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Kallelse till Sektionsmöte: Höstmöte 2013-11-05 
 
 

Tid: Tisdag 5 november kl 17.15 
Plats: C2, C-huset 
Kallade:  Sektionens medlemmar 
 Sektionens styrelse 
 Sektionsrevisorer 
 LinTeks Styrelse 13/14 
 Programnämndsordförande PKB Helena Herbertsson 
 Utbildningsledare Annalena Kindgren 
 Hedersmedlemmar 
 
Övrigt: Motioner skickas till styret@tbi.lintek.liu.se och ska vara styrelsen tillhanda 

senast onsdag 15:e oktober. De bilagor som ej är bifogade till kallelsen 
kommer att skickas ut innan 15:e oktober. 

 
 Önskas utskriven kallelse till mötet meddelas info@tbi.lintek.liu.se. 
 Mat och dryck kommer att serveras under mötet. 
 
 Kom ihåg att ta med ditt LiU-leg! Utan det får du inte rösta. 
 Redan den 17:e oktober så kommer styrelsen hålla i diskussionsfika, 

handlingarna kommer man kunna läsa och eventuellt kommer det finnas 
lite nostalgiska inslag. Sal kommer senare så ha koll på vår facebooksida 
samt på hemsidan, www.tbi.lintek.liu.se! 
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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 (Bilaga 1) 

10. Behandling av Festeriet 12/13 ekonomi (Bilaga 2) 

11. Behandling Fadderiets 2012 slutresultat samt balansräkning (bilaga 3) 

12. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen under 

verksamhetsåret 12/13 (Bilaga 4) 

13. Behandling av revisionsberättelse för verksamheten och verksamhetsåret 12/13 

(bilaga 5) 

14. Fastställande av sektionens sammanställda resultat och balansräkning  

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

(bilaga 6) 

16. Ansvarsfrihet för styret  

17. Antagande av reglemente 

18. Mål och visions dokument (bilaga 7) 

19. Antagande av verksamhetsplan (Bilaga 8) 

20. Proposition rörande studienämndsordförande (bilaga 9) 

21. Proposition rörande uteslutningar av medlemmar (Bilaga 10) 

22. Proposition angående sektionsmöten (Bilaga 11) 

23. Fyllnadsval till valberedningen 

24. Val av BTD projektledare 

25. Val av BTD kassör 

26. Val av Fadderihövding 

27. Val av Fadderikassör 

28. Val av revisorssuppleant  

29. Motioner (Bilaga 12) 

30. Interpellationer 

31. Övriga frågor 

32. Mötets avslutande 
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Beslutsförslag  
 

15. Proposition rörande disposition av vinsten eller förlusten enligt fastställd 

balansräkning  

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet 

 

16 Ansvarsfrihet till styrelsen 12/13 

Beslutsförslag 

Att ge ansvarsfrihet till styrelsen 12/13 

 

17 Antagande av reglementet 

Beslutsförslag 

Att antaga reglementet   

 

18 Mål och visionsdokument 

Beslutsförslag  

Att antaga Mål och visionsdokumentet 

 

19 Verksamhetsplan 

Beslutsförslag 

Att antaga verksamhetsplanen för styrelsen 13/14 

 

20 Proposition rörande förtydligande av Studienämndsordförandes uppgifter 

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet 

 

21 Proposition rörande uteslutning av medlemmar 

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet 

 

22 Proposition rörande veckor 

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet 

 

23 Fyllnadsval till valberedningen 

Beslutsförslag 

Att till valberedningen fyllnadsvälja Mona Mrad TB1, Sezsez Lau KB1 

 

24 Val av BTD projektledare 

Beslutsförslag 

Att till BTD projektledare välja Linnea Nilsson TB2 
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25 Val av BTD Kassör 

Beslutsförslag 

Att till BTD Kassör välja vakant 

 

26 Val av Fadderihövding 

Beslutsförslag 

Att till Fadderihövding välja Linnéa Andersson KB4civ  

 

27 Val av Fadderikassör 

Beslutsförslag 

Att till Fadderikassör välja Victoria Boman KB2civ 

 

28 Fyllnadsval av revisorssuppleant 

Beslutsförslag 

Att till revisorssuppleant fyllnadsvälja Viktoria Väre Andersson 

 

29 Motion angående namnbyte 

Beslutsförslag 

Att avslå motionen  
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Mötesprotokoll  
 

  Datum: 2013-11-05 
  Tid: 17.15 
  Plats: C2 
 

§ 1.  Mötets öppnande 
 

Sektionsordförande David Hallberg förklarar mötet öppnat.  

§ 2.  Val av mötesordförande  

Mötet beslutar att välja Amanda Rubio till mötesordförande.  

§ 3.  Val av mötessekreterare  

Mötet beslutar att välja Patrik Ekenberg (Informationschef, sektionsstyrelsen 13/14) till 

mötessekreterare.  

§ 4.  Val av justeringsperson tillika rösträknare 

Mötet beslutar att välja Linda Espling och Elin Björkman till justeringspersoner tillika 

rösträknare. 

§ 5.  Justering av röstlängden  

Röstlängden justeras till 93 personer.  

Mötet beslutar att röstlängden justeras löpande under mötet.  

§ 6. Adjungeringar  

Mötet beslutar att adjungera in Emma Ingerström (Ordförande, MatNat-sektionen). 

§ 7. Fastställande av föredragningslistan  

Föredragningslistan fastställs med yrkade ändringar. 

§ 8. Mötets behöriga utlysande  

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

skickades ut 1 oktober. Kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast 10 läsdagar innan 

sektionsmötet, kallelsen gick ut den 8 oktober. Samtliga handlingar ska vara sektionen 

tillhanda senast 5 dagar innan mötet, dessa skickades ut den 15 oktober.  

Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna.  

§ 9. Rapporter och meddelanden (Bilaga 1)  

Rapporter och meddelanden går att läsa i bilaga 1. 
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Emma Västerlund och Ulrika Linderhed (Arbetsmiljöombud 13/14) presenterar vad ett 

arbetsmiljöombud gör och vilka frågor man kan vända sig till dem angående. De sitter med i 

IFM:s studentsamverkansgrupp och uppmanar sektionsmedlemmarna att höra av sig till dem 

om de har några åsikter angående arbetsmiljö. Det har beslutats att det ska byggas ett nytt 

hus där origo nu ligger och studenternas åsikt är aktuella.  

Fredrik Dymling och Olof (Miljöombud 13/14) presenterar vad de jobbar med. De arbetar 

med gröna sektioner och har man några synpunkter på hur sektionen kan förbättra miljön så 

är man välkommen att maila dem.  

David Hallberg (Ordförande, sektionsstyrelsen 13/14) informerar å nämndens vägnar att det 

gick väldigt bra på UKÄ utvärderingen. 

§ 10. Behandling av Festeriet 12/13 ekonomi (Bilaga 2)  

Erik Peyronsson (Kassör, Bi6 12/13) presenterar Fasteriet 12/13 ekonomi.  

Behandling av Festeriet 12/13 ekonomi med ekonomisk berättelse går att läsa i bilaga 2. 

Mötet beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna. 

§ 11. Behandling Fadderiets 2012 slutresultat samt balansräkning (bilaga 3)  

Mattias Köpsén (Kassör, Urfadderiet 2012) presenterar Fadderiet 2012 slutresultat samt 

balansräkning.  

Behandling Fadderiets 2012 slutresultat samt balansräkning går att läsa i bilaga 3. 

Mötet beslutar att lägga Fadderiets 2012 slutresultat samt balansräkning till handlingarna. 

§ 12. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen 

under verksamhetsåret 12/13 (Bilaga 4)  

Fredrik Fridborn (Kassör, sektionsstyrelsen 12/13) och Rebecka Melin Rydfalk (Ordförande, 

sektionssytrelsen 12/13) presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 

styrelsen under verksamhetsåret 12/13 

Under förra året har styrelsen samarbetat mycket med LinTek samt andra TekFak sektioner. 

Under året har de köpt in en ny soffa till bihålan. De har även arbetat med kanslibildning. 

Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen under 

verksamhetsåret 12/13 går att läsa i bilaga 4. 

Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse för styrelsen under verksamhetsåret 12/13 till 

handlingarna. 

Mötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen för styrelsen under verksamhetsåret 

12/13 till handlingarna. 

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

(bilaga 5)  
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Behandling av revisionsberättelse för verksamheten och verksamhetsåret 12/13 går att läsa i 

bilaga 5. 

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen 12/13 till handlingarna. 

§ 14. Ansvarsfrihet 

David Hallberg (Ordförande, styrelsen 13/14) informerar om vad ansvarsfrihet för styrelsen 

innebär.  

§ 14.a Ansvarsfrihet för styrelsen 12/13 

Närvarande från styrelsen 12/13 avsäger sig sina röster i beslutet om ansvarsfrihet till 

styrelsen 12/13. 

Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till styrelsen 12/13. 

§ 14.b Ansvarsfrihet för kassör Urfadderiet 2012 

Kassör Urfadderiet 2012, Mattias Köpsén avsäger sig sin röst i beslutet om ansvarsfrihet för 

kassör Urfadderiet 2012. 

Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till kassör Urfadderiet 2012. 

§ 14.c Ansvarsfrihet för kassör Bi6 12/13 

Kassör Bi6 12/13, Erik Peyronsson avsäger sig sin röst i beslutet om ansvarsfrihet för kassör 

Bi6 12/13. 

Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet kassör Bi6 12/13. 

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

balansräkning (bilaga 6) 

Propositionen presenteras av Mattias Köpsén (Höfvding Urfadderiet 2012).  

