsning kallad Campus LiU 2015. De olika campusen kopplade 

till LIU kommer att göras om och tre nya hus kommer att byggas till år 2015. 

 

Satsningar inom LinTek i år:  

Det kommer att startas upp ett mentorsskapsprogram där studenter kommer 

kunna ha en mentor i näringslivet under studietiden Detta kommer att lanseras i 

höst. Just nu pågår även en intern utredning inom LinTek för att kunna 

effektivisera Styrelsens arbete så mycket som möjligt. Man jobbar även för att 

utveckla studieutvärderingar och undersöker processen runt utlandsstudier och 

hur man kan göra för att optimera denna, LinTek planerar även att åter gå med i 

SFS (Sveriges Förenade Studentkårer). Man har även som mål i år att förbättra 

utbildningsbevakningen ytterligare.  

 

Helena Helgegren presentar rapporten från BUS-styrelsen:  

Under året planerar man att utreda styrelsen syfte mer. Under BUS höstmöte 

som hölls under Bioteknikdagarna valdes Jenny Sahlin och Johanna Magnusson 

som nya representanter för Linköping i BUS styrelse. 

 

Henric Enstedt och Johanna Radegård, miljöombud (MO) 12/13: 

Under hösten har MO haft möten med Gröna Sektioner både från campus Valla 

och från Norrköping. Just nu pågår planeringen av en miljödag som kommer 

hållas februari. Om någon från sektionen har några bra idéer på vad man kan 

göra så får man gärna höra av sig till MO.  
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Linnea Mellberg och Sofie Cassman (Studienämndsordförande TB respektive KB): 

Uppmanar till att man ska gå in på Studentportalen och göra kursvärderingarna 

för svar från en tillräckligt stor procenthalt studenter går det inte att påverka 

kurserna. 

 

David Hallberg (Rekryteringssanvarig, sektionsstyrelsen 12/13) uppmanar 

sektionen att hemmissionera. Om man åker hem och missionerar i år får man 

inte bara en resa hem, extra pengar till sektionen utan också en sittning.  

 

Fredrik Fridborn (Kassör sektionsstyrelsen 12/13): 

Några Ettan på sektionen har fått betala för mycket för labrockar och overaller. 

Om man känner att man vill ha dessa pengar tillbaka kan man kontakta honom. 

 

§ 10. Behandling av fadderiet 12:s ekonomi (bilaga 2) 

Mattias Köpsén (Kassör, Urfadderiet 12) presenterar fadderiets ekonomi. 

Fadderiets bokföringsår har lagts om så att det ligger samtidigt som Styrets och 

Bi6 bokföringsår.  Alla inkomster från våren 12 har flyttats till nästa 

bokföringsår, alltså efter Nolle-P. Detta gör att resultat för våren 2012 blir 0 kr 

och det slutgiltiga resultatet presenteras i vår istället.  

 

§ 11. Behandling av festeriet 11/12:s ekonomi (bilaga 3) 

Marcus Hansson (Biljett och Info, Bi6 11/12) presenterar BI6 11/12 ekonomi. 

Se bilaga 3C. 

 

§ 12. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen 

under verksamhetsåret 11/12 (bilaga 4 och 5) 

Emilie Westerberg (Ordförande, sektionsstyrelsen 11/12) presenterar 

verksamhetsberättelsen för Styrelsen 11/12 (bilaga 5A). 

 Det har varit ett roligt år med bra erfarenheter. Styrelsen 11/12 lade ned 

väldigt mycket energi för att ordna och definiera ett gynnsamt samarbete med 

LinTek-medlemskapet och de är nöjda med det arbetet.  

Ytterligare ett mål var att synliggöra sektionen, både mot företag och mot 

gymnasieelever. Detta gjordes genom påbörjandet av en sponsfoldern och en 

del alumni-arbete. Under året pågick även ett aktiv arbete för miljötänk på 

sektionen och målet att bli en grön diplomerad sektion uppnåddes. Styrelsen 

arbetade också för att strutkurera utskottsarbetet och definiera en policy för 

utkskottsarbetet. 

Det enda mål som inte riktigt nådde hela vägen fram var att få en ökad 
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användning av sektionens hemsida.  I och med att föreningen Midgård lades ner 

och en ett inköp av ny server och flytt av hemsidan behövdes göras tog det lite 

fokus från målet att få upp det generella användandet av sidan. Året avslutades 

med att göra ett måldokument för att hjälpa nya styrelsen. 

 

Patrik Tunón (Kassör, sektionsstyrelsen 11/12) presenterar den ekonomiska 

berättelsen (bilaga 4). Bokföringsåret för UrF är omlagt så att sektionen kan 

bokföras som ett företag. Under året har det försökts få bort lagerföring vilket 

gör att resultat ser lite konstigt ut på vissa ställen. Sektionens konton har bytts 

från att bara vara PG-konton till att sektionen nu har ett sparkonto som man 

kan få ränta på. Styrelsen 11/12:s gick back 20 000 jämfört med de 70000 som 

det var budgeterat. Eftersom året har gått bättre än budgeterat har sektionen 

har 68 559,26 kr att spendera. Dessa pengar kommer från ökad spons, fler 

studieutväderingar, mer pengar från hemmissioneringar och 5000 kr som 

erhölls när föreningen Midgård gick i graven. 

 

§ 13. Behandling av revisionsberättelse för verksamheten verksamhetsåret 11/12 

(bilaga 5) 

Hela revisionsberättelsen går att läsa i bilaga 5B. Revisor Julia Färnhemyr 

presenterar revisionsberättelsen för verksamhetsåret 11/12. Hon har kollat på 

löpande bokföring och rutiner. Generellt ser det bra ut, men det finns vissa 

saker att förbättra. Man bör lägga fram planer för kommande år och bland 

annat se över hur avsättningar görs. 

 

§5 Justering av röstlängden  

Röstlängd justeras till 87 personer. 

 

§ 14. Fastställande av sektionens sammanställda balans- och resultaträkning. 

Mötet beslutar att fastställa sektionens sammanställda balans- och 

resultaträkning för verksamhetsåret 11/12 till 68 559,26 kr. 

 

§ 15. Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning (bilaga 6) 

Propositionen presenteras av Fredrik Fridborn (Kassör, sektionsstyrelsen 12/13) 

och David Westermark (Festerichef, sektionsstyrelsen 12/13). Mötet beslutar 

att bifalla propositionen med inkommet ändringsyrkande enligt bilaga 14.  

 

§ 16. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen verksamhetsåret 11/12  

Mötet beslutar att ge sektionsstyrelsen för verksamhetsåret 11/12 full 
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ansvarsfrihet. 

 

§ 17. Antagande av reglemente 

Mötet beslutar att anta reglementet för Sektionen för Teknisk Biologi. 

 

§ 18. Proposition rörande revisorernas arbetsuppdelning samt inval, andra 

läsningen (bilaga 7A) 

Propositionen presenteras av Rebecka Melin Rydfalk (Ordförande, 

sektionsstyrelsen 12/13). Mötet beslutade att bifalla andra läsningen av 

propositionen i sin helhet. 

 

§ 19. Proposition rörande revisorernas verksamhetsperiod (bilaga 7B) 

Propositionen presenteras av Rebecka Melin Rydfalk (Ordförande, 

sektionsstyrelsen 12/13). Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

§ 20. Information om utredning rörande kanslibildning (bilaga 12) 

Presenteras av Rebecka Melin Rydfalk (Ordförande, sektionsstyrelsen 12/13), 

Styrelsen håller på att se över sektionens organisation eftersom vissa 

styrelseposter har väldigt hög belastning, specifikt de som har två utskott. Ett 

alternativ till nuvarande organisation skulle vara att skapa kansli och lyfta ut 

vissa utskott till kansliet. Om man istället skulle skapa nya poster i styrelsen som 

har hand om dessa utskott skulle det bli 14 personer i Styret. Detta skulle bli en 

för stor grupp för att få en effektivt fungerande styrelse, kanslibildande skulle 

då bli ett bättre fungerande alternativ. Styrelsen har pratat med Y-sektionen 

och D-sektionen och kollat på hur de jobbar och vilka anledningar de hade när 

de införde kansli. I och med kanslibildningen finns det även tanka på att slå ihop 

kulturansvariga och sportansvarigas poster och istället bilda ett 

aktivitetsutskott. 

 

 

§ 21. Information om gemensamt medlemskap med LinTek (bilaga 13) 

För full information se bilaga 13. Presenteras av Rebecka Melin Rydfalk 

(Ordförande sektionsstyrelsen 12/13). Det gemensamma medlemskapet med 

LinTek är fortfarande i uppstartsfasen.  Representanter från sektionsstyrelsen 

sitter med i Rådet som är ett gemensamt råd för de sektioner som har 

gemensamt medlemskap. De direkta fördelar som finns med det gemensamma 

medlemskapet är att vi får in mer pengar till sektionen och att 

medlemshanteringen blir lättare. Det diskuteras vilka fler fördelar som 

sektionen kan få. Exempel på dessa kan vara mer kårrabatter i Bokakademien 
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och att vi kan påverka LinTek att få hit mer för oss relevant företag till LARM. 

  

§ 22. Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för Sektionen för 

teknisk biologi, första läsningen (bilaga 8)  

Propositionen presenteras av Rebecka Melin Rydfalk (Ordförande, 

sektionsstyrelsen 12/13). Mötet beslutade att bifalla första läsningen av 

propositionen i sin helhet.  

 

§ 5 Justering av röstlängden 

Röstlängden justeras till 78 personer. 

 

§ 23. Proposition rörande medlemskap och alumni, första läsningen (bilaga 9) 

Propositionen presenteras av Helena Helgegren (Vice ordförande, 

sektionsstyrelsen 12/13). Mötet beslutar att bifalla första läsningen av 

propositionen i sin helhet. 

 

§ 24. Proposition rörande studienämndssekreterare och sektionsfunktionärer, 

första läsningen (bilaga 10) 

Propositionen presenteras av Sofie Cassman och Linnea Mellberg 

(Studienämndsordförande KB respektive TB, sektionsstyrelsen 12/13). 

Mötet beslutar att bifalla första läsningen av propositionen med inkommet 

ändringsyrkande enligt bilaga 15. 

 

§ 25. Fyllnadsval till valberedningen  

Mötet beslutar att till valberedningen fyllnadsvälja Jacob Larsson TB1, 

Johanna Krook KB1 och Lina Nyström KB5civ. 

 

§ 26. Val av fadderihöfvding  

Mötet beslutar att välja valberedningens förslag Mattias Köpsén, TB3 till 

fadderihöfvding. 

 

§ 27. Val av fadderikassör 

Mötet beslutar att välja valberedningens förslag Elin Björkman KB3civ till 

fadderikassör. 

 

§ 28. Val av sektionsrevisor   

Mötet beslutar att bordlägga punkten till Vårmöte 1. 
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§ 29. Val av sektionsrevisorsuppleant  

Mötet beslutar att bordlägga punkten till Vårmöte 1. 

 

§ 30. Motioner  

Inga motioner har kommit in till Styrelsen 

 

§ 31. Interpellationer  

Inga interpellationer. 

 

§ 32. Övriga frågor 

 Information från Sportansvariga: På söndag är det sista dagen som sektionens 

medlemmar har förtur till skidresan som kommer hållas v 4 (20-27 januari).  

 Internship: Det finns möjlighet att åka till Holland på ett internship. För mer 

information kontakta Amir Sibahi på mail amir.sibahi@aiesec.se 

 

§ 33. Mötets avslutande 

Ordförande Rebecka Melin Rydfalk förklarar mötet avslutat. 
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Bilaga 1A 

Verksamhetsplan 2012/2013 

Sektionens mission: 

Sektionen för teknisk biologi driver verksamhet i syfte att ständigt höja kvalitén på 

studenternas utbildningar och studiemiljö. Sektionen tillvaratar sina medlemmars 

intressen och främjar gemenskap och engagemang. 

Sektionens vision: 

Med förstklassiga utbildningsprogram ska studenterna vid Sektionen för teknisk 

biologi efter examen vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, samt ha lagt en 

fantastisk studietid präglad av trivsel och gemenskap bakom sig. 

 

1. TBi-portalen och sociala medier 

1.1.  Arbeta fram en ny TBi-portal och se över hemsidans syfte, struktur, innehåll 

och utseende. Styrelsen kommer att sträva mot att göra hemsidan användbar 

för sektionsmedlemmar såväl som näringslivet 

1.1.1. Jobba för att i slutet på verksamhetsåret ha den nya sidan uppe och igång. 

1.1.2. Idéer om TBi-portalen kan fås av medlemmar i utskotten.  

1.1.2.1. 30:e september ska utskotten ha diskuterat idéer för TBi-portalen.  

1.1.3.  En plan för hur hemsidearbetet ska läggas upp kommer att tas fram. 

1.1.3.1. Om nödvändigt tillsätts en enskild portalgrupp, men styrelsen ska till 

stor del vara engagerad i processen.  

 

1.2. Öka användandet av sektionens facebook-sida. 

1.2.1. Uppdatera på facebook ungefär lika ofta som sektionsmail skickas ut.  

1.2.2. Evenemang som utskotten eller styrelsen anordnar ska annonseras på 

hemsidan och facebook (styrelsen ska vara aktiva på facebook-sidan). 

 

2. Gemensamt medlemskap med LinTek 

2.1. Utreda och ordna upp vad samarbetet med LinTek innebär. Göra det tydligt för 

sektionens medlemmar vad det gemensamma medlemskapet ger dem. 

2.1.1. Möta föregående styrelse och höra åsikter om LinTekmedlemskapet vilka 

vi kan omarbeta till tydliga argument för medlemmarna.  

2.1.2. Möta LinTek och diskutera samarbetet. Ha fokus på hur samarbetet 

gagnar medlemmarna och hur det skiljer sig från arbetet med andra 

sektioner. 
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2.1.3. Möta LinTek minst en gång per termin för att prata om samarbetet. 

