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Kallelse till Sektionsmöte: Höstmöte 2015-11-17 

Tid: tisdag den 17 november kl. 17.30 

 

Plats: C2, C-huset 

 

Kallade: Sektionens medlemmar, Sektionsrevisorer, LinTeks styrelse 14/15, 

Programnämndsordförande PKB Helena Herbertsson 

 

Övrigt: Vill motioner skickas in måste detta skickas in till styret senast den 3:e 

november. 

Mat och dryck kommer att serveras under mötet. 

Kom ihåg att ta med LiU-ID. Utan det får du inte rösta. 

Den 11:e november kommer styrelsen att hålla i ett sektionsforum där motioner, 

propositioner och handlingarna kan diskuteras. Finns även tillfälle att fråga 

styrelsen om det är något man funderar kring gällande mötet eller sektionen. 
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Förslag till 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. Rapporter och meddelanden 

10. Behandling av Festeriet 14/15 ekonomi 

11. Behandling fadderiets 2014 slutresultat samt balansräkning 

12. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen under 

verksamhetsåret 14/15 

13. Behandling av revisionsberättelse för verksamheten och verksamhetsåret 14/15 

14. Fastställande av sektionens sammanställda resultat och balansräkning från 

2014/2015 

15.  Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning 

16.  Ansvarsfrihet för styrelsen 2014/2015 

17.  Antagande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015/2016 

18.  Motion rörande förändring av invalsprocessen av Festeri (andra läsningen) 

19.  Motion rörande förändring av invalsprocessen av Fadderi (andra läsningen) 

20. Proposition rörande ändring av begäran om sektionsmöte 

21.  Proposition rörande borttagning av BUSansvarig och BUSutskottet 

22.  Proposition rörande ändring av sammanträdesregler för sektionsstyrelsen 

23.  Proposition rörande ändring av utbetalning av klädbidrag till fadderiet och 

festeriet 

24.  Fyllnadsval av Valberedningen  

25.  Fyllnadsval av Utlandsansvarig  

26.  Fyllnadsval av BUSansvarig 

27.  Fyllnadsval av Alumniansvarig 

28.  Fyllnadsval av Miljöombud 

29. Val av Fadderihövding 

30. Val av Fadderikassör 

31. Interpellationer 

32.  Övriga frågor 

33. Mötets avslutande 
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Beslutsförslag 

15. Proposition rörande disposition av vinst eller förlusten enligt fastställd 

balansräkning  

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

16. Ansvarsfrihet till styrelsen 14/15  

Beslutsförslag 

Att ge ansvarsfrihet till styrelsen 14/15 samt Urf kassör 2014 och Bi6 kassör 14/15 

 

17. Antagande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015/2016 

Beslutsförslag 

Att antaga verksamhetsplanen för styrelsen 15/16  

 

18. Motion rörande förändring av invalsprocessen av Festeri (andra läsningen) 

Beslutsförslag  

Att bifalla motionen i sin helhet  

 

19. Motion rörande förändring av invalsprocessen av Fadderi (andra läsningen)   

Beslutsförslag  

Att bifalla motionen i sin helhet  

 

20. Proposition rörande ändring av begäran om sektionsmöte 

Beslutsförslag  

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

21. Proposition rörande borttagning av BUSansvarig och BUSutskottet 

Beslutsförslag  

Att bifalla propositionen i sin helhet 

 

22. Proposition rörande ändring av sammanträdesregler för sektionsstyrelsen 

Beslutsförslag  

Att bifalla propositionen i sin helhet 

 

23. Proposition rörande ändring av utbetalning av klädbidrag till fadderiet och festeriet 

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet 

 

24. Fyllnadsval till Valberedningen 

Beslutsförslag  

Att till Valberedningen välja Desiree Del Rosario, KB1, Elizabeth Lavalier, KB1 och Cecilia 

Persson, TB1 

 

25. Fyllnadsval till Utlandsansvarig 

Beslutsförslag  

Att till Utlandsansvarig fyllnadsvälja Lisa-Marie Erlandsson, KB2civ 

 



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2015 
2015-11-17 

4 
  DH   EES   WL   EM 

26. Fyllnadsval till BUSansvarig 

Beslutsförslag  

Att till Busansvarig fyllnadsvälja vakant 

 

27. Fyllnadsval till Alumniansvarig 

Beslutsförslag  

Att till Alumniansvarig välja Julia Bjers, KB2 civ   

 

28. Fyllnadsval av Miljöombud 

Beslutsförslag  

Att till Miljöombud välja Johanna Book Isaksson, TB2 

 

29. Val av Fadderihöfvding 

Beslutsförslag  

Att till Fadderihöfvding välja Tom Axelsson, TB4 

 

30. Val av Fadderikassör 

Beslutsförslag  

Att till Fadderikassör välja Nicolas Sundqvist, TB3  
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Mötesprotokoll 

Datum: 2014-11-12 

Tid: 17.30 

Plats: C2 

§ 1. Mötets öppnande 

Amanda Granqvist förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Val av mötesordförande 

Mötet beslutar att välja David Hallberg till mötesordförande. 

§ 3. Val av mötessekreterare 

Mötet beslutar att välja Emma Enocksson Svensson (Informationschef, sektionsstyrelsen 

15/16) till mötessekreterare. 

§ 4. Val av justeringsperson tillika rösträknare 

Mötet besluta att välja William Lövfors och Elin Mattsson till justeringspersoner tillika 

rösträknare. 

§ 5. Justering av röstlängden 

Röstlängden fastställs till 96 personer. Röstlängden justeras löpande. 

§ 6. Adjungeringar 

Inga adjungeringar. 

§ 7. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.  

§ 8. Mötets behöriga utlysande 

Enligt stadgarna ska tid och lokal skickas ut till sektionen 15 läsdagar innan mötet, detta 

skickades ut 12 oktober. Kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast 10 läsdagar innan 

sektionsmötet, kallelsen gick ut den 2 november. Samtliga handlingar ska vara sektionen 

tillhanda senast 5 läsdagar innan mötet, dessa skickades ut 9 november. 

Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

§ 9. Rapporter och meddelanden 

Rapporter och meddelande finns att läsa i Bilaga 1. 
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§ 10. Behandling av Festeriet 14/15 ekonomi 

Erik Pettersson (Kassör, Bi6 14/15) presenterar Festeriet 14/15 ekonomi. 

Behandling av Festeriet 14/15 ekonomi med ekonomisk berättelse finns att läsa i Bilaga 2. 

Mötet beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna. 

§ 11. Behandling Fadderiets 2014 slutresultat samt balansräkning 

Victoria Bohman (Kassör, Urfadderiet 2014) presenterar Fadderiet 2014 slutresultat och 

balansräkning. 

Behandling av Fadderiet 2014 ekonomi med ekonomisk berättelse finns att läsa i Bilaga 3. 

Mötet beslutar att lägga Fadderiet 2014 slutresultat samt balansräkning till handlingarna. 

§ 12. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen under 

verksamhetsåret 14/15 

Amanda Granqvist (Kassör, sektionsstyrelsen 14/15) och Mona Mrad (Ordförande, 

sektionsstyrelsen 14/15) presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 

styrelsen under verksamhetsåret 14/15. 

Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen under 

verksamhetsåret 14/15 går att läsa i Bilaga 4 och 5A. 

Mötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen för styrelsen under verksamhetsåret 

14/15 till handlingarna. 

§ 13. Behandling av revisionsberättelse för verksamheten och verksamhetsåret 14/15 

Elin Björkman och Mattias Köpsén (Sektionsrevisorer, 14/15) presenterar revisionsberättelse 

för verksamheten och verksamhetsåret 14/15. 

Behandling av revisionsberättelse för verksamheten och verksamhetsåret 14/15 går att läsa i 

bilaga 5B. 

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen 14/15 till handlingarna. 

§ 14. Fastställande av sektionens sammanställda resultat och balansräkning från 

2014/2015 

Mötet beslutar att fastställa sektionens sammanställda resultat och balansräkning till 23920,35 

kr.  