Propositionen går att läsas i sin helhet i bilaga 6. 

Yrkande 15.1 har inkommit till mötet som lyder: ”i bilaga 6b ändra summan för styrets 

visioner till 12500 kr och öronmärka 13331,78 kr till beslut vid vårmöte 1 2014”  

Yrkande 15.2 har inkommit till mötet som lyder: ”att 4000 kr av ’styrets visioner’ läggs på att 

bygga en ny och bättre lådbil för att Nollan ska ha en sportslig chans i lunchtävlingen med 

lådbil i Nolle-P. 

Urfadderiet 2013 ansvarar för att lådbilden är färdigställd till Nolle-P 2014.” 

Yrkande 15.3 har inkommit till mötet som lyder: ”att styrets visioner minskas med 4700 kr” 

”att posten ’Urf:s boom-box läggs till och att summan 2000 kronor avstätts” 

”att posten ’Bi6’ klädnypor läggs till och att summan 700 kr avsätts” 
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”att posten ’radioheadset’ läggs till och att summan 2000 kr avsätts” 

Yrkande 15.4 har inkommit till mötet och lyder ”att stycket i Elisabeth Westergrens yrkande 

som uppdrag åt urfadderiet att lådbilen färdigställs till Nolle-P 2014 stryks.” 

Mötet beslutar att yrkande 15.1 avslås. 

Mötet beslutar att yrkande 15.2 bifalls. 

Mötet beslutar att yrkande 15.4 bifalls.  

Mötet beslutar att yrkande 15.3 bifalls i sin helhet. 

Mötet beslutar att anta propositionen med ändringsyrkande som angivet i yrkande 16.2, 16.3 

samt 16.4. 

§ 16. Antagande av reglemente  

Mötet beslutar att anta reglementet för Sektionen för Teknisk Biologi. 

§ 17. Mål och visions dokument (bilaga 7)  

David Hallberg presenterar styrelsens mål och visionsdokument. 
 
Styrelsen 13/14 mål och visionsdokument går att läsa i bilaga 7.  
 
Yrkande 17.1 har inkommit till mötet som lyder: ”att ålägga styrelsen att tillsätta en 
arbetsgrupp för att revidera och vidareutveckla ’mål och visiondokumentet’”. 
 
Mötet beslutar att avslå Mål och visionsdokumentet i sin helhet. 
Mötet beslutar att bifalla yrkande 17.1. 
 
§ 18. Antagande av verksamhetsplan (Bilaga 8)  

Verksamhetsplanen presenteras av David Hallberg (Ordförande, styrelsen 13/14). 
 
Styrelsen 13/14 verksamhetsplan går att läsa i bilaga 8.  
 
Mötet beslutar att anta verksamhetsplanen för styrelsen 13/14 i sin helhet. 
 
§ 19. Proposition rörande studienämndsordförande (bilaga 9)  

Propositionen presenteras av William Lövfors (Studienämndsordförande TB, styrelsen 

13/14). 

Proposition rörande studienämndsordförande går att läsa i bilaga 9. 

Yrkande 19.1 har inkommit till mötet som lyder: ”att studienämndsordförande kansliet ej ingår 

i styrelsen ” 

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

Mötet beslutar att avslå yrkande 19.1. 

§ 20. Proposition rörande uteslutningar av medlemmar (Bilaga 10)  
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Propositionen presenteras av David Hallberg (Ordförande, styrelsen 13/14). 

Yrkande 20.1 har inkommit till mötet som lyder: ”Lägga till §2.1 i stadgan: ’Uteslutna 

medlemmar har rätt att överklaga sektionsmötets beslut om uteslutande. Detta anmäls till 

styrelsen minst 5 läsdagar innan ett sektionsmöte och det krävs 4/5 majoritet av rösterna för 

att häva beslutet’” 

Mötet beslutar att bifalla yrkande 20.1. 

Mötet beslutade att bifalla första läsningen av propositionen med yrkesändring som beskrivet 

i yrkande 20.1. 

§ 21. Proposition angående sektionsmöten (Bilaga 11)  

Propositionen presenteras av Matilda Eriksson (Vice ordförande, styrelsen 13/14).  

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

§ 22. Fyllnadsval till valberedningen  

Mötet beslutar att till valberedningen fyllnadsvälja Mona Mrad TB1, Szesze Lau KB1. 

§ 23. Val av BTD projektledare  

Mötet beslutar att till BTD projektledare välja Linnea Nilsson TB2. 

§ 24. Val av BTD kassör  

Mötet beslutar att till BTD kassör välja posten vakant. 

§ 25. Val av Fadderihövding  

Mötet beslutar att till Fadderihövding välja Linnéa Andersson KB4civ. 

§ 26. Val av Fadderikassör  

Mötet beslutar att till Fadderikassör välja Victoria Boman KB2civ. 

§ 27. Val av revisorssuppleant  

Mötet beslutar att till revisorssuppleant fyllnadsvälja Viktoria Väre Andersson. 

§ 28. Motioner (Bilaga 12)  

Martin Gollvik presenterar motion angående byte av namn på sektionen. 

Motion angående byte av namn på sektionen samt styrelsens motionssvar går att läsa i 

bilaga 12. 

Mötet beslutar att avslå motionen i sin helhet. 
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§ 29. Interpellationer  

Inga interpellationer. 

§ 30. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

§ 31. Mötets avslutande  

Mötesordförande Amanda Rubio förklarar mötet avslutat. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Rapporter och meddelande från styrelsen 

Bilaga 2A Bi6 12/13:s resultatrapport 

Bilaga 2B Bi6 12/13:s balansrapport 

Bilaga 2C Ekonomisk berättelse Bi6 12/13 

Bilaga 3A Urfadderiet balansrapport VT2013  

Bilaga 3B Urfadderiets resultat- och balansrapport  

Bilaga 3C Ekonomisk berättelse Urfadderiet 2012 

Bilaga 4A Styrelsen 12/13:s resultatrapport 

Bilaga 4B  Styrelsen 12/13:s balansrapport 

Bilaga 5A Verksamhetsberättelse Styrelsen 2012/2013  

Bilaga 5B Revisionsberättelse 

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

Bilaga 6B Fördelning av budgetöverskott 

Bilaga 7A Mål och visionsdokument 

Bilaga 8 Verksamhetsplanen 

Bilaga 9 Proposition rörande Studienämndsordförande 
Bilaga 10 Proposition rörande uteslutning av medlemmar 

Bilaga 11 Proposition rörande sektionsmöten 

Bilaga 12 Motion angående byte av namn på sektionen 

Bilaga 13 Motionssvar 

Bilaga 14 Stadgar med ändringar  
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Bilaga 1 

Rapporter och meddelanden från styrelsen 

Styrelsens arbete fram tills idag 

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

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

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

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

 Under vårterminen hade vi styrelseutbildning med LinTek och sedan på hösten hade vi 
inspirationseftermiddag som därefter bjöds det på en sittning för samtliga sektionsstyrelser. 

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

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

 Diskussioner kring omorganisation av sektionens struktur har skett. 

 Sektionscafé har anordnats. 

 

 

Ordförande David Hallberg 

Först och främst: det är galet roligt att vara sektionsordförande! Jag har verkligen jätteroligt och man 

lär sig något nytt varje dag. Styrelsen arbetar hårt men är ändå fulla med livsglädje och de ger mig 

inspiration att vara den bästa ordförande jag kan vara varje dag!   

 

Under sommaren planerades och genomfördes en sommarträff och därefter planerades och 

genomfördes mottagningsperioden med bland annat en lyckad tjeckisk potatislek som jag snodde från 

min eminenta mamma Rebecka. Efter mottagningen satte vi igång med att arbeta enligt 

verksamhetsplanen.  

Tre gånger i månaden hålls även OR-L (Ordföranderådet Linköping), vid vilka sektionsordföranden för 

samtliga TekFak-sektionerna samlas.  Utöver detta har jag även FuM-möten som håller mig 

uppdaterad om vad som händer i kåren och på universitetet.  

 

Mycket av min tid går åt att till att läsa kallelser och handlingar till olika möten och det är på detta sätt 

jag kan hålla mig uppdaterad och har störst chans att påverka. Sedan har jag lagt avsevärt med tid på 

att planera styrelsemöten och höstens sektionsmöte.  
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Jag leder även projektet om interstruktur där jag jobbar med att förtydliga vad som förväntas av 

styrelsen och kansliet samt underlätta skrivandet av verksamhetsplaner för framtida styren, jag har 

därför skrivit ihop ett mål och visionsdokument med min styrelse. Har även med hjälp av BTS 

ordförande tagit fram postbeskrivningar för både projektledare och kassör för bioteknikdagarna som 

nästa år hålls i Linköping. 

David Hallberg 

Ordförande 2013/2014 

 

 

Vice ordförande Matilda Eriksson 

Som första viceordförande utan något utskottsansvar jobbar jag kontinuerligt med att ny definiera 

rollen och se vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att jag tar på mig. Främsta uppgifter är så klart att 

bistå ordförande med den hjälp han behöver och sitta som kansliordförande. 

 

Under sommaren samarbetade jag och David med att strukturera om Mål- och visionsdokumentet och 

att lägga upp ett tydligare format på verksamhetsplan för styrelsen samt att vi skrev 

verksamhetsplanen för styrelsen 13/14. Styrelsen hade sommarträff där vi pratade ihop oss om året, 

hur vi ska jobba och planering inför mottagningen gjordes. 

