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Kallelse 

Hej sektionen! 

Nu närmar sig höstmötet med stormsteg! Som tidigare informerat går Höstmötet 2017 av 
stapeln den 14 november i C2 med insläpp kl 17:30. 

Bifogat finner ni den preliminära föredragningslistan till höstmötet. 

I vanlig ordning kommer kansliet att ordna med fika, samt nytt för i år att det bjuds på Pizza. 
Detta gäller enbart de som är anmälda till mötet, så se till att anmäl er innan den 7 
november för att få mat. Anmälningslänken finner ni återigen 
här: https://goo.gl/forms/mgogsmvMb6O60pgr1 

Tidigare information av deadline för motioner var lite felaktig. De mailas 
till ordf@tbi.lintek.liu.se senast 5 november (och inte 7 november) och mall finner ni i 
tidigare mail angående höstmötet. De kompletta handlingarna kommer ut den 7 november! 

Missa heller inte att vi kommer ha ett sektionsforum den 8 november över lunchen. Här 
kommer vi diskutera propositioner samt visa hur ett sektionsmöte går till, perfekt för nya 
Ettan att komma på. Vi bjuder på fika! Evenemang hittar ni 
här: https://www.facebook.com/events/156733841594293/?ref=br_rs 

TLDR: 

• Höstmötet äger rum tisdagen den 14/11 kl 17:30 

• Anmäl dig senast 7 november: https://goo.gl/forms/mgogsmvMb6O60pgr1 

• Ta med LiU-leg och bli medlem i LinTek (om du inte redan är det) 
• Läs Kallelsen bifogat i detta mail för att veta vad som händer på mötet 
• Handlingarna kommer ut den 7 november (med bland annat nomineringar till 

Urfadderist Höfvding & Kassör) 
• Gå på sektionsforumet den 8 november kl 12:15! 

Vid eventuella frågor, kontakta styrelsen på styret@tbi.lintek.liu.se! 

  

https://goo.gl/forms/mgogsmvMb6O60pgr1
mailto:ordf@tbi.lintek.liu.se
https://www.facebook.com/events/156733841594293/?ref=br_rs
https://goo.gl/forms/mgogsmvMb6O60pgr1
mailto:styret@tbi.lintek.liu.se
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Föredragningslista 

 

1. Mötets öppnande 
2.  Val av mötesordförande 
3.  Val av mötessekreterare 
4.  Val av justeringsperson tillika rösträknare 
5.  Justering av röstlängden 
6.  Adjungeringar 
7.  Fastställande av föredragningslistan 
8.  Mötets behöriga utlysande 
9.  Fyllnadsval av Sektionsrevisor 
10.  Rapporter och meddelanden 
11.  Behandling av slutresultat samt balansräkning för Festeriet 2016/2017 
12.  Behandling av slutresultat samt balansräkning för Fadderiet 2016 
13.  Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 

styrelsen under verksamhetsåret 2016/2017 
14.  Behandling av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017 
15.  Fastställande av sektionens sammanställda resultat och balansräkning för 

verksamhetsåret 2016/2017 
16.  Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd    

balansräkning 
17.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016/2017 
18.  Antagande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017/2018 
19.  Proposition rörande Grafisk profil (andra läsningen) 
20.  Proposition rörande tillägg av styrdokument (andra läsningen) 
21.  Proposition rörande ändring av utskott (andra läsningen) 
22.  Proposition rörande finkorrigering av Reglemente 
23.  Proposition rörande BTD-projektledare 
24.  Fyllnadsval av Valberedningen 
25.  Fyllnadsval av Utlandsansvarig 
26.  Val av Fadderihöfvding 
27.  Val av Fadderikassör 
28.  Motioner 
29.  Interpellationer 
30.  Övriga frågor 
31.  Mötets avslutande 
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Beslutsförslag 

 
 

9. Fyllnadsval av Sektionsrevisor  

Att till Sektionsrevisor välja Sandra Larsson. 

 

16. Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning  

Att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016/2017  

Att i enlighet med revisionsberättelsen ge ansvarsfrihet till styrelsen 2016/2017. 

 

18. Antagande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017/2018  

Att antaga verksamhetsplanen för styrelsen 2017/2018. 

 

19. Proposition rörande Grafisk profil (andra läsningen)  

Att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

20. Proposition rörande tillägg av styrdokument (andra läsningen)  

Att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

21. Proposition rörande ändring av utskott (andra läsningen)  

Att bifalla propositionen med föreslagna ändringar i yrkande 1. 

 

22. Proposition rörande finkorrigering av Reglemente  

Att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

23. Proposition rörande BTD-projektledare  

Att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

24. Fyllnadsval av Valberedningen  

Att till Valberedningen välja: 

Mathilda Sjöström, KB1 

Pontus Bergstedt, KB1 

Axel Josefsson, KB1 

Beatrice Fusaru, KB2 

 

25. Fyllnadsval av Utlandsansvarig  

Att till Utlandsansvarig välja Desiree del Rosario, KB3. 
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26. Val av Fadderihöfvding  

Att till Fadderihöfvding välja Irma Wenhov, KB3nv. 

 

27. Val av Fadderikassör  

Att till Fadderikassör välja Gustav Myhrinder, KB3. 

 

28. Motioner 

 

a) Utskrift av protokoll 

Att bifalla motionen i sin helhet. 
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Mötesprotokoll 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Sektionsordförande Alexander Westlund förklarar mötet öppnat kl. 18.10. 

§ 2. Val av mötesordförande 

Mötet beslutar att välja Alexander Westlund (Ordförande, sektionsstyrelsen 17/18) till 
mötesordförande.  

§ 3. Val av mötessekreterare 

Mötet beslutar att välja Elfride Jande (Informationschef, sektionsstyrelsen 17/18) till 
mötessekreterare.  

§ 4. Val av justeringsperson tillika rösträknare 

Mötet beslutar att välja Josephine Bredenberg och Felicia Hogan till justeringspersoner 
tillika rösträknare.  

§ 5. Justering av röstlängden 

Röstlängden justeras till 67 personer.  
Mötet beslutar att röstlängden justeras löpande under mötet. 

§ 6. Adjungeringar 

Mötet beslutar att adjungera in med yttranderätt på distans Kimberley French, Marcus 
Nihlén, närvaro- och yttranderätt Beatrice Partain.  

§ 7. Fastställande av föredragningslistan 

Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 8. Mötets behöriga utlysande 

Enligt stadgarna ska tid och lokal skickas ut till sektionen 15 läsdagar innan mötet, detta 
skickades ut 10 oktober. Föredragningslistan och kallelsen ska enligt stadgarna skickas 
ut senast 10 läsdagar innan sektionsmötet, dessa gick ut den 31 oktober. Samtliga 
handlingar ska vara sektionen tillhanda senast 5 läsdagar innan mötet, dessa skickades 
ut 7 november. 
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

§ 9. Fyllnadsval av Sektionsrevisor 
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Mötet beslutar att till Sektionsrevisor fyllnadsvälja Sandra Larsson. 

§ 10. Rapporter och meddelanden 

Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet finns i bilaga 1. 
Sektionsstyrelsen 17/18, Annie Dalskog (Chef Festeriet Bi6 17/18), Ellen Einarsson 
KB5civ presenterar muntligt sina rapporter och meddelanden.  
Mötet beslutar att lägga Rapporter och meddelanden till handlingarna. 

§ 11. Behandling av slutresultat samt balansräkning för Festeriet 2016/2017 

Fabian Johnson (Kassör Bi6 16/17) presenterar Festeriet 16/17 ekonomi. 
Behandling av Festeriet 16/17 med ekonomisk berättelse finns att läsa i bilaga 2. 
Mötet beslutar att lägga resultatrapporten för Festeriet 16/17 till handlingarna. 

§ 12. Behandling av slutresultat samt balansräkning för Fadderiet 2016 

Nicolas Sundqvist (Kassör Urfadderiet 2016) presenterar Fadderiet 2016 ekonomi. 
Behandling av Fadderiet 2016 ekonomi och ekonomisk berättelse finns att läsa i bilaga 
3.  
Mötet beslutar att lägga resultatrapporten för Fadderiet 2016 till handlingarna.. 

§ 13. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 
styrelsen under verksamhetsåret 2016/2017 

Styrelsen 16/17 presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 
styrelsen under verksamhetsåret 16/17. 
Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen 16/17 
finns att läsa i bilaga 4 och 5A. 
Mötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen för styrelsen 16/17 till 
handlingarna. 

§ 14. Behandling av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017 

Mötet beslutar att Emma Sandqvist Wedin (Vice Ordförande, styrelsen 17/18) är 
mötessekreterare under denna punkt (§ 14). 
Alexander Westlund presenterar revisionsberättelsen för verksamheten under 
verksamhetsåret 16/17. 
Behandling av revisionsberättelse för verksamheten under verksamhetsåret 16/17 
finns att läsa i bilaga 5B. 
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen 16/17 till handlingarna.   

§ 15. Fastställande av sektionens sammanställda resultat och balansräkning för 
verksamhetsåret 2016/2017 

Mötet beslutar att fastställa sektionens sammanställda resultat till 12995,05 kr.  
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§ 16. Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd    
balansräkning 

Propositionen presenteras av Gustav Björk (sektionskassör, styrelsen 17/18). 
Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 
finns att läsa i bilaga 6. 
Yrkanden 2a, 2b, 2c, 2d inkom elektroniskt.  
Yrkanden 2a, 2b, 2c stryks på grund av jämkning till yrkande 2d. 
Mötet beslutar att bifalla propositionen med föreslagen ändring i yrkande 2d. 

§ 17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016/2017 

Närvarande från styrelsen 16/17 avsäger sig sina röster i beslutet om ansvarsfrihet till 
styrelsen 16/17. 
Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till styrelsen 16/17 och därmed även festerikassör 
16/17 och fadderikassör 16/17.  

§ 18. Antagande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017/2018 

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017/2018 presenteras av styrelsen 
2017/2018.  
Verksamhetsplanen för sektionsstyrelsen 17/18 finns att läsa i bilaga 7. 
Mötet beslutar att anta verksamhetsplanen för verksamhetsåret 17/18 i sin helhet. 

§ 19. Proposition rörande Grafisk profil (andra läsningen) 

Elin Mattsson (Informationschef, styrelsen 16/17) presenterar propositionen. 
Proposition rörande Grafisk profil finns att läsa i bilaga 8. 
Mötet beslutar att bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. 

§ 20. Proposition rörande tillägg av styrdokument (andra läsningen) 

Sandra Gustavsson (Ordförande, styrelsen 16/17) presenterar propositionen. 
Proposition rörande tillägg av styrdokument finns att läsa i bilaga 9. 
Mötet beslutar att bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. 

§ 21. Proposition rörande ändring av utskott (andra läsningen) 

Caroline Olsson (Intendent 16/17) presenterar propositionen. 
Proposition rörande ändring av utskott finns att läsa i bilaga 10. 
Mötet beslutar att bifalla propositionen med föreslagna ändringar i yrkande 1. 

§ 22. Proposition rörande finkorrigering av Reglemente 

Alexander Westlund (Ordförande, styrelsen 17/18) presenterar propositionen. 
Proposition rörande finkorrigering av Reglemente finns att läsa i bilaga 11. 
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 
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§ 23. Proposition rörande BTD-projektledare 

Alexander Westlund (Ordförande, styrelse 17/18) presenterar propositionen. 
Proposition rörande BTD-projektledare finns att läsa i bilaga 12. 
Mötet beslutar att bifalla första läsningen av propositionen i sin helhet.  

§ 24. Fyllnadsval av Valberedningen 

Mötet beslutar att till Valberedningen fyllnadsvälja Mathilda Sjöström, KB1, Pontus 

Bergstedt, KB1, Axel Josefsson, KB1 och Beatrice Fusaru, KB2. 

§ 25. Fyllnadsval av Utlandsansvarig 

Mötet beslutar att till Utlandsansvarig fyllnadsvälja Desirée Del Rosario, KB3.  
Mötet beslutar 19.55 om ajournering av mötet till 20.19.  

§ 26. Val av Fadderihöfvding 

Sammankallande från Valberedningen 17/18 informerar om sin verksamhet. 
Sluten votering begärs av mötesordförande. 
Mötet ajourneras 21.26 till 21.43 för rösträkning.  
Mötet beslutar att vakantsätta posten Fadderihöfvding.  

§ 27. Val av Fadderikassör 

Mötet beslutar att till Fadderikassör välja Gustav Myhrinder.  

§ 28. Motioner 

Elin Håkansson och Tanja Omari (Miljöombud 17/18) presenterar Motion rörande 

Utskrift av protokoll. 

Motion rörande Utskrift av protokoll finns att läsa i bilaga 14. 

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 

§ 29. Interpellationer 

Inga interpellationer. 

§ 30. Övriga frågor 

Mötet ställer frågor om inval av Kreativitetsansvarig samt om flytt av sektionens kontor 
till Bihålan 

§ 31. Mötets avslutande 

Mötesordförande Alexander Westlund förklarar mötet avslutat 22.22.  
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Bilagor 
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Bilaga 10 
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Bilaga 13 
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Bilaga 14B 
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Bilaga 16 

Rapporter och meddelanden 

 

Resultatrapport för Festeriet Bi6 2016/2017 

Balansrapport för Festeriet Bi6 2016/2017 

Ekonomisk berättelse för Festeriet Bi6 2016/2017 

 

Resultatrapport för Urfadderiet 2016 

Balansrapport för Urfadderiet 2016 

Ekonomisk berättelse för Urfadderiet 2016 

 

Resultatrapport för Styrelsen 2016/2017 

Balansrapport för Styrelsen 2016/2017 

Ekonomisk berättelse för Styrelsen 2016/2017 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017 
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Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning 

Fördelning av budgetöverskott 

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016/2017 

Proposition rörande Grafisk profil 

Grafisk profil 

Proposition rörande tillägg av styrdokument 

Proposition rörande ändring av utskott 

Proposition rörande finkorringering av Reglemente 

Proposition rörande finkorrigering av Stadga 
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Bilaga 1 

Rapporter och meddelanden

 

Styrelsens arbete fram till idag: 

- Haft en sommarträff där vi diskuterade gruppdynamik, personliga mål, 

verksamhetsmål och gruppkontrakt. 

- Målat märkesbacken tillsammans med Kansliet och Bi6. 

- Anordnat Megafinalen under nolle-P samt deltagit i andra nolle-P-aktiviteter. 

