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Kallelse till Sektionsmöte: Höstmöte 2014-11-12 

Tid: Onsdag12 november kl. 17.15 

 

Plats: C2, C-huset 

 

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

Programnämndsordförande PKB Helena Herbertsson 

 

Övrigt: Vill ändringar i stadgarna göras så är sista dagen att skicka in motionen till 

styret den 15 oktober. Övriga motioner är sista dagen den 5 november. 

Mat och dryck kommer att serveras under mötet. 

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

Den 6: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 13/14 ekonomi 

11. Behandling fadderiets 2013 slutresultat samt balansräkning 

12. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen under 

verksamhetsåret 13/14 

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

14. Fastställande av sektionens sammanställda resultat och balansräkning 

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

16.  Ansvarsfrihet för styret 13/14, Bi6 kassör 13/14 och Urf kassör 13 

17. Antagande av reglemente 

18. Antagande av verksamhetsplan 

19.  Proposition rörande namnbyte av vårmöte 1 och vårmöte 2  

20. Proposition rörande ändring av motionsstop  

21. Proposition rörande studienämnden  

22.  Proposition rörande ändring av formulering av fadderiets verksamhet  

23.  Proposition rörande ändring av inval av revisorer  

24.  Fyllnadsval till Valberedningen  

25.  Fyllnadsval till Utlandsansvarig  

26.  Fyllnadsval till Alumniansvarig 

27.  Fyllnadsval till Busansvarig 

28. Val av Fadderihövding 

29. Val av Fadderikassör 

30.  Val av Hedersmedlem  

31. Motion gällande nya stolar till Bihålan 

32.  Motion angående inval av Urf och Bi6 

33.  Beslut om sektionsväskor  

34. Interpellationer 

35.  Övriga frågor 

36. 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 13/14  

Beslutsförslag 

Att ge ansvarsfrihet till styrelsen 13/14 samt Urf kassör 2013 och Bi6 kassör 13/14 

17. Antagande av reglemente 

Beslutsförslag 

Att antaga reglementet med ändringar  

 

18. Antagande av verksamhetsplan  

Beslutsförslag 

Att antaga verksamhetsplanen för styrelsen 14/15  

 

19. Proposition rörande namnbyte av vårmöte 1 och vårmöte 2 

Beslutsförslag  

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

20. Proposition rörande ändring av motionsstopp  

Beslutsförslag  

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

21. Proposition rörande studienämnden 

Beslutsförslag  

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

22. Proposition rörande ändring av formulering av fadderiets verksamhet 

Beslutsförslag  

Att bifalla propositionen i sin helhet 

 

23. Proposition rörande ändring av inval av revisorer 

Beslutsförslag  

Att bifalla propositionen i sin helhet 

 

24. Fyllnadsval till Valberedningen 

Beslutsförslag  

Att till valberedningen fyllnadsvälja Irma Wenhov KB1B 

 

25. Fyllnadsval till Utlandsansvarig 

Beslutsförslag  

Att till Utlandsansvarig fyllnadsvälja Klas Bruhn-Möller 

 

26. Fyllnadsval till Alumniansvarig 

Beslutsförslag  
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Att till Alumniansvarig fyllnadsvälja Omid Thern TB2 

 

27. Fyllnadsval till Busansvarig 

Beslutsförslag  

Att till Busansvarig välja vakant   

 

28. Val av Fadderihövding  

Beslutsförslag  

Att till Fadderihövding välja Emil Arkstål TB3  

 

29. Val av Fadderikassör 

Beslutsförslag  

Att till Fadderikassör välja Allis Mahrs KB2civ 

 

30. Val av Hedersmedlem  

Beslutsförslag  

Att till Hedersmedlem välja Helena Herbertsson  

 

31. Motion gällande nya stolar till Bihålan  

Beslutsförslag  

Att till avslå motionen  

 

32. Motion angående inval av URF och Bi6 

Beslutsförslag  

Att till avslå motionen  
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Mötesprotokoll 

Datum: 2014-11-12 

Tid: 17.15 

Plats: C2 

§ 1. Mötets öppnande 

Mona Mrad förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Val av mötesordförande 

Mötet beslutar att välja Hillevi Haugen till mötesordförande. 

§ 3. Val av mötessekreterare 

Mötet beslutar att välja Ronja Flink (Informationschef, sektionsstyrelsen 14/15) till 

mötessekreterare. 

§ 4. Val av justeringsperson tillika rösträknare 

Mötet besluta att välja William Lövfors och Erik Pettersson till justeringspersoner tillika 

rösträknare. 

§ 5. Justering av röstlängden 

Röstlängden justeras till 91 personer. 

§ 6. Adjungeringar 

Inga adjungeringar. 