 

Början av hösten inleddes såklart med mottagningen, tyvärr kunde jag inte delta aktivt i styrelsens 

arrangemang i nolle-p men jag hoppade in och löste små saker när jag kunde.  

 

Efter mottagningen satte styrelsearbetet igång på allvar, jag har deltagit under FUM- helgen (= LinTeks 

fullmäktige och Ordföranderådet hade sina första möten), OR-möten och ett par möten med LinTek. 

Mitt ansvar i verksamhetsplanen är att se över vårt gemensamma medlemskap med LinTek som jag 

har börjat arbeta med i oktober. Andra ansvar jag har är att jobba med kansliet och att jag har tagit 

över ordförandes ansvar gentemot Unga Forskare.  

Matilda Eriksson 

Vice ordförande 2013/2014 
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Kassör Sofie Andersson 

Arbetet med sektionens ekonomi har under hösten bestått av kontinuerligt bokföringsarbete.  

Labbrockar och overaller har delats ut, och betalningar har tagits in. 

Den nya Urfadderikassören- och höfvdingen kommer inom kort att få tillgång till Urfadderiets konto. 

Resultatet från förra året ska färdigställas, och budgetöverskottet ska disponeras. 

Sofie Andersson 

Kassör 2013/2014 

 

 

Informationschef Patrik Ekenberg 

I egenskap av informationschef så har jag hanterat utskicket av nyheter via sektionsmail samt 

uppdateringar av kalendern, nyheterna på TBi-portalen och uppdateringar på sektionens 

facebooksida. I mitt uppdrag som administratör av sektionens email-konton har jag delat ut konton till 

relevanta personer samt hjälpt till med vidarebefordring och liknande. 

Som sekreterare i styrelsen har jag fört protokoll på styrelsemöten samt sett till att dessa blir 

justerade, undertecknade av relevanta parter samt arkiverade. 

Som utskottsledare för webgruppen har jag börjat arbetet med att göra TBi-portalen mer funktionell. 

Arbetet har varit fokuserat kring att få fler besökare till hemsidan. 

I reduktionen har jag jobba med att leda arbetet med att skapa tre stycken nummer av vår 

sektionssida, TBilagan, i LiTHanian. I år kommer vi att producera sex stycken nummer vilket innebär att 

arbetet kommer att vara mer jämnt fördelat över året än det har varit tidigare. 

Patrik Ekenberg 

Informationschef 2013/2014 
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Näringslivsansvarig Jessika Eriksson 

Näringslivsutskottet har nyligen kommit igång med arbetet. Utskottets medlemmar ska tilldelas ett 

antal företag var att kontakta via telefon eller mail. Det kommer att tillsättas en grupp som utreder om 

egna arbetsmarknadsdagar skulle gynna sektionen.  

 

Jessika Eriksson 

Näringslivsansvarig 2013/2014 

 

 

Intendent Beatrice Svensson 

Hösten börjades med att samla in och dela ut nycklar från gamla poster till de nya som  

skiftat på. Jag har sett till att det finns tillräckligt med material på kontoret. Jag har anordnat 

utprovning, beställt overaller och labbrockar, och delat ut dem till ettan.  

Med foto- och pysselutskottet har jag planerat årets skolfotografering som kommer äga rum vecka 46. 

Fotoramen i bihålan har startats och en policy om denna har skrivits. Vi har börjat planera en sykväll 

där man kommer kunna få hjälp med hur man syr namn, revärer och märken på sin overall. Vi kommer 

senare under hösten att fortsätta arbetet, som numera är ett samarbete med NärU, med 

sektionströjor och sektionsväskor.  

 

Beatrice Svensson 

Intendent 2013/2014 

 

 

Studienämndsordförande William Lövfors & Lovisa Porsö 

Vi i studienämnden ska snart börja sammanställa kursutvärderingarna från läsperiod ett. Hittills har vi 

hittat nya klassrepresentanter som vi har haft uppstartsmöte med, samt att de fått utbildning av 

Lintek och av nämnden. Som SnOrdfar sitter vi även med i KB-nämnden och PPG, 

programplanegruppen, där det planeras hur våra programs upplägg ska se ut för att ha så hög kvalitet 

som möjligt. Där har vi bland annat sysslat planering av förändringar på KBs protein science mastrar 

(mer projektledning på civ. inriktningen, möjlighet till 60/45/30 hp exjobb på nv) och TBs 

kandidatarbete.  
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Vi har även varit med i Linteks utbildningsråd (UR) där varit på en utbildning/ diskussionshelg där vi 

tillsammans med SnOrdfar från de andra sektionerna fick diskutera arbetet inom UR, 

samutvärderingar samt hur studienämnderna på de olika sektionerna fungerar. 

William Lövfors 

Lovisa Porsö 

Studienämndsordförande 2013/2014 

 

Rekryteringsansvarig Nariman Aberkan 

I Rekryteringsutskottet har under hösten fem personer utsetts till ansvariga för hemmissionering, 

närrekrytering och projektgrupp för en stor mässa. Dessutom jobbar vi för ett samarbete med andra 

sektioner (M,Y, D, I, MATNAT, LING) för att rekrytera i gymnasieskolorna i närområdet och promota 

den stora mässan som kommer hållas tidigt på vårterminen. Vi satsar även på att synas på alla mässor 

LIU anordnar i år. De som hemmissionerar i år kommer få gå på en sittning tillsammans med andra 

hemmissionärer. 

Nariman Aberkan 

Rekryteringsansvarig 2013/2014 

 

 

Fadderihöfvding Mattias Köpsén 

Nolle-P har utförts och kan endast liknas vid en bal på slottet. Veckorna var intensiva, men det var 

otroligt roligt att se så många nya taggade TBi-studenter. Engagemanget bland Nollan och faddrar var 

helt otroligt! Vi i fadderiet är väldigt nöjda med allt, och vi hoppas att även ni andra är halvglada. Nu 

under hösten har vi hållit i Öl och Bacon (Nolleuppdragspub), pluggkvällar och laserdome. Ännu är året 

inte slut (Urfadderiet ser er alltid) och vi sitter och planerar nya spännande aktiviteter och efter jul ska 

vi se till att ge en otrolig överlämning till Urfadderiet 2014. 

 

Mattias Köpsén 

Urfadderist Höfvding 2013 
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Festerichef Dennis Lilja 

Bi6 har precis haft TentaKravallen tillsammans med D-Group och CC, vilket vi själva känner blev en 

riktigt lyckad kväll! Just nu är det fortsatt planering inför höstens sittningar som t.ex. Herr & Dam den 

14/11 och Julfesten den 7/12 tillsammans med FylleCellen.  

Bi6 är även i full gång med att förbereda och planera inför Snuttefilmen, då vi bl.a. kommer att ha 

lagsläpp nu den 21/11. 

Dennis Lilja 

Bi6-chef 2013/2014 

 

Alumniansvarig Malin Lantz 

Under hösten har vi i alumniutskottet hunnit med att gå på en alumniträff under Kalasmottagningen 

på Cloetta Center, haft en kick-off med mentorskapsparen och rekryterat nya medlemmar. 

 

Utskottet arbetar just nu med planering inför en lunchföreläsning med årets TBi-alumn Anna 

Wetterbom (den 13 november), en alumnipub i Göteborg och en pubkväll på hg (den 2 december) dit 

vi kommer bjuda in några alumner som ni studenter får möjlighet att mingla med. Snart kommer vi 

även sätta igång arbetet med höstens alumnitidning. 

Malin Lans 

Alumniansvarig 2013/2014 

 

Busasvarig Markus Fagerud 

BUS har traditionsenligt börjat hösten med allt som ska förberedas inför Bioteknikdagarna, den här 

gången i Lund. Utöver bokning av buss har det fixats  

med diskussionskväll och gyckelträning för de som ska åka.  

 

Markus Fagerud  

BUS-ansvarig 2013/2014 
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Utlandsansvarig Rebecca Grönberg 

I utlandsutskottet har vi börjat med att diskutera hur vi ska lägga upp arbetet för året. Vi ska börja 

med att lägga upp en databas för skolor som är intressanta för tbi-studenter och skala av de skolor 

som ej är relevanta.  

Vi har även börjat med att fila på frågor av vad som ska finnas med i ett frågeblad som ska ges till 

studenter som har studerat utomlands. Under höstterminen har även en informationskväll hållits 

innehållande information om utlandsstudier. 

 

Rebecca Grönberg 

Utlandsansvarig 2013/2014 
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Bilaga 2A Bi6 12/13:s resultatrapport 
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Bilaga 2B Bi6 12/13:s balansrapport 
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Bilaga 2C Ekonomisk berättelse Bi6 12/13 
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Bilaga 3A Urfadderiet balansrapport VT2013  
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Bilaga 3B Urfadderiets resultat- och balansrapport  
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Bilaga 3C Ekonomisk berättelse Urfadderiet 2012 
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Bilaga 4A Styrelsen 12/13:s resultatrapport 
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Bilaga 4B  Styrelsen 12/13:s balansrapport 
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Bilaga 5A Verksamhetsberättelse Styrelsen 2012/2013  
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Bilaga 5B Revisionsberättelse 
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Bilaga 6A (MK) 

Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning 

 

Under verksamhetsåret uppvisade sektionen ett budgetöverskott på 79 631,78  kr. Styrelsen anser att 

det inte vore det bästa beslutet att öronmärka hela summan, med denna anledning har styrelsen valt 

att fram till höstmötet lägga fram ett förslag på hur 53 800 kr ska spenderas och resterande summa 

läggs till styrelsens visioner. Detta gör att styrelsen har en större summa pengar att röra sig med om 

det skulle hända något. 