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

Propositionen presenteras av Johannes Salomonsson (Kassör, sektionsstyrelsen 15/16). 
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Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning går att läsa 

i Bilaga 6. 

Yrkanden 1a och 1b lades. Dessa slogs ihop.  

Mötet beslutar att bifalla propositionen första läsningen med yrkande förslag.  

§ 16. Ansvarsfrihet för styret 14/15 

Närvarande från styrelsen 14/15 avsäger sig sina röster i beslutet om ansvarsfrihet till 

styrelsen 14/15. 

Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till styrelsen 14/15. 

§ 17. Antagande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015/2016 

Verksamhetsplan för sektionsstyrelsen 15/16 finns att läsa i Bilaga 7. 

Mötet beslutar att anta verksamhetsplanen för styrelsen 15/16 i sin helhet. 

§ 18. Motion rörande förändring av invalsprocessen av Festeri (andra läsningen) 

Maria Madan Andersson presenterar motionen. 

Mötet beslutar att slå ihop §18 och §19.  

§ 19. Motion rörande förändring av invalsprocessen av Fadderi (andra läsningen) 

Maria Madan Andersson presenterar motionen. 

Mötet beslutar att bifalla andra läsningen av motionerna.  

§ 20. Proposition rörande ändring av begäran om sektionsmöte 

Lovisa Sorjonen (Intendent, sektionsstyrelsen 15/16) presenterar propositionen. 

Proposition rörande ändring av begäran om sektionsmöte finns att läsa i Bilaga 10. 

Mötet beslutar att bifalla första läsningen av propositionen i sin helhet. 

§ 21. Proposition rörande borttagning av BUSansvarig och BUSutskottet  

 Lina Grudd (Vice Ordförande, sektionsstyrelsen 15/16) presenterar propositionen. 

Proposition rörande borttagning av BUSansvarig och BUSutskottet finns att läsa i Bilaga 11. 

Yrkande 2 lades. Yrkande 2 dras tillbaka.  

Mötet beslutar att bordlägga punkten till wintermötet för att undersöka detta närmare. 
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§ 22. Proposition rörande ändring av sammanträdesregler för sektionsstyrelsen  

Annie von Scheele (Ledamot, sektionsstyrelsen 15/16) presenterar propositionen. 

Proposition rörande ändring av sammaträdesregler för sektionsstyrelsen finns att läsa i Bilaga 

12. 

Mötet beslutar att bifalla första läsningen av propositionen i sin helhet. 

§ 23. Proposition rörande ändring av utbetalning av klädbidrag till fadderiet och 

festeriet 

Johannes Salomonsson (Kassör, sektionsstyrelsen 15/16) presenterar propositionen. 

Proposition rörande ändring av inval av revisorer finns att läsa i Bilaga 13. 

Mötet beslutar att bifalla första läsningen av propositionen i sin helhet. 

§ 24. Fyllnadsval till Valberedningen  

Mötet beslutar att till valberedningen fyllnadsvälja Desiree Del Rosario, KB1, Elizabeth 

Lavalier, KB1 och Cecilia Persson, TB1. 

§ 25. Fyllnadsval till Utlandsansvarig  

Mötet beslutar att till Utlandsansvarig fyllnadsvälja Lisa-Marie Erlandsson, KB2civ. 

§ 26. Fyllnadsval till Busansvarig 

Mötet beslutar att till Busansvarig fyllnadsvälja vakant. 

§ 27. Fyllnadsval till Alumniansvarig 

Mötet beslutar att till Alumniansvarig fyllnadsvälja Julia Bjers, KB2civ. 

§ 28. Fyllnadsval av Miljöombud  

Mötet beslutar att till Miljöombud välja Johanna Book Isaksson, TB2.  

Mötet ajourneras i 20 minuter till 20:10.  

§ 29. Val av Fadderihövding 

Mötet beslutar att till Fadderihöfvding välja Tom Axelsson, TB4. 

§ 30. Val av Fadderikassör 

Mötet beslutar att till Fadderikassör välja Nicolas Sundqvist, TB3. 
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§ 31. Interpellationer 

Inga interpellationer. 

§ 32. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 35. Mötets avslutande 

Mötesordförande David Hallberg förklarar mötet avslutat. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet  

Bilaga 2A Bi6 14/15:s resultatrapport 

Bilaga 2B Bi6 14/15:s balansrapport 

Bilaga 2C Ekonomisk berättelse Bi6 14/15 

Bilaga 3A Urfadderiets balansrapport VT2015 

Bilaga 3B Urfadderiets resultat- och balansrapport  

Bilaga 3C Ekonomisk berättelse Urfadderiet 2014 

Bilaga 4A  Styrelsen 14/15:s resultatrapport 

Bilaga 4B  Styrelsen 14/15:s balansrapport  

Bilaga 5A Verksamhetsberättelse Styrelsen 2015/2016 

Bilaga 5B Revisionsberättelse 14/15 

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

balansräkning 

Bilaga 6B Fördelning av budgetöverskott 

Bilaga 7  Verksamhetsplanen 2015/2016 

Bilaga 8  Motion rörande förändring av invalsprocessen av festeriet 

Bilaga 9 Motion rörande förändring av invalsprocessen av fadderiet 

Bilaga 10  Proposition rörande ändring av begäran om sektionsmöte 

Bilaga 11 Proposition rörande borttagning av BUSansvarig och BUSutskottet 

Bilaga 12  Proposition rörande ändring av sammanträdesregler för sektionsstyrelsen 

Bilaga 13 Proposition rörande ändring av utbetalning av klädbidrag till festeriet och 

fadderiet 

Bilaga 14 Motivering till valberedningens förslag av kandidater  

Bilaga 15 Stadgar med ändringar 

Bilaga 16 Reglemente med ändringar 
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Bilaga 1 

Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet  

Styrelsens arbete fram tills idag:  

• Sommarträff där vi tog fram ett gruppkontrakt och började fila på verksamhetsmål 

• Reglementet och stadgarna har reviderats 

• Märkesbacken har målats och styrelsen deltog vid en del aktiviteter under Nolle-P så 

som hajken, stadsfinalen och skolorienteringen 

• Inspirationsdag med LinTek 

• En infopub för nya ettan där alla utskott presenterades och man fick anmäla intresse 

• Delar av styrelsen har deltagit vid BTD i Umeå 

• Styrelsen har bakat inför sektionsforumet inför höstmötet 

• Anordnat ett stormöte för både styrelsen och kansliet att delta vid där det diskuterades 

om utskottens representation 

• Beställt in och delat ut overaller till alla ettan 

• Deltagit vid ”Teknologers insamlingsvecka för flyktingar” och tillsammans med 

sektionen samlat in 9050:- 

Ordförande Amanda Granqvist  

Hittills så har mestadels av arbetet bestått av att försöka få styret att sträva mot samma mål, 

vilket bland annat har gjorts genom att skriva en verksamhetsplan inför kommande 

verksamhetsår. Jag har mailat ofantligt många personer både här vid LiU och vid andra 

universitet för att styre upp aktiviteter och dylikt för kommande år. Jag har jobbat en hel del 

med handlingarna inför detta möte, mestadels tillsammans med resterande styrelse men också 

en del själv. Reglementet och Stadgarna har granskats och det som inte stämt överens med 

styrelsens och sektionens motiv har ändrats och ska förhoppningsvis röstas igenom nu. Jag 

har deltagit på ordföranderåd med de andra TekFak-ordföranden. I övrigt så har det 

kontinuerliga arbetet rullat på mycket bra, kallelser har skrivits och möten har hållits. Jag 

deltog även tillsammans med kassören på LiU-stores extrainsatta sektionsmöte. 

Amanda Granqvist 

Ordförande 2015/2016 

Vice ordförande Lina Grudd 

Under hösten har fokus legat på att kicka igång och utveckla kansliet. Vi har haft möten, kick-

off, skrivit gruppkontrakt och massa annat kul. Förutom det har jag utfört allmänt 

styrelsearbete.  