2.1.4. Styrelsepresentation med, bland annat, information om det gemensamma 

medlemskapet. 

2.1.4.1. Ha möjlighet för sektionens medlemmar att betala kåravgiften 

under denna presentation.  

2.1.5. Information och interpellation med styrelsen och LinTek. 

2.1.5.1. Forum innan sektionsmöte för att diskutera det gemensamma 

medlemskapet med medlemmarna.  

 

3. Arbete för ökad gemenskap bland sektionsmedlemmarna 

3.1. Underlätta för sektionens medlemmar att engagera sig i sektionsarbetet.  

3.1.1. Möjliggöra för personer att delta i olika utskottsprojekt och arrangemang 

utan att bli medlemmar i utskottet.  

3.1.1.1. Marknadsföra genom facebook-sidan och kompisrekrytering av 

exempelvis utskottsmedlemmar. 

3.1.2. Sektionscafé för samtliga medlemmar, exempelvis inför sektionsmöten. 

3.1.3. Varje utskott ska under året anordna minst ett arrangemang för 

sektionen. 

3.1.4. Mer aktiviteter/samkväm inom utskotten för att höja gemenskapen inom 

utskotten.  

 

3.2. Sträva mot att bejaka olika intressen inom sektionen som inte nödvändigtvis 

lyfts i utskotten.  

3.2.1. Kolla upp tidigare undersökning och eventuellt göra en egen 

undersökning.  

3.2.2. Engagera studenter i högre årskurser i sektionens aktiviteter. 

3.2.2.1. Undersökning om vad de vill ha från sektionen, var de vill engagera 

sig. 

 

3.3. Nostalgiprojekt för samtliga medlemmar på utbildningarna.  

3.3.1. Till exempel kollage i Bihålan, nostalgitema på sektionsarrangemang och 

bilder på hemsidan. 

 

 

4. Sektionens organisation 

4.1. Utreda kanslibildning, och utstaka förändring i utskottsstruktur såsom 

uppdelning, sammanslagning osv och postfördelning skulle bli en påföljd.  

4.1.1. Tala med andra sektioner: Y och D som har kansli.  

4.1.2. Söka information annorstädes, exempelvis andra universitet. 
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4.1.3. Ställa fördelar mot nackdelar, sammanställa utredningen med ett tydligt 

beslut.  

4.1.3.1. Om beslutet är för kanslibildning; lägga upp en plan för 

arbetsfördelning mellan kansli och styrelse. 

 

5. Miljöinitiativ 

5.1. Fortsätta att sträva mot att vara en Grön sektion. Ha ett miljövänligt 

perspektiv.  

5.1.1. Göra miljövänliga val vid inköp till de arrangemang som sektionen 

erbjuder.  

 

5.2. Sektionen ska införskaffa flergångsglas (av hårdplast), främst för bruk vid 

sektionsmöte och vissa utomhusarrangemang. 

 

5.3. Upprätta ett väl fungerade samlat sektionsförråd för engångsmaterial. 

5.3.1.  Utskott bör använda engångsmaterialet i förrådet och ersätta det som 

går åt i efterhand. På så vis fås inte onödiga rester.  

 

6. Näringsliv 

6.1. Sektionen ska erbjuda studenterna vid Sektionen för teknisk biologi minst två 

föreläsningar med bioteknikföretag per termin samt ett studiebesök per 

termin. 
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 Bilaga 1B 

Tidsplan 2012/2013 

      Vad? 
  

När? Vem? 
 Tbi-portalen         

Insamling av åsikter från utskotten September Utskottsledarna 

Framtagning av sidans nya utseende Höstterminen Webgruppen 

Utkast texter för utskotten 14e januari Utskottsledarna 

Kodning av hemsidan 
 

Vårterminen, deadline 31e maj Webgruppen 

      Gemensamt medlemskap med LinTek       

Sektionscafé där Lintek är inbjudna 6 november Styrelsen 
 Tydliga argument 

 
Sektionsmöte, Sektionscafé Styrelsen 

 (Proposition) 
 

(Sektionsmötet) Styrelsen 
 Visa vad vi använt medlemskapet till Vårmöte 2 Rebecka 
 

Omarbeta avtalet (diskutera med rådet) Under vårterminen.  
Linnea M, David H 
och  

I maj är ändringsperioden  i avtalet 
 

Rebecka 
 

      Gemenskap         

Utskottsprojekt 
 

Kontinuerligt under året Utskottsledarna 

Marknadsföring på FB-sidan för projekten Kontinuerligt under året Utskottsledarna 

Sektionscafé 
 

Inför Sektionsmötena Styrelsen 
 Arrangemang för sektionen av varje utskott Kontinuerligt under året Utskottsledarna 

Samkväm/aktiviteter inom utskotten Kontinuerligt under året Utskottsledarna 

TBi-lan 
  

Början av vårterminen 
Helena (LAN-
ansvarig) 

Förberedelser för aktivitetsundersökning December Linnea N, Rebecka, X 

Sammanställning av undersökning Januari Rebecka, X, Y 

Nostalgiprojekt 
 

December-februari Mette 
 

      Sektionens organisation       

Informera om omstrukturering Sektionscafé, Höstmötet Rebecka 
 Samla in ytterligare information Kontinuerligt under höstterminen Rebecka 
 Styrelsebeslut om ändring Januari Styrelsen 
 Proposition 

 
Februari Styrelsen 

 Proposition om stadgeändring Vårmöte 2, eventuellt nästa Styre  Styrelsen 
 

   
(Ska diskuteras mer) 

  

      Miljöinitiativ         

Organiserat sektionsförråd Januari Styrelsen 
  för engångsmaterial (inventera förrådet) Januari Styrelsen 
 Göra inventarielista 

    

      Näringsliv           

Två föreläsningar och  
 

Kontinuerlig under året Elisabeth 
 ett studiebesök per termin 
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Bilaga 1C 

Rapporter och meddelanden från styrelsen 
 

Styrelsens arbete fram tills idag 

 Innan sommaren träffades vi i styrelsen under några möten och började 
fundera på vad vi ville göra under året.  

 Under sommaren träffades vi och påbörjade arbetet med gruppkontrakt, 
verksamhetsmål och formulering av styrelsens vision för sektionen  

 Innan nolle-p inleddes målade vi märkena i märkesbacken tillsammans med Bi6  

 Under nolle-p anordnade vi tjej/killfikat, vi bjöd på mat och lite lekar vid 
stadsfinalen på Stångebrofältet och hållit i overallsförsäljningen. 

 I början på terminen hade vi styrelseutbildning med LinTek som därefter bjöds 
det på en sittning för samtliga sektionsstyrelser. Mycket uppskattat. 

 En informationskväll med pub anordnades där vi bjöd ettan på mat och 
berättade om de olika utskotten och hur man kan engagera sig i sektionen.  

 Det har anordnats en sykväll där märken och revärer såldes. 

 Det anordnades en bokbytarlunch där man fick möjlighet att sälja och köpa 
kursböcker.  

 Samarbetet med LinTek har fortsatt och möten med Sektionsrådet har inletts. 

 Det har påbörjats en utredning och diskussion kring omorganisation av 
sektionens struktur. 

 Några från styrelsen var på Bioteknikdagarna i Stockholm och träffade andra 
sektioner och utbytte erfarenheter och skapade nya kontakter. 

 
 
Ordförande Rebecka Melin Rydfalk 
Först och främst: det är galet roligt att vara sektionsordförande! Jag trivs enormt bra 
med posten och med styrelsen. Styrelsen arbetar hårt men är peppade och ger mig 
hela tiden inspiration och stöd. Jag gillar dem skarpt.    
 
Under sommaren planerades och genomfördes en sommarträff och därefter 
planerades och genomfördes mottagningsperioden med bland annat en lyckad tjeckisk 
potatislek. Efter mottagningen satte vi igång med att arbeta enligt verksamhetsplanen. 
Ett av de första stegen var att ha möte med LinTek angående det gemensamma 
medlemskapet. Ett givande möte som vi även byggt vidare på; i mitten på oktober hölls 
ett möte med Sektionsrådet (där TBi och Norrköpingssektionerna ingår). I och med det 
gemensamma medlemskapet med LinTek har vi även börjat ta fram listor över 
sektionsmedlemmar och LinTek-medlemmar. 
 
Tre gånger i månaden hålls även SOFT, vid vilka sektionsordföranden för samtliga 
TekFak-sektionerna samlas.  Utöver detta har jag även FuM-möten som håller mig 
uppdaterad om vad som händer i kåren och på universitetet. Cirka en gång i månaden 
träffar jag även kulturansvariga, representant från sportansvarig, miljöombud och 
arbetsmiljöombud på möten för uppdatering och information. 
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Mycket av min tid går åt att till att läsa kallelser och handlingar till olika möten och det 
är på detta sätt jag kan hålla mig uppdaterad och har störst chans att påverka. Sedan 
har jag lagt avsevärt med tid på att planera styrelsemöten och höstens sektionsmöte.  
 
Jag leder även utredningen om omstrukturering på sektionen och jag har därför varit 
på studiebesök på ett av D-sektionens kanslimöten och har även tagit del av Y-
sektionens underlag till varför de införde kansli. Det är en spännande utredning och om 
sektionen känner att de har åsikter om detta uppmanar jag dem att ta kontakt med mig 
eller någon annan i styrelsen.  
 
Rebecka Melin Rydfalk  
Ordförande 2012/2013 
 
 
Vice ordförande Helena Helgegren 
Alumniutskottet 
Alumniutskottet har under de första månaderna huvudsakligen ägnat sig åt rekrytering 
och grundläggande planering av verksamhetsåret. En viss ansvarsfördelning av 
mentorskapsprogrammet, alumnitidningen och Placement Report har också gjorts. 
Placement Report är en rapport som ska göras som kommer innehålla information om 
TBi-alumners fortsatta liv efter examen.  
 
En halvtidsutvärdering av mentorskapsprogrammet har gjorts och vi utvärderar nu 
huruvida vi kan förbättra det för kommande omgångar.   
 
På kalasmottagningen gick delar av utskottet på Alumnimingel i Cloetta Center. Vi blev 
mycket glada över att det var ovanligt många TBi-alumner på plats.  
 
I samband med Nationella Alumnidagen utsåg vi Årets Alumn, Lisa Bindgård, och tog 
fram en liten metallplatta med hennes namn som inom kort kommer att sättas upp på 
TBi-monumentet. Då Lisa Bingård tyvärr blev sjuk på ordinarie datum för sin 
alumniföreläsning har ett nytt datum för lunchföreläsning nu bokats, den 30e 
november.  
 
I övrigt hade alumiutskottet en helt fantastisk kick-off. Innovativa lekar, sydväst, eld 
och magnesium gjorde det hela till en oförglömlig kväll. 
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BUS-utskottet 
BUS har traditionsenligt börjat hösten med allt som ska förberedas inför 
Bioteknikdagarna, den här gången i Stockholm. Utöver bokning av buss har det fixats 
med anmälningar samt att diskussionskväll och gyckelträningar har anordnats. 
 
En del av medlemmarna i BUS har dessutom börjat planera inför sektionens första TBi-
LAN i vinter. Självklart kommer det bli ett oförglömligt event. Mer info om detta 
kommer. 
 
Utskottets kick-off resulterade i en kväll på stan. Efter en mer eller mindre jämn 
bowlingmatch avslutades kvällen på Espresso House. 
 
Helena Helgegren 
Vice ordförande 2012/2013 
 
 
Kassör Fredrik Fridborn 
Under hösten har arbetet med sektionens ekonomi fortgått i form av ett löpande 
bokföringsarbete. Labbrockar och overaller har delats ut och lagret av overaller har 
inventerats.  
 
Inom kort kommer den nya fadderikassören- och höfvdingen få rättigheter till 
Urfadderiets konto. Planen för ett nytt bokföringsprogram har börjat ta form. 
 
Vidare har beslut fattats om hur förra årets budgetöverskott skall disponeras vilket 
presenteras på höstmötet. Sektionsbudgeten kommer att revideras till vårmöte 1 i och 
med nya LinTek-regler om kursutvärderingar. 
 
Fredrik Fridborn 
Kassör 2012/2013 
 
 
Informationschef Ulrika Linderhed 
Jag har som Informationschef hanterat sektionens nyhets- och informationsflöde 
genom TBi-portalens nyheter, kalender, sektionsmail och via facebooksidan. Den 
sistnämnda har visat sig fungera mycket bra för att nå ut mer direkt till 
sektionsmedlemmar med påminnelser och länkar. Arbetet med sektionens digitala 
julkalender ska fortgå under november. TBi-portalens server står i tryggt förvar hos 
Lysator nu och vi kommer inom kort skriva på ett avtal som specificerar vardera parters 
åtaganden. 
 
Informationsutskottets delar arbetar väldigt självständigt snarare än som en enhet. 
Reduktionen har bytt namn på sektionssidan i Lithanian till TBilagan och skrivit i två 
nummer än så länge, varav det andra kommer ut en vecka efter Höstmötet. Vi 
beslutade i Styret att endast medverka i fyra av sex nummer i år, eftersom LinTek 
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utökade antalet nummer från fyra till sex samtidigt som de kraftigt höjde priserna på 
medverkan. Flera sektioner har bestämt liknande. Fotogruppen har genomfört 
skolfotograferingen och i skrivande stund ska bilder väljas ut och redigeras för att så 
snart som möjligt hamna för medlemmars beskådan på TBi-portalen. 
 