- Deltagit i Unga Forskares riksstämma i Uppsala 

- Beställt overaller och labbrockar samt delat ut dessa till ettan 

- Planerat och genomfört Ovveinvigningen 

- Beslutat om en ny bokföringsmetod som innebär ett nytt bokföringsprogram Fortnox, 

en fullständig elektronisk bokföring. Detta träder i kraft vid årsskiftet. 

- Sett över hur medlemsinformation ska hanteras efter årsskiftet då en ny 

datalagsförordning träder i kraft. 

 

Meddelande från Styrelsen angående kontoret och Bihålan 

Man har under flera år tillbaka varit orolig över sektionens kontor i B-huset och dess 

framtid efter att Y-sektionen och MatNat-sektionen förlorat sina lokaler/kontor i 

Fysikhuset. I slutet av vårterminen hade IFM tagit upp på ett SSG-möte 

(studentsamverksamgrupp) att kontoret ligger i en lokal som IFM hyr. Kostnaden, 45 

000 kr per år, har tidigare ingått i deras grundutbildning men ligger nu som en central 

utgift för institutionen vilket har gjort att de har beslutat om att säga upp lokalen. Detta 

medför att vi i Styrelsen tyvärr har beslutat att flytta kontorsverksamheten till vårat 

sektionsrum Bihålan i Kårallen. Detta innebär att sektionsrummet inte längre kommer 

kunna vara öppet och tillgängligt för alla sektionsmedlemmar under dagtid. I nuläget 

finns det inga andra lokaler på skolan som skulle kunna fungera som kontor. Vi hoppas 

att ni förstår att kontorsverksamheten måste gå före sektionsrummet. Vi håller i nuläget 

på att se över andra arkiveringsmöjligheter samt, som tidigare nämnt, ett nytt 

elektroniskt bokföringssystem. Detta kan medföra att vi inte behöver samma typ av 

kontorsverksamhet som innan och kan därför öppna Bihålan igen framöver. Planen är 

att inga funktioner inom sektionen kommer att drabbas förutom just hänget i Bihålan. 

Detta kommer att träda i kraft i slutet av november i år. Frågor och funderingar till 

Styrelsen angående detta ämne kommer kunna tas under Interpellationer i slutet av 

Höstmötet. 
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Rapport från Helena Herbertsson* 

Vill bara nämna att arbetsmarknaden för bioingenjörer just nu tycks gå väldigt bra. 

Under mina 11 år som ordförande i programnämnden har jag aldrig tidigare fått så 

många positiva signaler. AstraZeneca har seglat upp som en viktig arbetsgivare. I övrigt 

finns alumnerna i branscher som: 

Läkemedel - Recipharm, Octapharma, SOBI, Pfizer, Cobra Biologics, Cambrex 

Diagnos - Sectra, GE Healthcare, Thermo Fischer Scientific 

Papper och förpackning - Billerud Korsnäs, Fiskeby Board, SCA 

Energi och miljö - OKG, Tekniska Verken, Scandinavian Biogas Fuels, Lantmännen 

Agroetanol 

Signal från rekryterare på Dfind Science and Engineering: “De som läst kemisk biologi är 

mycket uppskattade hos bl.a Pfizer.” 

I följebrev till oss för spridning av en jobbannons: ”Fresenius Kabi söker ännu en 

utvecklingsingenjör och är väldigt intresserade av nyexaminerade med bakgrund 

kemisk/teknik biologi.” Jag diskuterar även många exjobbsprojekt och upplever att 

studenterna generellt inte har någon svårighet att hitta spännande och utmanande 

projekt som ligger helt i linje med utbildningen. 

 

* Helena Herbertsson är ordförande i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik samt 

hedersmedlem i Sektionen för Teknisk Biologi. 

 

Rapporter och meddelanden från styrelse och kansli 

 

Ordförande | Alexander Westlund 

Under första tiden handlade Ordförande-arbetet mestadels om att planera 

sommarträffen, se över ett förslag till gruppkontrakt samt gå på ordföranderåd med de 

andra TekFak-ordföranden. Efter sommaren så har det kontinuerliga arbetet bestått av 

planering av styrelsemöten, kallat till ledargruppsmöten med Elin (Urf-höfvding) och 

Annie (Bi6-chef) samt planering av höstmötet. Jag har även tillsammas med Gustav 

(Sektionskassör) hjälpt till med bokföring och bokslut av verksamhetsåret 2016/2017. 

 

Vice Ordförande | Emma Sandqvist Wedin 

Jag har som Vice Ordförande under de första månaderna av verksamhetsåret främst 

fokuserat på att samla Kansliet för att se till att deras år blir så bra som möjligt. Jag har 

bland annat börjat planera en kickoff med kanslimedlemmarna för att gruppen ska lära 

känna varandra och börjat planera en utskottskickoff för sektionsaktiva. Andra 

styrelserelaterade arbetsuppgifter jag haft än så länge är att planera och utforma de 

verksamhetspunkter vi tagit fram till Höstmötet, planera inför ovveinvigningen, kalla till 

och leda samtliga kanslimöten samt närvara på möten med ordföranderådet 

tillsammans med de andra ordförandena och vice ordförandena på TekFak-sektionerna. 
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Kassör | Gustav Björk 

Jag har sedan mitt verksamhetsår börjat arbetat mycket för att göra klart bokföringen 

som inte var gjord från föregående år samt hjälpt till vid bokslutet av 16/17s 

ekonomiska verksamhet. Utöver det har jag sett över den ekonomiska verksamheten på 

sektionen och bland annat kollat upp information om byte av bokföringsprogram till 

Fortnox. Jag har även arbetat med nämndäskningarna inför 2018. Dessa är nu godkända 

av KB-nämnden. Jag har deltagit på kassörsråd med VKO på LinTek samt andra 

sektionskassörer på TekFak. Jag har även kallat till och lett kassörsgruppsmöten med 

kassörerna inom sektionen och våra revisorer.  

 

Informationschef | Elfride Jande 

Sedan sommaren har jag uppdaterat medlemsregistret på TBi-portalen samt bjudit in 

Ettan till hemsidan. Jag har även uppdaterat hemsidans information. Jag har skickat ut 

sektionsmail varje måndag i den mån det funnits information att skicka ut, samt 

uppdaterat våra andra informationskanaler när t.ex. Evenemang sker på sektionen. Jag 

har även deltagit och agerat sekreterare på både styrelse- och kanslimöten samt skrivit 

ut protokoll från dessa som delvis blivit påskrivna. Dessutom har jag tagit upp 

kontakten med den projektgrupp som tillsattes för att arbeta med hemsidan förra 

verksamhetsåret. 

 

Ledamot | Sara Hulthén 

Under den tid som gått på verksamhetsåret har jag som ledamot tagit del av 

styrelsearbetet och bistått med hjälp till övriga styrelsemedlemmar. Jag har hjälpt till 

vid arrangemang som Styret anordnat under nolle-P och har huvudansvar för 

ovveinvigningen. 

 

Studienämndsordförande Styret | Sara Svanberg 

I början av höstterminen har klassrepresentanter rekryterats och utbildats för samtliga 

årskurser 1-3. Jag har även själv deltagit på utbildningar för studienämndsordföranden 

samt gått på snordfhelg med LinTek. Jag har också gått på regelbundna möten med PPG 

där utbildningsrelaterade frågor har diskuterats och studenters åsikter framförts, 

nämndmöten där större beslut om utbildningen tagits, stUR/UR-L-möten med övriga 

snordfar på tekfak för att förbättra utvärderingsrutiner, samt möten med 

studienämnden. Vi i studienämnden har också planerat och arrangerat terminens först 

pluggstuga med gott resultat i dubbelbemärkelse. De första kurserna ha nu examinerats 

och utvärderingsarbetet av dessa har påbörjats. Utöver studienämnden har en del 

styrelsearbete utförts, bland annat styrelsemöten, arbete med formulering av 

verksamhetspunkter och planering och utförande av olika Nolle-p relaterade aktiviteter 

(framför allt megafinal och ovveinvigning). 
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Intendent | Hilding Dahlström 

Arbetet har främst kretsat kring beställning och utdelning av overaller samt labbrockar. 

Har gjort nya mallar för hyrning och utlåning av TBi-sektionens ägodelar. Sålt 

sektionsväskor. Arbetet kommer nu att fortsätta med att planera in en grovstädning av 

förrådet där allt överflödigt kommer att kasseras. Börjat kolla alternativ för att 

eventuellt byta sektionsväska, höra med andra sektioner om vad de har för modeller och 

prislista. 

 

Festerichef | Annie Dalskog 

Under våren skiftades Bi6 in och vi hade några mindre arr tillsammans med våra 

föräldrar. Under sommaren gjorde jag en årsplanering och Bi6 hade sommarträff där vi 

lärde känna varandra och planerade Snuttefilmen. Hösterminen började med att vi 

hjälpte Urf med aktiviteter under Nolle-p. Våra egna arr under Nolle-p (pannkakskalaset 

och eftersläppet Nollefinalen) gick väldigt bra! Den senaste tiden har vi lagt ner mycket 

tid och planering på tenta/omtentakravallen och Snuttefilmen. Innan årsskiftet kommer 

vi att ha lagsläpp till Snuttefilmen och arrangera Herr & Dam. 

 

Fadderihöfvding | Elin Mattsson 

Jag har tillsammans med mitt fadderi genomfört Nolle-P med klassrumsbesök, 

sittningar, eftersläpp och annat smått och gott. Det gick väldigt bra och vi hoppas att alla 

som deltog är nöjda. Vi har sedan utvärderat varenda liten detalj av Nolle-P så att 

Urfadderiet 2018 har mycket att jobba med. Vi har även utvärderat alla poster inom 

fadderiet. Fadderiet har även anordnat Laserdome med Nollan, sittningen Öl&Bacon, en 

faddertackfest och en familjedag efter Nolle-P. I framtiden så kommer vi att anordna 

bland annat ett julmys och tillsammans med de andra fadderierna, ett Nolle-P Reunion. 

Vi väntar även med spänning på våra efterträdare för att anordna den bästa tänkbara 

överlämningen (våra testamenten skrivs för fulla muggar)! 

 

Göransvarig | Oscar Zuaw 

Som utskottsledare i GörU har jag sett till att arbetet inom utskottet går framåt och hållit 

i våra möten varje vecka. Vi har hittills arrangerat brännboll, två GörU-kvällar, 

cykelfesten samt en pub. Vi fick dessvärre ställa in volleybollen. Men vi hjälpte även till 

med ovveinvigningen. Just nu planeras det för skidresan, nästa pub och även vad vi vill 

göra under nästa termin.  

 

Miljöombud | Elin Håkansson och Tanja Omari 

Vi har under terminen planerat för att nå de miljömål som satts upp samt målen för att 

få vara en grönsektion. Vi har deltagit vid diskussion och utveckling av walk the talk och 

deltagit i kansliets arbete kring rekrytering för de andra utskotten. Vi arbetar nu för att 

skapa ett filmevent där alla får vara med och diskutera problem med dagens 

miljöbesvär.  
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Studienämndsorförande Kansliet | Johanna Utterström 

Snordf/Studienämnden har under hösten:  

- Återrekryterat och rekryterat klassrepresentanter  

- Varit på klassrep-utbildning  

- Varit på Snordf-utbildning  

- Varit på Snordf-helg  

- Haft en mängd möten så som PPG, stUR och nämndmöte  

- Planerat och genomfört en pluggstuga  

- Påbörjat terminens första utvärderingar 

 

Näringlivsansvarig | Jacob Rönnqvist 

Under hösten har vi haft ett möte varje vecka och fortsatt jobba som förra året med 

fokusgrupper, samt Marianne Gavelius utsågs till sekreterare. Vi fick in många nya till 

utskottet i år och en del tid gick till att lära ut till våra nya hur vårt arbete går till väga 

och vad vi kan göra. Den 27 november är en pub bokat med Knightec i Gasquen i 

samarbete med GörU och ett samarbete med Alumni i alumnitidningen har pratats om. 

Kontakt har även hållits med Pfizer för ett nytt studiebesök samt Zoégas angående 

förnyelse av avtal. 

 

Rekryteringsansvarig | Johanna Hansson 

Efter första mötet med nya RekU drog rekryteringsarbetet igång direkt med en mässa 

för gymnasielever, den populärvetenskapliga veckan. I vår monter lockade vi eleverna 

med glass gjort på flytande kväve vilket var en succé och rekryteringsarbetet gick 

väldigt bra. Jag jobbar nu med att så många som möjligt i RekU ska hemmissionera 

innan Jul så vi efter det kan peppa resten av sektionen. Närmast framöver är Quintek det 

vi ska delta på. 

 

Utlandsansvarig | Desiree del Rosario 

Under terminen har vi utskottet haft ett möte 1 gång i veckan där vi har diskuterat kring 

vad vi vill göra under året. Vi har också under mötena planerat och förberett inför 

kommande event. Vi har haft en utlandspub tillsammans med Göru där vi höll en 

presentation angående utlandsstudier, bjöd på fika och höll ett utlandsquiz. Just nu 

håller vi på att förbereda inför vår lunchföreläsning med Blueberry, där vi samarbetar 

med Y- och M-sektionens utlandsutskott.  

 

Pysselansvarig | Anton Nordin 

Vi i Pysselutskottet håller just nu på att planera inför sydagen som preliminärt kommer 

vara den 5/11 från kl 12. Bi6 har även varit i kontakt med pysselutskottet angående 

hjälp med dekoren till snutte, jag väntar just nu på vidare info innan jag går ut med detta 

till utskottet. Vi har bestämt datum för fotograferingen som kommer äga rum vecka 47, 

denna gör vi tillsammans med reduktionen i år. 
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Alumniansvarig | Johanna Granqvist 

Sen i somras har jag och utskottet jobbat med rekrytering och att sätta upp datum och 

deadlinens för arbetet under hösten och vintern. Jag har gått på möten med 

representanter från LiU och alumniansvariga från andra sektioner på Tekfak. Alumni 

har anordnat kickoff för Mentorskapsprogrammet, kört igång Skugga en alumn. Vi 

kommer hålla PUB för alumner i Göteborg den 25 november samt har börjat planera för 

heltidssitsen. Vi har även startat arbetet med årets upplaga av alumnitidningen.   

 

Arbetsmiljöombud | Marie Peterson 

Sen jag blev invald har jag varit på AMO dagen i våras tillsammans med andra 

Arbetsmiljöombud från Campus Valla, US och Norrköping och även de anställdas 

Arbetsmiljöombud. Jag har varit med under Nolle-p och marknadsfört kansliet och 

Arbetsmiljöombud. Under hösten har jag varit med på Utskottmässan och utskottpuben. 