§ 7. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs med yrkade ändringar. Punkt §31. Motion angående nya stolar 

till Bihålan läggs in under punkt §15. Proposition rörande disponering av vinst eller förlust 

enligt fastställd balansräkning. 

§ 8. Mötets behöriga utlysande 

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

skickades ut 8 oktober. Kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast 10 läsdagar innan 

sektionsmötet, kallelsen gick ut den 15 oktober. Samtliga handlingar ska vara sektionen 

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

Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

 



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2014 
2014-11-12 

6 
  HH   RF   WL   EP 

§ 9. Rapporter och meddelanden 

Rapporten och meddelande finns att läsa i Bilaga 1. 

§ 10. Behandling av Festeriet 13/14 ekonomi 

Felix Alm (Kassör, Bi6 13/14) presenterar Festeriet 13/14 ekonomi. 

Behandling av Festeriet 13/14 ekonomi med ekonomisk berättelse finns att läsa i Bilaga 2. 

Mötet beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna. 

§ 11. Behandling Fadderiets 2013 slutresultat samt balansräkning 

Elin Björkman (Kassör, Urfadderiet 2013) presenterar Fadderiets 2013 slutresultat och 

balansräkning. 

Behandling av Fadderiet 2013 ekonomi med ekonomisk berättelse finns att läsa i Bilaga 3. 

Mötet beslutar att lägga Fadderiet 2013 slutresultat samt balansräkning till handlingarna. 

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

verksamhetsåret 13/14 

Sofie Andersson (Kassör, sektionsstyrelsen 13/14) och David Hallberg (Ordförande, 

sektionsstyrelsen 13/14) presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 

styrelsen under verksamhetsåret 13/14. 

Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen under 

verksamhetsåret 13/14 går att läsa i Bilaga 4 och 5A. 

Mötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen för styrelsen under verksamhetsåret 

13/14 till handlingarna. 

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

Fredrik Fridborn (Sektionsrevisor, 13/14) presenterar revisionsberättelse för verksamheten 

och verksamhetsåret 13/14. 

Behandling av revisionsberättelse för verksamheten och verksamhetsåret 13/14 går att läsa i 

bilaga 5B. 

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen 13/14 till handlingarna. 

§ 14. Fastställande av sektionens sammanställda resultat och balansräkning 

Mötet beslutar att fastställa sektionens sammanställda resultat och balansräkning till 

30348,13kr.  
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§ 15. Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 

Propositionen presenteras av Amanda Granqvist (Kassör, sektionsstyrelsen 14/15). 

Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning går att läsa 

i Bilaga 6. 

Motion gällande nya stolar till Bihålan 

Linnéa Andersson presenterar motion gällande nya stolar till Bihålan. 

Motion samt styrelsens motionssvar gällande nya stolar till Bihålan finns att läsa i Bilaga 13. 

Motionen drogs tillbaka och ett yrkande lades (yrkande 4). 

Totalt 4 yrkanden lades. 

Yrkande 1 bifalls i sin helhet. 

Yrkande 2, 3 och 4 avslås. 

Propositionen bifalls med yrkade ändringar. 

§ 16. Ansvarsfrihet för styret 13/14, Bi6 kassör 13/14 och Urf kassör 13 

Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till styrelsen 13/14. 

Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till kassör Bi6 13/14. 

Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till kassör Fadderiet 2013. 

§ 17. Antagande av reglemente 

Innan beslut togs så fastställdes röstlängden till 83 personer. Hädanefter justerar vi 

röstlängden löpande. 

Mona Mrad (Ordförande, sektionsstyrelsen 14/15) berättar. 

Ett yrkesändrande lades, yrkande 5. Yrkandet bifalls i sin helhet. Mötet beslutar att anta 

reglementet för Sektionen för Teknisk Biologi med bifallet yrkesändrande. 

§ 18. Antagande av verksamhetsplan 

Verksamhetsplan för sektionsstyrelsen 14/15 finns att läsa i Bilaga 7. 

Mötet beslutar att anta verksamhetsplanen för styrelsen 14/15 i sin helhet. 
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§ 19. Proposition rörande namnbyte av vårmöte 1 och vårmöte 2  

Erik Winter (Vice Ordförande, sektionsstyrelsen 14/15) presenterar propositionen. 

Proposition rörande namnbyte av vårmöte 1 och vårmöte 2 finns att läsa i Bilaga 8. 

Ett ändringsyrkande lades, yrkande 6. Yrkandet bifalls i sin helhet. 

Mötet beslutar att bifalla första läsningen av propositionen med bifallet yrkesändrande. 

§ 20. Proposition rörande ändring av motionsstop  

Mona Mrad (Ordförande, sektionsstyrelsen 14/15) presenterar propositionen. 