I år har jag skapat en stor Webgrupp. Förut har det i princip bara funnits en webmaster 
och någon intresserad som har hjälp till. Webgruppen har under tidiga hösten 
sammanställt åsikter från resten av sektionen via utskotten och tagit fram ett utseende 
och en organisation för en ny hemsida. Orsaken till detta projekt är att många har tyckt 
att den nuvarande TBi-portalen är otillfredställande på flera sätt. Detaljer om 
funktioner och rättigheter finns kvar att diskutera men snart kommer 
programmeringsarbetet att kunna påbörjas och målet är att ha en ny hemsida uppe 
innan verksamhetsåret är slut. 
 
Ulrika Linderhed 
Informationschef 2012/2013 
 
 
Näringslivsansvarig Elisabeth Ahlgren 
Näringslivsutskottet har gjort klart samarbetsfoldern som påbörjades föregående år. Vi 
ska kunna ut foldern till företag då vi kontaktar dem, för att de klart och tydligt ska 
kunna se vad sektionen kan göra för dem och vad de kan göra för oss. En 
lunchföreläsning med Swedish Biogas, som också sponsrar Styrets pikéer, anordnades i 
början av oktober. Utskottets medlemmar har tilldelats ett antal företag att kontakta 
via telefon eller mail inför resterande HT och början på VT13. Under Bioteknikdagarna 
och TEAM12 har kontaktuppgifter bytts med företag inom bioteknikområdet. 
 
Elisabeth Ahlgren 
Näringslivsansvarig 2012/2013 
 
 
Intendent Mette Axelsson Bjerg 
Hösten börjades med att samla in och dela ut nycklar från gamla poster till de nya som 
skiftat på. Under hösten har jag även kontinuerligt skrivit protokoll till Styrelsens möten 
och sett till att det finns tillräckligt med material på kontoret. Jag har inventerat de 
märken som finns och samlat dem i ett dokument. I början av andra läsperioden 
anordnade jag en bokbytarlunch, vilket kommer bli en återkommande punkt under året 
inför de nya läsperioderna. Under hösten/vintern planeras en inventering av förrådet 
för att få mer struktur på det som finns där. 
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Pysselutskottet har under designat ett diplom för utmärkelsen “Årets TBi-alumn”. Detta 
diplom ska även kunna användas som mall för andra utmärkelser som delas ut på 
sektionen. I början av oktober anordnades en sykväll för sektionen när man kunde 
komma och fixa sin overall. Under kvällen såldes även revärer på plats vilket är nytt för 
i år. Utskottet har även anordnat två märkesförsäljningar för sektionen, ett tillfälle 
under en lunch men även under sykvällen. Just nu pågår arbete med att fixa nya 
sektionsväskor som troligen finnas i försäljning strax innan, alternativt strax efter jul. 
Under året finns det planer för att ordna sektionströjor och för ett nostalgiprojekt som 
ska finnas i Bihålan.  
 
Mette Axelsson Bjerg 
Intendent 2012/2013 
 
 
Studienämndsordförande Sofie Cassman & Linnea Mellberg 
 i i studienämnden ska snart bör a sammanställa kursutvärderingarna från läsperiod 
e . Hi lls har vi ha  e  uppstartsmöte o h så har de nya klassrepresentanterna få  en 
kort utbildning  både av Lintek o h av nämnden genom Helena Herbertsson o h Anna-
lena  indgren. Som Sn rdfar si er vi även med i PP , programplaneringsgruppen  där 
det planeras hur våra programs upplägg ska se ut för a  ha så hög kvalit  som mö ligt. 
Nyligen har det handlat väldigt mycket om Högskoleverkets (HSV) utvärderingar av våra 
program. Detta är en kvalitets kontroll av KB och TB och kommer pågå under hösten 
o h våren.  i går o kså på nämndmöten för a  representera studenterna samt si er 
med i Linteks utbildningsutsko   UU   llsammans med Sn rdfar från de andra 
sektionerna. Vi har också varit på en utbildning/ diskussionshelg där vi tillsammans med 
SnOrdfar från de andra sektionerna fick diskutera arbetet inom UU samt hur 
studienämnderna på de olika sektionerna fungerar. 
 
Sofie Cassman  
Linnéa Mellberg 
Studienämndsordförande 2012/2013 
 
 
Rekryteringsansvarig David Hallberg 
Rekryteringsutskottet 
Rekryteringsutskottet har under hösten arbetat med att förbättra TBi-powerpoint som 
gör det lättare för TBi-studenter att hemmissionera. Dessutom jobbar vi för ett 
samarbete med Ling och MatNat för att rekrytera i gymnasieskolorna i närområdet 
samt med M-sektionen för att komma iväg på fler gymnasiemässor om möjligt. Jobbat 
med idéer hur hemsidan ska se ut. 
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Utlandsutskottet 
Utlandsutskottet har under hösten hållit i en informationskväll för studier 
utanför/inannför Europa. Har påbörjat en databas över kurser som läst/går läsa 
utomlands, samt börjat sammanställa intervjuer från TBi:are som varit utomlands som 
kommer komma ut på hemsidan, jobbat med idéer hur hemsidan ska se ut. 
 
David Hallberg 
Rekryteringsansvarig 2012/2013 
 
 
Fadderihöfvding Linnea Nilebäck 
Nolle-P blev alldeles fantastiskt intensivt och underbart, lite extra kaotiskt med fler 
antagna än väntat men otroligt roligt att se så många nya, härliga TBi:are! Urfadderiet 
är jättenöjda och vi hoppas att resten av sektionen också är det! Tack alla ovärderliga 
faddrar, glada Nollan och ni andra som varit delaktiga och hjälpt till! Nu under hösten 
har vi utvärderat från alla vinklar och även hållit en de arrangemang för ettorna såsom 
Öl och Bacon (nolleuppdragspuben), pluggdagar och Laserdomespel. Ännu är vårt 
verksamhetsmål inte slut (Urfadderiet ser er alltid) utan vi planerar vidare för hösten, 
och efter jul ska vi också se till att ge en bra överlämning till Urfadderier 2013. 
 
Linnea Nilebäck 
Urfadderist Höfvding 2012 
 
 
Festerichef David Westermark 
Bi6 har precis haft TentaKravallen tillsammans med D-Group och KrogVet, vilket vi 
känner blev en riktigt lyckad kväll! Nu närmast är det fortsatt planering inför sittningar 
som t.ex. Herr & Dam den 16/11 och Julfesten den 1/12 tillsammans med FylleCellen. 
Bi6 är även i full gång med att förbereda och planera inför Snuttefilmen, då vi bl.a. 
kommer att ha lagsläpp inom kort. 
Bi6 har även köpt in en ny boombox då den förra gick sönder. 
 
David Westermark 
Bi6-chef 2012/2013 
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 Bilaga 2A 

Urfadderiet balansrapport  VT2012  

 

Urfadderiet Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 12-10-25

Preliminär
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-06-30 Senaste vernr: 94

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-06-30

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

1510 Kundfordringar 159,00 8 500,00 8 659,00

1600 Fodringar 0,00 -62 091,20 -62 091,20

1700 Interimsfordringar 10 918,00 -6 761,50 4 156,50

1910 Kassa 4 179,00 -4 179,00 0,00

1920 Bank, PlusGiro 30 432,26 41 904,26 72 336,52

S:a Omsättningstillgångar 45 688,26 -22 627,44 23 060,82

S:A TILLGÅNGAR 45 688,26 -22 627,44 23 060,82

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eget kapital -38 513,93 0,00 -38 513,93

2019 Redovisat resultat 6 415,67 0,00 6 415,67

S:a Eget kapital -32 098,26 0,00 -32 098,26

Kortfristiga skulder

2440 Skulder 0,00 14 098,68 14 098,68

2900 Interimskulder -13 590,00 8 528,76 -5 061,24

S:a Kortfristiga skulder -13 590,00 22 627,44 9 037,44

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -45 688,26 22 627,44 -23 060,82

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00
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Bilaga 2B 

Kommentar till Urfadderiets resultat- och balansrapport  

 

Bilden nedan beskriver hur bokföringsåret för Urfadderiet ändrats den senaste 

tiden. Detta är anledningen varför det i denna bilaga endast redovisas en 

balansräkning för första halvan av 2012. Anledning till varför ingen resultatrapport 

bifogas är på grund av att samtliga inkomster och utgifter överförts till 

bokföringsåret 2012/2013, vilket innebär att ett resultat inte existerar. 
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Bilaga 3A 

Bi6 11/12:s resultatrapport 

Bi6 Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 12-10-25

Preliminär
Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30 Senaste vernr: 139

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-07-01 - 12-06-30

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning

3011 Försäljning Kläder 990,00

3110 Biljettintäkter 543 534,00

3121 Försäljning av Öl/Cider/Sprit 4 984,00

3122 Övrigt Försäljning 983,00

3130 Matintäkter 319,66

3140 Märkesintäkter 1 000,00

S:a Nettoomsättning 551 810,66

Förändring av varulager

4999 Privat person ersättning -5 529,00

S:a Förändring av varulager -5 529,00

Övriga rörelseintäkter

3981 Bidrag LinTek 7 640,00

3982 Spons 45 101,66

3991 Övriga Ersättningar och Bidrag 1 452,00

S:a Övriga rörelseintäkter 54 193,66

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 600 475,32

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4011 Inköp Dryck -47 063,30

4013 Inköp Brandskydd och Säkerhet -4 313,00

4014 Inköp av tillbehör till kravall, sittningar -231,00

4015 Inköp av övriga tillbehör -3 561,54

4030 Inköp Mat -7 530,19

4040 Inköp Dekor/Dukning -24 053,50

4050 Sittningskostnader -220 906,00

4055 Inköp av Biljetter till Kravall -35 880,00

4060 Internetrelaterade Kostnader (ex Domänavgift) -99,00

4104 Snutte - Linslusen Hyra -700,00

4105 Klädbidrag -12 000,00

4610 Inköp av Forte!/Ljud & Ljus -50 150,00

4611 Ljud/Ljus -tillbehör -4 620,10

4612 Bandhyra -43 750,00

4613 Bandkostnader -6 846,78

S:a Råvaror och förnödenheter mm -461 704,41

Bruttovinst 138 770,91

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -65 813,00

5090 Övr kostnader hyrd lokal -4 571,00

5711 Hyra Kårservicebilen -4 737,00

6091 Kassadifferens 449,80

6092 Återköp -5 110,00

6150 Trycksaker -41 980,16

6390 Övr kostnader -3 836,00

6570 Bankkostnader -1 660,00

S:a Övriga externa kostnader -127 257,36

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -588 961,77

Rörelseresultat före avskrivningar 11 513,55

Avskrivningar
7820 Avskrivningar 4 743,36

S:a Avskrivningar 4 743,36

Rörelseresultat efter avskrivningar 16 256,91
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Bi6 Sida: 2

Resultatrapport Utskrivet: 12-10-25

Preliminär
Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30 Senaste vernr: 139

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-07-01 - 12-06-30

Perioden

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 16 256,91

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 256,91

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 16 256,91

Resultat före skatt 16 256,91

Beräknat resultat 16 256,91

8999 Redovisat resultat -16 256,91
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Bilaga 3B 

Bi6 11/12:s balansrapport 

 

Bi6 Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 12-10-25

Preliminär
Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30 Senaste vernr: 139

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-07-01 - 12-06-30

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

1700 Interimsfordringar 3 000,00 -3 000,00 0,00

1920 Bank, PlusGiro 186 566,84 -105 809,93 80 756,91

S:a Omsättningstillgångar 189 566,84 -108 809,93 80 756,91

S:A TILLGÅNGAR 189 566,84 -108 809,93 80 756,91

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eget kapital -104 712,93 2 651,84 -102 061,09

2019 Redovisat resultat 39 061,09 -16 256,91 22 804,18

2075 Avsättning Bilhyra Bi6 11-12 0,00 -1 500,00 -1 500,00

S:a Eget kapital -65 651,84 -15 105,07 -80 756,91

Kortfristiga skulder

2900 Interimsskulder -123 915,00 123 915,00 0,00

S:a Kortfristiga skulder -123 915,00 123 915,00 0,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -189 566,84 108 809,93 -80 756,91

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00
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Bilaga 3C 

Ekonomisk berättelse Bi6 11/12 

Under årets gång har jag lagt upp separata budgetar för alla evenemang, dessa 
budgetar har stämt överens med förväntat resultat med lite plussning eller backning 
här och där. 
Under Nolle-P och Julfesten (som var tillsammans med MedBi-sektionen) så backade 
Bi6 men vi tog lätt igen backningen under TK 2011. Dock så kom det några oberäknade 
kostnader under året (såsom brandlarmet under TK och höga tullavgifter för inköp av 
Snutte-kläder). Dessa kostnader påverkade inte slutresultatet till någon större grad 
eftersom jag har alltid budgeterat med marginal. Den stora anledning till årets 
plussning är för att vi drog in mer spons än planerat. Sponsmålet var 30 000 kr men vi 
drog in lite över 45 000 kr, dvs 15 000 kr mer än beräknat. 
Plussning har använts till inköp för Bi6 12-13 och en ny soffa till Bihålan som hela 
sektionen kan njuta av! 
 