Jag har även deltagit på en utbildning för studerande Arbetsmiljöombud och en 

utbildning för att studeranderepresentanter. Jag har även tagit emot och behandlat olika 

studentärenden. Jag har börjat planera mitt AMO-projekt som ska utföras under året.  

 

Reduktör | Anna Boding 

Vi har skrivit de 2 första TBi-lagorna för läsåret. Några av de nyinvalda har närvarat på 

ett möte och vi har diskuterat lite hur vi i Reduktionen ska öka samarbetet mellan de 

olika utskotten. Jag som Redaktör har varit på ett möte där vi diskuterade det nya 

utskottet KreatU. Tillsammans med Pysselutskottet och Webbutskottet har vi börjat 

planera fotokatalogen. 
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Bilaga 2a 

Resultatrapport för Festeriet Bi6 2016/2017
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Bilaga 2b 

Balansrapport för Festeriet Bi6 2016/2017
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Bilaga 2c 

Ekonomisk berättelse för Festeriet Bi6 2016/2017

 
När budgeten för året lades budgeterade jag för att plussa 10 000 kronor för att bygga 

upp sektionens buffert. Då vi införde en extra kväll under Tentakravallen samt att vi 

plussade på andra evenemang under hösten såg det ekonomiska läget väldigt ljust ut vid 

årsskiftet. 

 

Två stora kostnader som jag inte riktigt hade räknat med i början av verksamhetsåret 

uppkom dock under Snuttefilmen. I början av året fick vi krav från Kårallen att börja 

rapportera våra arrangemang till STIM, som är en organisation som betalar ut pengar 

till upphovsmakarna till musiken som spelas under festerna. Hur hög denna summa 

skulle bli var länge oklart, vilket gjorde att det var svårt att budgetera inför vårens 

övriga arrangemang. Fakturan för Snuttefilmen landade till slut på närmare 9 000 

kronor. Utöver detta utlöstes även brandlarmet under torsdagkravallen vilket 

resulterade i en kostnad på drygt 6 000 kronor samt utebliven försäljning. 

 

I slutet av året insåg jag även att jag hade bokfört en skuld till sektionen som en 

kontointäkt, och att det faktiska resultatet alltså skulle bli mindre än jag hade räknat 

med. Detta resulterade i att jag till slut landade på ett resultat på 9414,99 kr, alltså 

knappt 600 kronor under det utsatta målet. 

 

Fabian Johnson 

Kassör, Bi6 16/17 
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Bilaga 3a 

Resultatrapport för Urfadderiet 2016
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Bilaga 3b 

Balansrapport för Urfadderiet 2016
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Bilaga 3c 

Ekonomisk berättelse för Urfadderiet 2016

 
Det ekonomiska året för oss började med att lägga en budget som täckte hela 
verksamhetsåret, samt att samla in spons. Insamlingen av spons gick på det stora hela 
bra och vi fick in lite mer än vårat initiala sponsmål vilket betydde att vi kunde lägga lite 
mer pengar på arrangemang i Nolle-P.  
I år, likt förra året, skulle Urfadderiet budgetera för att plussa 10 000 kr vilket jag 
planerade efter när jag la vår budget.  
 
Under Nolle-P upplevde vi bra engagemang från Nollan såväl som faddrar och 
deltagarantalet på många av arrangemangen var högre än vad vi räknade med. Detta 
innebar att vi fick in mer biljettintäkter än planerat. Dock sålde vi ganska mycket mindre 
i form av dryckeskort än vad vi planerat. Nolle-P gick på det hela väldigt bra och under 
hösten kunde vi arrangera arrangemang som bl.a. Öl Och Bacon och Nolle-P reunion. 
Dessa arrangemang kunde generellt planeras att gå back för att spendera överskottet 
från Nolle-P.  När höstens arrangemang var bokförda låg vi fortfarande en del plus detta 
berodde på bl.a. att vi hade fått dubbelt utbetalat bidrag från LinTek och att fadderiets 
klädbidrag inte var utbetalat. 
 
Sammanfattningsvis landade det redovisade resultatet på 10 605,43 kr, vilket är 605,43 
kr mer än de 10 000 kr jag budgeterat för att plussa.  
 
Nicolas Sundqvist  
Kassör, Urfadderiet 2016  
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Bilaga 4a 

Resultatrapport för Styrelsen 2016/2017
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Bilaga 4b 

Balansrapport för Styrelsen 2016/2017
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Bilaga 4c 

Ekonomisk berättelse för Styrelsen 2016/2017

 
Under verksamhetsåret har en rad arrangemang och händelser utförts dels av styrelse 

och dels av kansliet och alla utskott. Ett urval av dessa är ovve-invigningen, skidresan, 

sektionsaktivas, polystyren, beerlympics samt diverse pubar, lunchföreläsningar och 

studiebesök. Styrelsen har funnits till förfogande för utskottens mindre event och sett 

över eventbudgetar. Även helhetsbudgetar för Bi6 och URF:s verksamhet har granskats 

och godkänts. 

 

Under våren redovisades tidigare års bokslut till skatteverket, och föreningen ansökte 

om deklarationsfrihet för fem år framöver vilket beviljades. 

 

Verksamhetsåret 14/15 beslutades det att sektionen skulle bygga upp en 

säkerhetsbudget, vilket ledde till att Bi6 och URF inför 15/16 budgeterade för 10 000 kr 

vardera som skulle avsättas till detta ändamål. Då även styrelsen 15/16 hamnade på ett 

stort överskott i slutet av sitt verksamhetsår avsattes även där ytterligare 10 000 kr till 

denna buffert för att snabbare uppnå den utsatta summan på 50 000 kr. De resterade 

20 000 kronorna planerades på samma sätt in i Bi6 och URF 16/17 helårbudget och 

med det i åtanke beslutades det att Bi6 och URF 17/18 inte skulle behöva ha något krav 

att dra in ett överskott på sig. 

 

Det resterade överskottet från 15/16 som fanns till förfogande spenderades på diverse 

inventarier samt att rabattera sektionsaktivas sittning för att främja alla medlemmar 

som driver vår sektion framåt.  

 

På höst- samt efterföljande vårmöte lade styrelsen fram en proposition för att ända 

sektionen firmatecknare från ordförande och vice ordförande till ordförande och 

sektionskassören vilket röstades igenom. Detta gjordes för att underlätta det arbete som 

utförs av efterföljande sektionskassörer. 

 

Slutresultatet för styrets verksamhetsår landade på -7 065,37 kr. URF slutresultat blev 

10 604,43 kr och 9 414,99 kr för Bi6 vilket ger en slutsumma på 12 955,05 kr för hela 

föreningen.  

Mycket av styrelsen negativa resultat kan förklaras av ett större inköp av 

sektionsväskor som inte sålde slut och väskor av ett värde på ca 13 500 kr finns kvar för 

försäljning nästkommande år.  

Johan Klasén 
Sektionskassör 2016/2017  
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Bilaga 5a 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017

 
Styrelsens medlemmar  

  

Sandra Gustavsson    Ordförande   

Julia Bjers   Vice ordförande  

Johan Klasén   Kassör  

Elin Mattsson     Informationschef   

Emil Arkstål Studienämndsordförande Styret  

Elin Hessling   Ledamot  

Caroline Olsson Intendent 

  

Kansliets medlemmar  

  

Johanna Book Isaksson   Näringslivsansvarig   

Lina Möller Alumniansvarig  

Elfride Jande Rekryteringsansvarig  

Emma Fälth Göransvarig  

Emma Sandqvist Wedin Pysselansvarig  

Alexander Nikonoff Reduktör  

Allis Mahrs Studienämndsordförande Kansliet   

Emma Enocksson Svensson  Arbetsmiljöombud  

Zuzanna Kluska Miljöombud  

Ellen Ingemarsson Miljöombud  

Lisa Marie Erlandsson  Utlandsansvarig  

Emma Pettersson Festerichef  

Tom Axelsson Fadderi-Höfvding 2016 

Elin Mattsson Fadderi-Höfvding 2017 
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Verksamhetsmål 16/17 

I början av verksamhetsåret 2016/2017 skrev styrelsen verksamhetsmål vilka de 

syftade att uppfylla under sin mandatperiod. En kort sammanfattning av dessa mål är 

listade nedan.   

1. Hemsida– Undersökning om hur vår hemsida fungerar samt se över möjligheten 

att göra om hemsidan. En projektgrupp har skapats som ska arbeta vidare med 

det här under verksamhetsåret 17/18. 

2. Sektionsengagemang – Undersöka och se över hur sektionsengagemanget ser ut 

på sektionen samt se vad sektionsmedlemmarna har för syn på de olika 

utskotten. Denna punkt resulterade i slogans till utskotten och ett förslag på ett 

nytt utskott, Kreativitetsutskottet samt att lägga ner Pysselutskottet, 

Webutskottet samt Reduktionen.  

3. Informationsspridning – Se över hur information ska spridas på sektionen på 

ett enkelt och enhetligt sätt samt att färdigställa den Grafiska Profilen för 

sektionen.  

 

Samarbeten   

Under året har sektionen haft flera samarbeten med organisationer på universitetet. 

Främst samarbetet med LinTek och även samarbetet med övriga sektioner vid Tekniska 

fakulteten. Samarbeten med berörd programnämnd på universitetet har närmst 

uteslutande skett genom studienämndsordförandena. Samarbetet med övriga sektioner 

vid Tekniska fakulteten i Linköping har skett främst genom Ordföranderådet (OR), men 

även andra råd och möten.  

Samarbete med olika sektioner på universitetet har även skett genom de två 

verksamhetspunkterna; Informationsspridning och Hemsidan för att erhålla värdefulla 

diskussioner och perspektiv på frågor.  

 

Sektionen har även samarbetat med Föreningen Unga Forskare, från vilken sektionen 

söker bidrag och tips och råd för att hjälpa styrelsen i det dagliga arbetet. Detta 

verksamhetsår var riksstämman belagd i Linköping och TBi-sektionen representerades 

av 5 ombud, sektionen får totalt skicka 5 ombud. 

 

Utbyte med andra lärosäten har även ägt rum, både under BTD, bioteknikdagarna, och 

Polystyren. Under Polystyren kom styrelser från KTH och Chalmers till Linköping för att 

samverka och umgås med kemi/biologi styrelser. 
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Utveckling   
Styrelse, kansli och representanter 

Under höstmötet 2016 lade styrelsen fram en proposition gällande firmatecknare där 

det nu har röstats igenom att sektionsordförande och sektionskassör kommer att vara 

firmatecknare, med start verksamhetsåret 2017/2018.  

Innan jul höll styrelsen i ett åsiktstorg där sektionens medlemmar fick möjlighet att 

diskutera och komma med åsikter om styrelsen verksamhetspunkter.  

 

Gemenskap   
Under mottagningen deltog både styrelsen och kansliet genom att ha stationer under 

hajken. Styrelsen anordnade även stadsfinalen. 

En pub anordnades för de nya studenterna där de hade möjlighet att söka till sektionens 

olika utskott.  

Polystyren hölls i Linköping i år där styrelsen och kansliet var inbjudna till den 

avslutande sittningen. 

För alla gamla styrelser anordnades en generationssittning, den andra i sitt slag, drygt 

25 personer från olika år deltog, jättefint. 

För att öka vetskapen om styrelsens arbete ordnades öppna styrelsemöten och 

sektionsforum för sektionens medlemmar att delta på. Styrelsen hade även 

kontinuerliga gemensamma möten med kansliet, så kallade stormöten. Styrelsen och 

kansliet hade även gemensamt samkväm.  

Styrelsen och kansliet har i år varit aktiva på Instagram, där styrelsen bland annat 

informerade om vad som diskuterades på styrelsen kvällsmöten för att öka 

transparensen. 

Under året har även utskotten haft möjlighet att anordna kickoffs för sina medlemmar.   

En sittning för alla sektionsaktivas genomfördes under våren för att tacka och visa 

uppskattning för allt arbete de sektionsaktiva lägger ner på sektionen.  

 

Ekonomi   
Se separat ekonomisk berättelse för detaljer, men överlag så har inga större 

förändringar skett gentemot tidigare år. Styrelsen har granskat och godkänt budgetar 

för Snuttefilmen och Mottagningen 2017, samt andra mindre budgetar från sektionens 

övriga utskott. Uppföljning av tidigare års arbete för sparande till en större 

säkerhetsbuffert har genomförts, kortläsare köptes in och sektionskassören kommer i 

framtiden vara firmatecknare för sektionen för att underlätta dess arbete. 
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Styrelseledamöternas verksamhetsår   
 
Ordförande 
Under verksamhetsåret 2016/2017 har jag som ordförande kallat till och lett de mötena 

med styrelsen. Styrelsen har haft två möten i veckan, ett kvällsmöte och ett lunchmöte, 

om extramöten ej varit nödvändiga. Kvällsmötena har främst använts som 

diskussionstillfällen då större beslut skulle tas eller aktiviteter planeras. Jag har även 

tillsammans med vice ordförande haft kontakt med andra teknologsektioner och LinTek, 

främst genom ordföranderådet men även andra sammanträden. Utöver detta har jag: 

• Deltagit i verksamhetspunkten ”Informationsspridning” 

• Skrivit handlingar, kallelse och föredragningslista till samtliga sektionsmöten 

• Kallat till och lett möten med ledargruppen 

• Representerat sektionen 

• Kallat till och lett samtliga stormöten 

• Agerat stöd och bollplank för övriga styrelseledamöter 

 

/Sandra Gustavsson 

 

Vice ordförande 
Under året har jag som Vice Ordförande mestadels fokuserat på att få kansliet att synas 

som en grupp utåt mot sektionen för att den gemene studenten på TBi-sektionen inte 

ska se kansliet som något stort eller farligt utan för att se ska se det som någonting som 

de själva kanske skulle vilja sitta med i. Det här ger en följd över att det kanske blir 

enklare att tillsätta posterna som sitter i kansliet och vi slipper således alltför många 

vakanta poster. Sen har jag även sett över alla utskott i vår verksamhetsplan för att se 

ifall det är mest optimala som är just nu. Vi kom fram till att det kanske inte var det och 

slog således ihop tre utskott för att få bort en förtroendevald post samt att ge Info-C 

mindre belastning! 