Proposition rörande ändring av motionsstopp finns att läsa i Bilaga 9. 

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

§ 21. Proposition rörande studienämnden  

Sandra Gustavsson (Studienämndsordförande, sektionsstyrelsen 14/15) presenterar 

propositionen. 

Proposition rörande studienämnden finns att läsa i Bilaga 10. 

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

§ 22. Proposition rörande ändring av formulering av fadderiets verksamhet 

Sandra Gustavsson (Studienämndsordförande, sektionsstyrelsen 14/15) presenterar 

propositionen. 

Proposition rörande ändring av formulering av fadderiets verksamhet finns att läsa i Bilaga 

11. 

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

§ 23. Proposition rörande ändring av inval av revisorer  

Amanda Granqvist (Kassör, sektionsstyrelsen 14/15) presenterar propositionen. 

Proposition rörande ändring av inval av revisorer finns att läsa i Bilaga 12. 

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

§ 24. Fyllnadsval till Valberedningen  

Mötet beslutar att till valberedningen fyllnadsvälja Irma Wenhov KB1B. 
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§ 25. Fyllnadsval till Utlandsansvarig  

Mötet beslutar att till Utlandsansvarig fyllnadsvälja Klas Bruhn-Möller KB3civ. 

§ 26. Fyllnadsval till Alumniansvarig 

Mötet beslutar att till Alumniansvarig fyllnadsvälja Omid Thern TB2. 

§ 27. Fyllnadsval till Busansvarig 

Mötet beslutar att till Busansvarig fyllnadsvälja vakant. 

§ 28. Val av Fadderihövding 

Mötet beslutar att till Fadderihöfvding välja Emil Arkstål TB3. 

§ 29. Val av Fadderikassör 

Mötet beslutar att till Fadderikassör välja Allis Mahrs KB2civ. 

§ 30. Val av Hedersmedlem  

Mötet beslutar att till Hedersmedlem välja Helena Herbertsson. 

§ 31. Motion angående inval av Urf och Bi6 

David Hallberg presenterar motion angående val av Urf och Bi6. 

Motion samt styrelsens motionssvar gällande inval av Urf och Bi6 finns att läsa i Bilaga 14. 

2 yrkanden lades, yrkande 7 och 8. 

Yrkande 7 bifalls i sin helhet. Yrkande 8 avslås i sin helhet. 

Mötet beslutar att avslå motionen i sin helhet och bifalla styrets motionssvar med 

ändringsyrkandet 7. 
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§ 32. Beslut om sektionsväskor  

Representanter från Pysselutskottet och Näringslivsutskottet presenterar ett förslag på en 

sektionsväska. 

Ca 88% från sektionsmedlemmarna på mötet svarade att de ville ha en sektionsväska och 

prisförslaget på väskan är billigare än priset som sektionsmedlemmarna var villiga att betala, 

vilket var max 300kr. 

Fyra yrkanden lades, yrkande 9, 10, 11 och 12. 

Yrkande 12 bifalls i sin helhet. 

Yrkande 9, 10 och 11 avslås i sin helhet. 

§ 33. Interpellationer 

Inga interpellationer. 

§ 34. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 35. Mötets avslutande 

Mötesordförande Hillevi Haugen förklarar mötet avslutat. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet  

Bilaga 2A Bi6 13/14:s resultatrapport 

Bilaga 2B Bi6 13/14:s balansrapport 

Bilaga 2C Ekonomisk berättelse Bi6 13/14 

Bilaga 3A Urfadderiets balansrapport VT2014 

Bilaga 3B Urfadderiets resultat- och balansrapport  

Bilaga 3C Ekonomisk berättelse Urfadderiet 2013 

Bilaga 4A  Styrelsen 13/14:s resultatrapport 

Bilaga 4B  Styrelsen 13/14:s balansrapport  

Bilaga 5A Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013/2014 

Bilaga 5B Revisionsberättelse 

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

balansräkning 

Bilaga 6B Fördelning av budgetöverskott 

Bilaga 7  Verksamhetsplanen 

Bilaga 8  Proposition rörande namnbyte av vårmöte 1 och vårmöte 2  

Bilaga 9 Proposition rörande ändring av motionsstop 

Bilaga 10  Proposition rörande studienämnden 

Bilaga 11 Proposition rörande ändring av formulering av fadderiets verksamhet 

Bilaga 12  Proposition rörande ändring av inval av revisorer 

Bilaga 13A Motion gällande nya stolar till Bihålan  

Bilaga 13B Motionssvar 

Bilaga 14A Motion angående inval av Urf och Bi6 

Bilaga 14B Motionssvar  

Bilaga 15 Motivering till valberedningens förslag av kandidater 

Bilaga 16 Stadgar med ändringar  

Bilaga 17 Reglemente med ändringar  
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Bilaga 1 

Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet  

Styrelsens arbete fram tills idag:  

 Under sommaren träffades vi och skrev ett gruppkontrakt samt tog fram 

verksamhetsmål för styrelsens arbete.  