Emily Chamberlain 

Kassör Bi6 11/12 
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Bilaga 4A 

Styrelsen 11/12:s resultatrapport 

Sektionen För Teknisk Biologi Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 12-10-25

Preliminär
Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30 Senaste vernr: 208

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-07-01 - 12-06-30

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning

3100 Försäljning 3 225,00

3101 Försäljning Dryck 3 629,00

3102 Försäljning Mat 672,00

3103 Biljettintäkter 24 540,00

3110 Försäljning märken 4 775,00

3120 Försäljning småprylar (jojo, pin, nyckelband mm.) 157,00

3140 Försäljning sångböcker 3 300,00

3160 Försäljning Sektionsväskor 4 713,00

3161 Försäljning Labbrockar,Overaller 71 234,00

3730 Bidrag för utb. bev. från LinTek 62 926,99

3740 Sponsring av styrets tröjor 6 000,00

3790 Sponsring från företag 7 500,00

3791 Hyressubventioner 11 802,70

S:a Nettoomsättning 204 474,69

Övriga rörelseintäkter

3985 Universitetsbidrag 36 370,00

3989 Övriga bidrag 6 000,00

3990 Övr ersättn och intäkter 1 279,56

S:a Övriga rörelseintäkter 43 649,56

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 248 124,25

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4005 Inköp Dryck -14 820,04

4010 Inköp matvaror -36 246,43

4081 Sittningstillbehör / förbrukningsmtrl -4 169,90

4120 Inköp av märken -659,20

4130 Inköp av småprylar -124,00

4160 Inköp sektionsväskor -8 205,00

4170 Inköp labbrockar, overaller -72 165,00

S:a Råvaror och förnödenheter mm -136 389,57

Bruttovinst 111 734,68

Övriga externa kostnader

5005 Lokalhyra sittning/pub -2 955,00

5010 Lokalhyra Bihålan -24 575,45

5015 Lokalhyra förrådet -5 800,00

5050 Lokaltillbehör t.ex. nycklar -6 400,00

5090 Övr kostnader hyrd lokal -123,00

5415 Tekniska prylar och underhåll -8 917,00

5420 Programvaror -3 000,00

5610 Milersättning -1 965,10

5620 Bokning av Buss -21 677,00

6091 Kassadifferens 73,50

6110 Kontorsmaterial -4 445,60

6150 Trycksaker -3 743,10

6151 Hyra av fotoutrustning -2 300,00

6155 LiTHanian -1 500,00

6211 Fast telefoni -2 233,00

6230 Datakommunikation, domännamn, hemsida -99,00

6310 Försäkringar -1 446,00

6390 Övr kostnader -9 761,75

6510 Kostnad Teater -3 225,00

6570 Bankkostnader -1 142,00

6700 Representation, styrets tröjor -6 662,00

S:a Övriga externa kostnader -111 896,50

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -248 286,07

Rörelseresultat före avskrivningar -161,82
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Sektionen För Teknisk Biologi Sida: 2

Resultatrapport Utskrivet: 12-10-25

Preliminär
Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30 Senaste vernr: 208

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-07-01 - 12-06-30

Perioden

Avskrivningar
7820 Avskrivningar -22 269,20

S:a Avskrivningar -22 269,20

Rörelseresultat efter avskrivningar -22 431,02

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -22 431,02

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300 Ränteintäkter 1 491,76

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 491,76

S:a Resultat från finansiella investeringar 1 491,76

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -20 939,26

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -20 939,26

Resultat före skatt -20 939,26

Beräknat resultat -20 939,26

8999 Redovisat resultat 20 939,26
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Bilaga 4B 

Styrelsen 11/12:s balansrapport 

 

 

Sektionen För Teknisk Biologi Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 12-10-25

Preliminär
Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30 Senaste vernr: 208

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-07-01 - 12-06-30

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

1460 Lager 19 811,20 -19 811,20 0,00

1510 Kundfordringar 18 424,00 -2 924,00 15 500,00

1710 Interimsfordringar 3 177,00 59 413,00 62 590,00

1910 Kassa 90,50 -90,50 0,00

1920 Bank, PlusGiro 84 962,46 -69 700,44 15 262,02

1930 Bank, NORDEA SPARKONTO 4 159,78 139 533,40 143 693,18

1950 Bank, Plusgiro Jubileum 30 372,83 -30 372,83 0,00

S:a Omsättningstillgångar 160 997,77 76 047,43 237 045,20

S:A TILLGÅNGAR 160 997,77 76 047,43 237 045,20

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eget kapital -83 219,45 46 300,00 -36 919,45

2019 Redovisat resultat -35 656,01 20 939,26 -14 716,75

2050 Avsättning Sektionsbuffert -10 000,00 -40 000,00 -50 000,00

2070 Avsättning inköp huvud BOB-dräkt -558,00 0,00 -558,00

2071 Avsättning Jubileum 2016 -8 000,00 0,00 -8 000,00

2072 Avsättning sektionsaktivas 5 000,00 -5 000,00 0,00

2073 Avsättning sektionslokaler 740,00 -740,00 0,00

2074 Avsättning styret 12/13 Spons tröjor 0,00 -6 000,00 -6 000,00

2075 Avsättningar för tackmiddag köttbullemissionärer 0,00 -3 500,00 -3 500,00

2076 Avsättning för bandhyra Petter, snutte 2011, utgår 2021-03 0,00 -90 000,00 -90 000,00

2077 Avsättning nostalgiprojekt 0,00 -1 000,00 -1 000,00

2078 Avsättning resor BUS styrelse 0,00 -1 400,00 -1 400,00

2079 Avsättning inköp bokföringsprogram 0,00 -3 000,00 -3 000,00

2080 Avsättning kommande tryckfakturor 0,00 -500,00 -500,00

2091 Urfadderiets Vinst/Förlust -17 014,31 0,00 -17 014,31

2092 Bi6 Vinst/Förlust 0,00 -2 651,84 -2 651,84

S:a Eget kapital -148 707,77 -86 552,58 -235 260,35

Långfristiga skulder

2399 Interrimsskulder -450,00 -1 334,85 -1 784,85

S:a Långfristiga skulder -450,00 -1 334,85 -1 784,85

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -10 785,00 10 785,00 0,00

2449 Kvittning av leverantörsfakturor -1 055,00 1 055,00 0,00

S:a Kortfristiga skulder -11 840,00 11 840,00 0,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -160 997,77 -76 047,43 -237 045,20

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00
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Bilaga 5A 

Verksamhetsberättelse Styrelsen 2011/2012  

Ordförande Emilie Westberg 

Vilket underbart år vi haft! Men underbart är verkligen kort, för tiden har aldrig gått så 

fort som underläsåret 11/12. Det har verkligen varit ett händelserikt och väldigt roligt 

år och det vill jag tacka alla härliga styrelsemedlemmar och sektionsmedlemmar för! 

Så vad har vi gjort då? Jo, sektionsstyrelsens främsta uppgift är att representera och 

leda sektionen samt att ansvara för dess ekonomi och verksamhet. Detta innebär 

uppgifter som att fatta vissa beslut för sektionens räkning, arrangera sektionsmöten 

och att leda sektionens olika utskott. 

Som sektionsordförande har mitt främsta ansvar varit att samordna sektionsstyrelsens 

arbete till exempel genom att varje vecka kalla till styrelsemöten. När vi inledde vårt 

styrelseår satte vi upp fem olika verksamhetsmål; 

 

− Etablera ett för sektionen gynnsamt samarbete med LinTek 

− Synliggöra sektionen 

− Aktivt arbeta för ett miljötänk hos sektionens medlemmar  

− Strukturera arbetet i utskotten 

− Öka användningen av sektionshemsidan 

 

Att etablera ett samarbete med Lintek är något som sektionsstyrelsen 10/11 började 

arbeta med under vårterminen 2011. Då framkom det att det fanns ett intresse inom 

sektionen för att ingå i gemensamt medlemskap med LinTek liksom 

Norrköpingssektionerna tidigare hade ingått. Dock hade inga tydliga riktlinjer för hur 

samarbetet skulle se ut arbetats fram och därför ansåg vi att det vore lämpligt att sätta 

utvecklandet av ett väl fungerade samarbete mellan sektionen och LinTek som ett 

verksamhetsmål. Arbetet med att nå detta mål har haft en mycket positiv effekt för 

kontakten med LinTek under året, vi har haft kontinuerliga möten under höstterminen 

där vi i sektionsstyrelsen har förmedlat våra önskemål med medlemskapet och under 

vårterminen skrevs ett första samarbetsavtal där den främsta skillnaden mot vårt 

tidigare samarbete var att sektionsstyrelsen och LinTek ska ha stående 

samarbetsmöten fortsättningsvis vilket vi tror kommer att ge sektionen många fördelar 

i framtiden i form av bioteknikfokus på LinTeks näringslivsevenemang, bokrabatter och 

tillgång till deras medlemsregister. Under verksamhetsåret ingick sektionen 

gemensamt medlemskap med LinTek med vårt avtal som grund vilket jag är mycket 

nöjd med. Dock återstår att se till att medlemmarna får se att samarbetet ger fördelar 

för den enskilde TBi-LinTek-medlemmen vilket jag önskar att vi haft mer tid för under 

förra året. Mina förhoppningar är att nuvarande sektionsstyrelsen anser att vi lagt en 
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bra grund för ett fortsatt samarbete och att vi får se att LinTek hjälper sektionen med 

att exempelvis anordna en branschdag eller på annat sätt möten med bioteknikföretag 

under detta läsår och även fortsättningsvis. 

 

Vårt arbete för att synliggöra sektionen under verksamhetsåret har bland annat yttrat 

sig genom arbetet med en utökad kontakt med alumner genom sektionens 

mentorsskapsprogram samt genom föreläsningar med TBi-alumner. Delar av 

sektionsstyrelsen åkte på Bioteknikdagarna i Uppsala och närvarade på BUS årsmöte 

för att förespråka sektionens åsikter om BUS ändrade stadgar. Under året har även 

representanter från sektionsstyrelsen åkt på köttbullemissionering till sina 

gymnasieskolor för att informera presumtiva studenter om TBi-sektionens 

utbildningsprogram. Näringslivsutskottet har även under året arbetat med en 

informationsfolder om sektionens för potentiella sponsorer. 

 

Förra läsåret diplomerades sektionen som en ” rön sektion” för sitt arbete med att 

utarbeta en miljöplan och man började bland annat källsortera soporna i 

sektionsrummet och på kontoret. I år har vi fortsatt detta arbete med målet att 

återigen diplomeras som Grön sektion, vilket vi också gjorde. Med miljöombudens hjälp 

har en miljöplan utarbetats och det vi utökat planen med i år är att vi använt 

sektionens bestick vid alla sektionsmöten och i samband med sektionens födelsedag 

hölls en miljöinriktad föreläsning om biogasanvändning i Sverige. 

 

Under höstterminen arbetade vi med att sätta upp riktlinjer i form av en policy för 

arbetet i samtliga utskott i sektionen. Genom policyn hoppas vi på att arbetet i 

utskotten ska bli mer motiverande och givande genom att exempelvis varje utskott får 

göra någon form av målsättning samt skriva minnesanteckningar vid sina möten och ta 

upp närvarolistor så att medlemsantalet i utskottet lätt kan kontrolleras. 

 

Att öka användningen av sektionshemsidan har inte varit det enklaste då svårigheter 

uppkom under förra läsåret i och med att föreningen Midgård som tillhandahållit 

hemsidans server lades ner. Därför beslutades det att flytta sektionens server till 

Lysator samt att köpa in en hårddisk för servern. Arbetet med detta har tyvärr tagit tid 

från utarbetandet av attraktiva forum och underhållning på hemsidan. 

Studienämndsordföranden gjorde under året klart en utvärderingsdatabas som kallas 

TBiBELn som nu finns på hemsidan och där man kan hitta tips inför kurser.  Jag hoppas 

att den kommer att börja användas i större utsträckning samt att våra ändringar av 

serverplats kommer ge nuvarande sektionsstyrelse en möjlighet till mer tid för 

uppdatering av hemsidans mer underhållande funktioner. 

 



2012-11-27 

Sektionen för Teknisk Biologi 

Kårallen, Universitetet 

581 31 Linköping 

 

 

  RMR   MAB   FD   LN 

35 

Förutom vårt arbete med att uppnå våra verksamhetsmål har mycket annat roligt hänt, 

året började med ett helt fantastiskt nolle-p där sektionsstyrelsen försökte visa sig så 

mycket som möjligt och såklart värva sektionsmedlemmar. En vision samt vision för 

sektionen har skrivits. Tre sektionsmöten med mycket förberedelse i form av 

utarbetande av propositioner och information har hållits och dessutom anordnade vi 

en TBi-vecka i samband med sektionens födelsedag där lunchföreläsningar och 

tårtätning fanns på agendan! Dessutom fick jag möjlighet att gå på LinTeks 40-

årsjubileumsbankett. 

 

När det började närma sig överlämning av vårt arbete till nästkommande 

sektionsstyrelse satte vi oss ner och gjorde ett måldokument med lite tips och idéer 

från oss till nästkommande styrelse. Där såg vi till att lägga in långsiktiga mål för att ge 

nästa sektionsstyrelser en möjlighet till att fatta strategiska beslut, viket jag tror kan ge 

sektionen många fördelar i framtiden. Dessutom satte vi upp förslag på kortsiktiga mål 

till nästkommande sektionsstyrelse vilket jag hoppas har hjälpt dem vid sin uppstart. 

 

Slutligen vill jag återigen tacka alla er sektionsmedlemmar för ett jättespännande läsår 

vid sektionen för teknisk biologi. Från mitt år som sektionsordförande tar jag med mig 

massor nyttiga erfarenheter och roliga minnen vilket gör mig så glad för att jag fick 

uppleva detta. TACK! 

/ Emilie Westberg 

 

Vice ordförande Tina Lindell 

Det är få år som har gått så fort som verksamhetsåret 11/12 då jag var vice ordförande 

för TBi-sektionen. Min post gav mig många erfarenheter och nya kontakter. Kort sagt, 

det var ett fantastiskt år! 

Under mitt verksamhetsår har jag arbetat med att styra upp arbetet i utskotten och 

infört en ordentlig kallelse och mötesprotokoll samt använt mig av enklare 

mötesformalia under själva mötena. Detta har fungerat jättebra och har gjort arbetet i 

utskotten mer effektivt. Dessutom har arbetssättet varit uppskattat av 

utskottsmedlemmarna. 

Därtill beslutade Styrelsen 11/12 att ta fram långsiktiga mål för varje utskott. Tanken är 

att, genom att formulera långsiktiga mål, öka kontinuiteten i arbetet och underlätta 

överlämningen till nästkommande utskottsordförande. 