 

/Julia Bjers  

  

Informationschef 

Under året som Informationschef har jag varit ansvarig för all information som har nått 

sektionen samt all den information som har gått ut från sektionen. Detta har inneburit 

att jag har skickat sektionsmail nästan varje måndag, uppdaterat sektionens Facebook-

flöde genom att lägga ut inlägg och event, lagt ut nya samt ändrat gamla texter på 

hemsidan och lagt ut bilder på sektionens instagram.  

 



 
 
2017-11-07  
Sektionen för Teknisk Biologi 
Kårallen, Universitetet 
581 31 Linköping  
 

        AW        EJ        JB        FH   1 

Jag har även skött all protokollföring på styrelsemötena, kanslimötena och 

sektionsmötena. Detta innebär att jag har skrivit protokollen under mötena och sedan 

ansvarat för att de har skrivits ut och skrivits under av de berörda parterna.  

 

Som Info-C så har jag varit ansvarig för verksamhetspunkten rörande sektionens 

hemsida där vi har diskuterat hemsidans framtid och startat upp en projektgrupp som 

ska bygga upp vår nya hemsida. Jag har även varit med i gruppen som har tagit fram 

informationspolicyn och den grafiska profilen.  

 

/Elin Mattsson  

  

  

Studienämndsordförande Styret och Kansliet 

SN har under året utvärderat de kurser som ligger under våra utbildningar. Dessutom 

har vi utvärderat de masterkurser där den deltagande studentgruppen är i huvudsak 

TBi-are. Vi har tagit över anordnandet av pluggstugor från GörU och anordnat 1,5 av 

dessa (1 själva, 1 i samarbete med GörU). Snordfarna har utöver detta deltagit på 

relationsbildande sektionsöverskridande möten anordnade av LinTek (Utbildningsråd), 

programplanegruppsmöten (PPG) och Nämndmöten där tex våra utbildningars framtid, 

rykte och nuvarande popularitet diskuteras. Vi har också gått på en mängd utbildningar 

 

/Emil Arkstål och Allis Mahrs 

  

Ledamot 

Under detta verksamhetsår har jag, förutom det vanliga styrelsearbetet, ägnat mig åt att 

ansvara för PolyStyren som anordnades i Linköping 2016, varit ansvarig för 

sektionsaktivassitnningen och varit ytterst ansvarig för en av våra verksamhetspunkter 

gällande informationsspridning/grafisk profil. Jag har även bistått med hjälp när de 

andra styrelsemedlemmarna behövde det samt funderat kring hur man kan utveckla 

ledamotsposten. 

 

/Elin Hessling  

  

Intendent 
Som intendent ansvarar jag för sektionens egendom och lokaler, utöver detta och det 

kontinuerliga styrelsearbetet har jag gjort följande: 

o Beställt in representationskläder för styrelse och kansli 

o Ansvarat för utprovning och beställning av overaller och labbrockar för Nollan 

o Mottagit och ansvarat för försäljning och förvaring utav sektionsväskor 

o Storinventerat förrådet och upprättat ett inventarie dokument 

o Ansvarat för verksamhetspunkten Sektionsengagemang 
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o Planerat sektionsaktivas med ledamot Elin Hessling 

o Bytt kontaktperson för kontorets accesser och upprättat ett access dokument 

o Köpt in det material för sektionen som beslutats av sektionsmötet 

o Granskat och godkänt inköp av kansliet 

o Skött utlåning utav sektionsmaterial 

 

/Caroline Olsson  

    

Kanslimedlemmarnas verksamhetsår  
 
Näringslivsansvarig  

Året inleddes med en omorganisation av utskottet där vi bestämde oss för att jobba i 

olika fokusgrupper för att effektivisera arbetet. Vi delade också ut olika poster och 

ansvarsområden. 

Under hösten anordnade NärU ett studiebesök på Pfizer i Strängnäs som var mycket 

uppskattat. Vi har ett gott samarbete med vår kontaktperson på Pfizer och 

förhoppningsvis kommer vi kunna åka på studiebesök flera år framöver om intresse 

finns 

 

I oktober skrev NärU ett avtal med Zoegas. I utbyte mot marknadsföring skulle 

sektionen få Kaffe & Muggar. Samarbete föll ut väl & allt kaffe är nu använt. Till nästa år 

är planen att förnya avtalet men med förbättrade villkor för oss. 

  

Vi arbetade med en representant från Eksjö kommun för att göra reklam för deras 

arbetsmarknadsmässa som vi I utbyte fick åka på helt gratis, d.v.s. med betald resa & 

lunch. 

Efter juluppehållet förlorade NärU tyvärr nästan hälften av sina medlemmar till URF & 

exjobb, vilket ledde till en kollektiv dipp i utskottet. 

  

I februari anordnade NärU ett infofika inför LARM, för att uppmuntra sektionens 

medlemmar att gå ut och marknadsföra sektionen & sig själva på mässan.  

Utskottet samarbetade också med Pysselutskottet och spelade in en film om tygpåsar. Vi 

sökte även spons från comviq som bidrog med tygpåsar som vi sedan kunde använda på 

pysselutskottetes evenemang ''pimpa påsen''. 

I mars skrev NärU ett avtal med Bi6 & URF som gör att vi loggar alla våra 

företagskontakter på ett och samma ställe. Detta för att öka transparensen inom 

sektionen. 
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Under våren har NärU anordnat tre evenemang. Studiebesök till Södra, Studiebesök till 

RMV samt en Pub med Knightec. 

Vi är överlag nöjda med alla evenemang men utvärderar ändå alla evenemang för att 

kunna förbättra oss till nästa år. 

  

Vi har under året arbetat kontinuerligt med att ta fram riktlinjer för när var & hur man 

ska söka huvudsponsor. Vi har även pratat med Bi6 & URF om hur de kan tänka sig 

samarbeta vid huvudsponsoravtal.  

Till sist har vi jobbat fram en produktportfölj för sektionen som ska användas vid 

kontakt med företag. 

 

/Johanna Isaksson Book 

  
Alumniansvarig 
Under året jobbade alumniutskottet med att återuppta en god kontakt till alumnerna 

och stärka alumninätverket.  

Detta har vi gjort genom 2 genomförda pubar, Årets TBi-alumn, Skugga en alumn samt 

alumnibladet.  

Vi jobbade även mycket med att dokumentera och lägga en god grund för 

verksamhetsåret 17/18. 

 

/Lina Möller 

  

Rekryteringsansvarig   
När jag gick på hade jag i uppdrag att ordna en nu roll-up till sektionen. Till slut hjälpte 

TFK de sektioner med gamla LiU-loggan på sina roll-ups att ordna nya som passade den 

nya grafiska profilen. Så nu finns en ny roll-up i sektionens ägo!  

Under året har RekU deltagit på två större mässor, Popveckan och TekNat-mässan. På 

båda mässorna bjöd vi på glass gjord på flytande kväve vilket var effektivt för att få folk 

att komma och prata med oss. 

Totalt har sektionen i år haft 12 godkända hemmissioneringar, vilket procentuellt sett 

är bra i jämförelse med andra sektioner på TekFak - men det finns absolut utrymme för 

förbättring på den fronten!  

I Januari höll RekU i en Hemmissioneringsfika för sektionen där vi bjöd på hemlagat fika 

och informerade om hur man går tillväga för att hemmissionera. 

 

/Elfride Jande   
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Göransvarig  

Under detta verksamhetsår har jag som GörAn lett mitt utskott framåt och sett till så att 

allt som behövs göras blir gjort. Vi har detta år haft utskottsmöten kontinuerligt varje 

måndag men även andra mindre möten med undergrupper som jobbat med specifika 

event. Jag som GörAn har haft det yttersta ansvaret och kontakten med samarbetsparter 

vi haft under året. Vi har tillsammans anordnat event för sektionens medlemmar så som 

pubar, pluggstugor, sportturneringar, spexbesök, en stor fest samt lite mindre event.  
 

/Emma Fälth   

  

Pysselansvarig 

Vi i pysselutskottet har under året anordnat två sydagar, fotograferat sektionen till 

fotokatalogen, hjälpt bi6 med dekor till Snutte, gjort dekoren till The Reunion, gjort en 

miljöfilm tillsammans med NärU och MO samt hållit i aktiviteter på några av GörUs 

pubar. Det är mycket som har hänt i utskottet i år och det har varit kul att se att 

utskottets uppgifter har utökats.  

Ibland har det varit mycket att göra som utskottsledare, men det har också varit så 

himla kul att vara ledare för det underbara utskottet. Jag har försökt att jobba mycket 

med att få ett mer aktivt utskott, vilket jag delvis tycker att jag lyckats med. Jag har även 

hållit i kontakten då fler sektionsmärken ska beställas och haft ansvar för försäljningen 

av dessa och andra TBi-prylar under året. 

 

/Emma Sandqvist Wedin  

  

Reduktör 

Under året har reduktören gjort följande: 

Lärt sig Adobe InDesign. 

Kallat till möten. 

Testat olika kreativa tekniker. 

Skapat fake news. 

Fått Trump invald. 

Mailat folk. 

Skapat TBilagan. 

 

/ Alexander Nikonoff  

  

Arbetsmiljöombud  
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Under året har jag haft ett projekt där jag fokuserat på sektionens lunchmiljö. Jag har 

under flertalet tillfällen haft en sal i C-huset där sektionens medlemmar har kunnat 

komma och äta lunch. Som flest har jag haft över 25 personer där vilket jag anser vara 

lyckat! I december anordnade jag tillsammans med masteransvarig två kvällsevent där 

vi visade tänkvärda avsnitt ur en tv-serie som bland annat handlade om den stress vi 

utsätts för på grund av internet samt internetmobbning. Under dessa event bjöd 

sektionen även på pizza för de närvarande. Dessa två event var mycket uppskattade och 

förhoppningsvis kommer liknande event ske igen i framtiden. Jag har också under året 

behandlat klagomål från sektionens medlemmar på arbetsmiljön runt om på campus. 

Jag har också deltagit på kanslimöten, Lintek och Stuffs AMO-råd samt IFM:s 

studentsamverkansgrupp. 

 

/Emma Enocksson Svensson   

  

Miljöombud  

Under verksamhetsåret så genomförde vi ett stort projekt som handlade om 

miljöpåverkan. Vilken miljöpåverkan som vi i sektionen har och hur vi kan påverka våra 

medlemmar att ha ett bättre miljötänk. Varje utskott skapade en egen film, eller ett eget 

bildspel med någon form av tips eller rekommendation kring miljö. 

 

Utöver det så har vi varit på möten med gröna sektioner där vi tagit fram en ny 

miljöplan. Miljömålen för att vara en grön sektion har förändrats. Vi gjorde då om 

sektionens mall och skev nya mål. 

 

/Zuzanna Kluska och Ellen Ingemarsson   

 

Utlandsansvarig  

Under året har jag: 

• Arbetat för att etablera utskottet på sektionen 

• Undersökt vilken roll studenterna på TBI vill att utlandsutskottet ska ha i form av 

enkätundersökning 

• Etablerat kontakter och samarbeten med andra sektioner och utbildningsledare. 

• Anordnat föreläsningar där utbildningsledare och/eller studenter som varit 

utomlands har pratat. 

• Anordnat en ansökningskväll och en utlandspub tillsammans med Göru 

• Startat masterintegration för sektionen 

• Skapat material att publicera på TBI-portalen för att göra det lättare att hitta 

information om utlandsstudier 

• Skapat en sida och gjort utskottet aktivt på Facebook 
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/ Lisa-Marie Erlandsson   

  

Festerichef  

Våren 2016 skiftades Bi6 16/17 in och genomförde minde arrangemang under våren. 

Därefter la jag en översiktlig årsplanering för Bi6 16/17. Under Nolle-P 2016 

genomförde vi några sittningar och mindre arrangemang. Sedan hölls Disney 2016. Efter 

det genomförde vi Tentakravallen 2016 , som vi utökade till en tvådagarsfest 

(Tentakravallen och Omtentakravallen). Parallellt med detta arbetade jag mycket med 

att strukturera upp gruppen inför Snuttefilmen 2017, så att arbetet skulle gå så smidigt 

som möjligt. Efter Tenta- och Omtentakravallen arrangerades Herr- & Damsittningen 

"Royal Casino". I februari genomfördes Snuttefilmen 2017 och snart därefter Pibalen 

2017, GLÖMD 2017, Midsommarsitsen 2017, Tackfest för snuttejobbarna och Flakdagen 

2017. 

/Emma Pettersson   

  

Fadderi-Höfvding 2016 

Jag, tillsammans med Urfadderiet 2016 har: 

Genomfört Nolle-P 

Utvärderat Nolle-P 

Planerat och genomfört en del efter-Nolle-P-event nu under hösten såsom Öl & Bacon, 

laserdome osv 

 

/Tom Axelsson  

  

Fadderi-Höfvding 2017 

Under mitt halvår som Höfvding så har jag valt ut Urfadderiet 2017 tillsammans med 

min kassör Henrik K. Jag har sedan planerat och hållit i våra veckomöten där vi har 

diskuterat den kommande mottagningen. Jag och mitt fadderi har, förutom att planera 

mottagningen, även gückeltränat, danstränat, sökt spons och sytt våra kostymer. Vi har 

även genomfört ett Storskifte för alla pateter, en Fadderträff och jobbat under LinCon. 

Som Höfvding har jag även suttit i möten med kansliet, studievägledningen, alla 

generaler, kårhusen m.m. Vi i fadderiet har även börjat planera hösten efter 

mottagningen, vi har planerat in till exempel en familjedag. 

 

/Elin Mattsson   
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Bilaga 5b 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017

 
Den löpande bokföringen under höstterminen 2016 och vårterminen 2017 har 

granskats. Bokföringen för höstterminen 2016 hade enbart några få avvikelser som 

justerades efter halvårsrevisionen. Vid helårsrevisionen förlorades kontakt med 

sektionskassören efter att bokföringen under vårterminen 2017 för styrelsen visat sig 

vara inkomplett. Detta noterades men justerades strax efter perioden. Efter det har även 

immateriella avvikelser noterats vilka också har justerats. Fadderiet och Festeriets 

separata bokföring har varit välskött och efter justeringar har inga avvikelser noterats. 

  

Revisorerna rekommenderar höstmötet att ansvarsbefria Styrelsen för Sektionen för 

Teknisk Biologi 2016/2017, där även Fadderi- och Festerikassör ingår. 