 Under vecka 0 målades märkesbacken tillsammans med Bi6 och delar av kansliet.  

 Under nolle-p anordnade styret fyra aktiviteter. Phösningen där vi bjöd på frukost, 

stadsfinalen där vi bjöd på mat och höll i en tävling, en lekstation under hajken och 

försäljning av labbrockar samt overaller.  

 Styret och kansliet anordnade en infopub där kansliet fick presentera sina utskott samt 

värva utskottsmedlemmar. 

 Inspirationsdag med vår kår, LinTek som avslutades med en sittning på kvällen.  

 Bjudit på kanelbullar under bioteknikdagarna till bioteknikstudenter.  

 Diskussioner kring förrådet (förbättra vårt förråd vi har nu och leta efter ett nytt) har 

skett.  

 Diskussioner kring sektionsväskor har skett och det har beslutats om att införskaffa 

sådana  

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

Ordförande Mona Mrad  

Nu har nästan halva verksamhetsåret passerat och jag kan inte vara mer än nöjd över hela 

styrets insatts. Mina fina styrelseledamöter kämpar alltid på och behåller ett gott humör även 

fast det kan vara knepigt ibland och jag uppskattar er för det! Tack för ni alltid är så 

engagerade!  

Under mitt första halvår som ordförande har det varit mycket att göra, mycket att lära sig och 

mycket att förstå. Det har varit hur kul som helst och jag önskar jag kunde stoppa tiden lite för 

att ja, det går alldeles för fort! Innanverksamhetsårets början skrev jag ihop ett gruppkontrakt 

för oss i styrelsen som vi nu följer. Under sommarträffen planerades även en hel del av de 

aktiviteter vi skulle göra under nolle-p. När skolan drog i gång startade även LinTeks 

ordföranderåd där alla sektionsordförande träffas för att bolla idéer och hjälpa varandra om 

det är något strul i sektionen, det handlar mest om att kolla hur andra sektioner gör.  

Jag har även sammankallat alla styrelsemöten och varit mötesordförande där, så tid går nog 

mest åt att skriva kallelser och förbereda inför mötena.  

För det mesta handlar det om att hålla ihop styrelsen och att se till att allt går som det ska!  

Mona Mrad  

Ordförande 2014/2015 
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Vice ordförande Erik Winter 

Under hösten har mycket fokus legat kring att fastställa det nya kansliet, för att till att 

samarbetet och kommunikationen mellan kansliet och styrelsen fungerar så smidigt som 

möjligt. Jag har även tagit över projektet gällande TBi:s grafiska profil från föregående vice 

ordförande (Matilda Eriksson). Utöver detta har jag även jobbat nära Ordföranden och hjälpt 

till mycket som stöd. 

 

Erik Winter 

Vice ordförande 2014/2015 

Ledamot Josefine Staaf  

Som styrelseledamot för den nya posten ledamot har jag arbetat med att testa mig fram till 

vilka typer av arbetsuppgifter som passar posten. Jag har tillsammans med Amanda startat ett 

projekt som behandlar just vilka arbetsuppgifter som passar. Jag har även börjat planera inför 

sektionsaktivas, som arrangeras för sektionens aktiva medlemmar. 

Josefine Staaf 

Ledamot 2014/2015 

Kassör Amanda Granqvist 

Sedan verksamhetsårets början så har jag bland annat jobbat med att färdigställa sektionens 

äskanden för 2015, dessa äskningar har även granskats av nämnden och beslut har tagits. 

Majoriteten av äskningarna blev godkända. Jag har deltagit när bokslutet för förra 

verksamhetsåret skrevs och påbörjat bokföringen för detta verksamhetsår. Jag har kallat till, 

och även genomfört, ett kassörsmöte med sektionens alla sittande kassörer och revisorer, samt 

deltagit i ett kassörsråd där alla teknologkassörer träffas tillsammans med en representant från 

LinTek.  Jag har även tagit emot och granskat äskningar för detta halvår från sektionens 

utskottsledare. 

Jag och Josefine (ledamot) har även startat upp ett projekt som ska ge ledamotposten en 

definition.  

 

Amanda Granqvist  

Kassör 2014/2015 

Informationschef Ronja Flink  

Som informationschef har jag under början av verksamhetsåret sett till att alla styrelse- och 

kanslimedlemmar har fått sina postspecifika mailadresser att fungera. Genom mail, TBi-

portalen, Facebook och Instagram har jag sett till att information spridits till sektionens 

medlemmar. Jag har varit sekreterare på de möten jag gått på hittills och sett till att 

protokollen blivit påskrivna och arkiverade. 