Nedan följer en mer ingående berättelse över vad respektive utskott åstadkom under 

året. 
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BUS-utskottet 

Hösten 2011 arbetade utskottet med att förbereda inför Bioteknikdagarna (BTD) 2011 

som hölls i Uppsala. Inför BTD anordnade BUS-utskottet två stycken informationskvällar 

för de som valts ut att få åka med på arrangemanget. Utskottet ordnade även 

transportmedel till och från Uppsala.  

 

Under hela året pågick ett samarbete mellan BUS-utskottet och de lokala 

representanterna från BUS:s nationella styrelse. Utskottet genomförde flera 

arbetsuppgifter från BUS:s nationella styrelse, bland annat reviderade utskottet BUS:s 

stadgar och införde ett reglemente (det saknades tidigare) som lades fram som en 

proposition under höstmötet 2011 i Uppsala. Denna proposition röstades igenom 

under BTD 2011 vilket var jättekul! 

 

BUS:s vårmöte hölls för första gången i april 2012, något som arrangerades till följd av 

att BUS-utskottets stadgar röstades igenom under höstmötet 2011. 

 

En regning kväll i slutet av mars 2012 bjöd BUS-utskottet in till bioetikdebatt med 

professor Stellan Welin. Trots att endast tio studenter dök upp var arrangemanget 

mycket lyckat och uppskattat av de som var där! Beslutet att anordna just en 

bioetikdebatt togs eftersom Uppsala anordnade en sådan under BTD 2011 och BUS-

utskottet inspirerades till att anordna en liknande aktivitet för TBi-sektionen. 

 

Alumniutskottet 

Alumniverksamheten har funnits i många år på sektionen men dess omfattning har 

ökat de senaste åren. Mentorskapsprogrammet arrangerades för andra gången år 2011 

och sju mentorskapspar (14 personer) deltog i årets upplaga. Året innan deltog endast 

ett par så intresset för mentorskapsprogrammet har verkligen ökat, jättekul!  

 

Under hösten 2011 arbetade utskottet med att rekrytera mentorer till 

mentorskapsprogrammet. Rekryteringen av adepter (studenter) till 

mentorskapsprogrammet skedde i början av år 2012. En kick-off för 

mentorskapsprogrammet arrangerades i slutet av mars på [hg].  

 

Nationella alumnidagen anordnades för första gången den 4 oktober 2011 och 

alumniutskottet anordnade en alumnilunch i samband med denna. Lunchen hölls på 

Golfrestaurangen och två stycken TBi-alumner dök upp.  

 

I samband med TBi:s födelsedagsvecka anordnade alumniutskottet en gästföreläsning 

med Erik Hermansson. 
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Alumnitidningen skickades ut två gånger under verksamhetsåret 11/12; första gången 

kring jul och andra gången i början av sommaren. Dessa bestod av artiklar likt 

” rdföranden har ordet”  ”Interv u med en alumn”  ” ad händer i forskningsvärlden 

vid LiU?” et . 

 

Slutligen vill jag tacka Styrelsen 11/12, medlemmarna i mina utskott, studenterna vid 

TBi-sektionen m.fl. för ett fantastiskt verksamhetsår! Jag önskar Styrelsen 12/13 ett 

stort lycka till! 

 

Många kramar från ett soligt San Diego (USA). 

/Tina Lindell 

 

Kassör Patrik Tunón 

Vid årets början så lades en ändrad budget för sektionsstyrelsen fram med tanke på 

festeriet 10/11 samt fadderiet 11 s vinst under 2011/2012. Budget lades som en stor 

backning, för att ge tillbaka pengar till sektionens medlemmar genom bland annat 

subventionering av fester, tillägg av kickoff-pengar till utskotten samt ett utökande av 

sektionens buffert. TBI-portalen har också fått utökade möjligheter genom inköpet av 

en egen server till sektionen. Budgeten korrigerades något under våren, trots detta så 

ligger sektionen vid slutet av verksamhetsperioden med ett ganska stort 

budgetöverskott jämfört mot denna, detta mycket tack vare gott arbete under våren 

på både spons och studieutvärderingsfronten. Under året har steg på ett försök till 

sammanställning av sektionens totala ekonomi tagits genom att fadderiets 

bokföringsår lagts om så att det följer styrelsens och festeriets bokföringsår, detta 

medförde ett kortare bokföringsår under våren 2012, vilket kommer behandlas 

närmare under sektionsmötet. Kortfattat så är sektionens ekonomi för närvarande god 

och förhoppningsvis så lämnar vi i styrelsen 11/12 en bra grund för styrelsen 12/13 att 

bygga vidare på. 

/ Patrik Tunón 

 

Rekryteringsansvarig Linda Espling 

Rekryteringsutskottet 

Uppdaterade hemmissioneringsppt:n, hade cirka 15 + några till hemmissioneringar! 

Hade hand om KB-nämdens missioneringar i närområdet och informerade bland annat i 

Norrköping och tog tillfället i akt när gymnasieelever var på campus! Jag har sett till att 

det tagits nya omslagsbilder till de nya utbildningsbroschyrerna, representanter från 

TBi har funnits på gymnasiemässor, vi har haft "skuggor" här - allt för att synliggöra 

sektionen mer! :) 
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Utlandsutskottet 

Höll i informationskvällar inför sökandet av studier inom och utanför Europa, samlade 

in intervjusvar från studenter som varit på utbyte, höll i en pubkväll i Gasquen med 

utlandstema och På Spåret!  

 

Rekryteringsansvarig 

Har suttit med i MAFU med alla andra Rekryterings/Marknadsföringsansvariga från 

tekniska fakulteten samt International med andra Utlandsansvariga. Dessa tvärmöten 

har gett ideer såväl som samordning och fördelning av aktiviteter under året. 

 

Det har varit ett jättekul år, tack alla som hjälpte till! 

/ Linda Espling 

 

Näringslivsansvarig Ida Cervin 

Det gånga verksamhetsåret 11/12 har utnyttjats för att lägga en stabil grund för 

sektionens arbete mot näringslivet. Vi har under det gånga året jobbat för att etablera 

en stadig kontakt med företag som är intressanta för sektionens studenter och 

synliggöra vår verksamhet. För att uppnå detta mål har vi strukturerat upp arbetet i 

utskottet i olika projektgrupper som var och en haft olika mål att jobba mot. Dessa 

projektgrupper har bland annat haft i uppdrag att utveckla en samarbetsfolder för 

företag, starta ett samarbete mellan alumniverksamheten och näringslivsutskottet 

samt undersöka möjligheter till studiebesök hos intressanta företag. Överlag har detta 

arbete gått bra och vi har skapat en stabil grund att jobba vidare med och vi har även 

börjat knyta kontakter mot företag. 

 

/Ida Cervin 

 

Informationschef Henric Enstedt 

Under verksamhetsåret 11/12 har jag ägnat mig åt att leda Informationsutskottet (IU) 

(Webgruppen, Fotogruppen, Reduktionen) och diverse styrelsearbete. Vi kan börja med 

vad IU har sysslat med. 

 

Fotogruppen 

Under höstterminen anordnade Fotogruppen ett par fotoutflykter, bland annat en 

repris av den under våren populära Yes man-rundan med ändringen att vi tänkte 

springa vid Stångån. Tyvärr blev inte uppslutningen så stor men vi som var där hade 

roligt ändå. 
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Nästa större arrangemang var klassfotograferingen som skedde i början av november 

och tog ungefär tre hela dagar i anspråk. Jag tycker att vi gjorde ett bra jobb och kan 

vara nöjda med insatsen. En del bilder hade vi definitivt kul när vi gjorde... 

 

Under våren skojade Fotogruppen lite grann med sektionen och gjorde våra egna 

varianter av Bi6 snuttefilmsaffischer. Det verkar ha varit uppskattat hos de flesta. Vem 

vet, det kanske kommer mer bus från Fotogruppen i framtiden? 

 

Webgruppen 

I webgruppen handlade arbetet mycket om att förbättra funktionaliteten på Tbi-

portalen för att göra den till bättre verktyg för att nå ut med information till sektionen. 

Tillsammans med webmastern har jag också sett till att sektionen numera har en egen 

server för att driva Tbi-portalen stående nere i Lysators datorhall i G-huset. Tidigare låg 

den på Midgårds server men eftersom föreningen Midgård lades ner under året var vi 

tvungna att hitta en annan lösning. 

 

Reduktionen 

Den huvudsakliga (och under år 11/12 enda) uppgiften för Reduktionen var att skriva 

Tbi-sektionens sida i Lithanian. Det gjorde vi också och fick ihop våra fyra nummer med 

blandat innehåll. Bland annat om varför du inte ska låna ut din automatpipett på 

fyllan... 

 

Styrelsearbete 

Jag jobbade med att se till så att all information kom till rätt personer inom sektionen 

genom att ha koll på mailsystem och liknande. Förutom det var jag med i gruppen som 

ordnade sektionscafé inför vårmöte 2, kikade på hur man skulle göra med 

masterrepresentanter och förstås, det som tog mest tid, jobbade med att skaffa vår 

server och förhandla med Midgård och Lysator. Som medlem i Midgårds styrelse var 

jag också med om att ta beslutet att lägga ner föreningen. Vad som ska hända med den 

nu är oklart. 

 

I stort är jag nöjd med Styrelsens arbete under året och jag tror att jag har lyckats bidra 

med något litet här och var. 

 

/ Henric Enstedt 
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Studienämndsordföranden Malin Strömqvist (KB) och Johanna Radegård (TB) 

Studienämndens målsättning 

För att höja motivationen ytterligare i början av vårt verksamhetsår satte vi upp mål 

(SMARTA mål) för vårt arbete i studienämnden. Vi visste redan att vår sektion var den 

bästa sektionen på att utvärdera kurser och vi ville sätta ribban högt. Vår huvudsakliga 

satsning eller målsättning var att "bli den första sektionen att utvärdera över 100 

kurser på ett läsår" något som ingen sektion tidigare lyckats med. Vi lyckades uppfylla 

vårt mål =) och hoppas såklart att sektionen kommer att fortsätta utvärdera mer än 

100 kurser per läsår i framtiden. 

 

Utvärderingar 

Studienämndens fokus har självklart varit sektionens utvärderingar. Utvärderingarna är 

extremt viktiga för sektionen, dels för att säkerhetsställa kvaliteten på vår utbildning 

men även eftersom de är vår största inkomstkälla. Det har även under året diskuterats 

kring kvaliteten på utvärderingarna. Kursansvariga som läser utvärderingen skulle vilja 

få bättre konstruktiv kritik, d.v.s. vad som 

skulle kunna förbättras och även kunna få en uppfattning om hur många studenter 

(majoritet/minoritet) som står bakom ett påstående. Ett förslag som kom upp var att 

göra utbildningen av klassrepresentanter obligatorisk och under utbildningen ge dem 

en tydligare struktur som de ska kunna följa då de genomför utvärderingarna i 

klasserna. 

 

Vi har även jobbat mycket för att nå ut till de studenter som läser kurser på masternivå, 

vilket inte är helt lätt. Ingen av de andra sektionerna har ännu arbetat fram en struktur 

över hur detta ska gå till rent praktiskt och utvärderar inte särskilt mycket på 

masternivå, så vi har kommit längst än så länge. (Se även masterrepresentanter). 

 

Representanterna som sitter med i Nämnden hade även önskemål om att försöka 

återinföra möten med examinatorerna efter genomförd utvärdering, något som vår 

sektion tyvärr har blivit allt sämre på de senaste åren. Det hela verkar i många fall bero 

på ett missförstånd mellan studenter och examinatorer. Studenterna har fått bilden av 

att examinatorerna inte har tid utan alltid vill ta konversationen via mail och har därför 

inte utgett sig för att vara positiva inför ett möte med examinatorn. Men nu uppmanas 

vi studenter att vara positiva och föreslå möte då det uppskattas 

mycket av examinatorerna! Detta skulle med största sannolikhet höja kvaliteten på 

våra utvärderingar och dess värde för både examinatorerna och studenterna. 
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Studienämndsmöten 

I början av hösten hittade vi klassrepresentanter och motsvarande studenter på 

masternivå tillsammans med masteransvariga Elin. Under året samlade de in och 

sammanställde TBi-arnas åsikter i kursutvärderingar och diskuterade dessa och annat 

som har med kurser att göra på våra studienämndsmöten. Frågor, problem och allmänt 

hur det fungerar med kurserna togs upp och vi SnOrdfar informerade om vad som hänt 

på vår front. Vi hade 5 studienämndsmöten under året där det såklart bjöds på fika! 

 

TBiBELN 

Stora delar av vårt verksamhetsår har gått åt till att bygga upp sektionens TBiBEL, ett 

uppslagsverk där man kan hitta allt nödvändigt som man behöver veta om de kurser 

man ska läsa. Vi har låtit klassrepresentanterna få vara med och skriva om de kurser de 

har läst och även själva skrivit om en hel del kurser. Tanken med TBiBELN är man vid 

varje utvärderingsperiod, i samband med genomförd utvärdering, ska kolla om det som 

står i TBiBELN för den utvärderade kursen fortfarande stämmer och är aktuellt eller om 

det behöver uppdateras. På så sätt ska sektionens erfarenheter och kunskaper föras 

vidare till nästa generations studenter. 

 

PPG/Nämndmöten 

En av de viktigaste uppgifterna som SnOrdfarna har är att närvara som ledamöter på 

PPG och nämndmöten där vi kan föra studenternas talan gentemot universitetet. 

Nämndmöten hölls fyra gånger, varav en gång var ett längre möte. På nämndmötena 

diskuterade vi en hel del om behovet av att införa matte- och kemimentorer på våra 

program för att hjälpa studenterna under första terminen. Under våren detta år 

ägnade nämnden mycket tid åt HSVs kvalitetsutvärderingar. 

HSV ska utvärdera hela landets utbildningsprogram och till detta måste universiteten 

skriva en självutvärdering om varje utbildning. 