 

Festeriet har fått slut på strumpor och behöver därför nya, av denna anledning vill styrelsen ge Bi6 

tillbaka sin vinst från 2012/2013. Detta eftersom styrelsen anser att det är av vikt att Bi6 inte fryser om 

fötterna. 

 

Trotts ihärdig hejande och episka insatser av nollan lyckas TBi nollan inte vinna en enda lunchtävling år 

efter år i nolle-p, detta måste självklart bero på att sektionen inte har en ordentlig hejja trumma. 

Styrelsen vill därför ge nollan alla möjligheter i världen att vinna varje lunchtävling nästa år! 

 

Under de två största händelserna på LiU stora händelserna under året (Nolle-P och Snuttefilmshelgen) 

sker mycket konkande av saker upp och ner från TBi-förrådet. Detta blir självklart tungt för både 

festerister och fadderiet och för att undvika förtidspensionering pga ledskador anser styrelsen att en 

trappkärra med tillhörande hjul vore en bra grej.  

 

Förrådet som nämndes ovans utrustning börjar sina, därför vore en påfyllning av diverse saker bra. 

Styrelsen kommer även se till att ordentlig dokumentation av vad som plockas in och ur förrådet sker, 

på så sätt ska sektionen slippa fylla på förrådet så ofta.  

 

Styrelsen har blivit uppmärksammad om att sektionens kassaskrin börjar bli lite slitna eller helt saknar 

nyckel, detta gör det svårt för kassörerna att göra sitt jobb ordentligt. Därför anser styrelsen att tre 

nya kassaskrin ska köpas in.  
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Vi är en sektion som två gånger per år håller i stora tillställningar där en filmkamera används i väldigt 

stor utsträckning. Det är även möjligt för alla sektionens medlemmar att låna sektionens kameror samt 

att vi har ett fotoutskott. Problemet är att kamerorna sektionen äger är näst intill oanvändbara. 

Filmkameran är både lagad med silvertejp levererar dålig kvalité på bilden och systemkameran blir 

slagen av en billigare mobiltelefon. Därför föreslår vi ett inköp av en vettig systemkamera som även 

klarar av att filma högkvalitativa filmer.  

 

Som nystartat utskott skulle det vara hjälpsamt att ha möjligheten att backa lite på diverse event så 

som tex. pubar. Det skulle i uppstartssyfte vara lättare att dra folk till aktiviteter om det var möjligt att 

hålla nere priserna, och om folk börjar gå på aktiviteter skulle man i ett senare skede kunna ta bort 

detta bidrag men fortfarande behålla engagemanget. Därför anser styrelsen att GörU bör få lite extra 

pengar. 

 

Styrelsen anser att en projektor och duk vore bra att ha, inte enbart för att användas på diverse pubar 

men skulle även underlätta styrelsens arbete då man på möten skulle kunna organisera sig bättre. 

 

Kontoret började rustas med nya datorer förra året och årets styrelse vill inte vara sämre, att ha en 

skrivare som fortfarande använder sig av patroner är inte bara omodernt, det är inte heller 

miljövänligt. Styrelsen anser att införskaffandet av en laserskrivare inte enbart är coolt utan även bra 

för miljön! 

 

Styrelsen har inte hittat en sponsor till styrelsens pikéer och för att inte dra ner på någon annan 

budget post så tycker styrelsen att överskottet kan täcka kostnaden så styrelsen slipper lägga ut 

pengarna själva.  

 

Styrelsen tycker man ska belöna sektionsmedlemmar som är aktiva på sektionen, i vanlig anda 

kommer en sittning på HG hållas och vi vill att så många från sektionen som möjligt kan gå, därför 

tycker styrelsen att en summa pengar bör satsas där för att minska kostnaden på sittningen. 

 

Beslutsförslag 

Med anledning av detta yrkar vi 

 

Att Fördela budgetöverskottet enligt bilaga 6B 
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Styrelsen 13/14 
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Bilaga 6B 

Fördelning av budgetöverskott 

 

Totalt överskott              79 631,78 kr 

 

Fasta projekt            Uppskattat pris 

Bi6 strumpor                10000 

Trumma        900 

Trappkärra med hjul     1000 

Förrådsutrustning     1000 

Kassaskrin        400 

Kamera      5500 

GörU      

 5000 

Projektor med duk     7000 

Skrivare      3000 

Styret representation     5000 

Sektionsaktivas                15000 

Styrelsens visioner               25831,78 

 

Total summa                79631,78 kr 
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Bilaga 7 (DH) 

Mål och visionsdokument 

Inledning 
Sektionen för Teknisk biologi (STB) mål och visionsdokument beskriver sektionens vision och vad STB 

ska sträva efter på lång sikt samt hur dessa visioner ska uppnås. I detta dokument ska framtida 

styrelser finna stöd till verksamhetsplanen och kunna påvisa tydliga effekter av sina kortsiktiga mål.  

Syfte 
Detta dokument ska underlätta arbetet för STB:s styrelse och tydliggöra vad styrelsens fokusområden 

är.  

Användning 
Måldokumentet ska användas som grund för den årliga verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen tar 

ut milstolpar och mål som är nämnda i mål- och visionsdokumentet, utifrån dessa skapas ettåriga 

projektmål och styrelsen konkretiserar utförandet av dem under sommaren. Innan varje 

verksamhetsplan skapas ska tidigare års verksamhetsplan samt projekt utvärderas, nästkommande 

styre ska därefter skapa nya mål eller uppfölja tidigare års mål ifall dessa kräver mer insats.  

  Varje år bör mål- och visionsdokumentet utvärderas och eventuellt revideras av styrelsen. Detta 

sker fördelaktigt på styrelsens halvtidsutvärdering, här bör även eventuella milstolpar utvärderas och 

förmedlas nästkommande sektionsmöte. Vart tredje år ska mål- och visionsdokumentet godkännas 

på ett sektionsmöte.  

Mellan varje ordinarie, större, revidering bör samtliga mål, och organisationsmål, i detta dokument 

behandlas i någon av styrelsens verksamhetsplaner. 

Struktur 
Mål- och visionsdokumentet är uppdelat på så sätt att sektionens vision behandlas först med 

efterföljande mål för att uppnå visionen. Med varje mål finns en strategi som praktiskt ska beskriva 

hur man ska arbeta med målen och hur de ska uppnås. Där det är möjligt kommer målen ha 

milstolpar som ska gå att följa för kontinuerlig utvärdering.  

  För att nå fram till sektionens vision krävs en målmedveten och effektiv styrelse med tydlig 

rolluppdelning och struktur. Detta sammanfattas under rubriken Organisationsmål i mål som 

styrelsen ska sträva efter som berör enbart styrelse och kansli.  

  När det i detta dokument refereras till studenter åsyftas personer som studerar på Sektionen för 

Teknisk biologi och styrelsen hänvisar till STB:s styrelse. 

  Linköpings universitet förkortas härmed LiU och Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, 

den tekniska fakulteten vid Linköpings universitet, förkortas LiTH. Linköpings teknologers studentkår 

förkortas LinTek.  
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Vision och mål 
 

Vision 
Styrelsens vision är att tillgodose exceptionell utbildning samt gränslösa förutsättningar efter 

avslutad utbildning med sagolik gemenskap under studieåren. 

Mål 
 Sektionens utbildningar ska hålla erkänd hög kvalité 

 Studenterna ska ha goda förutsättningar inför framtiden 

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

 Studenterna ska känna inflytande i sektionen och att de har möjlighet att påverka  

 Studenterna ska uppfatta en god gemenskap och familjär stämning på sektionen 

 Nyantagna ska få en välkomnande och varierande mottagning 

Sektionens utbildningar ska hålla erkänd hög kvalité 
En hög kvalitativ utbildning ligger i studenternas intresse både under och efter studietiden. Därför 

ska sektionens styrelse kontinuerligt arbeta med den, utvärdera och utveckla alla aspekter som 

utbildningen berör. Sektionen ska driva punkter som inte redan LinTek ansvarar för eller som LinTek 

delegerat till sektionen. 

Strategi 
Alla årskurser ska utvärdera kurserna som lästs med LinTeks kursutvärdering. 

Styrelsen ska arbeta för att alla studenter har och vet vart stöd finns för alla delar av utbildningen. 

Styrelsen ska arbeta för att de studiemiljöerna mest nyttjade av studenterna håller god klass.  

Milstolpar 

Studenterna ska ha goda förutsättningar inför framtiden 
Under studietiden, i utbildningen och övrigt, ska studenterna känna en stark koppling till näringslivet. 

Möjligheter att knyta näringslivskontakter under studietiden är en vital del för studenternas liv efter 

examen.  

Strategi  
Styrelsen ska jobba för att bygga upp ett stort och välstrukturerat kontaktnät av företag inom vår 

utbildningssektor. 

Styrelsen ska jobba för att starta upp och utveckla egna arbetsmarknadsdagar om behovet finns.  

Styrelsen skall jobba för att öka antalet företagsbesök oavsett om de sker på företaget eller i skolan. 
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Milstolpar 
  

Studenterna ska ha en fortsatt bra kontakt med sektionen efter 
avslutad studietid 
Efter studietiden ska alumner fortsätta att känna sig välkomna på sektionen, möjligheten ska finnas 

att agera som mentor till studenter. Att ha god kontakt med alumner är en viktig del för studenternas 

tid under studietiden. 

Strategi  
Styrelsen ska jobba för att bygga upp ett fungerande alumninätverk. 