Lina Grudd 

Vice ordförande 2015/2016 

Ledamot Annie Von Scheele 
Sedan jag gick på som ledamot har jag mest deltagit i styrelsearbetet och hjälpt till vid olika 

arrangemang som styrelsen har ordnat såsom stadsfinalen i nolle-p och utskottspuben i början 

av hösten. Jag har även börjat kolla på alternativ på lokaler där vi kan ha sektionsaktivas till 

våren.  

Annie Von Scheele  

Ledamot 2015/2016 
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Kassör Johannes Salomonsson  
Som kassör har jag arbetat med att sammanställa äskningar för 2016 som granskats och 

godkänts av KB-nämnden. Jag har även sammankallat sektionens kassörer och revisorer till 

möte och deltagit i kassörsrådet tillsammans med alla tekfak-kassörer och vice kårordförande. 

Utöver detta var jag med vid bokslutet av föregående verksamhetsår och fört den löpande 

bokföringen.  

Johannes Salomonsson 

Kassör 2015/2016  

Informationschef Emma Enocksson Svensson 
Sedan vårmötet har jag självklart tagit över posten från min styret-mamma. Jag har skickat ut 

information till sektionen via Facebook och mail men också lite på hemsidan. Mitt största 

arbete hittills har dock varit att skriva massor protokoll på alla möten jag gått på och svarat på 

massor mail. Mycket av jobbet nu på hösten har varit att revidera stadgarna och reglementet 

inför höstmötet. Jag har även deltagit på LiU-stores höstmöte, LinTeks inspirationsdag. 

I webutskottet har vi inte gjort så mycket i år men vi har börjat planera lite för våren. 

Emma Enocksson Svensson 

Informationschef 2015/2016 

Intendent Lovisa Sorjonen 
Sedan verksamhetsårets början har jag tagit upp beställningar, beställt overaller och 

labbrockar samt delat ut dessa till ettan. Jag har beställt pikéer och hoodies till styret och 

hoodies till kansliet. Jag har varit med och planerat inför stadsfinalen.  

Lovisa Sorjonen  

Intendent 2015/2016 

Bi6 chef Ronja Larsson  
Under hösten har mycket skett och Bi6 har haft fullt upp med både planering och jobb. Redan 

tidigt i somras lades ett preliminärt schema för Bi6 året, planering av N0lle-p inklusive 

n0llephesten och planering av Snutte. Den senaste tiden har även Bi6 genomfört en del 

evenemang som vi planerat för ett tag, så som Ovveinvigning och Tentakravallen. Det som 

ligger framför oss nu är bland annat Herr & Dam (Sektionens herr och dam sittning) och 

Snutte, något som vi ser väldigt mycket fram emot. Några få ändringar över datum har fått lov 

att korrigeras från det preliminära schemat som lades i somras, men annars flyter allt på som 

planerat. 

Ronja Larsson 

Festerichef 2015/2016  

Urfadderist höfvding Emil Arkstål 
Hej och hå, här kommer rapporter och meddelanden från Urfadderiet: Sedan det förra 

sektionsmötet har Urfadderiet (ej i kronologisk ordning): 

- Haft en sommarträff som sträckte sig från onsdag eftermiddag till söndag 

eftermiddag,1-5 juli (med transporttid inräknad) där vi gick igenom de sista detaljerna 

inför Nolle-P, dubbelkollade alla kravspecifikationer och personsscheman, 

gyckeltränade, fotade, danstränade, marschtränade och filmade. 

- Utvärderat gruppen och höstens arbete genom möten, uppdateringsmail samt 

utvecklingssamtal.  

- Påbörjat utvärdering av Nolle-P med: 
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o Faddrar  

o Nollan (Ettan)  

o Generalsgruppen  

o Klassföräldrar  

o Primfaddrar  

o Bi6  

o TackLing (because Tbling)  

o Den egna gruppen (poster, arr-fördelning och liknande)  

- Fortsatt med stående 3h möte varje söndag samt gyckelträningar (ej under sommaren)  

- Rakat oss  

- Börjat planera Öl&Bacon - Börjat planera ytterligare ett antal event som för tillfället 

är lite småhemliga, teehee  

- Utfört Nolle-P  

- Påbörjat testamente och har som mål att kunna lämna över det i digitalt format så fort 

nya Urfadderist Höfvding och Urf-kassör är valda.  

Emil Arkstål 

Urfadderist höfvding 2015/2016 

Göransvarig Mia Simonsson 
Sedan jag blev vald till posten på vårmötet har det hunnit ske en hel del! Jag hade en del 

planeringsmöten redan innan sommaren och pratade mycket med min "mamma" om hur man 

kan förbättra och utveckla utskottet och dess arrangemang. Under n0lle-p rekryterades 

medlemmar och sedan igen efter info-puben, men då med fokus på 1:an. Vi är nu ett glatt 

gäng på 24 personer som ses på lunchmöte varje vecka och har tillsammans hunnit hålla i två 

lyckade pubar (en Öl-pub med quiz och nu senast Tentakravall-pub då vi även bjöd in D-

sektionen) samt en pluggstuga där vi fick besök av LinTek:s Mattehjälpen. Uppslutningen har 

varit väldigt bra! Vi planerar för tillfället fler pubar, en till pluggstuga innan jul och lite andra 

aktiviteter. Vi har dessutom två olika undergrupper som jobbar med Beerlympics och vinterns 

skidresa. GörU ska under våren vara med i Kårallens pubavtal och därför planeras önskade 

pubdatum redan nu och jag ska på bokningsmöte med DC och andra pubavtalsmedlemmar i 

slutet av november. Utöver detta så taggar vi såklart Snutte och Jubileumsveckan! 

Mia Simonsson 

Göransvarig 2015/2016 

Studienämnden Kansliet och Styret 

Sedan invalet har vi samlat vårt utskott, lagt upp en plan för året och satt upp mål genom en 

självutvärdering. Vi har även genomfört kursutvärderingen av HT1. Vi har även gått på ett 

flertal postspecifika möten, bland annat med UR, i vilket alla TekFak-Snordfar sitter, men 

även på PPG-möten för att diskutera våra utbildningar. Vi har även deltagit i ett nämndmöte i 

vilket utbildningarna diskuteras och det finns möjlighet att klubba igenom ändringar. På 

nämndmötes slog det igenom att det ska komma en ny valbar kurs för TB. Biomedicinsk 

modulering och simulering (namnet kan komma att bytas). Vi har även haft möten med 

masteransvarig om ett framtida projekt. 

Lisa Blomquist 

Ellen Ingemarsson 

Studienämnden 2015/2016 

Närlingslivsansvarig Andrées Järrendahl 
Under den första perioden har jag fokuserat mycket på att lära utskottet vad man ska säga och 

skriva till företag då det har kommit jättemånga nya till utskottet. Sedan är jag även i kontakt 
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med naturvetarna så de kommer förhoppningsvis hit i början av december så håll utkik efter 

det! Som bts-representant har jag även tagit upp och fixat med anmälningar för 

bioteknikdagarna i Umeå. 

Andrées Järrendahl 

Närlingslivsansvarig 2015/2016  

Miljöombud Lovisa Sandell och tillförordnad miljöombud Johanna Book Isaksson 

Under Nolle-P ansvarade Lovisa för en station på skolvandringen där Nollan fick tävla i 

sopsortering. Under höstens gång har vi haft möte med miljöansvarig i Göru och planerat in 

möten med miljöansvarig i URF respektive Bi6, för att informera samt utvärdera Nolle-P och 

evenemang. Vi planerar för tillfället ett gemensamt evenemang tillsammans med Y-sektionen, 

KogVet & ELIN. Vi har också gått en miljöutbildning tillsammans med miljöansvariga på 

andra Gröna Sektioner samt haft möte där vi bl.a. diskuterade LiU:s nya miljömål och hur 

sopsorteringen efter stora evenemang på campus kan underlättas. Arbetet med att uppdatera 

miljöplanen har också påbörjats. 