 

Som webbutskottsledare har jag satt igång arbetet i utskottet för detta verksamhetsår. Vi har 

satt upp mål för året och delat in oss i grupper där varje grupp jobbar med ett mål var. Just nu 

håller vi, tillsammans med Pysselutskottet, på att planera det sista inför skolfotograferingen 

som kommer att ske v. 47. Vi har även undersökt sektionens intresse för TBi-portalen genom 

att ha skickat ut en enkät som vi fick väldigt många svar på så nu har vi en del idéer att arbeta 

med under året. 
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Arbetet kommer nu att fortsätta i samma stil. Främst sprida information, göra diverse 

styrelserelaterade uppgifter och att leda webbutskottet framåt.  
 

Ronja Flink 

Informationschef 2014/2015 

Intendent Maria Madan Andersson  

Tagit upp beställningar, lagt beställning och delat ut overaller till alla ettan. Skrivit mallar för 

utlåning och hyrning av sektionens ägodelar. Rensat ut och städat på kontoret. Varit delaktig i 

uppstartandet av arbetet med sektionsväskor.  

 

Maria Madan Andersson  

Intendent 2014/2015 

Bi6 chef Caroline Blomström  

Bi6 har precis haft TentaKravallen tillsammans med D-Group, D-sektionens festeri, vilket 

blev en väldigt lyckad kravall! Vi sålde slut snabbt trots att vi testade ett nytt kösystem där vi 

inte hade någon inomhuskö.  

Vidare planeras det för fullt för den kommande Herr och Dam - sittningen som äger rum den 

21 november på hg.  

Snuttefilmen är även den i full rullning och äger i år rum den 26-28 februari med filmvisning 

den 24e februari. Vi kommer likt tidigare år ha lagsläpp nu i slutet av november! Allt går 

hittills som planerat! 

Caroline Blomström 

Festerichef 2014/2015 

 

Urfadderist höfvding Linnea Andersson  

Sen senaste sektionsmötet har vi planerat klart och genomfört nolle-p. Vi har genomfört 

utvärderingar, både av faddrar, nollan och i vår grupp för att komma på förslag på ändringar 

som kan genomföras till nästa år. Just nu håller vi på att förbereda inför att få små urfbebisar 

och planera arrangemang och annat att genomföra under året!  

Linnea Andersson 

Urfadderist höfvding 2014/2015 

 

 

Göransvarig Maria Karlsson  
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Sedan vårmöte 2 då jag blev vald till posten har en hel del skett. Först och främst så 

rekryterades nya medlemmar och vi är nu 20 glada fixare i görutskottet. GörU har sedan 

verksamhetsåret började ordnat en mycket lyckad pub (fler är på g), vi har skaffat tröjor till 

utskottet, haft bakismys efter tentakravallen, planerat färdigt skidresan som äger rum i vår och 

bokat in holgerspexet den 14/11 tillsammans med många andra från sektionen. Uppslutningen 

har varit bra på alla aktiviteter förutom på bakismyset vilket var väntat så allt som allt känner 

vi oss ändå nöjda för stunden. Dessutom kommer vi då detta möte äger rum ha anordnat 

Beerlympics och sittning på skytte C så det är bara att hoppas att det går bra också.  

Sedan så har jag redan nu börjat fundera över testamentet till min efterträdare då jag hoppas 

att genom att kunna vara tydlig i vad som gått mindre bra under mitt år få saker och ting att 

bli ännu bättre nästa år.  

Självklart taggar hela GörU även SNUTTE och ser fram emot en fantastisk vår! 

 

 

Maria Karlsson 

Göransvarig 2014/2015 

Studienämnden Kansliet och Styret  

Nu har det riktiga arbetet med kursutvärderingar kommit igång. Nytt för i år är ett gemensamt 

tillfälle med salar bokade av oss och vid tider då så många som möjligt kan. Det har hittills 

fungerat jättebra med hög närvaro. Vi har också infört en tävling där vinnande klass kommer 

få något gott att äta tillsammans vid ett tillfälle efter varje termin. Högst närvaro procentuellt 

per termin (två utvärderingstillfällen) vinner.  

Anledningen till tävlingen är för att öka deltagandet och engagemanget hos våra studenter. 

Detta för att vår åsikt ska väga tyngre med ett högt deltagande.  

 

 

Utöver detta har vi varit på ppg-möten, UR-möten och nämndsmöten. Vi lyfter studenternas 

åsikter och är deras röst utåt. Det hela går ut på att förbättra vår utbildning och se till att den 

blir så bra som möjligt.  