Styrelsen ska jobba för att bygga upp och upprätthålla goda kontakter med alumner. 

Styrelsen ska jobba för att utveckla mentorsverksamheten. 

Milstolpar 

Studenterna ska känna inflytande i sektionen och att de har möjlighet 
att påverka 
Studenterna ska känna att de under studietiden har möjlighet att påverka och förändra sektionens 

framtid. Studenterna ska känna att styrelsen och kansliet för studenternas talan.  

Strategi  
Styrelsen ska skapa forum där information delges och beslut fattas. 

Styrelsen ska vis att beslut som sektionen tar på sektionsmötena tas på allvar och genomförs av 

styrelsen. 

Styrelsen ska vara lättillgängliga för studenterna att prata med och man ska alltid känna att ens 

funderingar tas på allvar. 

Milstolpar 

Studenterna ska uppfatta en god gemenskap och familjär stämning på 
sektionen 
Att se till att studenterna trivs och känner sig hemma i sektionen är en viktig del av styrelsens arbete. 

Med en stark gemenskap ökas studenternas kontaktnät för framtiden, studenterna får stöd av andra 

på sektionen under studietiden och studietiden resulterar i en av de bästa tiderna i ens liv.  

Strategi  
Styrelsen ska se till att det finns en mötesplats för studenterna.  

Styrelsen ska anordna evenemang som alla studenter kan delta i. 

Styrelsen ska underlätta för studenter att bli aktiva i sektionen. 
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Milstolpar 

Nyantagna ska få en välkomnande och varierande mottagning 
Alla nya studenter ska känna sig välkomna, det ska vara enkelt att komma in i den familjära andan 

som finns på sektionen och tillika den stämning som råder på universitetet. 

Strategi  
Styrelsen ska anordna evenemang som alla nya studenter har möjlighet att delta i. 

Styrelsen ska anordna event som gör det enkelt för nya studenter att komma in i sektionslivet, 

Styrelsen ska jobba för att nya studenter kommer in i sina universitetsstudier. 

Milstolpar 
 

Organisationsmål 
För att uppfylla målen och i slutändan visionen krävs det att styrelsen är en effektiv och organiserad 

verksamhet som målmedvetet kan jobba igenom målen som är uppsatta. Därför finns ett antal 

organisationsmål som gäller för styrelsen och kansliet.  

Mål 

 Styrelsen och kansliet ska tillsammans jobba för sektionens intressen på universitetet. 

 Styrelsen och kansliet ska ha en tydlig intern organisation. 

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

 Sektionen ska ha en stark ekonomi. 

Styrelsen och kansliet ska tillsammans jobba för sektionens intressen 
på universitet 
Som en liten sektion är det viktigt att göra sin röst hörd på LiU. Ett av de viktigaste verktygen som 

styrelsen har är det gemensamma medlemskapet med LinTek, med hjälp av detta samarbete kan 

styrelsen lättare jobba för sektionen. I detta samarbete tillkommer det skyldigheter och rättigheter, 

det är viktigt att styrelsen ser till att dessa upprätthålls. 

Strategi 
Styrelsen och kansliet ska göra sektionen röst hörd i de forum där vi möter representanter från LiU 

eller andra sektioner. 

Styrelsen och LinTek upprättar ett avtal där det tydliggörs vilka rättigheter och skyldigheter vi har 

jämte varandra.  

Medlemmarna i styrelsen och kansliet ska ha koll på de delar av avtalet med LinTek ovan som 

påverkar dem och deras utskott. 

Kansliet ska fungera som en plattform för vad studenter i sektionens utskott tycker. 
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Milstolpar  
 

Styrelsen och kansliet ska ha en tydlig intern organisation 
Styrelsens och kansliets arbete ska vara tydligt uppdelat för att underlätta fördelningen av arbetet. 

Det är viktigt att styrelsens och kansliet har en struktur som förenklar arbetet med både mål på 

årsbasis och långsiktiga mål. 

Strategi 
Styrelsen ska kritiskt granska sin egen verksamhet och dess mål. 

STBs organisation ska vara i ständig utveckling. 

Styrelsens och kansliets arbete ska dokumenteras och arkiveras flitigt. 

Milstolpar 
 

Styrelsen och kansliet ska vara tilltalande för studenterna att 
engagera sig i 
Det är viktigt för sektionen att det är lätt att engagera sig i både styrelsen och kansliet samt dess 

utskott, att flera medlemmar engagerar sig leder på sikt till en starkare sektion. 

Strategi 
Styrelsen ska göra det roligt och utmanande att engagera sig i sektionen. 

Styrelsen ska jobba för att aktivt kommunicera med sektionens medlemmar. 

Styrelsen ska jobba för att upprätthålla en god arbetsmiljö i styret och kansliet men även i sektionens 

utskott. 

Milstolpar 

Sektionen ska ha en stark ekonomi 
Många delar av sektionens verksamhet behöver bekostas, därav är det nödvändigt att kontinuerligt 

hålla en stabil ekonomi som täcker de återkommande samt oväntade utgifterna. Med en uttänkt 

budget för varje verksamhetsår kommer projektmål som behöver finansieras av sektionen lättare gå 

att uppnå.  

Strategi 
Styrelsen ska sköta ekonomin med de bidrag och inkomster sektionen har att tillgå, men utan att 

vara helt beroende av dessa.  

Styrelsen ska i sin verksamhet ansamla visst kapital för att vid behov kunna satsa pengar på något 

som gagnar sektionslivet. 

Milstolpar 
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Bilaga 8 

Verksamhetsplan 2013/2014 

Verksamhetsplan 

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. 
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Projektplaner ska innehållande följande: 

 Vem som är ansvarig. 

 Vilka aktiviteter som ska genomföras. 

 Tidsramar för när aktiviteter ska påbörjas och genomföras. 

. 

Intern organisation och struktur 

Under verksamhetsåret 12/13 förändrades delar av STBs organisation i och med bildandet av ett kansli. 

Delar av deras mål är inte slutförda och bör slutföras under kommande verksamhetsår.  

Det uppmärksammandes under överlämningen att det saknas en tydlig kontinuitet i bland annat 

dokumentation, ett nytt internsystem bör skapas för att underlätta hur till exempel verksamhetsplaner 

skrivs och utvärderas. Det krävs även ett bättre internsystem när styrelsen delats upp i styrelse och kansli 

för att alla ska ha möjlighet att ta del av varandras arbeten.  

Alla delar av STBs verksamhet bör hålla en bra kvalité i sitt arbete, under verksamhetsåret 12/13 

utvärderades valberedningens verksamhet och konstaterades vara otillräcklig.  

Mål och vision: 

 Styrelsen och kansliet ska ha en tydlig intern organisation. 

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

Styrelsen ska därför: 

 Fortsätta att förändra i stadgar och reglemente från föregående års mål. 

 Upprätta ett nytt internsystem; skapa ett mål- och visionsdokument, tydlig verksamhetsplan 

och strukturerade projektplaner. Ansvarsbeskrivningar ska arbetas om för alla poster i 

styrelsen och kansliet. 

 Valberedningens verksamhet ska ses över och förändras. 

Effektmål 

 Få en tydlig och effektiv intern organisation. 

 Underlätta för styrelsens arbete. 

 Se till att fåtalet poster står vakanta inför vårmöte 2. 

Ansvarig styrelsemedlem: 

Ordförande. 

LinTek 

Ett gemensamt samarbete med LinTek röstades igenom 11/12, efterföljande verksamhetsår har inga 

tydliga fördelar med samarbetet synts. Anledningarna till att det röstades igenom måste kontrolleras att 

de verkligen uppfylls av båda parter och att avtalet ses som ett kontrakt där alla punkter ska fullgörs. 

Det bör även undersökas om det är fler punkter som bör finnas i avtalet och hur mycket som måste göras 

för att punkten ska ses som genomförd.  

En granskning av det gemensamma samarbetet bör ske under detta verksamhetsår. 
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Mål och vision: 

 Styrelsen och kansliet ska tillsammans jobba för sektionens intressen på universitet. 

Styrelsen ska därför: 

 Utreda vad vi vill ha ut av det gemensamma medlemskapet och hur vi ska uppnå det. 

 Det gemensamma samarbetet utvärderas med avsikt på om avtalet uppfylls och om det uppnås 

tillfredställande.  

 I april 2014 bör ett resultat av utredningen och utvärderingen fullföljas och en handlingsplan i 

frågan bör till nästkommande års styrelse slutföras. 

Effektmål: 

 Ett mer givande samarbete ska ge mer fördelar för sektionen och LinTek. 

 Vid slutet av verksamhetsåret ska det stå klart ifall ett fortsatt medlemskap är önskvärt eller ej. 

Ansvarig styrelsemedlem: 

Vice ordförande. 

Näringsliv 

En viktig aspekt i utbildningen är kontakten med näringslivet, majoriteten av oss kommer hamna ute i 

näringslivet efter avslutad utbildning och därav är det viktigt inför val av master o.dyl. att studenterna 

på sektionen känner att de har koll på industrisektorn vi tillhör. 

Mål och vision: 

 Studenterna ska ha goda förutsättningar inför framtiden. 

Styrelsen ska därför: 

 Jobba för att få fler tydliga näringslivskontakter. 

 Samarbeta mer med LARMs projektledare under hösten 2013 för att få in fler företag till 

mässan som riktar sig till oss. 

 Utreda huruvida egna arbetsmarknadsdagar (utöver BTD) skulle gagna sektionens 

näringslivskontakter, denna utvärdering ska ha slutförts mars 2014. 

Effektmål: 

 Ett ökat kontaktnät/lista över företag. 