Lovisa Sandell, Miljöombud 2015/2016 

Johanna Book Isaksson, Tillförordnad miljöombud 2015/2016 

Rekryteringsansvarig Ellen Einarsson 
Jag har utsett en hemmissioneringsansvarig i utskottet! Hemmissioneringen kommer att 

hanteras som vanligt med enda egentliga skillnaden att vi från utskottet försöker komma iväg 

nu på hösten, så att alla har kött på benen när det gäller att tagga igång övriga medlemmar att 

hemmissionera! Vad gäller närrekryteringen så satsar TekFak även i år på en samordnad 

närrekrytering, så en projektgrupp arbetar med det och vi har en representant från utskottet 

som sitter med där å TBi:s vägnar. Vi har även en representant i arrangörsgruppen för 

TekNat-mässan som äger rum i vår och som kommer att bli awesome! Och så till det absolut 

bästa… vi fick tag i flytande kväve, så vi bjöd på egengjord glass i vår monter under 

populärvetenskapliga veckan!! I övrigt har vi mestadels fikat på utskottsmötena.  

Ellen Einarsson  

Rekryteringsansvarig 2015/2016 

Tillförordnad utlandsansvarig Lisa-Marie Erlandsson 
Jag har haft möte med Kia och vi har diskuterat om hur vi ska promota för att TBI-sektionen 

ska vilja åka utomlands och kommit fram till att vi ska ha en lunchföreläsning till våren samt 

försöka ha något slags event efter utlandsinfon som går varje höst med start ht 16. I samband 

med eventen tänkte vi även ge ut en enkät och se hur utlandsinformationen hade kunnat bli 

bättre. Nu så ska jag träffa Kia igen och även Anna Klippinger kommer att närvara. Jag har 

fått en punkt på utskicken som går till alla alumner om de har varit utomlands och på så sätt 

se lite hur det påverkade deras utbildning och om de kanske jobbar utomlands eller liknande 

idag. Sedan håller jag på att försöka göra hemsidan enklare att finna info om vad det innebär 

att åka utomlands, lite intervjuer med studenter som varit utomlands mm. Det verkar som sagt 

som att samarbetet med LiTH International, utbildningsledare och utlandsutskotten kommer 

att tas upp igen så det som en bra grej. 

Lisa-Marie Erlandsson 

Tillförordnad utlandsansvarig 2015/2016  

Pysselansvarig Kajsa Lundqvist 
Under detta halvår har jag haft ganska mycket mailkontakt med mitt utskott, delvis för att 

kunna fastställa antalet gamla medlemmar och för att veta hur många mer jag kunde ta med i 

utskottet. Utskottet har där efter kallats 4 gånger för att planera en kick off och börja prata om 
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vad som vi vill göra samt vad som förväntas göras under året. Nu i dagarna sker vår sykväll 

för terminen och en del planerande kring den medföljer. Ut över detta har jag hjälpt till på 

kansliets station under nolleP och haft märkesförsäljning vid ovveutlämningen. 

Kajsa Lundqvist 

Pysselansvarig 2015/2016 

Tillförordnad alumniansvarig Julia Bjers 
Sedan jag blev invald har jag startat upp utskottet. Vi har börjat planera den första 

alumnipuben, som kommer att hållas i Göteborg. Vi har även börjat dra igång 

mentorskapsprogrammet, fastän det är något sent eftersom jag blev invald så sent. Vi har även 

börjat intervjua till vår alumnitidning som kommer skickas till alumnerna i vår. Vi i utskottet 

har även gjort en planering för vad vi ska göra under året och ungefär när vi behöver göra det. 

Julia Bjers 

Tillförordnad alumniansvarig 2015/2016 

Arbetsmiljöombud Elisabeth Westergren 
Jag har gått på möten med de olika arbetsmiljöombuden samt Studiesocialt ansvariga från 

Campus Valla. Jag jobbar hela tiden på att bli mer synlig för programmens studenter. Just nu 

håller jag på att knåpa ihop ett projekt för att förbättra studenternas arbetsmiljö och 

studiesociala miljö. 

Elisabeth Westergren 

Arbetsmiljöombud 2015/2016 

Reduktör Malin Strannermyr  
Under den period som gått har Reduktionen rest till Paris, hållit i intervjuer med aktuella 

personligheter, testat jodel, designat text och diskuterat himmelriken. 

Malin Strannermyr 

Reduktör 2015/2016 

Jubileumskommitténs projektledare Maria Madan-Andersson  
Vi i jubileumskommittén har under hösten börjat planera jubileumsveckan. Vi har bland annat 

bestämt datum för jubileet, bestämt vilka event vi vill anordna, bokat lokaler och börjat söka 

sponsorer.  

Maria Madan-Andersson 

Projektledare Jubileumskommittén 2015/2016 
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Bilaga 2A Bi6 14/15:s resultatrapport 
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Bilaga 2B Bi6 14/15:s balansrapport 

  



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2015 
2015-11-17 

19 
  DH   EES   WL   EM 

Bilaga 2C Ekonomisk berättelse Bi6 14/15 

Bi6 14/15  Ekonomisk berättelse   
   

Bi6 har under året huvudsakligen använt sina pengar till att skapa festliga evenemang 
för studenterna på Linköpings Universitet. Första terminen backade Bi6 något, vilket 
kompenserades genom att budgetera en vinst på Snuttefilmen 2015. Snuttefilmen gick 
lite väl bra och vi fick ett överskott i slutet av året som gick till delvis nästa års Bi6 för att 
göra en trevligare familjeträff och till styret för att bygga upp en buffert för sektionen.   
   

Två större problem har uppstått under året. Det första är betalningen till VHS som får 
pengar av Bi6 för att anordna Snutte-fredagen. Betalningen skedde kontant och det finns 
inget mer än en underskrift för att stärka att detta skett. Detta är dock något jag och min 
bäbis Alexander har lite planer på att förbättra då jag är ekonomiskt ansvarig i VHS i år.   
   

Det andra problemet var att det saknades 11 400 kr från kassan i när jag summerade allt 
i slutet av verksamhetsåret. Med hjälp av revisorerna hittade vi det troliga felet vilket 
var en inkorrekt inmatning i bokföringsprogrammet. Jag hade helt enkelt skrivit in en 
betydligt större vinst än vad som var fallet efter en fest på Skytte-C. Detta är dock inget 
som går att direkt bevisa då jag ej förde försäljningsdokument under festen. Jag och min 
bäbis som hjälpte till under festen har dock räknat ut, med hjälp av att kolla på hur 
mycket alkohol vi köpt och hur mycket som var kvar, en ungefärlig summa som det kan 
handla om och vi såg att den hamnar upp emot den summan som differentierar i slutet 
av året.   
  

Erik Pettersson  
Bi6 kassör 2014/2015  
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Bilaga 3A Urfadderiets balansrapport VT2015 
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Bilaga 3B Urfadderiets resultat- och balansrapport  
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Bilaga 3C Ekonomisk berättelse Urfadderiet 2014 

Ekonomisk verksamhetsberättelse - Urfadderiet 2014  
  
Det har gått mer än ett år sedan Nolle-P 2014; två väldigt roliga och minnesvärda veckor 
som, trots motgångar här och där, blev väldigt lyckade.   
 
Under våren uppnådde vi snabbt vårt sponsmål och lite mer därtill, och på detta sätt 
kunde vi lägga mycket pengar på aktiviteter under Nolle-P, samt även budgetera för 
aktiviteter efteråt.   
 
Efter Nolle-p upptäckte jag att vi hade plussat ungefär 20 000 utöver det som vi hade 
budgeterat för. Detta berodde på många olika faktorer. Däribland stort deltagarantal på 
aktiviteter, samt för försiktig uppskattning av bidrag och gemensam spons.   
 
Då vi från början hade siktat på att gå +/- noll så bestämde vi oss för att lägga mer 
pengar på våra nollan och faddrar. Vi lade mer pengar på Öl&Bacon, höll i Julmys, 
anordnade bowling, samt kunde ge ut nolle-dvd:er och nollemärken gratis.   
 
I slutändan så blev det en plussning för mitt verksamhetsår. Balansrapport och 
Resultatrapport visar att resultatet blev 2 784,36 kr.  
 