 

Marcus Ekerbring & Alexander Westlund 

Sektionsrevisorer 2016/2017 
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Bilaga 6 

Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt 

fastställd balansräkning

 
Bakgrund 

 

Under verksamhetsåret 2016/2017 uppvisade sektionen ett budgetöverskott på  

12 995,05 kr. Detta överskott vill styrelsen spendera på sektionens medlemmar samt 

diverse inventarier som styrelsen tycker borde köpas in. 

 

Det har under hösten klarlagts att sektionens kontor i B-huset inte kommer kunna 

fortsätta användas. I samband med detta har kontoret inventerats och vi har kommit 

fram till några saker som bör bytas ut. Ex är datortillbehör såsom, skärm, datormus och 

tangentbord är i nuläget i ganska sunkigt skick. Därför föreslår styrelsen att upp till  

1 000 kr läggs på att köpa in datortillbehör. 

Utöver detta kommer vi behöva köpa kontorsmöbler till Bihålan för att kunna fortsätta 

bedriva vår administrativa verksamhet på ett effektivt sätt. Kontorsinventarier såsom 

skrivbord och hyllor behövs. Därför föreslår styrelsen att upp till 2 000 kr läggs på att 

köpa in kontorsinventarier. 

TBi-fanan har använts flitigt under åren och detta medför såklart att dess skick 

försämras. Ställningen för att hålla uppe fanan är skev och fanan själv är smutsig. Därför 

föreslår styrelsen att upp till 500 kr läggs på att köpa in material för att bygga en ny 

ställning till fanan. 

Resterande belopp på 9 495,05 kr, samt de pengar som blir över från ovanstående 

inköp, föreslår styrelsen att vi använder för att rabattera sektionsaktivas.   
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Bilaga 6B 

Fördelning av budgetöverskott 

 
 

Totalt överskott:  12 995,05 kr 

 

 

Projekt Uppskattad summa 

Datortillbehör 1 000,00 kr 

Kontorsinventarier 2 000,00 kr 

Upprustning av TBi-fanan 500,00 kr 

Rabattering av Sektionsaktivas  9495,05 kr 

 

Total summa: 12 995,05 kr 
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Bilaga 7 

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017/2018 

 
Inledning 

Verksamhetsplanen beslutas av sektionsmedlemmarna på sektionens höstmöte och är 

ett av styrdokumenten som sektionens styrelse arbetar efter. Verksamhetsplanen ska 

grundas ur mål- och visionsdokumentet. Den ska lyfta fram de långsiktiga målen och 

strategierna som omnämns i mål- och visionsdokumentet som projektmål för det 

verksamhetsåret. Varje verksamhetsmål ska kunna genomföras av och ansvaras för av 

varje styrelsemedlem.  

 

Verksamhetsmålen är generellt skrivna och bör kompletteras med en mer detaljerad 

projektplan av den ansvariga. Var och en av målen har egna effektmål och dessa bör på 

något sätt koppla till strategierna i mål- och visionsdokumentet samt påvisa resultat 

efter genomfört verksamhetsmål.  Styrelsen har till uppgift att konkretisera 

verksamhetsmålen med projektmål och fastslå de aktiviteter som ska föra sektionen 

närmare målen i mål- och visionsdokumentet.   

 

Efter ett halvår ska en halvtidsutvärdering ske som tar upp hur det går i alla projektmål 

och huruvida effekterna kommer uppnås. Innan nästa verksamhetsplan skrivs ska alla 

verksamhetsmål ha utvärderats med avsikt mot ifall de uppnåtts eller om en 

förlängning av dem krävs. Projektmålens utfall ska sammanfattas och tas med i 

styrelsens verksamhetsberättelse. 

 

Verksamhetsplanen skrivs enligt följande: 

 

 

 

  

 

 

 

Verksamhetsmål 

 

Mål och vision 

Punkter från mål- och visionsdokumentet som verksamhetsmålet berör. 

 

Styrelsen ska därför 

Konkretisering av styrelsens tillvägagångssätt för att uppnå verksamhetsmålet. 

 

Effektmål 

Långsiktiga effekter som styrelsen vill uppnå med verksamhetsmålet. 

 

Ansvariga 

Ansvarig från styrelsen samt resurspersoner. 
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Verksamhetsmål 1 

Näringsliv och marknadsföring 
 

Mål och vision  

2.2.2 Studenterna ska ha goda förutsättningar inför framtiden 

Under studietiden, både i och utöver utbildningen, ska studenterna känna en stark 

koppling till näringslivet. Möjligheter att knyta näringslivskontakter under studietiden 

är en vital del för studenternas liv efter examen. 

Styrelsen ska därför 

• Se över kommunikationen mellan sponssökande utskott (Näringslivsutskottet, 

Fadderiet och Festeriet). 

• Upprätta ett dokument med riktlinjer för sponssökande, samarbetspaket m.m.  

• Se över en tillsättning av ny styrelsepost, Näringslivsansvarig Styrelsen, alt. lägga 

ansvaret på en redan befintlig styrelsepost. 

• Se över en uppdatering av sektionsväska, fana och övrig profilering på Campus. 

Effektmål 

Sektionens sponssökande utskott kan effektivisera sitt sponssökande genom bättre 

kommunikation, riktlinjer, samarbete samt generaliserade modeller för kontakt mot 

andra parter. En ny styrelsepost/ansvarsområde i styrelsen skulle underlätta 

kommunikation mellan Näringslivsutskottet och Styrelsen, denne skulle sköta det 

administrativa arbetet samt att Styrelsen effektivt skall kunna arbeta med kontakt mot 

andra parter utan en mellanhand i kansliet. Styrelsen strävar genom denna 

verksamhetspunkt en mer öppen kommunikation mellan utskott och undvika eventuell 

hemlighetsmakeri. Sektionen ska gemensamt arbeta med samarbetsavtal. 

Ansvariga 

Hilding Dahlström 

Resurs: Emma Sandqvist, Alexander Westlund, Sara Svanberg 
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Verksamhetsmål 2 

Hemsidan 
 

Mål och vision 

2.3.2. Sektionen ska ha en tydlig och effektiv intern organisation 

Det är viktigt att sektionen har en organisation som möjliggör både strategiskt och 

operativt arbete. Genom tydlig arbetsfördelning förenklas arbetet mot sektionens 

långsiktiga mål. 

2.3.3. Sektionen ska vara tilltalande för studenterna att engagera sig i 

Det är viktigt för sektionen att det finns studenter villiga att engagera sig i både 

styrelsen, kansliet samt dess utskott. Då all sektionens verksamhet baseras på ideellt 

engagemang måste sektionen kunna attrahera studenter villiga att driva sektionens 

verksamhet framåt. 

2.2.3. Studenterna ska ha en fortsatt bra kontakt med sektionen efter avslutad studietid 

Att ha god kontakt med alumner är viktigt för studenternas samtid och framtid, då det 

ger förbättrad insikt i utbildningens möjligheter och bredare kontaktnät.  

 

Styrelsen ska därför 

• Jobba för att få en mer användarvänlig och lättadministrerad hemsida med 

inloggningsfunktion. 

o Utvärdera det vi haft, vad som fungerar bra, mindre bra och vad vi vill 

behålla. 

o Se vad vi har för alternativ. 

o Utvärdera de alternativ vi kommit fram till och välja vilket som är bäst för 

oss.  

o Utföra planen.  

• Administrationen av hemsidan ska ske av Styret.  

Effektmål 

Få en mer användarvänlig och lättadministrerad hemsida med inloggningsfunktion. 

Förbättra vår image utåt, mot sektionen samt externa parter. Lättare att få ut 

information till sektionens medlemmar samt externa parter. 

Ansvariga 

Elfride Jande 

Resurser: Gustav Björk, Sara Hulthén 

  



 
 
2017-11-07  
Sektionen för Teknisk Biologi 
Kårallen, Universitetet 
581 31 Linköping  
 

        AW        EJ        JB        FH   1 

Bilaga 8 

Proposition rörande Grafisk profil

 

Bakgrund  

Styrelsen anser att sektionen ska framstå som en enhetlig organisation. När personer 

kollar på till exempel ett dokument så ska det synas att det kommer från STB. 

Styrelsen vill därför införa en Grafisk profil för STB för detta skulle bidra till att STB 

framstår enhetligt.  

Det framtagna Grafiska Profilen kan ses i Bilaga 8A. 

 

Därför yrkar styrelsen:  

att godkänna det framtagna dokumentet ”Grafisk profil” i sin helhet.  

 

samt 

att i stadgan lägga till  

§ 3.3. STB har följande styrdokument:   

• Stadgarna   

• Reglementet   

• Mål och visionsdokument   

• Grafisk profil 
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Bilaga 8a 

Grafisk profil
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Bilaga 9 

Proposition rörande tillägg av styrdokument

 

Bakgrund  

På vårmötet ska en årsbudget inför nästa verksamhetsår godkännas av mötet. 

Årsbudgeten ska till största möjliga mån följas och agerar därför som ett styrdokument. 

Därför anser vi i styret att denna borde finnas med i stadgan som ett styrdokument. 

Detta ändrar inte innebörden av årsbudgeten och dess användning utan detta blir ett 

förtydligande av dess vik i verksamheten. 

 

Därför yrkar styrelsen:  

att i stadgan lägga till 
 

§ 3.3. STB har följande styrdokument:  

• Stadgarna  

• Reglementet  

• Mål och visionsdokument  

• Årsbudget 
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Bilaga 10 

Proposition rörande ändring av utskott

 

Bakgrund 
Sektionen har präglats av en alltmer passiv inställning till utskottsledarposter och 

sektionsaktivitetet i allmänhet. Detta har lett till vakantsatta poster och inaktiva utskott. 

Riktlinjer utvecklades till varje utskott för att motverka inaktivitet hos utskott, men 

varje enskild individs engagemang har inte undersökts. 

Styrelsen vill uppnå större engagemang hos varje enskild sektionsaktiv 

sektionsmedlem, även om detta innebär färre men mer engagerade medlemmar. 

Styrelsen har under åren 2016 och 2017 genomfört en undersökning där 

sektionsaktivas åsikt om de existerande utskott analyserats. Tre utskott lyfts fram som 

lågaktiva, med snarlika grundvärderingar, vars huvuduppgifter bedöms kompatibla. 

Styrelsen vill därför stänga ner utskotten Webbutskottet, Reduktionen och 

Pysselutskottet och i dessas ställe starta upp Kreativitetsutskottet.  

Därför yrkar styrelsen:  

att ändra följande i stadgarna: 

 

Från: 

§ 4.14 Det åligger sektionsmötet att på Vårmöte 

• Välja Näringslivsansvarg, Rekryteringsansvarig, Studienämndsordförande 

Kansliet, Pysselansvarig, Reduktör, Göransvarig, Utlandsansvarig, 

Alumniansvarig, Ombud samt Masteransvarig. 

 

Till: 

§ 4.14 Det åligger sektionsmötet att på Vårmöte 

• Välja Näringslivsansvarg, Rekryteringsansvarig, Studienämndsordförande 

Kansliet, Kreativitetsansvarig, Göransvarig, Utlandsansvarig, 

Alumniansvarig, Ombud samt Masteransvarig. 

 

Från: 

§6.1. 

Kansliet består av: 

• Sektionsstyrelsen 

• Näringslivsansvarig 

• Rekryteringsansvarig 

• Studienämndsordförande Kansliet 

• Alumniansvarig 
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• Utlandsansvarig 

• Göransvarig 

• Reduktör 

• Pysselansvarig 

• Festerichef 

• Fadderihöfvding 

• Ombud 

• Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts. 

• BTD-projektledare då sådan har tillsatts. 

 

Till: 

§6.1 

Kansliet består av: 

• Sektionsstyrelsen 

• Näringslivsansvarig 

• Rekryteringsansvarig 

• Studienämndsordförande Kansliet 

 Alumniansvarig 

• Utlandsansvarig 

• Göransvarig 

• Kreativitetsansvarig 

• Festerichef 

• Fadderihöfvding 

• Ombud 

• Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts. 

• BTD-projektledare då sådan har tillsatts. 

 

 
att ändra följande i reglementet: 

 

Ta bort: 

§ 3.3.6. 

Det åligger informationschefen att 

• Handha sektionens informationsverksamhet 

• Föra sektionsstyrelsens protokoll 

• Handha sektionens arkiv och handlingar 

• Ansvara för och leda webbutskottet 

 

Lägga till:  

§ 4.1. 

Sektionens kansli är en samlingsplats för sektionens verksamhet. 
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4.1.1 Det åligger kansliet att anordna sykvällar för sektionen. 

 

Ta bort: 

§ 4.2.11. Det åligger reduktören att 

• Ansvara för sektionens journalistiska verksamhet 

§4.2.12. Det åligger pysselansvarig att 

• Ansvara för sektionens pysselverksamhet 

 

Lägga till:  

§ 4.2.11. Det åligger kreativitetsansvarig att 

• Ansvara för sektionens kreativa verksamhet 

 

Från: 

§ 5.1. Sektionen har följande utskott: studienämnd (SN), näringslivsutskottet (NärU), 

alumniutskottet (Alumni), pysselutskottet (Pyssel), rekryteringsutskottet (RekU), 

utlandsutskottet (UtU), görutskottet (GörU), kassörsgruppen (KG), festeriet (Bi6), 

fadderiet (Urf), reduktionen (RedU) och webbutskottet (Webb). 

 

Till: 

§ 5.1. Sektionen har följande utskott: studienämnd (SN), näringslivsutskottet (NärU), 

alumniutskottet (Alumni), rekryteringsutskottet (RekU), utlandsutskottet (UtU), 

görutskottet (GörU), kassörsgruppen (KG), festeriet (Bi6), fadderiet (Urf) och 

Kreativitetsutskottet (KreatU). 

 

Ta bort: 

5.2. Webbutskottet 

5.2.1. Utskottet inrättar och leds av sektionens informationsschef, och 

arbetar med sektionens hemsida. 

5.2.2. Utskottet ansvarar för sektionens fotokatalog som årligen läggs upp 

på sektionens hemsida. 

5.3. Reduktionen 

5.3.1. Utskottet inrättas och leds av reduktören, där utskottet arbetar med 

sektionens sida i ”LiTHanian”. 

 

5.6. Pysselutskottet 

5.6.1. Utskottet inrättas och leds av sektionens pysselansvarige och arbetar 

med uppgifter beslutande av sektionsstyrelsen t.ex. försäljning av 

sektionströjor. 