 Studenterna på sektionen ska ha tillgång till företagslista på hemsidan.  

 I och med det gemensamma medlemskapet förväntas vi ha fler företag på LARM än tidigare 

år. 

 Bättre förståelse för vår arbetsmarknad och hur vi geografiskt attraktivt det skulle vara med 

bioteknikinriktade arbetsmarknadsdagar i Linköping. 

Ansvarig styrelsemedlem: 

Näringslivsansvarig. 
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Ekonomi 

För att kunna driva sektionen och dess verksamhet behövs stabil ekonomi. Delar av den ekonomiska 

verksamheten behöver ses över, för tillfället har sektionen få inkomstkällor och saknar i dagsläget en 

huvudsponsor. Verksamhetsåret 12/13 väckte en idé om att sektionen bör se över möjligheten att skaffa 

en sparplan för framtida investeringar.  

Mål och vision: 

 Sektionen ska ha en stark ekonomi. 

Styrelsen ska därför: 

 Arbeta för att få en huvudsponsor 

 Utreda om en sparplan är nödvändig och vad sparplanen i så fall ska nyttjas till i framtiden. 

Denna utredning bör vara slutförd (feb-april) 2014 

 Se över möjligheterna att få fler lokala sponsorer samt sponsorer utanför vår industrisektor. 

Effektmål: 

 Vid kontrakt med en huvudsponsor blir ekonomin stabilare och sektionens märke i industrin 

starkare, vilket leder till att styrelsens arbete underlättas i många aspekter.  

 En tydlig utvärdering om en sparplan kommer underlätta hur vi och framtida styrelser lägger 

sina budgetar och framtidsmål. 

 Om vi breddar vårt sponsutbud säkras ekonomin ännu mer. 

Ansvarig styrelsemedlem: 

Kassör. 

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.  

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: 

 Färdigställa TBibeln och marknadsföra den bättre. 

 Utveckla ett styrt studiecirkelsystem, där studenterna kan samlas och dela med sig av sina 

kunskaper. 

 Utreda om det är möjligt för sektionen att utvecklas; ta in fler studenter, synas mer nationellt 

och i längden bredda masterutbudet. Utredningen ska vara färdig i februari 2014. Oavsett 

resultat bör en handlingsplan läggas fram till nästa års styrelse. 

Effektmål: 

 Ett färdigställande och synliggörande av TBibeln kommer underlätta för studenterna inför sina 

kurser och i utvärderingen av dessa. 

 Studenterna ska känna att de har stöd av andra studenter på sektionen i sina studier. 
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 Studenterna ska känna att de lyckas med sina studier bättre efter deltagande på studiecirklarna. 

 Om utredningen ifall sektionen kan utvecklas får ett positivt resultat kommer framtida 

styrelser behöva utveckla nya delmål och handlingsplaner.  

Ansvarig styrelsemedlem: 

Studienämndsordförande TB, William Lövfors. 
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Vad?   När? Vem?  

Interna dokument         

Mål och visions dokument November Ordförande 

Överlämning Vårmöte 2 Ordförande 

Valberedningen Maj Ordförande 

    

      

Ekonomi       

Huvudsponsor 30:e april Näringslivsansvarig  

Sparplan  30:e mars Styrelsen  

Lokala sponsorer 30:e april Näringslivsansvarig 

    

Utbildning         

TBibeln  v.50 Styrelsen 

Studiecirklar v.8 Styrelsen 

Sektionens Utbildning  v.16 Styrelsen  

Studienämndsordförande beskrivning v.6 Studienämndsordförande 

Öka intresse för kursutvärdering v.1 Studienämndsordförande 

      

LinTek       

Gemensamt Medlemskap V.14 Vice Ordförande  

      

Näringsliv         

Näringslivskontakter v.18 Styrelsen  

Larm v.51 Styrelsen  

Egna arbetsmarknadsdagar  v.10 Styrelsen  
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Bilaga 9 (WL, LP) 

Proposition rörande Studienämndsordförande  

Styrelsen vill underlätta för sektionens medlemmar att bli aktiva på en högre nivå, styrelsen anser då 

att en förtydligande i vad våra studienämndsordförande har för uppdrag är ett måste. Idag är det 

uppdelat TB/KB och sedan får man inbördes besluta vem som ska vara ordinarie och därmed ha 

rösträtt på nämndmötena, detta anser vi inte är optimalt i och med den stundande kansliutökningen 

där styrelsen funderar på att lägga ut den ena studienämndsordförande och det skulle inte passa sig 

att de längre heter Studienämndsordförande TB/KB. Tanken är då att ge Studienämndsordförande 

Styrelsen rösträtt i nämndmöten. Anledningen till att denna förändring görs nu är för att förtydliga 

inför vårmöte 2 att dessa poster kommer finnas och inte studienämndsordförande TB/KB. 

 

Styrelsen yrkar därför: 

Att 

I stadgarna ändra § 4.14 

”Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 2 

- Välja vice sektionsordförande, intendent, näringslivsansvarig, rekryteringsansvarig, 
studienämndsordförande TB, studienämndsordförande KB samt masteransvarig. 

- Välja ytterst ansvarig för studienämnden 
- Välja en sektionsrevisor samt en revisorssuppleant 
- Välja ansvariga för övriga av sektionens verksamhet 
- Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår 
- Fastställa arvoden för sektionsfunktionärer för nästkommande verksamhetsår 
- Välja valberedning” 

 

Till 

 

”Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 2 
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- Välja vice sektionsordförande, intendent, näringslivsansvarig, rekryteringsansvarig, 
studienämndsordförande Styrelsen, studienämndsordförande Kansliet samt masteransvarig. 

- Välja en sektionsrevisor samt en revisorssuppleant 
- Välja ansvariga för övriga av sektionens verksamhet 
- Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår 
- Fastställa arvoden för sektionsfunktionärer för nästkommande verksamhetsår 
- Välja valberedning” 

 

I stadgarna ändra § 5.2 

 

”Sektionsstyrelsen består av: 

- Ordförande 

- Vice Ordförande 

- Informationschef 

- Intendent 

- Kassör 

- Studienämndsordförande TB 

- Studienämndsordförande KB 

- Näringslivsansvarig 

- Rekryteringsansvarig 

- Festerichef 

- Fadderihövding 

- Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsätts” 

Till 

  

”Sektionsstyrelsen består av: 

- Ordförande 

- Vice Ordförande 

- Informationschef 

- Intendent 

- Kassör 

- Studienämndsordförande Styrelsen 

- Studienämndsordförande Kansliet 

- Näringslivsansvarig 

- Rekryteringsansvarig 

- Festerichef 

- Fadderihövding 

- Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsätts” 

Att i stadgarna ändra § 6.2 

”Studienämnden består av: 

- Studienämndsordförande TB 



 

 

 

Sektionen för Teknisk Biologi, 
LiTH Kårallen, Universitetet 
581 83 LINKÖPING 

 
 

AR      PE     LE     EB        59 

- Studienämndsordförande KB 

- Övriga ledamöter” 

Till 

”Studienämnden består av: 

- Studienämndsordförande Styrelsen 

- Studienämndsordförande Kansliet 

- Övriga ledamöter” 

 

Styrelsen 13/14 
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Bilaga 10 (DH) 

Proposition rörande uteslutning av medlemmar  

Efter påpekningar från juristgruppen Linköping anser styrelsen att en punkt i stadgarna saknas 

angående uteslutning av medlemmar, detta bör åtgärdas. Styret vill poängtera att propositionen inte 

läggs fram för att vi vill använda den, utan det är snarare ett måste juridiskt att ha punkten i stadgarna. 

 

Därför yrkar styrelsen 

 

Att 

 

Lägg till § 2.10 i stadgarna 

”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”  

 

Lägg till § 2.11 i stadgarna 

”Att uteslutna medlemmar har rätt att överklaga sektionsmötesbeslut, detta anmäls till styrelsen minst 5 

läsdagar innan ett sektionsmöte, det krävs 4/5 majoritet av rösterna för att häva beslutet.” 

 



 

 

 

Sektionen för Teknisk Biologi, 
LiTH Kårallen, Universitetet 
581 83 LINKÖPING 

 
 

AR      PE     LE     EB        61 

Bilaga 11 (ME) 

Proposition angående sektionsmöten 

Sektionsstyrelsen anser att stadgarna angående sektionens deadline för sektionsmöten 

bör uppdateras för att underlätta läggande av sektionsmöten i och med förändringen 

av läsårsperioderna. 

Styrelsen anser att detta skulle underlätta för både årets och framtida styren att planera 

sina sektionsmöten men även för valberedningen, så dessa har de gott om tid att 

förbereda val inför varje möte. 

 

Därför yrkar styrelsen: 

 

Att   

ändra § 4.3 i stadgarna 

"Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst tre sammanträden, ett  höstmöte före 

den 30e november, vårmöte 1 före den 28e februari och vårmöte 2 före  den 30e 

april." 

till 

"Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst tre sammanträden, ett 

höstmöte före den 7 december, vårmöte 1 före den 7 mars och vårmöte 2 före den 

7 maj.” 

 

 

Styrelsen 13/14 
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Bilaga 12 

Motion angående byte av namn på sektionen 

Då sektionen bildades så var detta för det nystartade programmet TB och valet av namn blev således 

Sektionen för Teknisk biologi, förkortat STB. I folkmun blev det TBi-sektionen vilket är det namn som 

behållits även efter att programmet KB togs in i sektionen några år senare. KB har sedan dess växt till 

att vara det överlägset största av TBi-sektionens program. Det nuvarande namnet på sektionen 

representerar därmed inte på ett bra sätt vad dess medlemmar studerar.  