 

PPG-möten hölls cirka var sjätte vecka. På de här mötena togs många beslut som rör 

utbildningen och därför är det viktigt att studenternas åsikter når fram. Bland annat har 

det handlat om ommöblering av kurser inför det obligatoriska kandidatarbetet som så 

småningom kommer att införas. Det har även diskuterats kursutvärderingar efter varje 

utvärderingsperiod för att se om det är något som måste förändras inför kommande år. 

 

UU-möten 

Som SnOrdfar sitter vi även med i Utbildningsutskottet som leds av 

Utbildningsansvariga hos LinTek, tillsammans med SnOrdfar från andra sektioner i 

Linköping och Norrköping. Gemensamma frågor som ersättningsmodellen för 
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kursutvärderingar diskuterades samt annat som Utbildningsansvariga ville ta upp och få 

åsikter om. Det var väldigt roligt och givande att träffa de andra under året. 

 

Mastersrepresentanter  

Under tidigare verksamhetsår har man börjat arbeta för att få en fungerande och 

hållbar lösning på hur utvärderingar av kurser på masternivå ska genomföras. 

Studienämnden under verksamhetsåret innan oss d.v.s. år 10/11 tillsatte en 

masteransvarig vars ansvar var att sköta utvärderingen på masternivå. Det uppstod en 

del frågetecken och komplikationer kring hur masteransvarig skulle arbeta för att 

effektivt kunna underlätta för studienämndsordförandena. Problemet ligger i grund 

och botten i att den tillsatta masteransvariga inte har rätt att godkänna 

kursutvärderingar utan att denna process ändå måste gå via 

studienämndsordförandena vilket gör att det inte blir så stor avlastning. Självklart får 

man inte glömma det enorma jobb som krävs för att hitta ett nätverk av studenter på 

masternivå för att kunna få ihop utvärderingarna. Så behovet av någon som har hand 

om utvärderingsprocessen på masternivå går inte att förneka. Vår lösning till detta blev 

att rekommendera nästa års studienämndsordföranden att tillsätta två stycken 

masterrepresentanter som kommer att fungera precis som klassrepresentanterna i den 

mån att de sitter med på studienämndsmöten och går samma utbildning som 

klassrepresentanterna. Masterrepresentanternas ansvar blir betydligt större och deras 

arbete går ut på att bygga upp ett nätverk av masterstudenter, från programmens tre 

olika masterinriktningar, som kan tänka sig att hjälpa till och utvärdera kurser. Inför 

varje utvärderingsperiod utsermasterrepresentanterna masterstudenter som genomför 

utvärderingar av kurser, så det behöver alltså inte vara samma personer som 

utvärderar under hela året. Vi fick höra och uppleva att man som student på 

masternivå inte känner att man har tid att ägna så mycket tid till att gå på möten och 

med detta förslag skulle endast de två masterrepresentanterna sitta med på möten och 

föra vidare vad som sagts till masterstudenterna via exempelvis mail. Vi har under 

våren utarbetat en postbeskrivning för de två masterrepresentanterna där deras arbete 

beskrivs mer detaljerat. Men vi kanske inte har hittat den bästa lösningen ännu utan 

måste fortsätta att prova oss fram. 

 

Styrelsearbete 

SnOrdfarna är ju även del av Styrelsen som hade möten varje vecka då vi diskuterade 

och beslutade om allt möjligt som rör sektionen. Utöver det så serverade vi mackor och 

saft till Nollan under Nolle-P, höll i Sektionsaktivas sittning, startade en ny facebooksida 

för sektionen, anordnade pluggdag i tenta-p och massa annat kul. Tillsammans med 

resten av Styrelsen anordnade vi också TBi-veckan runt sektionens 16:e födelsedag då 

vi bjöd på tårta, hade lunchföreläsningar och en pubkväll på [hg]. 
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/ Malin Strömqvist och Johanna Radegård 

 

 

Intendent Johan Fogelholm 

Året som Intendent för Styrelsen har för det mesta handlat om att skriva protokoll till 

våra möten och att låna ut nycklar till kontoret och Bihålan. Jag har fortsatt att anordna 

bokbytardagar inför varje läsperiod, och har åter inskaffat de långt försenade 

häfvmärkena till sektionen. Förrådet och kontoret har städats och sorterats grundligt. 

Jag och Informationschef Henric har också gjort de flesta av de trycksaker som 

Styrelsen använt under året. 

 

Pysselutskottet har sålt märken regelbundet, och enligt tradition både anordnat en 

sydag för sektionen (som haft bättre lycka året efter mig) och julpyntat Bihålan. Några 

sektionströjor sålde vi inte i år på grund av bristande intresse, dock ordnade vi en till 

variant av sektionsväskorna till försäljning. Pysselutskottet hjälpte Bi6 med dekoren 

inför Snuttefilmen 2012, vilket blev ett mycket lyckat projekt. Utskottet hjälpte sent på 

våren Urfadderiet att förbättra sektionens lådbil, ett jobb som jag och Höfvding 

avslutade under sommaren. 

 

/ Johan Fogelholm 

 

 

Bi6-chef Maja Modigh 

Vi i Bi6 11/12 är väldigt nöjda med det gångna året. Både de större evenemangen, 

Snuttefilmen och TentaKravallen, som det mindre, som t.ex. Herr&Dam och Julfesten, 

har gått bra - trots att det inte stod gått som väntat.  

Vi har gått plus efter året och lite utav pengarna har gått får att köpa in (ytterligare) en 

ny boombox. Sedan har vi gett ett antal förslag till styrelsen för att ge nya saker till 

sektionen, t.ex en ny soffa till Bihålan. 

 

/ Maja Modigh 
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Bilaga 5B  

Revisorsberättelse 
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Bilaga 6A (FF, DW) 

Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning 

 

Under verksamhetsåret uppvisade sektionen ett budgetöverskott om 68 559 kr. 

Styrelsen önskar att denna vinst går tillbaka till hela sektionen.  

 

Festeriet har för egna medel köpt en ny musikspelare och styrelsen föreslår att detta 

ska ersättas. Detta eftersom Styrelsen anser att det är av vikt att festeriet vid 

arrangemang och marknadsföring av arrangemang kan nyttja sig av musik. 

 

Styrelsen har som verksamhetsmål att anordna ett nostalgiprojekt och tidigare har ex 

affischställ kommit upp som förslag. Styrelsen anser att en digital fotoram kan ersätta 

detta affischställ och även fungera som exponering för sektionsaktiviteter ex 

fotografier från nolle-P eller info om sittningar.  

 

Soffan i Bihålan är trasig och Styrelsen anser att en ny soffa är önskvärt.  

 

LinTek har lagt om utbetalningsystemet för kursutvärderingarna vilket innebär att 

sektionens inkomst kommer att minska. För styrelsen ska kunna fortsätta sitt arbete 

utan större nedskärningar vill vi kompensera för denna förlust av inkomst. 

 

Under nollningen hålls hajker på flera sektioner. Då militärtälten som brukar användas 

har blivit mer svåråtkomliga önskas att sektionen köper in två tält. De år som sektionen 

själva inte håller i hajk kommer tälten kunna hyras ut till andra sektioner som har hajk. 

Tälten kan även användas under andra perioder än nolle-p. 

 

Styrelsen vill reducera priset på sektionsaktivas sittningar och även hålla fler 

sektionspubar där mat och dryck kan erbjudas till ett billigt pris. 

 

Beslutsförslag 

Med anledning av detta yrkar vi 

 

Att Fördela budgetöverskottet enligt bilaga 6B 

 
Styrelsen 12/13 
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Bilaga 6B 

Fördelning av budgetöverskott 

 

Totalt budgetöverskott 68559.28 
 

 

Fasta projekt 
Fast 
pris Uppskattat pris 

Boombox 1995 
 Soffa bihålan 

 
10000 

Fotoram bihålan 
 

3000 
LinTeks kursutv 

 
25000 

Tält 
 

12000 
Spons sektionsaktivas 

 
10000 

Spons skiftet 
 

3000 
Sektionspubar 

 
3600 
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Bilaga 7A (RMR, EW) 

Proposition rörande revisorernas arbetsuppdelning samt inval, andra 

läsningen  

Sektionsstyrelsen anser att stadgarna angående sektionens revision bör uppdateras för 

att underlätta revisorernas arbete samt för att förenkla val av sektionsrevisorer. 

Styrelsen anser att alla sektionsrevisorerna bör väljas på samma sektionsmöte under 

våren så att revisorerna redan på våren kan sätta sig in i sektionens verksamhet om så 

behövs. Ingen revisor bör väljas på höstmötet då det kan innebära att revisorn mycket 

hastigt kastas in i sin roll.  

För att ytterligare underlätta revisorernas arbete vill styrelsen ta bort stadgar som 

beskriver exakt vilka arbetsuppgifter som tillfaller varje revisor, då arbetet förenklas om 

revisorerna själva ansvarar för att inbördes fördela sitt arbete.  

Därför yrkar styrelsen:  

 

Att  ersätta §11.1 i stadgarna  

”Sektionens höstmöte väljer en revisor samt en revisorssuppleant. 

Sektionens vårmöte 2 väljer en revisor. Revisorerna får ej inneha annan 

befattning inom sektionen eller annat av sektionen arvoderat uppdrag. 

Revisorer och revisorssuppleant får ej vara försatta i konkurs eller ha uppsyn 

enligt föräldrabalken.”  

med  

”Sektionens vårmöte 2 väljer två sektionsrevisorer samt en 

sektionsrevisorssuppleant. Revisorerna får ej inneha annan befattning inom 

sektionen eller annat av sektionen arvoderat uppdrag. Revisorer och 

revisorssuppleant får ej vara försatta i konkurs eller ha uppsyn enligt 

föräldrabalken.”  

 

Att  stryka §11.2 samt §11.4 i stadgarna  

 

Att  ändra §11.3 i stadgarna  

”Det åligger revisor vald på höstmötet att lägga fram revisionsberättelse 

innehållande yttrande i fråga om ansvarsfrihet för avgående 

sektionsstyrelse.”  

till  

”Det åligger revisorerna att lägga fram revisionsberättelse innehållande 

yttrande i fråga om ansvarsfrihet för avgående sektionsstyrelse.”  
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Att  §11.7 i stadgarna 

”Om sektionsfunktionär avgår under pågående verksamhetsår skall all berörd 

ekonomisk verksamhet omedelbart granskas.”  

ersätts med  

”Om sektionsfunktionär som är ansvarig för sektionens, festeriets eller 

fadderiets ekonomi eller sektionsrevisor avgår under pågående 

verksamhetsår skall all berörd ekonomisk verksamhet omedelbart granskas. 

Om ingen sektionsrevisor finns vald vid tidpunkten för granskning får 

granskningen skjutas upp tills sektionsrevisor är tillsatt.”  

 

Att  §11.8 läggs till som 

”Revisionen skall ske efter praxis och i samråd med sektionsstyrelsen. 

Revisionen skall vara av formen förenklad revision.”  

 

Att  alla paragrafer sätts i nummerordning  

 

Att  i stadgarna §4.14 angående vårmöte 2 ändra  

”- Välja en sektionsrevisor”  

till  

”- Välja två sektionsrevisorer samt sektionsrevisorssuppleant.”  

 

Att  i stadgarna §4.15 angående höstmötet ta bort  

”- Välja en sektionsrevisor samt en revisorssuppleant.” 

 

 

Styrelsen 11/12 
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Bilaga 7B (RMR) 

Proposition rörande revisorernas verksamhetsperiod  

För att underlätta för sittande revisorer önskar styrelsen att revisorerna som väljs av 

höstmötet sätter igång med revisionsarbetet omgående.  

 

Därför yrkar styrelsen: 

 

Att Revisor och revisorssuppleant invalda på höstmötet 2012 är verksamma från 

och med 2012-11-15. 

 

Styrelsen 12/13 
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Bilaga 8 (RMR, DH) 

Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för 

Sektionen för teknisk biologi, första läsningen 

För att förenkla för sektionens medlemmar att engagera sig vill Styrelsen göra en 

ändring av vilka utskott som kräver LinTek-medlemskap. I samråd med LinTek har ett 

förslag tagits fram. Förslaget baseras på vilka delar av sektionen som för en talan mot 

LinTek och arbetar i direkt anslutning med LinTek. De som berörs är således 

Arbetsmiljöombuden, Studienämnden, Festeriet, Fadderiet och Styrelsen. Detta är även 

något som yttrades under föregående sektionsmöte. 

 

Beslutsförslag 

Med anledning av detta yrkar vi 

Att Ändra §2.6 i stadgarna 

”Valbar till förtroendeposter är den som innehar fullvärdigt 

sektionsmedlemskap. Undantaget är revisor och revisorssuppleant.” 

till 

”Rättighet att arbeta som  styrelse och utskottsledare tillfaller den som 

innehar fullvärdigt sektionsmedlemskap.” 

 

Att Ändra §2.7 i stadgarna 

”Rättighet att vara sektionsaktiv i utskott tillfaller fullvärdig medlem. 

Ansvarig för respektive utskott har rätt att neka om anledning finns.” 

 med 

”Rättighet att vara sektionsaktiv i Studienämnden, Festeriet eller Fadderiet 

samt att arbeta som Arbetsmiljöombud tillfaller fullvärdig medlem.” 

 

Att Lägga till § 2.8  i stadgarna såsom följer 

”Ansvarig för respektive utskott har rätt att neka medlemmar tillträde till 

utskottet om anledning finns. Om tvist skulle uppstå gäller Styrelsens 

tolkning i frågan.” 

 

Att Efterföljande paragrafer ordnas i nummerordning. 

 

Styrelsen 12/13 
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Bilaga 9 (HH) 

Proposition rörande medlemskap och alumni, första läsningen  

Styrelsen anser att det i stadgarna är otydligt formulerat om alumner är 

sektionsmedlemmar. Paragrafen kan tolkas som att den motsäger sig själv i frågan om 

alumner är medlemmar på sektionen.  