Lägga till: 

5.2. Kreativitetsutskottet 
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5.2.1. Utskottet inrättas och leds av sektionens kreativitetsansvarige och 

arbetar med kreativitet på sektionen 

5.2.2. Utskottet ansvarar för att upprätthålla sektionens hemsida, 

sektionens fotokatalog samt sektionens sida i Lithanian  

 

Yrkande 1 
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Bilaga 11 

Proposition rörande finkorrigering av Reglemente

 

Bakgrund  

Styrelsen anser att sektionens reglemente saknar en del finjusteringar. Denna 

proposition innebär inga förändringar i reglementets funktion förutom stavelser, 

konsekventa termer m.m. samt omdefiniering av oklara delar. 

 

Därför yrkar styrelsen 

att i reglementet ändra följande: 

 

Från: 

3.3.  Styrelsens verksamhet   

3.3.1. Det åligger ordföranden att   

Leda och fördela arbetet i sektionsstyrelsen   
• Leda och fördela arbetet i sektionsstyrelsen   
• Kalla till möten med Ledargruppen som består av 

ordförande, Bi6chef och Urf Höfvding  

Till: 

3.3.  Styrelsens verksamhet   

3.3.1. Det åligger ordföranden att   

• Leda och fördela arbetet i sektionsstyrelsen   
• Kalla till möten med Ledargruppen som består av 

Sektionsordförande, Festerichef och Fadderihöfvding.   

 

Från: 

3.3.3.  Det åligger intendenten att   

• Förvalta sektionens egendom   

• Ansvara för sektionens lokaler   

• Handha sektionens inköp- och försäljningsverksamhet 

bortsett från inköp rörande Urfadderiets och Bi6s 

arrangemang   

Till: 

3.3.3.  Det åligger intendenten att   

• Förvalta sektionens egendomar   

• Ansvara för sektionens lokaler   
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• Handha sektionens inköp- och försäljningsverksamhet 

bortsett från inköp rörande fadderiets och festeriets 

arrangemang   

 
Från: 

4.2.13.  Det åligger Göranvarig att   

• Ansvara för sektionsaktiviteter   

Till: 

4.2.13.  Det åligger Göranvarig att   

• Ansvara för GörU:s sektionsaktiviteter 

 

Från: 

5.10.2.  I kassörsgruppen ingår kassörerna i styrelsen, festerier, fadderiet.   

 

Till: 

5.10.2.  I kassörsgruppen ingår kassörerna i styrelsen, festeriet och fadderiet.   

 

Från: 

6.1.  Studienämnden består av studienämndsordförande för styrelsen, 

studienämndsordförande för kansliet samt klassrepresentanter och 

masteransvarige   

Till: 

6.1.  Studienämnden består av studienämndsordförande för styrelsen, 

studienämndsordförande för kansliet samt klassrepresentanter och 

masteransvarig.   

 
Från: 

7.1.4.  Det åligger kassören att   

• Förvalta festeriets kassa och föra bok över festeriets inkomster och 

utgifter   

• Upprätta festeriets bokslut efter avslutat verksamhetsår   

• Upprätta festeriets förslag till budget   

Till: 

7.1.4.  Det åligger Festerikassören att   

• Förvalta festeriets kassa och föra bok över festeriets inkomster och 

utgifter   

• Upprätta festeriets bokslut efter avslutat verksamhetsår   
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• Upprätta festeriets förslag till budget   

 
Från: 

7.1.2. Festeriet inleder sitt verksamhetsår med ett startbelopp på 50 000 kr, 

exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999kr per person, 

för representation, från sektionens kapital.   

 

8.1.2. Fadderiet inleder sitt verksamhetsår med ett startbelopp på 20 000 kr, 

exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999 kr per person, 

för representation, från sektionens kapital.   

Till: 

7.1.2. Festeriet inleder sitt verksamhetsår med ett buffertbelopp på 50 000 kr, 

exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999kr per person, 

för representation, från sektionens kapital.   

 

8.1.2. Fadderiet inleder sitt verksamhetsår med ett buffertbelopp på 20 000 kr, 

exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999 kr per person, 

för representation, från sektionens kapital.   

 
Från: 

3.1.1. Sektionskassör har genom fullmakt för styrelsens konton rätt att sätta in 

och ta ut pengar från styrelsens konton för sektionens räkning. 

Sektionskassör har även rätt via internetbank överföra pengar från 

styrelsens konton för sektionens räkning. Sektionskassör, 

sektionsordförande samt vice sektionsordförande har via internetbank 

rätt att bevaka samtliga av sektionens konton.   

Till: 

3.1.1. Sektionskassör har genom fullmakt för styrelsens konton rätt att sätta in 

och ta ut pengar från styrelsens konton för sektionens räkning. 

Sektionskassör har även rätt via internetbank överföra pengar från 

styrelsens konton för sektionens räkning. Sektionskassör samt 

Sektionsordförande har via internetbank rätt att bevaka samtliga av 

sektionens konton.   
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Bilaga 12 

Proposition rörande BTD-projektledare

 

Bakgrund  

I stadgan står det nu att en BTD-projektledare ska väljas de år som STB anordnar BTD. 

Detta skulle innebära att BTD-projektledaren väljs efter BTD har varit vilket inte riktigt 

hänger ihop. Det som egentligen görs är att BTD-projektledaren såklart väljs ut året 

innan STB anordnar BTD. Därför behöver denna punkt omdefinieras i stadgan. 

 

Därför yrkar styrelsen 

att i stadgan ändra följande: 

 

Från: 

4.15. Det åligger sektionsmötet att på Höstmötet   

• De år då STB anordnar BTD, välja en BTD-projektledare.   

 

Till: 

4.15. Det åligger sektionsmötet att på Höstmötet   

• Om STB anordnar BTD nästkommande år, välja en BTD-projektledare.   
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Bilaga 13 

Motivering till valberedningens förslag av kandidater

 

Fadderihöfvding, Irma Wenhov 

Valberedningen har valt att nominera Irma Wenhov till posten Urfadderist Höfvding. 

 

Irma brinner för studentlivet och har tidigare varit aktiv i flera sektions- och lintek 

engagemang.  Hon har under året varit studiesocialt ansvarig i Lintek och är väl insatt i 

arbetet kring mottagningen. Under intervjun visade Irma på ett stort engagemang och 

erfarenheter kring att leda grupper. På dessa grunder har vi valt att nominera Irma 

Wenhov. 

 

Fadderikassör, Gustav Myhrinder 

Valberedningen har valt att nominera Gustav Myhrinder till Urfadderist Kassör. 

 

Under intervjun gav Gustav intrycket av att vara en strukturerad, lugn och noggrann 

person med intresse för ekonomi. Han har tidigare varit aktiv inom andra 

studentföreningar men har alltid haft ett extra stort engagemang för mottagningen. På 

dessa grunder har vi valt att nominera Gustav Myhrinder. 

  



 
 
2017-11-07  
Sektionen för Teknisk Biologi 
Kårallen, Universitetet 
581 31 Linköping  
 

        AW        EJ        JB        FH   1 

Bilaga 14 

Motion rörande Utskrift av protokoll

 

av: Irma Wenhov, Elin Håkansson, Tanja Omari 

 

Bakgrund 

Sektionen för Teknisk Biologi är en grön sektion och vi försöker ständigt göra sektionen 

mer klimatsmart. 

 

I nuläget ska, enligt våra stadgar, alla protokoll från sektionsmöten skrivas ut i 2 kopior. 

Den ena arkiveras för att den alltid ska finnas kvar och den andra placeras i 

sektionsrummet så att hela sektionen kan läsa den.  

 

Min uppfattning är dock att den kopia som placeras i sektionsrummet används väldigt 

sällan då protokollet är lättillgängligt på hemsidan. Om den inte nyttjas känns det som 

slöseri på både bläck och papper. Den skulle därför kännas mer miljövänligt att endast 

skriva ut den kopia som måste arkiveras.  

 

Anledningen att jag tar upp detta är att protokollen brukar vara på 40-80 sidor och det 

är 3 sådana möten per år, vilket resulterar i 120-240 sidor per år som skrivs ut utan att 

användas. 

 

Förslag 

att i stadgarna ändra: 

 

Från: 

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.  

 

Till: 

4.11. Vid sektionsmöte skall föras beslutsprotokoll, vilket inom en vecka skall 

framställas i minst ett exemplar som ska arkiveras. 
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Bilaga 14A 

Motionssvar till Utskrift av protokoll

 

Styrelsen anser att motionen berör en viktig fråga och är ett konkret sätt att ta 

ytterligare ett steg mot en grönare sektion. Då protokollet finns lättillgängligt på 

hemsidan ser vi inte att det är nödvändigt med en fysisk kopia i sektionsrummet.  

 

Styrelsen yrkar därför att:  

Bifalla motionen i sin helhet. 
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Bilaga 15 

Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi inkl. föreslagna 

ändringar 

Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi  
Antagna 1995-12-06  
Senast reviderade 2017-04-25 
  

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. Studenter som uppfyller §2.1. samt registrerade vid sektionens hemsida 

erhåller medlemskap.   
  

2.3. Fullvärdigt medlemskap erhålls genom erläggande av kåravgift till Linköpings 
Teknologers Studentkår (LinTek), angivande av STB som sektionstillhörighet 
samt uppfyllande av §2.1. och §2.2.   
  

2.4. Hedersmedlem kan inväljas. För detta krävs 2/3 majoritet av rösterna på ett 
sektionsmöte. Hedersmedlem är befriad från §2.2.   
  

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.   
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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.  
  

2.10. Att sektionen ska kunna utesluta medlemmar som motarbetar sektionens 
syfte, för detta krävs 4/5 majoritet av rösterna på ett sektionsmöte. 
Uteslutning sker omedelbart och är giltigt i 5 år.  
  

2.11. Att uteslutna medlemmar har rätt att överklaga sektionsmötets beslut om 
uteslutande, detta anmäls till styrelsen minst 5 läsdagar innan ett 
sektionsmöte, det krävs 4/5 majoritet av rösterna för att häva beslutet.   

3. Organisation  
3.1. STB:s organisation:  

• Sektionsmötet  

• Sektionsstyrelsen  

• Kansliet  

• Studienämnden  

• 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 1 januari till 
den 31 december  

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

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

• Festeriets bokföringsår sträcker sig från och med den 1 juli till och med 
den 30 juni  

• Övrig verksamhet inom STB har samma verksamhets- och bokföringsår 
som STB, om inte annat beslutats av sektionsstyrelsen. 

• Övrig verksamhet redovisas i STB:s bokföring, om inte annat beslutats 
av sektionsstyrelsen.   

  

3.3. STB har följande styrdokument:  
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• Stadgarna  

• Reglementet  

• Mål och visionsdokument 

• Grafisk profil 

• Årsbudget 

  

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 sammanträdanden, 
ett Höstmöte före den 7 december, Wintermöte före den 7 mars och Vårmöte 
före den 7 maj. Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. 
Rätt att hos styrelsen begära sektionsmöte tillkommer  

• Sektionsstyrelseledamot  

• Sektionsrevisorerna  

• Tjugo fullvärdiga medlemmar totalt   

  

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 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 skall 
vara tillgängliga senast fem läsdagar före sektionsmötet eller två läsdagar 
före extra sektionsmöte  

  
4.6. Motioner av all dess form skall skriftligen inkomma senast tio läsdagar 

innan sektionsmötet och ska genast anslås av sektionsstyrelsen. Övriga 
frågor kan anmälas under sektionsmötet.   
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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 medlem, hedersmedlem samt 
adjungerad.  

Styrelseledamot eller avgående styrelse 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 mötesordförande 

utslagsröst utom vid personval då lottning sker. Personval med mer än en 
kandidat sker genom sluten votering. För beslut i frågor som anmälts 
undermötet 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 
ett exemplar som ska arkiveras.   

  

4.12. Sektionsmötets protokoll skall justeras av mötesordföranden och av vid 
två vid mötet särskilt utsedda justeringspersoner  

  
4.13. Det åligger sektionsmötet att på Wintermöte  

• Välja Sektionsordförande, Sektionskassör, Vice sektionsordförande, 
Informationschef, Intendent, Studienämndsordförande Styrelsen samt 
Ledamot.  

• Välja Festerichef samt Festerikassör   

• Behandla det avgående fadderiets preliminära resultat samt 
balansräkning   

  
 4.14.  Det åligger sektionsmötet att på Vårmöte   

• Välja Näringslivsansvarg, Rekryteringsansvarig, 
Studienämndsordförande  

Kansliet, Pysselansvarig, Reduktör, Kreativitetsansvarig, Göransvarig, 
Utlandsansvarig, Alumniansvarig, Ombud samt Masteransvarig.  

• Välja två sektionsrevisorer samt en revisorssuppleant 

• Välja ansvariga för övriga av sektionens verksamheter  

• Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår  
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• Fastställa arvoden för sektionsfunktionärer för nästkommande 
verksamhetsår   

• Välja valberedning  

  

 4.15.  Det åligger sektionsmötet att på Höstmötet   
• Behandla avgående styrelsens ekonomi  

• Behandla föregående fadderiets slutgiltiga resultat samt balansräkning  

• Behandla avgående festeriets 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 Fadderihöfvding  

• Välja Fadderikassör   

• Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen. 

• De år då STB anordnar BTD Om STB anordnar BTD nästkommande år, 
välja en BTD-projektledare.   

  

4.16. Samtliga poster valda på våren tillträder i och med nästkommande 
verksamhetsårs början och avgår vid dess slut. Samtliga poster valda på 
höstmötet tillträder i och med nästkommande kalenderårs början och avgår 
vid dess slut.   

  

4.17. Om sektionsordförandeposten är vakant till Wintermötet kan 
sektionsmötet välja att bordlägga val av Sektionsordförande, Sektionskassör, 
Vice  

sektionsordförande, Informationschef, Intendent, Studienämndsordförande 
Styrelsen  
samt Ledamot för ny nomineringsprocess till Vårmötet.  

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 
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• Vice ordförande  

• Informationschef  

• Intendent  

• Kassör  

• Studienämndsordförande Styrelsen  

• Ledamot   

  

5.3. Sektionsstyrelsen sammanträder på ordförande 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 sektionsstyrelser och ej heller medansvar för 
fattade beslut.   

  

6. Kansliet   
6.1.  Kansliet består av:   

• Sektionsstyrelsen  

• Näringslivsansvarig  

• Rekryteringsansvarig  

• Studienämndsordförande Kansliet  

• Alumniansvarig   

• Utlandsansvarig  

• Göransvarig  

• Reduktör   

• Pysselansvarig  

• Kreativitetsansvarig 

• Festerichef  
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• Fadderihöfvding  

• Ombud   

• Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts.  