Det finns förvirring både utom och inom sektionen gällande vad programmen förkortas, till exempel så 

är det många studenter som tror att sektionen endast har ett program, TBi-programmet, och känner 

inte ens till att KB finns. Ytterligare ett, om än minimalt, problem är att det finns förvirring bland våra 

egna studenter kring hur programmen benämns. Många TB-studenter tror att programmet benämns 

TBi och även uttrycket KBi har yttrats vid tillfällen som benämning på kemisk biologi.  

Sektionens namn bör inbegripa alla sina program och det bästa sättet att göra detta är att basera det 

på ett område brett nog att innefatta både teknisk biologi och kemisk biologi. Detta område är 

bioteknik. Både TB och KB är bioteknikprogram, men med olika inriktningar inom området, vilket 

påvisas särskilt av att det nyligen inrättade huvudområdet för TB och KB-civ på kandidat-nivå är 

benämnt bioteknik. Programnämnden, vilket är den instans som i slutändan bestämmer vad 

programmen är, anser alltså att teknisk biologi och kemisk biologi är fördjupningar inom området 

bioteknik. 

Förslaget är därmed att sektionen skulle byta namn till biotekniksektionen, med BTS som den officiella 

förkortningen och BT-sektionen som den allmänna benämningen. Detta skulle resultera i att det är 

tydligare både utåt och inåt att sektionen representerar ett antal program inom området bioteknik 

och då inte endast ett TBi-program. En annan fördel som kan nämnas är att det troligtvis blir lättare 

att nå ut till företag och andra potentiella arbetsgivare med vad utbildningarna innehåller då bioteknik 

är ett betydligt mer etablerat uttryck än teknisk eller kemisk biologi.  

Rent praktiskt innebär detta namnbyte förändringar i samtliga styrdokument och att föreningen 

behöver rapportera in nytt namn till skatteverket samt skriva om en del avtal. Sektionens grafiska 

profil behöver inte ändras signifikant och de enda egentliga omkostnaderna som kan uppkomma är 

sådant som byte av plakat på c-husets vägg och nya rollups, något som det inte alls är omöjligt att 

programnämnden kan tänka sig att stödja ekonomiskt.  
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Med anledning av ovan så yrkar jag 

att i paragraf 1.1 i stadgan byta ut ” Sektionen för Teknisk Biologi (STB)” mot ”Biotekniksektion (BTS)”. 

att ändra enligt första att-satsen i resten av stadgan. 

att ändra enligt första att-satsen i sektionens övriga styrdokument. 

att ändringarna i reglemente och övriga styrdokument inte träder i kraft förrän då ändringarna i 

stadgan träder i kraft. 

att ålägga styrelsen att ta reda på vilka kostnader som kan uppkomma i samband med ett namnbyte 

samt vilka åtgärder som kommer behöva vidtas och återrapportera detta till nästa sektionsmöte. 

 

Martin Gollvik   margo324@student.liu.se 

  

mailto:margo324@student.liu.se
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Bilaga 13 (DH) 

Motionssvar 

Styrelsen tycker det är bra att Martin Gollvik höjer frågan om Sektionen för Teknisk Biologi verkligen 

beskriver vilka vi är, samt att det är förvirrande för näringslivet vilket styrelsen håller helt med om. 

Styrelsen anser dock att Martins förslag inte är helt rätt för sektionen då sektionen för Bioteknik inte 

heller riktigt beskriver det vi gör med hänvisning till definition på Bioteknik1. Styrelsen anser även att 

sektionen är unik i jämförelse med bioteknik utbildningar i Sverige, detta skulle kunna klumpa ihop oss 

med andra utbildningar i Sverige vilket styrelsen anser skulle kunna vara missledande. För att gynna 

sektionens medlemmar och intressen optimalt finner styrelsen att en grundligare utredning bör 

genomföras. 

 

Styret yrkar därför att: 

 

Avslå motionen, men att en projektgrupp på 7 personer tillsätts där ordförande för STB fungerar som 

sammankallande. Personer som hamnar i projektgruppen ska jobba med frågan och ta fram ett förslag 

till vårmöte 2 om namnbyte skall ske och i sådana fall lägga fram ett nytt förslag. I denna projektgrupp 

kommer två personer vara från styret och fem personer från sektionen, en person från varje årskurs är 

önskvärt. 

 

                                                            
1 Bioteknik är en kombination av biologi och teknik som i första hand innebär att använda celler eller 
komponenter från celler (såsom enzymer eller DNA) i tekniska tillämpningar. 
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Bilaga 14 

Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi med föreslagna ändringar 

 

1. Ändamål 

1.1 Sektionen för Teknisk Biologi (STB) har till uppgift att bevaka och tillvarata sina medlemmars 

intressen vad gäller deras studier, studiemiljö och därtill hörande områden, samt verka för 

sammanhållning mellan medlemmarna. 

 

2. Medlemskap 

2.1 Varje studerande som är registrerad på utbildningsprogrammet för Teknisk Biologi (TB) eller på 

utbildningsprogrammet för Kemisk Biologi (KB) vid Linköpings Tekniska Högskola är berättigad till 

medlemskap i STB. Tidigare studenter vid ovan nämnda program som genomför andra studier vid 

Linköpings Universitet eller har studieuppehåll är berättigade till medlemskap. Utomstående kan 

berättigas till medlemskap efter beslut i sektionsstyrelsen. 

 

2.2 Fullvärdigt medlemskap erhålls genom erläggande av kåravgift till Linköpings Teknologers 

Studentkår (LinTek), angivande av STB som sektionstillhörighet samt uppfyllande av §2.1. 

 

2.3 Programmedlemskap erhålls genom meddelande till sektionsstyrelsen på sådant sätt som 

styrelsen beslutat. 

 

2.4 Hedersmedlem kan inväljas. För detta krävs 2/3 majoritet av rösterna på ett sektionsmöte. 

Hedersmedlem är befriad ifrån sektionsavgift. 

 

2.5 Medlemskap ska uppdateras varje år. Utträde ur STB sker om medlemmen inte uppdaterar sitt 

medlemskap eller då medlemmen meddelar STB att den inte längre önskar kvarstå som medlem. 

 

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

sektionsmedlemskap. 
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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. 

 

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 uteslutna medlemmar har rätt att överklaga sektionsmötesbeslut, 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 
- 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 första januari till den sista december 
- Fadderiets bokföringsår sträcker sig från den 1 juli till och med den 30 juni 
- Festeriets verksamhetsår sträcker sig från den 1 juli till och med den 30 juni 
- Festeriets bokföringsår sträcker sig från den 1 juli till och med den 30 juni 
- Övrig verksamhet inom STB har samma verksamhets- och bokföringsår som STB, om inte 

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

 

3.3 STB har följande styrdokument: 
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- Stadgarna 
- Reglementet 

 

3.4 Reglementet antas varje läsår av sektionsmötet 

 

3.5 STB har sitt säte i Linköping 

 

4. Sektionsmötet 

4.1 Sektionsmötet är STB: s högsta beslutande organ. 

 

4.2 Sektionsmötet ska verkställa stadgeenliga val och granska sektionsstyrelsens och andra organs 

verksamhet. Revisorerna och valberedningen granskas ej av sektionsmötet. Sektionsmötet ska även 

fastslå riktlinjer för verksamheten samt fastslå den ekonomiska ramen för verksamheten. 

 

4.3 Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst tre sammanträden, ett höstmöte före den 7 

december,  vårmöte  1  före  den  7  mars  och  vårmöte  2  före  den  7 maj.  Sektionsmötet 

sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Rätt att hos styrelsen begära sektionsmöte tillkommer 

- Sektionsstyrelseledamot 
- Sektionsrevisorerna 
- Femton 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 i läsperiod. Läsperiodernas omfattning beslutas årligen av fakultetsstyrelsen vid 

Tekniska fakulteten på Linköpings universitet. 

 

4.5 Kallelse till sektionsmöte skall delges till medlemmarna senast tio läsdagar före sektionsmötet. 

Kallelse till extra sektionsmöte delges medlemmarna senast fem läsdagar före sektionsmötet. 

Preliminär föredragningslista skall bifogas till kallelsen. Samtliga handlingar ska vara tillgängliga senast 

fem läsdagar före sektionsmötet eller två läsdagar före extra sektionsmöte. 
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4.6 Motioner skall inkomma senast fem läsdagar innan sektionsmötet. Övriga frågor kan anmälas 

under sektionsmötet. 

 

4.7 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionsmötet tillkommer varje fullvärdig medlem. 

Röstning medelst fullmakt får ej ske. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer varje 

programmedlem, hedersmedlem samt adjungerad. Styrelseledamot eller avgående styrelseledamot 

får ej deltaga i beslut om egen ansvarsfrihet. Ny eller kvarsittande styrelseledamot får ej deltaga i val 

av revisorer. 

 

4.8 Sektionsmötet är beslutsmässigt om kallelse har skett enligt 4.5 och minst 25 röstberättigade 

medlemmar är närvarande. 

 

4.9 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid 

personval då lottning sker. Personval med mer än en kandidat sker genom sluten votering. För beslut i 

frågor som anmälts under mötet erfordras ¾ majoritet och i dessa frågor får det ej beslutas om högre 

belopp än 1/10 prisbasbelopp. 

 

4.10 Vid personval får sektionsmedlem väcka förslag till kandidat på sittande möte. 

 

4.11 Vid sektionsmöte skall föras beslutsprotokoll, vilket inom en vecka skall framställas i minst två 

exemplar varav ett anslås i sektionsrummet och ett arkiveras. 