 

Styrelsen anser även att alumn är en tillhörighet som går utanför sektionen och som 

inte kan avsägas. Dock kan självklart varje alumn välja vilket informationsflöde denne 

vill ta del av.  

 

Kontakten med nuvarande alumner sker i dagsläget genom LiU:s alumninätverk och det 

är därför inte nödvändigt att alumner är medlemmar på sektionen för att vi ska kunna 

upprätthålla kontakten med dessa.  

 

Alumner som önskar vara sektionsmedlemmar kan ansöka om medlemskap enligt §2.1 

i stadgarna. 

 

Med anledning av detta yrkar vi 

 

Att Ersätta §2.5 i stadgarna 

”Medlemskap ska uppdateras varje år. Utträde ur STB sker om medlemmen 

inte uppdaterar sitt medlemskap eller då medlemmen meddelar STB att den 

inte längre önskar kvarstå som medlem. Vid examen på programmet för 

Teknisk Biologi eller Kemisk Biologi övergår medlemmen till alumn på STB. 

Registrerad alumn kvarstår tills önskan om utträde meddelas STB.” 

med 

”Medlemskap ska uppdateras varje år. Utträde ur STB sker om medlemmen 

inte uppdaterar sitt medlemskap eller då medlemmen meddelar STB att den 

inte längre önskar kvarstå som medlem.” 

 

Styrelsen 12/13 

 

.
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Bilaga 10 (SC, LM) 

Proposition rörande studienämndssekreterare och sektionsfunktionärer, 

första läsningen 

Det finns i praktiken inget behov av en studienämndssekreterare då SnOrdfarna för 

minnesanteckningar vid studienämndsmöten. Detta upplägg är välfungerande och har 

använts under en längre tid. Styrelsen anser att man bör fortsätta på detta vis. Val av 

studienämndssekreterare på vårmöte 2 blir därmed överflödigt.  

 

För att göra stadgarna mer smidiga och för att förenkla för sektionen själva vilka övriga 

val som ska ske önskar styrelsen ändra i vilka som väljs på vårmöte 2. Eftersom 

sportansvariga och kulturansvariga tillhör gruppen övriga sektionsfunktionärer anser 

styrelsen att det inte är av vikt att val av dessa är explicit uttryckta i stadgarna.  

 

Med anledning av detta yrkar vi 

 

Att Ändra §4.14 i stadgarna gällande val av studienämndssekreterare och övriga 

funktionärer 

”Välja vice studienämndsordförande, studienämndssekreterare, 

sportansvarig, kulturansvarig samt ansvariga för övriga av sektionens 

verksamheter.” 

till 

”Välja vice studienämndsordförande samt ansvariga för övriga av sektionens 

verksamheter.” 

 

Styrelsen 12/13 
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Bilaga 11 

Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi med föreslagna ändringar 

 
1. Ändamål 
1.1 Sektionen för Teknisk Biologi (STB) har till uppgift att bevaka och tillvarata 
sina medlemmars intressen vad gäller deras studier, studiemiljö och därtill 
hörande områden, samt verka för sammanhållning mellan medlemmarna. 
 
2. Medlemskap 
2.1 Varje studerande som är registrerad på utbildningsprogrammet för Teknisk 
Biologi (TB) eller på utbildningsprogrammet för Kemisk Biologi (KB) vid 
Linköpings Tekniska Högskola är berättigad till medlemskap i STB. Tidigare 
studenter vid ovan nämnda program som genomför andra studier vid Linköpings 
Universitet eller har studieuppehåll är berättigade till medlemskap. Utomstående 
kan berättigas till medlemskap efter beslut i sektionsstyrelsen. 
 
2.2 Fullvärdigt medlemskap erhålls genom erläggande av kåravgift till 
Linköpings Teknologers Studentkår (LinTek), angivande av STB som 
sektionstillhörighet samt uppfyllande av §2.1. 
 
2.3 Programmedlemskap erhålls genom meddelande till sektionsstyrelsen på 
sådant sätt som styrelsen beslutat. 
 
2.4 Hedersmedlem kan inväljas. För detta krävs 2/3 majoritet av rösterna på ett 
sektionsmöte. 
Hedersmedlem är befriad ifrån sektionsavgift. 
 

2.5 Medlemskap ska uppdateras varje år. Utträde ur STB sker om medlemmen inte 
uppdaterar sitt medlemskap eller då medlemmen meddelar STB att den inte längre 
önskar kvarstå som medlem. 
 

2.6 Rättighet att arbeta som styrelse och utskottsledare tillfaller den som innehar 
fullvärdigt sektionsmedlemskap. 
 

2.7 Rättighet att vara sektionsaktiv i Studienämnden, Festeriet eller Fadderiet samt att 
arbeta som Arbetsmiljöombud tillfaller fullvärdig medlem. 
 

2.8 Ansvarig för respektive utskott har rätt att neka medlemmar tillträde till utskottet 
om anledning finns. Om tvist skulle uppstå gäller Styrelsens tolkning i frågan. 
 
2.9 Rättighet att vara fadder under mottagningen tillfaller fullvärdig medlem. 
Ansvarig i fadderiet har rätt att neka om anledning finns. 
3. Organisation 
3.1 STB:s organisation: 

- Sektionsmötet 
- Sektionsstyrelsen 
- Studienämnden 
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- Festeriet 
- Fadderiet 
- Valberedningen 
- Sektionsrevisorerna 

 
3.2 STB:s verksamhet 

- STB:s verksamhetsår sträcker sig från och med den 1 juli till och med den 
30 juni 

- STB:s bokföringsår sträcker sig från och med den 1 juli till och med den 
30 juni 

- Fadderiets verksamhetsår sträcker sig från och med den första januari till 
den sista december 

- Fadderiets bokföringsår sträcker sig från den 1 juli till och med den 30 
juni 

- Festeriets verksamhetsår sträcker sig från den 1 juli till och med den 30 
juni 

- Festeriets bokföringsår sträcker sig från den 1 juli till och med den 30 juni 
- Övrig verksamhet inom STB har samma verksamhets- och bokföringsår 

som STB, om inte annat beslutas av sektionsstyrelsen. 
- Övrig verksamhet redovisas i STB:s bokföring, om inte annat beslutas av 
- sektionsstyrelsen. 

 
3.3 STB har följande styrdokument: 

- Stadgarna 
- Reglementet 

 
3.4 Reglementet antas varje läsår av sektionsmötet 
 
3.5 STB har sitt säte i Linköping 
 
4. Sektionsmötet 
4.1 Sektionsmötet är STB: s högsta beslutande organ. 
 
4.2 Sektionsmötet ska verkställa stadgeenliga val och granska 
sektionsstyrelsens och andra organs verksamhet. Revisorerna och 
valberedningen granskas ej av sektionsmötet. Sektionsmötet ska även fastslå 
riktlinjer för verksamheten samt fastslå den ekonomiska ramen för 
verksamheten. 
 
4.3 Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst tre sammanträden, 
ett höstmöte före den 30  november,  vårmöte  1  före  den  28  februari  och  
vårmöte  2  före  den  30  april.  Sektionsmötet sammanträder på kallelse av 
sektionsstyrelsen. Rätt att hos styrelsen begära sektionsmöte tillkommer 

- Sektionsstyrelseledamot 
- Sektionsrevisorerna 
- Femton medlemmar totalt 

 



2012-11-27 

Sektionen för Teknisk Biologi 

Kårallen, Universitetet 

581 31 Linköping 

 

 

  RMR   MAB   FD   LN 

55 

4.4 Tid och lokal för sektionsmöte fastställes av sektionsstyrelsen och meddelas 
medlemmarna senast 15 läsdagar före sektionsmötet. Extra sektionsmöte skall 
hållas senast 20 läsdagar efter det att yrkande härom inkommit till 
sektionsstyrelsen. Med läsdagar menas i denna stadga schemalagda dagar 
ingående i läsperiod. Läsperiodernas omfattning beslutas årligen av 
fakultetsstyrelsen vid Tekniska fakulteten på Linköpings universitet. 
 
4.5 Kallelse till sektionsmöte skall delges till medlemmarna senast tio läsdagar 
före sektionsmötet. Kallelse till extra sektionsmöte delges medlemmarna senast 
fem läsdagar före sektionsmötet. Preliminär föredragningslista skall bifogas till 
kallelsen. Samtliga handlingar ska vara tillgängliga senast fem läsdagar före 
sektionsmötet eller två läsdagar före extra sektionsmöte. 
 
4.6 Motioner skall inkomma senast fem läsdagar innan sektionsmötet. Övriga 
frågor kan anmälas under sektionsmötet. 
 
4.7 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionsmötet tillkommer varje 
fullvärdig medlem. Röstning medelst fullmakt får ej ske. Närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt tillkommer varje programmedlem, hedersmedlem samt adjungerad. 
Styrelseledamot eller avgående styrelseledamot får ej deltaga i beslut om egen 
ansvarsfrihet. Ny eller kvarsittande styrelseledamot får ej deltaga i val av 
revisorer. 
 
4.8 Sektionsmötet är beslutsmässigt om kallelse har skett enligt 4.5 och minst 
25 röstberättigade medlemmar är närvarande. 
 
4.9 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden 
utslagsröst utom vid personval då lottning sker. Personval med mer än en 
kandidat sker genom sluten votering. För beslut i frågor som anmälts under 
mötet erfordras ¾ majoritet och i dessa frågor får det ej beslutas om högre 
belopp än 1/10 prisbasbelopp. 
 
4.10 Vid personval får sektionsmedlem väcka förslag till kandidat på sittande 
möte. 
 
4.11 Vid sektionsmöte skall föras beslutsprotokoll, vilket inom en vecka skall 
framställas i minst två exemplar varav ett anslås i sektionsrummet och ett 
arkiveras. 
 
4.12 Sektionsmötets protokoll skall justeras av mötesordföranden och av två vid 
mötet särskilt utsedda justeringspersoner. 
4. 13 Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 1 
-Välja sektionsordförande, sektionskassör samt informationschef 
-Välja festerichef samt festerikassör 
-Behandla det avgående fadderiets preliminära resultat samt balansräkning 
 
4.14 Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 2 
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- -välja vice sektionsordförande, intendent, näringslivsansvarig, 
rekryteringsansvarig, studienämndsordförande TB, 
studienämndsordförande KB samt masteransvarig 

- Välja ytterst ansvarig för studienämnden 

- Välja en sektionsrevisor samt en revisorssuppleant. 
- Välja vice studienämndsordförande samt ansvariga för övriga av sektionens 

verksamheter. 
- Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår 
- Fastställa arvoden för sektionsfunktionärer för nästkommande 

verksamhetsår 
- Välja valberedning 

 
4.15 Det åligger sektionsmötet att på höstmötet: 

- Behandla avgående styrelses ekonomi 
- Behandla föregående fadderis slutgiltiga resultat samt balansräkning 
- Behandla avgående festeris ekonomi 
- Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från föregående 

verksamhetsår 
- Besluta om fastställelse av sektionens sammanställda resultat och 

balansräkning 
- Besluta om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
- Besluta om ansvarsfrihet för föregående styrelse 
- Välja fadderihövding 
- Välja fadderikassör 
- Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen 

 
4.16 Samtliga poster valda på våren tillträder i och med nästkommande 
verksamhetsårs början och avgår vid dess slut. Samtliga poster valda på hösten 
tillträder i och med nästkommande kalenderårs början och avgår vid dess slut. 
 
4.17 Om sektionsordförandeposten är vakant till vårmöte 1 kan sektionsmötet 
välja att bordlägga val av sektionsordförande, sektionskassör och 
informationschef för ny nomineringsprocess till vårmöte 2. 
 
 
5. Sektionsstyrelsen 
5.1 Sektionsstyrelsen 

- Representerar sektionen och för dess talan 
- Handhar den direkta ledningen för sektionen 
- Ansvarar inför sektionsmötet för sektionens ekonomi och verksamhet 
- Verkställer av sektionsmötet fattade beslut 
- Bereder ärenden vilka skall behandlas av sektionsmötet 
- Ansvarar för samarbetet med studentorganisationer 

 
5.2 Sektionsstyrelsen består av: 

- Ordförande 
- Vice ordförande 
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- Informationschef 
- Intendent 
- Kassör 
- Studienämndsordförande för TB 
- Studienämndsordförande för KB 
- Näringslivsansvarig 
- Rekryteringsansvarig 
- Festerichef 
- Fadderihövding 
- Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts 

 
5.3 Sektionsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Rätt att hos 
ordföranden begära utlysande av styrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem. 
Sektionsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per termin. 
 
5.4 Sektionsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av hela antalet 
styrelseledamöter är närvarande. 
 
5.5 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden 
utslagsröst, utom vid personval då lottning sker. 
 
5.6 Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av 
mötesordföranden samt av en särskilt utsedd justeringsperson. 
Sektionsstyrelsen är skyldig att kontinuerligt underrätta övriga sektionen om sitt 
arbete via exempelvis veckomail eller övriga informationskanaler. 
 
5.7 Sektionsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger och efter hörande av 
revisorerna, entlediga sektionsfunktionär, som skriftligen ansökt därom. 
Sektionsstyrelsen får tillförordna annan person att fullfölja den entledigades 
uppgifter till nästa sektionsmöte, då val av funktionär ska ske. Tillförordnad 
styrelseledamot har ej rösträtt i sektionsstyrelsen och ej heller medansvar för 
fattade beslut. 
 
6. Studienämnden 
6.1  Studienämnden  har  till  uppgift  att  övervaka  studiefrågor,  främja  
kontakten  med  lärare  och examinatorer, verka för bra kurser samt framföra 
sektionsmedlemmarnas åsikter i studiefrågor. 
 