Victoria Boman 
 Kassör Urfadderiet 2014  
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Bilaga 4A Styrelsen 13/14:s resultatrapport 



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2015 
2015-11-17 

25 
  DH   EES   WL   EM 

 
  



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2015 
2015-11-17 

26 
  DH   EES   WL   EM 

Bilaga 4B Styrelsen 13/14:s balansrapport 
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Bilaga 5A Verksamhetsberättelse Styrelsen 

2014/2015 

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 1 

Beskrivning av målet, vad som ska uppnås och tillviss del hur 

Mål och vision 

Punkter från mål- och visionsdokumentet som detta verksamhetsmål berör 

Styrelsen ska därför 

Här punktas konkreta tillvägagångsätt för att uppnå verksamhetsmålen. Från dessa punkter 

kan man skriva individuella projektmål. 

Effektmål 

Effekterna som vi som styrelse vill uppnå med verksamhetsmålet. Underlättar vid 

utvärdering. Styrelse och kanslimedlemmar kan koppla sina verksamhetsplaner och 

projektmål till dessa effektmål  lätt för utskott att utvärdera  styrelsen uppnår 

verksamhetsmålet genom delegering. 

 

Projektplaner ska innehållande följande: 

 Vem som är ansvarig 

 Vilka aktiviteter som ska genomföras 

 Tidsramar för när aktiviteter ska påbörjas och genomföras 
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1.  Intern organisation och struktur 

 

Under verksamhetsåret 12/13 förändrades delar av STB:s organisation då ett kansli bildades. 

Under verksamhetsåret 13/14 så utökades kansliet med fler poster och styret minskades till sju 

personer samt bildades en helt ny post, Ledamot.  

Styret 13/14 skapade ett nytt internsystem för att underlätta skrivandet av t.ex. 

verksamhetsplaner och projektplaner. Internsystemet skapades även för att styret och kansliet 

enkelt ska kunna ta del av varandras arbeten. Delar av detta system anses inte vara helt klara 

och måste vidare utvecklas.  

Alla delar av STBs verksamhet bör hålla en god kvalité i sitt arbete.  

 

Mål och vision: 

 Styrelsen och kansliet ska ha en tydlig intern organisation 

 Styrelsen och kansliet ska ha en kontinuerlig kommunikation med varandra 

 Styrelsen och kansliet ska vara tilltalande för studenterna att engagera sig i  

 Posten Ledamot ska få en tydligare beskrivning av sitt arbete  

 

Styrelsen ska därför: 

 Fortsätta att förändra i stadgar och reglemente från föregående års mål ifall så behövs 

 Utveckla internsystemet; tydlig verksamhetsplan och strukturerade projektplaner 

 Engagera sig mer i kansliet; anordna stormöten och vara närvarande på kansliets 

aktiviteter 

 Undersöka andra sektioners poster i styrelsen och se vad för post som saknas för just 

TBi 

 Försöka utveckla valberedningens arbete 

 

Effektmål: 

 Få en mer tydlig och effektiv intern organisation 

 Underlätta styrelsen, kansliets och valberedningens arbete  

 Se till att fåtalet poster står vakanta inför vårmöte 2 

 Skapa en definition av posten Ledamot 

 

Ansvarig styrelsemedlem: 

Ordförande, Ledamot  

 

2 .  Utbildning 

Varumärket som TBi student grundar sig i att vi har en högkvalitativ utbildning, där både 

studenterna och våra framtida arbetsgivare är nöjda med vad vi lär oss.  Styrelsens ansvar är 

att se till att vi får en bra utbildning samt att den utvecklas.  
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Mål och vision: 

 Sektionens utbildningar ska hålla erkänd hög kvalité 

 Studenterna ska ha goda förutsättningar inför framtiden 

 Studenterna ska uppfatta en god gemenskap och familjär stämning på sektionen 

 

Styrelsen ska därför: 

 Undersöka hur man kan göra det mer attraktivt att utföra kursutvärderingar  

 Undersöka om pluggkvällar samt studiecirklar kan förbättras så att fler personer deltar  

 

Effektmål: 

 Studenterna ska känna att de har stöd av andra studenter på sektionen i sina studier 

 Studenterna ska känna att de lyckas med sina studier bättre efter deltagande på 

studiecirklarna 

 

Ansvarig styrelsemedlem: 

Studienämndsordförande Styret, Sandra Gustafsson  
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Bilaga 5B Revisorberättelse 
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Bilaga 6A Proposition rörande disposition av vinst eller 

förlust enligt fastställd balansräkning 

Under verksamhetsåret 2014/2015 uppvisade sektionen ett budgetöverskott på 23 
920,35 kr. Delar av detta överskott vill styret spendera på sektionens medlemmar och 
sådant styret anser att sektionen behöver.  

Sektionens nuvarande boombox fallerar i både kvalité och funktion så styrelsen vill 
därför lägga pengar på att köpa in en ny. Förslaget är att köpa in Bi6’s boombox som 
hela sektionen ska kunna dra nytta av.  

Att jobbare syns när sektionen anordnar event anses viktigt, både inom sektionen för 
att veta vilka som jobbar och utanför sektionen för att göra reklam. Styrelsen vill 
därför köpa in jobbartröjor som sektionsmedlemmar kan använda vid diverse 
evenemang.  

Nästa år fyller sektionen 20 år och detta ska självklart firas med dunder och brak och 
därför vill styrelsen lägga en del av överskottet till jubileet 2016.  

Om fem år firar sektionen ytterligare ett jubileum och för att det inte ska glömmas av 
vill styrelsen redan nu lägga undan en del av budgetöverskottet för jubileet 2021.  

De resterande pengarna från budgetöverskottet vill styrelsen använda för att spara 
ihop till en säkerhetsbuffert som ska kunna användas vid eventuella oförutsedda 
kostnader.  
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Bilaga 6B Fördelning av budgetöverskott 

Totalt Överskott:    23 920,35 kr  

Projekt  Uppskattat pris  

Boombox  2 400: -  

Jobbtröjor  3 500: -  

Jubileet 2016  5 000: -  

Jubileet 2021  8 000: -  

Säkerhetsbuffert  5 020,35: -  

Total summa:      23 920,35 kr  
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Bilaga 7 Verksamhetsplanen 2015/2016 

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 1   
Beskrivning av målet, vad som ska uppnås och tillviss del hur   
Mål och Vision  
Punkter från mål- och visionsdokumentet som detta verksamhetsmål berör  Styrelsen 

ska därför   

Här punktas konkreta tillvägagångsätt för att uppnå verksamhetsmålen. Från dessa punkter kan 
man skriva individuella projektmål.   
Effektmål   

Effekterna som vi som styrelse vill uppnå med verksamhetsmålet. Underlättar vid utvärdering. 

Styrelse och kanslimedlemmar kan koppla sina verksamhetsplaner och projektmål till dessa 

effektmål  lätt för utskott att utvärdera  styrelsen uppnår verksamhetsmålet genom 

delegering.   

  

Projektplaner ska innehållande följande:   
• Vem som är ansvarig   

• Vilka aktiviteter som ska genomföras   

• Tidsramar för när aktiviteter ska påbörjas och genomföras  
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Intern organisation och sammanhållning   

  

Under verksamhetsåret 12/13 förändrades sektionens organisation i och med 
bildandet av ett kansli, och under verksamhetsåret 13/14 så utflyttades en del av 
styrelseposterna till detta kansli och kvar blev endast sju stycken styrelsemedlemmar. 
Under verksamhetsåret 14/15 så arbetade man för att förbättra organisationens 
funktionalitet genom att försöka förbättra kommunikationen och sammanhållningen 
mellan kansliet och styrelsen. Detta resulterade i ett dokument med riktlinjer, 
”riktlinjer för kansliet”.  
Detta dokument ska under verksamhetsåret 15/16 ligga till grund för kansliets arbete. 
Det kan användas som stöd eller som idébank till evenemang. Tanken är att efter detta 
verksamhetsårs slut (alltså till verksamhetsåret 16/17) så ska beskrivningarna av 
utskotten i reglementet förtydligas baserat på dessa riktlinjer. Kommunikationen 
mellan styrelsen och kansliet ska även förbättras genom s.k. Stormöten där både 
kansliet och styrelsen är inbjudna.  
Tanken är även att om styrelsen och kansliet syns mer utåt på sektionen så blir antalet 
vakanta poster inför sektionsmötena färre och engagemanget inom sektionen ökar.  
  