 

Vi hade för ett par veckor sedan en kick-off med alla våra klassrepresentanter på NH där vi åt 

mat och spelade quiz. Vi och de andra som deltog tyckte detta var riktigt roligt och lärde 

känna varandra lite bättre för att underlätta arbetet tillsammans framöver.  

 

Vi är riktigt taggade på resten av året och hoppas på att alla andra också är det! 

Lisa Axelsson och Sandra Gustafsson  

Studienämnden 2014/2015 

Närlingslivsansvarig Linnea Eriksson  

Vi i NärU har den här hösten startat en projektgrupp som har tagit fram en sektionsväska. Vi 

har anordnat ett studiebesök på Pfizer. Vi har också ingått ett samarbete med Naturvetarna 

som kommer hålla ett kvällsevent den 15:e december för alla på sektionen. Vi kommer också 

tillsammans med fem andra sektioner hålla i en lunchföreläsning med KIC InnoEnergy den 

24:e november.  
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Vi har börjat kolla på hur vi kan få bättre kontakt med relevanta företag i Linköping och vi 

har därför börjat prata med en affärsutvecklare i Mjärdevi. Vi vill också kunna annonsera ut 

fler ex-jobb och har därför börjat ta kontakt med ett företag som heter Xamera.  

Linnea Eriksson 

Närlingslivsansvarig 2014/2015 

Miljöombud Elin mattson och Annie von Schéele  

Vi har denna höst haft möte med de miljöansvariga i Urfadderiet, Bi6 och GörU för att 

informera men även för att utvärdera t.ex. Nolle-P så att miljöarbetet kan bli ännu bättre i 

framtiden. Vi har även köpt in större gröna påsar för att lättare ta hand om matavfallet vid 

större evenemang.  

Annie von Schéele 

Elin Mattsson 

Miljöombud 2014/2015 

Rekryteringsansvarig Johanna Utterström  

I Rekryteringsutskottet har vi under hösten än så länge varit ute och synts på en mässa här på 

LiU och förutom det så har tre personer utsetts till ansvariga för hemmissioneringen, 

närrekryteringen och materialansvarig. 

Vi kommer under året att ha ett nära samarbete med övriga sektioner på tekfak med anseende 

på närrekryteringen och förutom närrekryteringen så kommer en stor vikt av utskottets arbetet 

att läggas på hemmissioneringen och de mässor som LiU anordnar under året. 

 

Johanna Utterström 

Rekryteringsansvarig 2014/2015 

Utlandsansvarig Klas Bruhn-Möller  

Jag har haft mail kontakt med de anställda på liu som ansvarar för utlandsstudier, både 

allmänt och specifikt för våran sektion. 

Jag har även varit på de utlandsföreläsningar som anordnats. 

Klas Bruhn-Möller 

Utlandsansvarig 2014/2015 

Pyssenlansvarig Lovisa Sorjonen 

Pysselutskottet har tillsammans med Näringslivsutskottet startat ett projekt för att ta fram 

sektionsväskor. Tillsammans med webbutskottet planerar även pysselutskottet årets 

fotokatalog. Dessutom är planering inför höstens pysselkväll samt dekoren till Snuttefilmen 

på gång. 

Lovisa Sorjonen 

Pysselansvarig 2014/2015 
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Alumniansvarig Omid Thern  

 

Vi i utskottet har organiserat oss och börjat med de event som vi planerat att ha under hösten 

och våren. Bland annat kommer fokus att läggas på lunchföreläsningar och vårens upplaga av 

alumnitidningen. Exakta datum för dessa event har inte spikats men kommer att göra så snart 

som möjligt. 

 

Mentorskapsprogrammet för 2014/2015 hade sin kickoff med hela 25 deltagande alumner och 

en halvtidsträff kommer att arrangeras under början av våren.  

 

Omid Thern 

Alumniansvarig 2014/2015 

Arbetsmiljöombud Elisabeth Westergren 

 

Jag har gått på möten med LinTek och Stuff med alla arbetsmiljöombud som hör till dessa 

kårer. Vid dessa möten lyfts arbetsmiljöfrågor från studenterna på mötena får 

arbetsmiljöombuden också diskutera olika case för att förbereda sig inför problem AMO kan 

ställas inför. 

 

Nu under hösten kommer en så kallad trygghetsvandring äga rum där färdvägen mellan Valla 

och universitetet ska kontrolleras så att det är bland annat god sikt och bra belysning. Under 

denna trygghetsvandring kommer alla AMO från LinTek och Stuff vara med.  

 

Utöver detta jobbar jag på att bli mer synlig och tillgänglig för studenterna på sektionen, en 

del i detta är att uppdatera min sida på TBi portalen och synliggöra mer vad jag kan hjälpa 

studenterna med. 