6.2 Studienämnden består av: 

- Studienämndsordförande för TB 
- Studienämndsordförande för KB 
- Övriga ledamöter 

 
6.3  Studienämnden sammanträder  minst en  gång  per läsperiod. Protokoll 
skall föras  och hållas tillgängligt för sektionens medlemmar samt arkiveras. 
 
6.4 Studienämnden ansvarar inför sektionsstyrelsen 
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6.5 I varje klass, i årskurs 1-3, utses minst två klassrepresentanter. Dessa skall 
framföra klassens åsikter i studiefrågor. 
 
6.6 Inom varje mastersprofil som KB-nämnden tillhandahåller för programmen 
Teknisk Biologi och 
Kemisk Biologi, i årskurs 4-5, utses minst en representant. Dessa skall framföra 
åsikter i studiefrågor. 
 
7. Festeriet 
7.1 Festeriet handhar sektionens fest- och nöjesverksamhet. 
 
7.2 Festeriet består av festerichefen, festerikassör samt av festerichefen 
utsedda medarbetare. 
 
7.3  Festeriets  bokslut  ska  särredovisas  i  sektionens  bokslut.  Eventuell  
vinst  eller  förlust  för verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper 
såvida sektionsmötet ej beslutar annorlunda. 
 
7.4 Festeriet sammanträder på festerichefens kallelse. Rätt att hos festerichefen 
begära utlysande av festerimöte tillkommer varje festerimedlem. Festeriet 
sammanträder minst fyra gånger per termin. 
 
7.5 Vid festerimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av 
mötesordföranden samt av en särskilt utsedd justeringsperson. 
 
8. Fadderiet 
8.1 Fadderiet ansvarar för fadderverksamheten inklusive alla 
nollningsaktiviteter. 
 
8.2  Fadderiet  består  av  fadderihövding,  fadderikassör  och  av  
fadderihövding  utsedda  övriga medarbetare. 
 
8.3  Fadderiets  bokslut  ska  särredovisas  i  sektionens  bokslut.  Eventuell  
vinst  eller  förlust  för verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper 
såvida sektionsmötet ej beslutar annorlunda 
 
8.4  Fadderiet  sammanträder  på  fadderihövdings  kallelse.  Rätt  att  hos  
fadderihövding  begära utlysande av fadderimöte tillkommer varje 
fadderimedlem. Fadderiet sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår. 
 
8.5 Vid fadderimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av 
mötesordföranden samt av en särskilt utsedd justeringsperson. 
 
9. Valberedning 
9.1 Vid nomineringsprocessen ska sektionsstyrelsen sträva efter att 
valberedningen ska bestå av minst en representant från varje årskurs 1-4. En av 
dessa väljs internt till sammankallande. 
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9.2 Valberedningens förslag skall anslås senast 5 läsdagar innan sektionsmöte. 
 
9.3 Varje sektionsmedlem äger rätt att framföra motförslag till valberedningens 
förslag. 
 
9.4 Till varje vårmöte 2 föreslår sektionsstyrelsen kandidater till nästa 
valberedning. 
 
10. Övriga funktionärer 
10.1 Övriga funktionärer inom STB väljs av sektionsmötet. 
 
10.2 Sektionsstyrelsen äger rätt att utse tillfälliga funktionärer inom sektionen, 
dock ej funktionärer omnämnda i dessa stadgar. 
 
11. Revision 
 

11.1 Sektionens vårmöte 2 väljer två sektionsrevisorer samt en 
sektionsrevisorssuppleant. Revisorerna får ej inneha annan befattning inom sektionen 
eller annat av sektionen arvoderat uppdrag. Revisorer och revisorssuppleant får ej vara 
försatta i konkurs eller ha uppsyn enligt föräldrabalken. 
 

11.2 Det åligger revisorerna att lägga fram revisionsberättelse innehållande yttrande i 

fråga om ansvarsfrihet för avgående sektionsstyrelse.  

 
11.3 Revisor samt revisorssuppleant har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsemöte samt sektionsmöte. 
 
11.4 Revisor samt revisorssuppleant äger rätt att ta del av samtliga protokoll och 
övriga handlingar gällande sektionens samtliga verksamheter. 
 

11.5 Om sektionsfunktionär som är ansvarig för sektionens, festeriets eller fadderiets 
ekonomi eller sektionsrevisor avgår under pågående verksamhetsår skall all berörd 
ekonomisk verksamhet omedelbart granskas. Om ingen sektionsrevisor finns vald vid 
tidpunkten för granskning får granskningen skjutas upp tills sektionsrevisor är tillsatt 
 
11.6 Revisionen skall ske efter praxis och i samråd med sektionsstyrelsen. Revisionen 
skall vara av formen förenklad revision. 
 
12. Stadgeändringar 
 
12.1 Förslag till ändringar av dessa stadgar skall vara sektionsstyrelsen 
skriftligen tillhanda senast tio läsdagar före sektionsmöte och skall genast 
anslås av sektionsstyrelsen. 
 
12.2 Sektionsmötet skall behandla ändringsförslaget på två på varandra följande 
möten med minst en månads mellanrum. Av dessa skall minst ett vara ordinarie 
vår- eller höstmöte. Ändringsförslaget antas om det vid båda tillfällena får en 
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majoritet av de avgivna rösterna. Vid det andra mötet kan förslaget endast 
bifallas eller avslås. 
 
13. Tolkning 
 
13.1 Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan avgjorts av 
sektionsmötet, sektionsstyrelsens mening. 
 
14. Avsättning 
14.1 Beslut om avsättning av funktionär kan fattas av sektionsstyrelsen om 
minst hälften av hela antalet styrelseledamöter röstar för avsättning. 
 
14.2 Om avsättning sker under verksamhetsåret, skall revisorerna omgående 
granska berörd verksamhet. 
 
15. Upplösning 
15.1  Upplösning  av  Sektionen  för Teknisk  Biologi  sker efter beslut på två  på 
varandra  följande sektionsmöten varav ett ordinarie sektionsmöte, mellan vilka 
det förflutit minst två (2) månader. I detta beslut skall ingå ett datum för 
sektionens upplösande, samt datum för ett avslutande sektionsmöte för slutgiltig 
revisionsberättelse och ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen. 
 
16. Firmateckningsrätt 
16.1 STB:s firma tecknas av sektionsordföranden och vice sektionsordförande 
var för sig. 
Sektionsordföranden och vice sektionsordföranden har rätt att delegera 
firmateckningsrätt till 
sektionsaktiv medlem i STB. 
 
16.2 Rätt att teckna för sektionsstyrelsens konton tillkommer 
sektionsordföranden och sektionskassören var för sig. 
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Bilaga 12 

Information rörande kansliutredning 

Styrelsen 11/12 hade som ett långsiktigt verksamhetsmål att se över sektionens 
uppbyggnad. Bakgrunden till detta är att vissa poster inom styrelsen är högt belastade 
och man ansåg att styrelsens arbete kunde effektiviseras genom en omstrukturering.  
 

Styrelsen 12/13 delar föregående styrelses uppfattning och har börjat undersöka 
frågan. Vi har tittat på hur det ser ut på andra sektioner och varit i kontakt med D-
sektionen och Y-sektionen för att titta på deras strukturer. Det är flera sektioner utöver 
TBi-sektionen som håller på att titta över sin struktur och vi för även en dialog med 
dessa. På D-sektionen och Y-sektionen har man infört kansli vilket är en arbetsgrupp 
som innehåller alla utskottsledare, sektionsfunktionärer samt styrelsen. Kansliet är inte 
ett beslutande organ utan fungerar som en informations- och diskussionsplattform. 
Detta är den struktur vi tittat närmast på och som vi försöker att hitta en liknande 
lösning som kan passa på TBi-sektionen. 
 
Det som vi i Styrelsen 12/13 har diskuterat är om BUS-utskottet och Alumniutskottet 
samt Rekryteringsutskottet och Utlandsutskottet ska få enskilda utskottsledare. I 
nuläget är vice ordförande utskottsledare för de förra och rekryteringsansvarig 
utskottsledare för de senare. Om man tillsätter enskilda utskottsledare för dessa 
utskott tillkommer alltså tre poster på sektionen.  
 
Att utöka antalet platser i styrelsen till fjorton platser skulle med stor sannolikhet 
försvåra styrelsearbetet och leda till en mindre effektiv styrelse. Vi tittar därför på sätt 
som vi kan placera dessa utskottsledare utanför styrelsen men fortfarande involvera 
dem i sektionens arbete.  
 
Vi har även tittat på möjligheten att bilda ett nytt utskott, nämligen ett 
aktivitetsutskott. I detta är tanken att kulturansvariga och sportansvariga ska slås 
samman. På detta vis kan fler på sektionen engagera sig i planering av sportevenemang 
och/eller kulturevenemang och det öppnar även upp för idéer på nya aktiviteter som 
inte ligger inom ramen för kultur eller sport, t.ex. pubkvällar, pluggdagar m.m. Till 
aktivitetsutskottet skulle en utskottsledare väljas och detta skulle i sin tur bidra till färre 
val under vårmöte 2. 
 
Vi undersöker även om vi på sikt kan minska antalet poster i styrelsen och fler av 
styrelseposterna istället förläggs till kansliet. Här har vi främst Bi6-chefen och 
Urfhöfvding i åtanke, men vi kommer titta vidare i detta för att se om detta är aktuellt 
för ytterligare några poster. 
 
Här följer ett utdrag från stadgarna och reglemente angående vad som ingår i styrelsen 
och vilka utskott som finns. Stadgeändring kräver genomröstning av två sektionsmöten 
på rad och reglementesändring kräver endast ett. 
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Från stadgan 
§5.2 Sektionsstyrelsen består av: 
 

- Ordförande 
- Vice ordförande 
- Informationschef 
- Intendent 
- Kassör 
- Studienämndsordförande för TB 
- Studienämndsordförande för KB 
- Näringslivsansvarig 
- Rekryteringsansvarig 
- Festerichef 
- Fadderihövding 
- Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts 

 
 
Från reglementet 
§4.1 Sektionsstyrelsen har följande utskott: studienämnden (SN), informationsutskottet 
(IU), näringslivsutskottet (NärU), BUS- utskottet (BUS), alumniutskottet (Alumni), 
pysselutskottet (Pyssel), rekryteringsutskottet (RekU), utlandsutskottet (UtU), 
kassörsgruppen (KG), festeriet (Bi6) och fadderiet (Urf) 

 
Strukturöversikt 
 

  

 

 

 
Styrelse 

Kansli 

 Valberedn. 

 Revisorer 

Utskott 
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Bilaga 13 

Information om gemensamt medlemskap med LinTek  

Styrelsen har som verksamhetsmål att ”utreda och ordna upp vad samarbetet med 

LinTek innebär. Göra det tydligt för sektionens medlemmar vad det gemensamma 

medlemskapet ger dem”.   

 

Styrelsen har därför har styrelsen haft diskussioner kring medlemskapet och försökt 

utbena tydliga och konkreta argument. I nuläget har vi 3 kategorier som vi kan 

presentera. 

 

1. LinTeks Sektionsråd  

Detta Råd är till för de sektioner som har gemensamt medlemskap med LinTek, dvs TBi-

sektionen och samtliga Norrköpingssektioner. Rådet är ett forum för oss sektioner att 

lyfta de frågor vi anser är viktiga att LinTek diskuterar och presenterar. Det är också i 

detta råd som tanken är att vi ska kunna påverka utformningen på våra avtal, ex 

mottagningspolicy, studienämndsavtal m.m. Rådet är ännu i sin uppstartningsfas och 

Rådsmöten hålls 2 gånger per termin.  

  

2. Styrelsearbete 

LinTek höll i början av terminen en styrelseutbildning för alla sektionsstyrelser. Denna 

utbildning var uppskattad och vi i styrelsen anser att vi har lätt att vända oss till LinTek i 

frågor som gäller styrelseutbildning, utbildning för utskott eller valberedning. I frågor 

som rör ordförandeskapet har LinTek fungerat som ett bollplank och som rådgivare. 

Det har varit värdefullt för styrelsen att veta att de har någon att vända sig till i frågor 

där exempelvis egen informationssökning skulle ta mycket tid. 

 

3. Pengar 

LinTek har avsatt en summa om 100 000 kr från vilken vi kan äska pengar. I nuläget 

finns väldigt mycket som vi skulle kunna äska pengar för och väldigt få restriktioner vad 

som är tillåtet att äska för. 

 

 

Eftersom det fördjupade samarbetet med LinTek fortfarande är i sin barndom finns det 

fortfarande mycket att jobba på. Delvis går arbetet ut på att klarlägga skillnaden mellan 

det som erbjuds sektioner som inte har gemensamt medlemskap och de som har det. 

Delvis går det ut på att komma på nya sätt att samarbeta och ta hjälp av varandra. Vi i 

Styrelsen har gett LinTek följande förslag på hur samarbetet kan utvecklas: 
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LARM 

- Företag som har någon form av anknytning till bioteknik- eller kemiområdet ska 

skicka personer som har kunskaper inom dessa områden. 

 

- En infolunch eller infokväll eller på annat sätt få förtydligat vilka företag som det 

kan ligga i vårt intresse att gå till. Detta för att vi ska kunna veta vilka företag 

som kan svara på våra frågor och få en slags introduktion till LARM.  (Viss 

information finns förvisso i LARM-boken).  

 

BokAB 

- Vi skulle tycka att det skulle vara nyttigt att få påverka BokAB på något vis. Sitta 

med i LinTeks möten och få insikt i hur man arbetar m.m. Eller på något annat 

sätt få chans att påverka BokAB.  

 

LinTek-event 

- Företräde till LinTek-event. Exempelvis företräde till plats i kårtegen i SOF eller 

företräde till föreläsningar under Klimatveckan och LARM. Även köföreträde på 

plats, till exempel att man på SOF har en separat kö till de som har fördjupat 

samarbete  
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