Mål och vision  

-Sektionen ska ha en tydlig och effektiv intern organisation  
-Sektionen ska vara tilltalande för studenterna att engagera sig i  
  
Styrelsen ska därför  

-Hålla Stormöten där både kansliet och styrelsen är inbjudna  
-Hålla minst ett öppet styrelsemöte per termin  
-Se till så att riktlinjerna är tydliga och att kansliet får del av dessa  
-Tillsammans med kansliet omarbeta riktlinjerna så att de kan användas i reglementet 
-Försöka synas mer utåt på sektionen mot sektionsmedlemmarna  
  
Effektmål  

-Styrelsen och kansliet ska fungera som en enhet  
-Varierade evenemang ska arrangeras på sektionen för sektionens medlemmar  
-Tydlighet ska finnas i vem som ska göra vad i kansliet  
-Kansliets arbete ska underlättas och pressen på varje enskild utskottsledare ska 
förhoppningsvis lätta  
-Antalet vakantsatta poster inför sektionsmöten ska minska  
  
Ansvarig styrelsemedlem: Ordförande, Vice Ordförande  
  

Ekonomi- och sponsorverksamhet  

  

I nuläget så har sektionen en ganska osäker ekonomi som endast balanseras av en 
mindre buffert. Det är svårt att täcka upp för oväntade utgifter. Det är även svårt att ge 
tillbaka till sektionsmedlemmarna på det sättet styrelsen och kansliet önskar.   
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Styrelsen och kansliet har även haft svårt att hitta sponsorer till sektionen. Med fler 
sponsorer skulle sektionen kunna sprida sitt varumärke och på så sätt bli större och 
mer känd i näringsverksamheten.  
Ordförande och Vice ordförande är för närvarande de som tecknar STBs firma enligt 
stadgarna. Verksamhetsåret 14/15 uppkom vissa problem med den typen av 
organisation, och föreslaget var att Ordförande tillsammans med Kassören skulle bli 
STBs firmatecknare.  
  
Mål och visioner  

-Sektionen ska ha en stabil ekonomi  
-Studenterna ska ha goda förutsättningar inför framtiden  
-Sektionen ska aktivt eftersöka nya strategiska samarbeten, samt bevara och utveckla 
de nuvarande  
  
Styrelsen ska därför  

- Se över sektionens ekonomiska struktur och framtid  
-Se över sponsorverksamheten på sektionen  
-Samordna sponsorverksamheten på sektionen så att hela sektionen kan dra nytta av 
de sponsorer vi får  
-Undersöka varför Ordförande och Vice ordförande tecknar firman samt utvärdera 
konsekvenserna av att ändra detta till Ordförande och Kassör  
  
Effektmål  

-Sektionen ska få en stabil ekonomi med en buffert som täcker oväntade utgifter eller 
händelser  
-Sektionsmedlemmarna ska kunna få något tillbaka för sitt engagemang inom 
sektionen  
-Sektionen blir etablerad i näringsverksamheten  
-Sektionen har lätt att söka sponsorer  
-Kassörens arbete ska gå smidigare och firmatecknarna får mer insikt i sektionens 
ekonomiska förhållanden  
  
Ansvarig: Kassör  

  

Kontinuitets- och Policydokument  

Vid varje nytt verksamhetsår måste styret och kansliet sätta sig in i sektionens stadgar 
och reglemente.  Då alla styrelser och kanslier tolkar dessa olika kan det vara svårt att 
uppnå kontinuitet i ett långsiktigt arbete. Ett dokument som förs vidare från år till år 
med de föregående styrelsernas tolkningar av styrdokumenten hade underlättat detta.  
I nuläget finns det inget nedskrivet dokument om vilka värderingar sektionen står 
bakom. Dessa värderingar kan exempelvis handla om att sektionen ska verka för att 
ingen ska känna sig kränkt eller diskriminerad men de kan även innefatta sektionens 
policy kring alkohol. För att skapa en välkomnande atmosfär där alla känner sig 
inkluderade är det viktigt att sektionen tydligt redogör sektionens värdegrunder vilket 
kan åstadkommas genom att ha ett dokument att hänvisa till.  
  
Mål och visioner  
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- Sektionen ska ha en tydlig och effektiv intern organisation  

- På sektionen ska det råda god gemenskap och en familjär stämning  

  
Styrelsen ska därför  

- Sammanställa ett dokument med styrets tolkningar av stadgar och reglemente för att 
underlätta och ge vägledning för kommande styrelser.   

- Utforma ett dokument med riktlinjer om hur sektionens medlemmar bör behandla 
varandra.  

  
Effektmål 

-Underlätta för kommande styrelser och kanslier att tolka styrdokument för att 
upprätthålla en kontinuitet och förståelse för hur föregående styrelser har resonerat.  
-Samtliga medlemmar i sektionen ska känna sig inkluderade och lika behandlade.  
  
Ansvarig: Ledamot  
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Bilaga 8  Motion rörande förändring av 

invalsprocessen av Festeriet 

Bakgrund   

Motionssvaret på motionen angående “Inval av URF och Bi6” som röstades igenom 
under höstmötet 2014 sade att en grupp skulle tillsättas för att undersöka 
invalsprocesserna för Fadderi och Festeri. Efter höstmötet tillsattes en grupp av 
styrelsen med strävan att ha den diversitet som också beskrevs i motionssvaret. 
Gruppen leddes av ledamot i styrelsen och bestod av representant från styrelsen, 
sittande Fadderihöfvding, sittande Festerichef, före detta Festerirepresentant och två 
före detta Fadderirespresentanter samt valberedningen.    
   

Arbetet startades med en diskussion angående hur vi ville lägga upp arbetet. Arbetet 
delades upp i två faser, en med informationssamlande och inläsning på ämnet samt en 
där det diskuterades om det fanns förslag om förändring. Vi diskuterade utifrån den 
informationen vi samlat in och utifrån egna åsikter samt även förslaget som röstades 
igenom på  
Wintermötet där invalsprocessen för medarbetare till Bi6 15/16 ändrades. När 
gruppen var enad tog vi beslut om hur vi ville att motionen skulle se ut, och föreslår 
därför   
   

Förslag    

I stadgarna ändra   
8.2 Festeriet består av Festerichefen, Festerikassör samt av festerichefen utsedda 
medarbetare.   till   
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.   
    

I reglementet lägga till   
7.2 Invalsprocess   

7.2.1 Valberedningen väljer ut en invalsberedning som kommer att delta på Festeri 
intervjuerna och sedan på mötet där styrelsen godkänner. Invalsberedningen 
kommer inte att tillföra något till diskussioner efter intervjun, utan sparar sina 
åsikter till godkännande mötet. Två representanter från sittande Festeri kommer att 
delta på intervjuerna och vara stöd vid inval. Om Festerichef eller Festerikassör är 
fördetta representanter av Festeri, behöver inte två ur sittande Festeri vara delaktiga 
under intervjun om det inte ombeds.   
   
7.2.2 Styrelsen, invalsberedningen och nyinvalda 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 godkännande möte kallas till.     

   



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2015 
2015-11-17 

38 
  DH   EES   WL   EM 

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. 
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Bilaga 9 Motion rörande förändring av 

invalsprocessen av Fadderiet 

Bakgrund   

Motionssvaret på motionen angående “Inval av URF och Bi6” som röstades igenom 
under höstmötet 2014 sade att en grupp skulle tillsättas för att undersöka 
invalsprocesserna för Fadderi och Festeri. Efter höstmötet tillsattes en grupp av 
styrelsen med strävan att ha den diversitet som också beskrevs i motionssvaret. 
Gruppen leddes av ledamot i styrelsen och bestod av representant från styrelsen, 
sittande Fadderihöfvding, sittande Festerichef, före detta Festerirepresentant och två 
före detta Fadderirespresentanter samt valberedningen.    
   