 

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

utsedda justeringspersoner. 

4. 13 Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 1 

-Välja sektionsordförande, sektionskassör samt informationschef 

-Välja festerichef samt festerikassör 

-Behandla det avgående fadderiets preliminära resultat samt balansräkning 

 

4.14 Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 2 

- -välja vice sektionsordförande, intendent, näringslivsansvarig, 
rekryteringsansvarig, studienämndsordförande styrelsen, studienämndsordförande kansliet 
samt masteransvarig 
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- Välja ytterst ansvarig för studienämnden 
- Välja en sektionsrevisor 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 styrelses ekonomi 
- Behandla föregående fadderis slutgiltiga resultat samt balansräkning 
- Behandla avgående festeris ekonomi 
- Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår 
- Besluta om fastställelse av sektionens sammanställda resultat och balansräkning 
- Besluta om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
- Besluta om ansvarsfrihet för föregående styrelse 
- Välja fadderihövding 
- Välja fadderikassör 
- Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen 

 

4.16 Samtliga poster valda på våren tillträder i och med nästkommande verksamhetsårs början och 

avgår vid dess slut. Samtliga poster valda på hösten tillträder i och med nästkommande kalenderårs 

början och avgår vid dess slut. 

 

4.17 Om sektionsordförandeposten är vakant till vårmöte 1 kan sektionsmötet välja att bordlägga val 

av sektionsordförande, sektionskassör och informationschef för ny nomineringsprocess till vårmöte 2. 

 

 

5. Sektionsstyrelsen 

5.1 Sektionsstyrelsen 

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

 

5.2 Sektionsstyrelsen består av: 

- Ordförande 
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- Vice ordförande 
- Informationschef 
- Intendent 
- Kassör 
- Studienämndsordförande styrelsen 
- Studienämndsordförande kansliet 
- Näringslivsansvarig 
- Rekryteringsansvarig 
- Festerichef 
- Fadderihövding 
- Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts 

 

5.3 Sektionsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Rätt att hos ordföranden begära 

utlysande av styrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem. Sektionsstyrelsen sammanträder minst 

fyra gånger per termin. 

 

5.4 Sektionsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. 

 

5.5 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid 

personval då lottning sker. 

 

5.6 Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordföranden samt av en särskilt 

utsedd justeringsperson. Sektionsstyrelsen är skyldig att kontinuerligt underrätta övriga sektionen om 

sitt arbete via exempelvis veckomail eller övriga informationskanaler. 

 

5.7 Sektionsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger och efter hörande av revisorerna, entlediga 

sektionsfunktionär, som skriftligen ansökt därom. Sektionsstyrelsen får tillförordna annan person att 

fullfölja den entledigades uppgifter till nästa sektionsmöte, då val av funktionär ska ske. Tillförordnad 

styrelseledamot har ej rösträtt i sektionsstyrelsen och ej heller medansvar för fattade beslut. 

 

6. Studienämnden 

6.1  Studienämnden  har  till  uppgift  att  övervaka  studiefrågor,  främja  kontakten  med  lärare  och 

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

 

6.2 Studienämnden består av: 

- Studienämndsordförande Styrelsen 
- Studienämndsordförande Kansliet 
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- Övriga ledamöter 
 

6.3  Studienämnden sammanträder  minst en  gång  per läsperiod. Protokoll skall föras  och hållas 

tillgängligt för sektionens medlemmar samt arkiveras. 

 

6.4 Studienämnden ansvarar inför sektionsstyrelsen 

 

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

i studiefrågor. 

 

6.6 Inom varje mastersprofil som KB-nämnden tillhandahåller för programmen Teknisk Biologi och 

Kemisk Biologi, i årskurs 4-5, utses minst en representant. Dessa skall framföra åsikter i studiefrågor. 

 

7. Festeriet 

7.1 Festeriet handhar sektionens fest- och nöjesverksamhet. 

 

7.2 Festeriet består av festerichefen, festerikassör samt av festerichefen utsedda medarbetare. 

 

7.3  Festeriets  bokslut  ska  särredovisas  i  sektionens  bokslut.  Eventuell  vinst  eller  förlust  för 

verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper såvida sektionsmötet ej beslutar annorlunda. 

 

7.4 Festeriet sammanträder på festerichefens kallelse. Rätt att hos festerichefen begära utlysande av 

festerimöte tillkommer varje festerimedlem. Festeriet sammanträder minst fyra gånger per termin. 

 

7.5 Vid festerimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordföranden samt av en särskilt 

utsedd justeringsperson. 

 

8. Fadderiet 

8.1 Fadderiet ansvarar för fadderverksamheten inklusive alla nollningsaktiviteter. 
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8.2  Fadderiet  består  av  fadderihövding,  fadderikassör  och  av  fadderihövding  utsedda  övriga 

medarbetare. 

 

8.3  Fadderiets  bokslut  ska  särredovisas  i  sektionens  bokslut.  Eventuell  vinst  eller  förlust  för 

verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper såvida sektionsmötet ej beslutar annorlunda 

 

8.4  Fadderiet  sammanträder  på  fadderihövdings  kallelse.  Rätt  att  hos  fadderihövding  begära 

utlysande av fadderimöte tillkommer varje fadderimedlem. Fadderiet sammanträder minst åtta 

gånger per verksamhetsår. 

 

8.5 Vid fadderimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordföranden samt av en särskilt 

utsedd justeringsperson. 

 

9. Valberedning 

9.1 Vid nomineringsprocessen ska sektionsstyrelsen sträva efter att valberedningen ska bestå av minst 

en representant från varje årskurs 1-4. En av dessa väljs internt till sammankallande. 

 

9.2 Valberedningens förslag skall anslås senast 5 läsdagar innan sektionsmöte. 

 

9.3 Varje sektionsmedlem äger rätt att framföra motförslag till valberedningens förslag. 

 

9.4 Till varje vårmöte 2 föreslår sektionsstyrelsen kandidater till nästa valberedning. 

 

10. Övriga funktionärer 

10.1 Övriga funktionärer inom STB väljs av sektionsmötet. 

 

10.2 Sektionsstyrelsen äger rätt att utse tillfälliga funktionärer inom sektionen, dock ej funktionärer 

omnämnda i dessa stadgar. 
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11. Revision 

 

11.1 Sektionens vårmöte 2 väljer två sektionsrevisorer samt en sektionsrevisorssuppleant. Revisorerna 

får ej inneha annan befattning inom sektionen eller annat av sektionen arvoderat uppdrag. Revisorer 

och revisorssuppleant får ej vara försatta i konkurs eller ha uppsyn enligt föräldrabalken. 

 

11.2 Det åligger revisorerna att lägga fram revisionsberättelse innehållande yttrande i fråga om 

ansvarsfrihet för avgående sektionsstyrelse.  

 

11.3 Revisor samt revisorssuppleant har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöte samt 

sektionsmöte. 

 

11.4 Revisor samt revisorssuppleant äger rätt att ta del av samtliga protokoll och övriga handlingar 

gällande sektionens samtliga verksamheter. 

 

11.5 Om sektionsfunktionär som är ansvarig för sektionens, festeriets eller fadderiets ekonomi eller 

sektionsrevisor avgår under pågående verksamhetsår skall all berörd ekonomisk verksamhet 

omedelbart granskas. Om ingen sektionsrevisor finns vald vid tidpunkten för granskning får 

granskningen skjutas upp tills sektionsrevisor är tillsatt 

 

11.6 Revisionen skall ske efter praxis och i samråd med sektionsstyrelsen. Revisionen skall vara av 

formen förenklad revision. 

 

12. Stadgeändringar 

 

12.1 Förslag till ändringar av dessa stadgar skall vara sektionsstyrelsen skriftligen tillhanda senast tio 

läsdagar före sektionsmöte och skall genast anslås av sektionsstyrelsen. 

 

12.2 Sektionsmötet skall behandla ändringsförslaget på två på varandra följande möten med minst en 

månads mellanrum. Av dessa skall minst ett vara ordinarie vår- eller höstmöte. Ändringsförslaget antas 
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om det vid båda tillfällena får en majoritet av de avgivna rösterna. Vid det andra mötet kan förslaget 

endast bifallas eller avslås. 

 

13. Tolkning 

 

13.1 Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan avgjorts av sektionsmötet, 

sektionsstyrelsens mening. 

 

14. Avsättning 

14.1 Beslut om avsättning av funktionär kan fattas av sektionsstyrelsen om minst hälften av hela 

antalet styrelseledamöter röstar för avsättning. 

 

14.2 Om avsättning sker under verksamhetsåret, skall revisorerna omgående granska berörd 

verksamhet. 

 

15. Upplösning 

15.1  Upplösning av Sektionen för Teknisk Biologi sker efter beslut på två på varandra följande 

sektionsmöten varav ett ordinarie sektionsmöte, mellan vilka det förflutit minst två (2) månader. I 

detta beslut skall ingå ett datum för sektionens upplösande, samt datum för ett avslutande 

sektionsmöte för slutgiltig revisionsberättelse och ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen. 

 

16. Firmateckningsrätt 

16.1 STB:s firma tecknas av sektionsordföranden och vice sektionsordförande var för sig. 

Sektionsordföranden och vice sektionsordföranden har rätt att delegera firmateckningsrätt till 

sektionsaktiv medlem i STB. 

 

16.2 Rätt att teckna för sektionsstyrelsens konton tillkommer sektionsordföranden och 

sektionskassören var för sig. 
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