• BTD-projektledare då sådan har tillsatts. 

  

6.2. Kansliet sammanträder på Vice ordförandes kallelse. Rätt att hos Vice 
ordförande begära utlysande av kanslimöte tillkommer varje styrelsemedlem 
samt kanslimedlem. Kansliet sammanträder minst fyra gånger per termin.  

   

6.3. Kanslimöte skall protokollföras, vilket skall justeras av mötesordföranden 
samt av en särskilt utsedd justeringsperson. Kansliet är skyldigt att 
kontinuerligt underrätta övriga sektionen om sitt arbete via exempelvis 
veckomail eller övriga informationskanaler.   

  

6.4. Kansliet ansvar- och arbetsområden behandlas av reglementet.   

  

7. Studienämnden   
7.1.  Studienämnden har till uppgift att övervaka studiefrågor, främja kontakten 

med lärare och examinatorer, verka för bra kurser samt framföra 
sektionsmedlemmarnas åsikter i studiefrågor.  
  

7.2.  Studienämnden består av   
• Studienämndsordförande Styrelsen  

• Studienämndsordförande Kansliet   

• Övriga ledamöter   

  

Sektionsmötet ska sträva efter att välja en Studienämndsordförande från TB 
och en Studienämndsordförande från KB.   

  

7.3. Studienämnden sammanträder minst en gång per läsperiod. Protokoll skall 
föras och hållas tillgängligt för sektionens medlemmar samt arkiveras.   

  
7.4. Studienämnden ansvarar inför sektionsstyrelsen   

  

7.5. I varje klass i årskurs 1-3, utses minst två klassrepresentanter. Dessa skall 
framföra klassens åsikter i studiefrågor.   

7.6. Inom varje masterprofil 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.   

8. Festeriet  
8.1.  Festeriet handhar sektionens fest- och nöjesverksamhet  
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8.2. Festeriet består av Festerichefen, Festerikassör samt utsedda medarbetare. 
Nyinvald Festerichef väljer i samråd med nyinvald Festerikassör in resterande 
medarbetare som sedan ska presenteras inför och godkännas av styrelsen. 
 
8.3.  Festeriets bokslut ska särredovisas i sektionens bokslut. Eventuell vinst eller 

förlust för verksamhetsårets balanseras i sektionens räkenskaper såvida 
sektionsmötet ej beslutar annorlunda.   
  

8.4.  Festeriet sammanträder på festerichefens kallelse. Rätt att hos festerichefen 
begära utlysande av festerimöte tillkommer varje festerimedlem. Festeriet 
sammanträder minst fyra gånger per termin.   
  

8.5. Vid festerimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordföranden 
samt av en särskilt utsedd justeringsperson.   
  

9. Fadderiet  
9.1.  Fadderiet ansvarar för mottagningsverksamheten inklusive 

fadderverksamheten för nya studenter.    
  

9.2. Fadderiet består av Fadderihöfvding och Fadderikassör samt utsedda 
medarbetare. Nyinvald Fadderihöfvding väljer i samråd med nyinvald 
Fadderikassör in resterande medarbetare som sedan ska presenteras inför och 
godkännas av styrelsen.    
  

9.3.  Fadderiets bokslut ska särredovisas i sektionens bokslut. Eventuell vinst eller 
förslut för verksamhetsåret balanserar i sektionens räkenskaper såvida 
sektionsmötet ej beslutar annorlunda.   
  

9.4.  Fadderiet sammanträder på Fadderihöfvdings kallelse. Rätt att hos 
Fadderihöfvding begära utlysande av fadderimöte tillkommer varje 
fadderimedlem. Fadderiet sammanträder minst åtta gånger per 
verksamhetsår.    
  

9.5.  Vid fadderimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av 
mötesordföranden samt av en särskilt utsedd justeringsperson.   

  

10.  Valberedningen   
10.1. 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.   
  

 10.2.  Valberedningens förslag skall anslås senast 5 läsdagar innan sektionsmötet.   
  

10.3. Varje sektionsmedlem äger rätt att framföra motförslag till valberedningens 
förslag.   
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 10.4.  Till varje Vårmöte föreslår sektionsstyrelsen kandidater till nästa valberedning.   
  

11.  Övriga funktioner  
 11.1.  Övriga funktioner inom STB väljs av sektionsmötet.   

  
11.2.  Sektionsstyrelsen äger rätt att utse tillfälliga funktionärer inom sektionen, 

dock ej funktionärer omnämnda i dessa stadgar.   
  

12.  Revision  
12.1. Sektionens Vårmöte 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.   
  

12.2. Det åligger revisorerna att lägga fram revisionsberättelse innehållande 
yttrande i fråga om ansvarsfrihet för avgående sektionsstyrelse.   
  

12.3. Revisor samt revisorssuppleant har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsemöte samt sektionsmöte.   
  

12.4. Revisor samt revisorssuppleant äger rätt att ta del av samtliga protokoll och 
övriga handlingar gällande sektionens samtliga verksamheter.   
  

12.5. Om sektionsfunktionärer som 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 till sektionsrevisor är tillsatt.   
  

12.6. Revisionen skall ske efter praxis och i samråd med sektionsstyrelsen. 
Revisionen skall vara av formen förenklad revision.   
  

13.  Stadgeändringar   
13.1. Sektionsmötet skall behandla ändringsförslaget på två på varandra följande 

möten med minst en månads mellanrum. Av dessa skall minst ett vara 
ordinarie Höst, Winter- eller Vårmöte. Ändringsförslaget antas om det vid båda 
tillfällena får en majoritet av de avgivna rösterna. Vid det andra mötet kan 
förslaget endast bifallas eller avslås.   
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14.  Tolkning  
14.1. Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan avgjorts av 

sektionsmötet, sektionsstyrelsens mening.   
  

15.  Avsättning   
15.1. Beslut om avsättning av funktionärer kan fattas av sektionsstyrelsen om 

minst hälften av hela antalet styrelseledamöter röstar för avsättning.   
  

15.2. Om avsättning sker under verksamhetsåret, skall revisorerna omgående 
granska berörd verksamhet.   
  

16.  Upplösning   
16.1. Upplösningen av Sektionen av 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.   
  

17.  Firmateckningsrätt   
17.1. STB:s firma tecknas av sektionsordföranden och sektionskassören var för sig. 

Sektionsordföranden och sektionskassören har rätt att delegera 
firmateckningsrätt till sektionsaktiv medlem i STB.   
  

17.2. Rätt att teckna för sektionsstyrelsens konton tillkommer 
sektionsordföranden och sektionskassör var för sig.   
 

 
 

  



 
 
2017-11-07  
Sektionen för Teknisk Biologi 
Kårallen, Universitetet 
581 31 Linköping  
 

        AW        EJ        JB        FH   1 

Bilaga 16 

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi inkl. föreslagna 

ändringar 

1. Tolkningar och ändringar   
1.1. Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsvarsförhållanden, åsikter, 

och annat gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB) vid Linköpings Teknisk 

Högskola (LiTH), som STBs stadgar reglerar.   

   
1.2.  Skulle tvist uppstå mellan detta dokument och STBs stadgar, så gäller 

stadgarnas mening. Skulle tvist uppstå om tolkningen av detta dokument, så 
gäller, tills sektionsmötet beslutar annorlunda, sektionsstyrelsens uppfattning.   
   

1.3.  Detta dokument uppdateras och antas varje år på STBs höstmöte och är giltigt 
fram till nästkommande verksamhetsårs höstmöte om inte ett sektionsmöte 
beslutar annat.   
   

2. Medlemskap    
2.1.  Hedersmedlem kan en person som, genom stort engagemang och mycket 

arbete förbättrat sektionsmedlemmarnas intressen vad gäller antingen deras 
studier, studiemiljö och därtill hörande områden, eller för sammanhållning 
mellan sektionsmedlemmarna, väljas till.   
   

3. Sektionsstyrelsen    
3.1.  Ekonomisk verksamhet   

3.1.1. Sektionskassör har genom fullmakt för styrelsens konton rätt att sätta in 
och ta ut pengar från styrelsens konton för sektionens räkning. 
Sektionskassör har även rätt via internetbank överföra pengar från 
styrelsens konton för sektionens räkning. Sektionskassör, samt 
sektionsordförande samt vice sektionsordförande har via internetbank 
rätt att bevaka samtliga av sektionens konton.   
   

3.1.2. Den av sektionsmötet antagna budgeten ska vara vägledande för 
sektionsstyrelsens ekonomiska verksamhet.   
   

3.1.3. Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas 
räkning på sektionens konton. Detta sparande är ämnat för närmast 
stående sektionsjubileum. Budgetsbestämt summa ska årligen tillföras 
sparandet.   
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3.1.4. Sektionen skall vid verksamhetsårets början och slut sträva efter att 
tillhandahålla en ekonomisk buffert på 50 000 kr. Denna buffert skall 
användas till att balansera sektionens ekonomi.   
   

3.2.  Sammanträdesregler   

3.2.1. Sektionsstyrelsen får, under mötespunkten ”övriga frågor”, ej besluta om 
högre belopp än 1/10 prisbasbelopp, eller frågor som eljest är av stor vikt.   
   

3.3.  Styrelsens verksamhet   
3.3.1. Det åligger ordföranden att   

Leda och fördela arbetet i sektionsstyrelsen   
• Leda och fördela arbetet i sektionsstyrelsen   
• Kalla till möten med Ledargruppen som består av 

ordförande, Bi6chef och Urf Höfvding Sektionsordförande, 
Festerichef och Fadderihöfvding.  

   

  3.3.2.   Det åligger den vice ordföranden att   

• Vara ordförande behjälplig och i dennes frånvaro inträda 
som ordförande   

• Ansvara för att sektionens traditioner bevaras   

• Leda sektionens kansli   

   

  3.3.3.   Det åligger intendenten att   

• Förvalta sektionens egendom egendomar  

• Ansvara för sektionens lokaler   

• Handha sektionens inköp- och försäljningsverksamhet 
bortsett från inköp rörande Urfadderiets fadderiets och Bi6s 
festeriets arrangemang   

   

  3.3.4.   Det åligger kassören att   

• Handha sektionens ekonomi   

• Leda Kassörsgruppen   

• Förvalta sektionens kassa och föra bok över sektionens 
inkomster och utgifter   

• Upprätta sektionsstyrelsens förslag till budget för 
kommande verksamhetsår   

• Upprätta bokslut efter avslutat verksamhetsår   

• Tillse att bokslut för fadderi och festeri genomförs   

• Efter genomfört verksamhetsår samredovisa fadderiets samt 
festeriets resultat i sektionens sammanställda resultat och 
balansräkning 
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• Tillse att de behörigheter anknutna till sektionens ekonomi 
överensstämmer med de som beslutats under sektionens 
möten 

• Tillse att skatteverket, banken eller liknande instanser ges 
tillgång till uppdaterade uppgifter om sektionens 
firmatecknare   

   

  3.3.5.   Det åligger studienämndsorförande styrelsen att    

• I studiefrågor representera STB och föra dess talan   

   

  3.3.6.   Det åligger informationschefen att   
• Handha sektionens informationsverksamhet   

• Föra sektionsstyrelsens protokoll   

• Handha sektionens arkiv och handlingar   

• Ansvara för och leda webbutskottet   

   

  3.3.7.   Det åligger ledamoten att   

• Ha övergripande koll på sektionens projektverksamheter    

• Vara övriga styrelseledamöter till hands vid behov   

4. Kansliet   
4.1.  Sektionens kansli är en samlingsplats för sektionens verksamhet.   

   

4.2.  Sektionens kanslis verksamhet   
  4.2.1.   Det åligger den utlandsansvarige att   

• Ansvara för att informera sektionens medlemmar om 
utlandsstudier    

   

  4.2.2.   Det åligger den alumniansvarige att   

• Ansvara för sektionens alumniverksamhet   

   

  4.2.3.   Det åligger arbetsmiljöombudet att   

• Rapporter om studenterna vid sektionens åsikter gällande 
arbetsmiljö (fysisk och psykosocial) till studentkårernas 
Centrala Arbetsmiljöombud   

• Ansvara för sektionsstyrelsen för sin verksamhet   

   

  4.2.4.   Det åligger miljöombudet att   

• Kontrollera att sektionens verksamhet följer universitetets 
miljökrav    

• Att bistå med sektionsstyrelsens arbete med att uppnå 
sektionens miljömål   

• Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet   
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  4.2.5.   Det åligger studienämndsordförande kansliet att   

• Leda arbetet i sektionens studienämnd   

   

  4.2.6.   Det åligger näringslivsansvarig att   

• Ansvara för att organisera och utveckla kontakter mellan 
STB och näringslivet   

• Handha sektionens sponsorverksamhet   

   

  4.2.7.   Det åligger rekryteringsansvarig att   
• Ansvara för och organisera marknadsföringen av STB 

gentemot gymnasieskolor och andra presumtiva studenter   

   

  4.2.8.   Det åligger festerichefen att   

• Ansvara för och leda sektionens festverksamhet  

• Tillse att samarbetet med övriga festerier fungerar 
tillfredsställande   

   

  4.2.9.   Det åligger fadderihöfvding att   

• Ansvara för och leda samt övervaka fadderiets verksamhet  

• Tillse att samarbetet med övriga fadderier fungerar 
tillfredsställande   

   

  4.2.10.  Det åligger jubileumskommittén projektledare att   

• Leda och övervaka jubileumskommitténs verksamhet  

  
4.2.11.  Det åligger kreativitetsansvarig att   

• Ansvara för sektionens journalistiska verksamhet   

 

  4.2.11.  Det åligger reduktören att   

• Ansvara för sektionens journalistiska verksamhet   

   

  4.2.12.  Det åligger pysselansvarig att   

• Ansvara för sektionens pysselverksamhet   

   

  4.2.12.  Det åligger Göranvarig att   

• Ansvara för GörU:s sektionsaktiviteter   

 

4.12.13. Det åligger BTD-kommitténs projektledare att 

• Leda och övervaka BTD-kommitténs arbete.  
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5. Utskotten    
5.1.  Sektionen har följande utskott: studienämnd (SN), näringslivsutskottet (NärU), 

alumniutskottet (Alumni), pysselutskottet (Pyssel), rekryteringsutskottet 

(RekU), utlandsutskottet (UtU), görutskottet (GörU), kassörsgruppen (KG), 

festeriet (Bi6), fadderiet (Urf), reduktionen (RedU) och webbutskottet (Webb) 

Kreativitetsutskottet (KreatU).   