Arbetet startades med en diskussion angående hur vi ville lägga upp arbetet. Arbetet 
delades upp i två faser, en med informationssamlande och inläsning på ämnet samt en 
där det diskuterades om det fanns förslag om förändring. Vi diskuterade utifrån den 
informationen vi samlat in och utifrån egna åsikter samt även förslaget som röstades 
igenom på  
Wintermötet där invalsprocessen för medarbetare till Bi6 15/16 ändrades. När 
gruppen var enad tog vi beslut om hur vi ville att motionen skulle se ut, och föreslår 
därför   
   

Förslag    

I stadgarna ändra   
9.2. Fadderiet består av Fadderihöfvding och Fadderikassör och av Fadderihöfvding 
utsedda medarbetare.    

till   

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.    

   

I reglementet lägga till   
8.2 Invalsprocess   

8.2.1 Valberedningen väljer ut en invalsberedning som kommer att delta på Fadderi 
intervjuerna och sedan på mötet där styrelsen godkänner. Invalsberedningen 
kommer inte att tillföra något till diskussioner efter intervjun, utan sparar sina 
åsikter till godkännande mötet. Två representanter från sittande Fadderi kommer att 
delta på intervjuerna och vara stöd vid inval. Om Fadderihöfvding eller Fadderikassör 
är fördetta representanter av Fadderiet, behövs inte två ur sittande Fadderi vara 
delaktiga under intervjun om det inte ombeds.   
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.    
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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.   
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Bilaga 10 Proposition rörande ändring om 

begäran av sektionsmöte 

Under verksamhetsåret 13/14 flyttades en del poster ut ur styrelsen och till kansliet, 
vilket lämnade endast sju styrelseledamöter kvar. Stadgan säger att 15 medlemmar 
totalt kan kräva att styrelsen ska anordna ett sektionsmöte. Att ha i åtanke då är att ett 
sektionsmöte är beslutfört om minst 25 fullvärdiga medlemmar finns närvarande. 
Styrelsens sju medlemmar plus 15 medlemmar summerar upp till 22 medlemmar 
totalt, vilket inte medför ett beslutsfört möte. Mötet är heller inte beslutsfört om de 
medlemmar som begär mötet inte har rösträtt, d.v.s. är fullvärdiga medlemmar.  
  

Styrelsen yrkar därför att i stadgan ändra  

§4 Sektionsmötet  
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   

• Femton medlemmar totalt    

 

Till   

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 

 

 

 

Styret 15/16  
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Bilaga 11 Proposition rörande borttagning av 

BUSansvarig och BUSutskottet 

Intresset hos sektionen för Bioteknikdagarna (BTD) har de senaste åren varit relativt 
litet och flera år i rad har posten som BUSansvarig vakantsatts på Vårmöte 
2/Vårmötet. Posten fyller  
heller ingen direkt funktion utan postens enda syfte har i princip varit att ta emot 
anmälningar och anordna resan för TBi-sektionens studenter till BTD.   
Styrelsen anser heller inte att posten behöver vara en förtroendevald post. Posten ska 
heller inte kräva något utskott.  
Föreslaget ligger att de två representanter som väljs internt av sektionsstyrelsen till 
Styrelsen för Bioteknikdagarna (BTS) ska överta ansvaret som BUSansvarig har haft. 
Detta skulle både reducera antalet förtroendevalda poster och göra så att 
representanterna var mer engagerade i sektionens deltagande i BTD.  
BUS (Bioteknikutbildningar i Sverige) har dessutom bytt namn till BTS/BTD (Styrelsen 
för Bioteknikdagarna/Bioteknikdagarna).  
  

Styrelsen yrkar därför  

  

Att i stadgan ta bort  

§4 Sektionsmötet  
4.14 Det åligger sektionsmötet att på Vårmöte    

• Välja Näringslivsansvarg, Rekryteringsansvarig, 
Studienämndsordförande Kansliet, Pysselansvarig, Reduktör, 
Göransvarig, Utlandsansvarig, Busansvarig, Alumniansvarig samt 
Masteransvarig.    

• Välja två sektionsrevisorer samt en revisorssuppleant   

• Välja ansvariga för övriga av sektionens verksamheter   

• Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår   

• Fastställa arvoden för sektionsfunktionärer för nästkommande 
verksamhetsår    

• Välja valberedning   

  

§6 Kansliet  
6.1 Kansliet består av:    

• Sektionsstyrelsen   

• Näringslivsansvarig   

• Rekryteringsansvarig   

• Studienämndsordförande Kansliet   

• Alumniansvarig    

• Utlandsansvarig   

• Göransvarig   

• Busansvarig   
• Reduktör   

• Pysselansvarig   
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• Festerichef   

• Fadderihöfvding 

• Ombud 

• Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts.   

  

Att i reglementet ta bort  

4. Kansliet  
4.2.2. Det åligger den BUSanvarige att   

 Handha verksamheten relaterad till Bioteknikutbildningar i Sverige  

  

5. Utskotten  

5.1 Sektionen har följande utskott: studienämnd (SN), näringslivsutskottet (NärU), 
BUSutskottet (BUS), alumniutskottet (Alumni), pysselutskottet (Pyssel), 
rekryteringsutskottet (RekU), utlandsutskottet (UtU), görutskottet (GörU), 
kassörsgruppen (KG), festeriet (Bi6), fadderiet (Urf), reduktionen (RedU) och 
webbutskottet (Webb).  

  

5.5 BUS-utskottet   

5.1.1. Utskottet inrättas och leds av BUSansvarige.   

5.1.2. Utskottet arbetar med sektionens verksamhet som berör 
Bioteknikutbildningar i Sverige (BUS).  

  

Att i reglementet ändra  

10. Representanter    

10.1. Sittande sektionsstyrelse nominerar under hösten två representanter till BUS 
styrelse för kommande kalenderår.   

10.2. Det åligger representanterna vid BUS styrelse att   

10.2.1. Representera STB i BUS styrelse   

10.2.2. Informera sektionen om BUS verksamhet   

10.2.3. Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet   

Till   

10. Representanter  

10.1. Sittande sektionsstyrelse nominerar under hösten två representanter till BTS 
för kommande kalenderår.   

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  

 
Styrelsen 15/16     
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Bilaga 12 Proposition rörande ändring av 

sammanträdesregler för 

sektionsstyrelsen 

Sektionsstyrelsen har i nuläget minst två möten på två veckor. I stadgarna står att 
sektionsstyrelsen sammanträder fyra gånger per termin, vilket alltså inte stämmer.  

Styrelsen yrkar därför Att i stadgan ändra  

§5 Sektionsstyrelsen  
5.1 Sektionsstyrelsen sammanträder på ordförande kallelse. Rätt att hos ordföranden 
begära utlysande av styrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem. Sektionsstyrelsen 
sammanträder fyra gånger per termin.    
 

Till 

5.1 Sektionsstyrelsen sammanträder på ordförande kallelse. Rätt att hos ordföranden 
begära utlysande av styrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem. Sektionsstyrelsen 
sammanträder minst fyra gånger per termin.    
 

 

 

Styrelsen 15/16  
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Bilaga 13 Proposition rörade ändring av 

utbetalning av klädbidrag till festeriet 

och fadderiet 

I reglementet står att varje fadderist och festerist har rätt till 1000 kr per person för 
representation, från sektionens kapital. Detta omnämns ofta även klädbidrag då 
pengarna är tänkta att gå till stassar. Detta är dock inte korrekt ty endast 999 kr 
betalas ut per person.  

Utdrag från skatteverket  

”Ersättning under 1 000 kronor  

Betalar du ut högst 999 kronor under ett år till en privatperson behöver du inte göra skatteavdrag 

eller betala arbetsgivaravgifter. Du behöver heller inte lämna någon kontrolluppgift.   