 

Elisabeth Westergren 

Arbetsmiljöombud2014/2015 

 

Reduktör Martin Olt  

Det vi reduktionen har jobbat med är två nummer av LiTHanian. Vi har även utvecklat och 

förbättrat reduktionens mål och visioner. Vi jobbar även just nu flitigt med att förbättra den 

grafiskaprofilen för Tbi-lagan samt det fortsatta främjandet av litterärutveckling och 

studentkulturella potpurrin för Tbi-sektionen. 

Martin Olt 

Reduktör 2014/2015 
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Bilaga 2A Bi6 13/14:s resultatrapport 
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Bilaga 2B Bi6 13/14:s balansrapport 
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Bilaga 2C Ekonomisk berättelse Bi6 13/14 

Ekonomisk berättelse 13/14 

Under hösten lade jag budgetar för alla evenemang fram till Tentakravallen med mål att ligga 

plus minus noll tills dess. 

 

Efter Tentakravallen sammanställde jag hur mycket pengar vi hade och lade budgeten till 

Snuttefilmen med dessa pengar i åtanke. Snuttefilmsbudgeten, som är ett helhelgsevent, 

splittade jag upp varje delbudget alla Snutte-eventen i tre olika utfall för hur många biljetter vi 

skulle få sålda med ett dåligt, ett medium och ett slutsålt scenario. Utifrån dessa fick jag en 

bra överblick om hur vi låg till och kunde även bolla runt med olika utfall under och efter vi 

hade vårt biljettsläpp. 

 

Efter att Snuttefilmen var sammanställd och klar upptäckte jag att vi missat att momsa all 

alkohol i våra budgetar vilket resulterade i en backning på 18154kr. Så under våren, för att 

kontra detta, höll vi ett antal plusarrangemang som Flakdagen och Sommarsittningen 

tillsammans med VILing för att dryga ut backningen från Snuttefilmen. 

 

Årsresultatet slutade på -9480,19kr 

 

Felix Alm Kassör Bi6 13/14  
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Bilaga 3A Urfadderiets balansrapport VT2014 
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Bilaga 3B Urfadderiets resultat- och balansrapport  
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Bilaga 3C Ekonomisk berättelse Urfadderiet 2013 

Ekonomisk berättelse Urfadderiet 2013  
 

Det har nu gått mer är ett år sedan Nolle-P 2013 gick av stapeln, men jag kan fortfarande blicka 

tillbaka med stor stolthet på de två magiska veckorna i augusti och de långa månaderna av planering 

som föregick dem.  

 

Redan tidigt under våren nådde vi vårt sponsmål på 40 000 kr vilket gav en trygghet för mig som 

kassör då det var den summan som krävdes för att vår vision av Nolle-P skulle gå att utföra. Efter ett 

mycket bra jobb från våra sponsansvariga landade vi på nästan 70 000 kr vilket var långt över 

förväntan. De extra pengarna lade vi bl.a på att göra hajken gratis för alla Nollan, sänka biljettpriserna 

på flera sittningar och bjuda på mat på de flesta alkoholfria aktiviteter.  

 

Efter Nolle-P var över försökte jag tidigt få klart all bokföringen för att kunna analysera resultatet.  

Genom att jämföra resultatrapporter med min budget kunde jag redan i september se att vi hade plussat 

över 20 000 kr. Urfadderiet har som mål att gå +/- 0, så en stor plussning är i mina ögon lika “dåligt” 

som att backa mycket. Plussningen berodde främst på att deltagarsiffran på aktiviteter under Nolle-P 

var större än vi trott vilket gav betydligt högre biljettintäkter på sittningarna och framför allt mycket 

mer bidrag från Lintek och spons från Sveriges Ingenjörer än beräknat. Dessutom gick finsittningen 

nästan 7 000 kr plus då misskommunikation med NH ledde till att prisuppgifterna vi fått under 

sommaren inte överensstämde med summan vi faktiskt blev fakturerade på.  

 

Då plussningen upptäcktes i tid kunda vi använda resten av vårt verksamhetsår till att spendera dem. 

Vi gjorde Öl & Bacon till en trerätters sittning, anordnade Bowling, bjöd på Julmyset samt delade ut 

Nolle-DVDer och märken gratis. Under våren anordnade vi dessutom en Nolle-P reunion sittning som 

blev mycket lyckad!  

 

Mitt slutliga resultat blev som ni kan se i balans- och resultatrapporterna en plussning på 2 961,24 kr. 

Ca 900 kr av denna plussning tillkom vid bokslutet då fadderiets eget kapital (buffert) korrigerades. 

Med tanke på att Urfadderiet 2013 hade en omsättning på 315 233,88 kr är jag nöjd med resultatet och 

tycker att jag lyckats hamna tillräckligt nära målet på +/- 0.  