   

5.2.  Webbutskottet   
5.2.1. Utskottet inrättar och leds av sektionens informationsschef, och arbetar 

med sektionens hemsida.   
   

5.2.2. Utskottet ansvarar för sektionens fotokatalog som årligen läggs upp på 
sektionens hemsida.   

 
5.2.  Kreativitetsutskottet   

5.2.1. Utskottet inrättas och leds av sektionens kreativitetsansvarige och 
arbetar med kreativitet på sektionen.   
   

5.2.2. Utskottet ansvarar för att upprätthålla sektionens hemsida, sektionens 
fotokatalog samt sektionens sida i Lithanian.   
   

5.3.  Reduktionen   
5.3.1. Utskottet inrättas och leds av reduktören, där utskottet arbetar med 

sektionens sida i ”LiTHanian”.   

   

5.3.  Näringslivsutskottet   
5.4.1. Näringslivsutskottet inrättas och leds av sektionens näringlivsansvarige, och 

arbetar med förmedling av kontakter mellan näringslivet och sektionen.   

   

5.4. Alumniutskottet   
5.5.1. Utskottet inrättas och leds av sektionens alumniansvarige och arbetar 

med sektionens alumniverksamhet.   
   

5.6.  Pysselutskottet   
5.6.1. Utskottet inrättas och leds av sektionens pysselansvarige och arbetar 

med uppgifter beslutande av sektionsstyrelsen t.ex. försäljning av 
sektionströjor.   
   

5.6.  Rekryteringsutskottet   
5.7.1. Utskottet inrättas och leds av rekryteringsansvarige och arbetar med 

rekrytering av nya studenter till utbildningarna teknisk biologi och kemisk 
biologi.   
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5.7.  Utlandsutskottet   
5.8.1. Utskottet inrättas och leds av sektionens utlandsansvarige och arbetar 

med att underlätta för sektionens medlemmar i deras önskan att studera 

utomlands samt delge sektionsmedlemmarna viktig information i dessa 

frågor.   

   

5.8. Görutskottet   
5.9.1. Görutskottet inrättas och leds av sektionens göransvarig och arbetar med 

sektionsaktiviter.   
   

5.9. Kassörsgruppen   
5.9.1. Kassörsgruppen inrättas och leds av sektionsstyrelsens kassör och 

arbetar för at samordna den ekonomiska verksamheten i styrelsen, 
fadderiet och festeriet.   
   

  5.9.2.  I kassörsgruppen ingår kassörerna i styrelsen, festerierfesteriet, fadderiet.   

6. Studienämnden    
6.1.  Studienämnden består av studienämndsordförande för styrelsen, 

studienämndsordförande för kansliet samt klassrepresentanter och 
masteransvarige masteransvarig 
   

7. Festeriet   
7.1. Ekonomisk verksamhet   

7.1.1. Festerichef och festerikasssör har genom fullmakt för festeriets konton 

rätt att sätta in och ta ut pengar från festeriets konton för sektionens 

räkning. Festerikassör har rätt att via internetbank överföra pengar från 

festeriets konton för sektionens räkning. Festerichef har rätt att genom 

internetbanken bevaka festeriets konton.   

   

7.1.2. Festeriet inleder sitt verksamhetsår med ett startbuffertbelopp på 50 000 
kr, exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999kr per 
person, för representation, från sektionens kapital.   
   

7.1.3. Festerichefen ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets verksamhet. 
Festerikassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets 
ekonomiska förhavande.   
   

  7.1.4.  Det åligger Festerikassören att   

• Förvalta festeriets kassa och föra bok över festeriets inkomster och 
utgifter   

• Upprätta festeriets bokslut efter avslutat verksamhetsår   

• Upprätta festeriets förslag till budget   
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 7.2 Invalsprocess 
7.2.1 Valberedningen väljer ut en invalsberedning som kommer att delta på 

Festeri intervjuerna, max 2 representanter per intervju, och sedan på 
mötet där styrelsen godkänner. Invalsberedningen kommer inte att tillföra 
något till diskussioner efter intervjun, utan sparar sina åsikter till 
godkännande mötet. Minst två men inte mer än tre representanter från 
sittande Festeri kommer att delta på intervjuerna och vara stöd vid inval. 
Om Festerichef eller Festerikassör är fördetta representanter av Festeri, 
räknas denne som en av de två representanterna. 

 
7.2.2 Styrelsen, invalsberedningen och nyvalda Festerichef och Festerikassör 

deltar på godkännande mötet av Festeri. 
 
7.2.3 Gruppen godkänns in i sin helhet. Om gruppen blir nekad att bli vald i sin 

helhet, ska ett nytt möte kallas till. 
 
7.2.4 Vid vakant post kan gruppen godkännas som den är men, om en ersättare 

hittas kommer ett nytt godkännande möte kallas till och endast den nya 
personen kan godkännas. Om någon tackar nej ses posten som vakant. 

  

   

8. Fadderiet   
8.1. Ekonomisk verksamhet   

8.1.1. Fadderihöfvding och fadderikassör har genom fullmakt för fadderiets 

konton rätt att sätta in och ta ut pengar från fadderiets konton för 

sektionens räkning. Fadderikassör har rätt att via internetbank överföra 

pengar från fadderiets konton för sektionens räkning. Fadderihöfvding har 

rätt att genom internetbanken bevaka fadderiets konton.   

   

8.1.2. Fadderiet inleder sitt verksamhetsår med ett startbuffertbelopp på 20 
000 kr, exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999 kr per 
person, för representation, från sektionens kapital.   
   

8.1.3. Fadderihöfvding ansvarar inför sektionsstyrelsen för fadderiets 

verksamhet Fadderikassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för 

fadderiets ekonomiska förehavande.   

   

  8.1.4.   Det åligger fadderiets kassör att   

• Förvalta fadderiets kassa och föra bok över fadderiets inkomster 
och utgifter   

• Under perioden första januari till sista juni föra bok över 
kostnader och inkomster förknippade med föregående 
verksamhetsår mot   

interimsfodringar och interimsskulder   
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• Under perioden första januari till sista juni föra bok samt 
specificera de kostnader och intäkter förknippas med 
nästkommande bokföringsår som skulder och fodringar   

• Efter sista juni genomföra bokslut på föregående fadderis 
bokföringsår   

• Efter avslutat verksamhetsår föra bok över kvarvarande 
interimsskulder samt interrimsfodringar, samt tydligt 
specificera dessa till nästkommande kassör   

• Upprätta fadderiets förslag till budget   

 
8.2 Invalsprocess 

8.2.1 Valberedningen väljer ut en invalsberedning som kommer att delta på 

Fadderi intervjuerna, max 2 representanter per intervju, och sedan på 

mötet där styrelsen godkänner. Invalsberedningen kommer inte att 

tillföra något till diskussioner efter intervjun, utan sparar sina åsikter till 

godkännande mötet. Minst två men inte mer än tre representanter 

representanter från sittande Fadderi kommer att delta på intervjuerna 

och vara stöd vid inval. Om Fadderihöfvding eller Fadderikassör är 

fördetta representanter av Fadderiet, räknas denne som en av de två 

representanterna. 

 

8.2.2 Styrelsen, invalsberedningen och nyinvalda Fadderihöfvding och 

Fadderikassör deltar på godkännande mötet av Fadderiet. 

 

8.2.3 Gruppen godkänns in i sin helhet. Om gruppen blir nekad att bli vald i sin 

helhet, ska ett nytt godkännande möte kallas till. 

 

8.2.4 Vid vakant post kan gruppen godkännas som den är men om en ersättare 

hittas kommer ett nytt godkännande möte kallas till och endast den nya 

personen kan godkännas. Om någon tackar nej ses posten som vakant. 

9. Jubileumskommittén   
9.1. Jubileum firas vart femte år med start år 1996 då sektionen bildades.   

   

9.2. Jubileumskommittén tillsätts i samband med jubileum samt upplöses efter 
genomfört jubileum.   
   

9.3. Jubileumskommittén projektledare ansvarar inför sektionsstyrelsen för 
jubileumskommitténs verksamhet.   
   

9.4. Det åligger jubileumskommittén Info/PR-ansvarig att handha 
jubileumskommitténs informations- och PR-verksamhet.   
   

9.5.  Jubileumskommitténs ekonomi handhas av sektionskassören.     
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10. Representanter    
10.1. De år BTD anordnas av annan instans än STB nominerar sittande 
sektionsstyrelse, under hösten, två representanter till BTS för kommande 
kalenderår. Dessa representanter ska även ingå i näringslivsutskottet. De år BTS 
anordnas av STB väljs en projektledare till BTD av sektionsmötet (höstmötet). Denne 
projektledare sitter även i BTS. Projektledaren får sedan i samråd med 
sektionsstyrelsen välja ut en kommitté. I denna kommitté väljs en särskild 
ekonomiansvarig som blir den andra representanten i BTS. 

   
10.2. Det åligger representanterna vid BTS att   

       10.2.1.     Representera STB i BTS    

   

  10.2.2.  Informera sektionen om BTS och BTDs verksamhet   

 

              10.2.3. Tillse att studenterna vid STB har möjlighet att delta vid BTD   

   

  10.2.4.  Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet   
   

11. Revisorerna   
11.1. Två sektionsrevisorer väljs på vårmötet. Dessa jobbar tillsammans med att 

granska förvaltnings- och redovisningsrevisionen för fadderiet, festeriet och 
sektionsstyrelsen.   
   

11.2. Revisorssuppleanten skall vara de ordinarie revisorerna behjälplig.   
   

11.3. Revisorernas arbete utförs utifrån de riktlinjer som finns uppsatta. 

Riktlinjerna för revisorernas arbete antas på det konstituerande 

sektionsstyrelsemötet och ändringar kan göras efter beslut på 

sektionsstyrelsemöte.   

   

11.4. Halvårsredovisning av hela sektionens ekonomi skall genomföras av 
revisorerna samt redovisas för sektionsstyrelsen.   
   

12. Valberedningen   
12.1. Valberedningens arbete styrs av ett policydokument. Policydokumentet antas 

på det konstituerande sektionsstyrelsemötet och ändringar kan göras efter 
beslut på sektionsstyrelsemöte.   
   

12.2. Det åligger valberedningen att   

• Nominera kandidaterna till de befattningar som ska tillsättas av 
sektionsmötet   

• Senast 8 läsdagar före respektive sektionsmöte lägga fram sitt 
förslag till sektionsstyrelsen   
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• Koka, eller på annat sätt bereda samtliga på sektionens jordliga 
territorium strandade valar, samt sy ganska mjuka mockasiner av 
deras hud   

   

13. Övriga funktionärer   
13.1. Det åligger E-kolvsansvarig att   

• Vara medlem i den nya sektionsstyrelsen när hen väljs 

•  Överta sittande E-kolvsansvarig uppgifter då nya E-kolvsansvarigs 
verksamhetsår börjar.    

• På vart och ett av sektionsmötena under hens verksamhetsår uppvisa 
sektionens E-kolv samt förevisa hur denna icke bör drickas ur. 
Förevisningen sker genom att E-kolsansvarig hydratiserar sin strupe 
så smått med E-kolvens förberedda vätskeinnehåll var gång 
mötesordföranden slår med klubban   

• Förtära eventuellt överblivet vätskeinnehåll i E-kolven efter varje 
sektionsmöte   

• Se till att sektionens E-kolv förvaras tryggt och säkert, för att 
sektionen inte ska förfalla likt romarrikets bistra denaturering  

• Vald E-kolvsansvarig bör finna en ställföreträdare vid de 
sektionsmöten som hen ej kan närvara vid   

• E-kolvsansvarig väljs på Wintermötet efter det att samtliga 
styrelseledamöter har blivit invalda. Det åligger sittande styrelse att 
planera och genomföra den tävling, genom vilken ny E-kolvansvarig 
väljs   

   

14. Ekonomiska riktlinjer   
14.1. Kontanthantering   

14.1.1. Vid verksamhetsårets slut skall samtliga avgående och tillträdande 
kassörer inventera kassaskåpet. Av kassörerna tillsammans ansedda 
rimliga växelkassor får behållas i kassaskåpet under sommaren. Dock får 
kassaskåpets innehåll ej överstiga 2*prisbasbelopp.   

14.2. Årsbudget samt budget inför större arrangemang för fadderi och för festeri 
skall redovisas samt godkännas av sektionsstyrelsen.   
   

14.3. Styrelsen, festeriet och fadderiet skall kontinuerligt redovisa ekonomisk 
verksamhet för sektionsstyrelsen.    

 
15. Samarbeten 
STB har samarbete med följande föreningar. Dessa regleras i separat avtal. 

• QQQ 
• Phitau 

 
16. Övriga dokument 
Styrelsen har riktlinjer för styrning av verksamheten. 
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        16.1 Informationspolicy för STB 
Sektionen har en policy för informationsspridning som finns tillgänglig hos 
informationschefen för STB. Syftet med dokumentet är att skapa en enhetlig 
och organiserad informationsspridning för STB. Dokumentet ägs av 
sektionsstyrelsen. 
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Yrkanden 

 
Yrkande 1 
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Elektroniskt yrkande 2a.  

(2017-11-14) Lina Grudd yrkar att:  

 

”Istället för att lägga 500 kr på endast fanans ställning höja summa till upp till 1000 kr 
för att även uppdatera tyget på fanan till nya loggan. Pengarna ska tas från det 
resterande beloppet som skall rabattera sektionsaktivas.” 
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Elektroniskt yrkande 2b.  

(2017-11-14) Emma Sandqvist Wedin yrkar att:  

 

”Att höja summan på 500 kr till fanans ställning till 2000 så att hela fanan kan 
uppdateras, både ställningen och tyget på fanan.” 
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Elektroniskt yrkande 2c.  
(2017-11-14) Emma Sandqvist Wedin yrkar att:  
 

”Att höja summan från 500 kr till 2000 kr, så att både ställning och tyg till fanan kan 
uppdateras. Överblivet belopp skall läggas på att rabattera sektionsaktivas.” 
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Elektroniskt yrkande 2d.  

(2017-11-14) Gustav Björk yrkar att:  

 

”Istället för att lägga 500 kr på endast fanans ställning höja summa till upp till 2000 kr 
för att även uppdatera tyget på fanan till nya loggan. Pengarna ska tas från det 
resterande beloppet som skall rabattera sektionsaktivas.”  
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Närvarolista Höstmöte 2017-11-13 
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