Mottagaren ska själv deklarera beloppet i sin årliga inkomstdeklaration.   

Ersättning från 1 000 till 9 999 kronor  
Betalar du ut mer än 999 men mindre än 10 000 kronor till en privatperson är grundregeln att den 

du anlitar själv ska betala sin skatt och sina avgifter (egenavgifter) och du ska inte göra 

skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Däremot ska du lämna en kontrolluppgift på beloppet. 

Tillsammans med kontrolluppgiften ska du också lämna ett sammandrag av kontrolluppgiften.   

  
Den som får ersättningen ska deklarera beloppet i sin årliga inkomstdeklaration.   
Det är också möjligt att komma överens med den du anlitar att du ska göra skatteavdrag och betala 

arbetsgivaravgifter. I så fall ska du använda den förenklade arbetsgivardeklarationen.”  

Styrelsen yrkar därför Att i reglementet ändra  

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

exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 1000 kr per person, 
för representation, från sektionens kapital.   

Til

l   

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

  

Att i reglementet ändra  

8. Fadderiet  
8.1.2 Fadderiet inleder sitt verksamhetsår med ett startbelopp på 20 000 kr, 
exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 1000 kr per person, för 
representation, från sektionens kapital.  
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Til

l  

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.  

  

 

 

Styrelsen 15/16 
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Bilaga 14 Valberedningens förslag till kandidater 

Nomineringstext Nicolas  

Nicolas gav ett seriöst och förtroendegivande intryck på intervjun. Som kassör i 
Urfadderiet är det viktigt att vara strukturerad och självständig, vilket är egenskaper 
som Nicolas besitter. Utöver dessa verkar Nicolas vara en lugn och stresstålig person 
som klarar av att göra flera saker samtidigt, vilket vi anser är bra för en Fadderikassör. 
Han har tidigare erfarenheter av ekonomiarbete och verkar ha bra förståelse för vad 
en kassörs roll i en grupp innebär, vilket gör att vi tror han skulle göra ett bra jobb 
som Fadderikassör.  
Därför har valberedningen valt att nominera Nicolas Sundqvist till Fadderikassör 2016  
  

  

Nomineringstext Tom  

Under intervjun gav Tom intrycket av att vara både strukturerad och kunna delegera 
arbete, vilket var några egenskaper vi letade efter i en Fadderihöfvding. Utöver detta 
kunde Tom även peka ut saker han var tvungen att förbättra som ledare, vilket visade 
att han verkligen tänkt igenom posten och rollen som Fadderihöfvding. Då Tom 
tidigare varit med i Urfadderiet har han bra koll på vad uppgiften som 
Fadderihöfvding går ut på och detta tillsammans med den passionen som Tom visade 
inför Urfadderiet så tror vi att Tom kommer  
bli en utmärkt Fadderihöfvding. Därför har valberedningen valt att nominera Tom 
Axelsson till Fadderihöfvding 2016.    
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Bilaga 15 Stadgar med ändringar 

Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi  

Antagna 1995-12-06  
Senast reviderade 2015-02-18  
  

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.   
  

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.  
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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:  
• Stadgarna  

• Reglementet  

• Mål och visionsdokument  

  
3.4. Reglementet antas varje läsår av sektionsmötet  

  

3.5. STB har sitt säte i Linköping   
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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.   

  

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.  
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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 
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, Göransvarig,  
Utlandsansvarig,…Alumniansvarig samt 

Masteransvarig.   Välja två sektionsrevisorer samt en 
revisorssuppleant  
• Välja ansvariga för övriga av sektionens verksamheter  

• Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår  

• Fastställa arvoden för sektionsfunktionärer för nästkommande 
verksamhetsår   

• Välja valberedning  

  

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

  

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  

• Vice ordförande  

• Informationschef  

• Intendent  

• Kassör  

• Studienämndsordförande Styrelsen  

• Ledamot   
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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  

• Festerichef  

• Fadderihöfvding  

• Ombud   

• Jubileumskommitténs 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 
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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  

  

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.   
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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.   
  

 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 
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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.   
  

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.   
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17.  Firmateckningsrätt   
17.1.  STB:s firma tecknas av sektionsordföranden och vice sektionsordföranden 

var för sig. Sektionsordföranden och vice sektionsordföranden 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.   

 

 

 

 

 

 
Styrelsen 15/16 
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Bilaga 16 Reglemente med 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 
bestlutar 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, 
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.   
   

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.   
   



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2015 
2015-11-17 

59 
  DH   EES   WL   EM 

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  

   

  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   

• Ansvara för sektionens lokaler   

• Handha sektionens inköp- och försäljningsverksamhet 
bortsett från inköp rörande Urfadderiets och Bi6s 
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  •  Tillse att de behörigheter anknutna 
till sektionens ekonomi överensstämmer med de som 
beslutats under sektionens möten  •  Tillse att skatteverket, 
banken eller likanande instanser ges tillgång till uppdaterade 
uppgifter om sektionens firmatecknare   

   

  3.3.5.   Det åligger studienämndsorförande styrelsen att    

• I studiefrågor representera STB och för dess talan   

   

  3.3.6.   Det åligger informationschefen att   
• Handha sektionens informationsverksamhet   

• Föra sektionsstyrelsens protokoll   
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• 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   

   

  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   
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• 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 reduktören att   

• Ansvara för sektionens journalistiska verksamhet   

   

  4.2.12.  Det åligger pysselansvarig att   

• Ansvara för sektionens pysselverksamhet   

   

  4.2.13.  Det åligger Göranvarig att   

• Ansvara för sektionsaktiviteter   

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).   

   

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”.   

   

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

arbetar med förmedling av kontakter mellan näringslivet och sektionen.   

   

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

med sektionens alumniverksamhet.   
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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.   
   

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

rekrytering av nya studenter till utbildningarna teknisk biologi och kemisk 
biologi.   
   

5.8.  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.   

   

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

sektionsaktiviter.   
   

5.10. Kassörsgruppen   
5.10.1. Kassörsgruppen inrättas och leds av sektionsstyrelsens kassör och 

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

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

   

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

studienämndsordförande för kansliet samt klassrepresentanter och 
masteransvarige   
   

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 startbelopp på 50 000 kr, 
exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999 kr per person, 
för representation, från sektionens kapital.   
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7.1.3. Festerichefen ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets verksamhet. 
Festerikassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets ekonomiska 
förhavande.   
   

  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   

  

7.2 Invalsprocess   

7.2.1 Valberedningen väljer ut en invalsberedning som kommer att delta 

på Festeri intervjuerna och sedan på mötet där styrelsen 

godkänner. Invalsberedningen kommer inte att tillföra något till 

diskussioner efter intervjun, utan sparar sina åsikter till 

godkännande mötet. Två representanter från sittande Festeri 

kommer att delta på intervjuerna och vara stöd vid inval. Om 

Festerichef eller Festerikassör är fördetta representanter av 

Festeri, behöver inte två ur sittande Festeri vara delaktiga under 

intervjun om det inte ombeds.   

   

7.2.2 Styrelsen, invalsberedningen och nyinvalda 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 godkännande 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 startbelopp på 20 000 kr, 
exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999 kr per person, 
för representation, från sektionens kapital.   
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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   

• 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 och sedan på mötet där styrelsen 

godkänner. Invalsberedningen kommer inte att tillföra något till 

diskussioner efter intervjun, utan sparar sina åsikter till 

godkännande mötet. Två representanter från sittande Fadderi 

kommer att delta på intervjuerna och vara stöd vid inval. Om 

Fadderihöfvding eller Fadderikassör är fördetta representanter av 

Fadderiet, behövs inte två ur sittande Fadderi vara delaktiga under 

intervjun om det inte ombeds.   

   

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.  
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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.   
   

10. Representanter    
10.1. Sittande sektionsstyrelse nominerar under hösten två representanter till BTS 

för kommande kalenderår.   
   

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.   
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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   

• 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 
Ekolvsansvarigs 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.     
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Närvarolista 
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Yrkanden 
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