 

/Elin Björkman, kassör Urfadderiet 2013   
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Bilaga 4A Styrelsen 13/14:s resultatrapport 
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Bilaga 4B Styrelsen 13/14:s balansrapport 
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Bilaga 5A Verksamhetsberättelse Styrelsen 

2013/2014 

Styrelsens medlemmar 2013/2014 

David Hallberg – Ordförande 

Matilda Eriksson – Vice ordförande 

Sofie Andersson – Kassör 

William Lövfors – Studienämndsordförande TB 

Lovisa Porsö – Studienämndsordförande KB 

Patrik Ekenberg – Informationschef 

Nariman Aberkan – Rekryteringsansvarig 

Beatrice Svensson – Intendent 

Jessika Eriksson – Näringslivsansvarig 

Dennis Lilja – Festerichef 

Linnéa Andersson – Fadderisthöfvding 

Kansliets medlemmar 2013/2014 
Malin lans – Alumniansvarig 

Rebecka Grönberg – Utlandsansvarig 

Erik Peyronson – GörAnsvarig 

Markus Fagerud – BusAnsvarig 

Verksamhetsmålen 2013/2014 
I början av verksamhetsåret 2012/2013 skrev styrelsen verksamhetsmål vilka de syftade att 

uppfylla under sin mandatperiod. En kort sammanfattning av dessa mål är listade nedan. 

1. Intern organisation och struktur – Utveckla ett mål och visionsdokument, se över 

valberedningens verksamhet. 

2. LinTek – Utreda hur samarbetet ska se ut i framtiden. 

3. Näringsliv – Jobba för fler tydliga kontakter med näringslivet, få in fler företag på 

LARM. 

4. Ekonomi – Leta huvudsponsor, utreda om sparplan ska införas för att kunna göra 

större inköp i framtiden, lokala sponsorer 

5. Utbildning – Jobba med TBibeln, utveckla studiecirklar, utreda möjligheten att växa 

som sektion  

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

samarbetet med LinTek, samarbetet med övriga sektioner vid Teknologiska fakulteten samt 

samarbetet med LinTeks råd för fördjupat medlemskap viktiga delar av sektionens 

kommunikation med övriga organisationer. Samarbeten med berörd programnämnd på 

universitetet har närmst uteslutande skett genom studienämndsordförandena. 

Samarbetet med övriga sektioner vid Tekniska fakulteten i Linköping har skett genom 

Sektionsordförandeträffar (OR). Under det gångna verksamhetsåret arbetade 

sektionsordförandena och LinTek tillsammans med att utveckla den avsiktsförklaring som 

skrevs föregående år.  

LinTeks råd för fördjupat samarbetet är ett råd där de sektioner vilka har fördjupat samarbete 

med LinTek sammanträder. Rådet startades under VT 2012 och under verksamhetsåret 

2013/2014 har detta forum inte utnyttjats.  . 
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Vidare har sektionen också haft ett utökat samarbete med BTS, där två sektionsrepresentanter 

blev invalda i BTS-styrelse i och med att BTD anordnas i Linköping nästkommande 

verksamhetsår.  Utvalda sektionsmedlemmar har åkt på BTD som denna gång hölls Lund. 

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

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

riksträffen belagd i Leksand och TBi-sektionen representerades av 5 ombud, vilket även är 

maxantalet vi får skicka. 

 

Utveckling 
Omorganisation 

Styrelsen har under verksamhetsåret utrett olika möjligheter till omorganisation på sektionen. 

Information söktes bla från D-sektionen och Y-sektionen, vilka sedan tidigare har infört 

kansli på sina sektioner. Man tittade även på vad det fanns för olika organisationsstrukturer på 

andra sektioner och lärosäten. Man använde sig även av underlaget som tagits fram av 

styrelsen 2012/2013. Styrelsen la på höstmötet fram en proposition för att förbereda 

utvecklandet av kansliet och la under vårmöte 1 fram flera propositioner om stadge- och 

reglementesändring som innebar att det nuvarande kansliet skulle utvecklas. Sektionsmötet 

biföll propositionen. 

Gemenskap 

För att öka gemenskapen på sektionen hölls ett antal olika aktiviteter för sektionens 

medlemmar. Under mottagningen anordnade styrelsen Stadsfinalen för nollan och faddrar där 

man lekte lekar, bjöd på mat och beundrade Urfadderiet. I början av höstterminen hölls en 

informationspub för främst förstaårsstudenterna, men dit alla var välkomna. Styrelsen bjöd på 

mat och det fanns möjlighet att köpa dryck och att anmäla sig till de olika utskotten. Vidare 

anordnade styrelsen sektionscafér inför alla sektionsmöten där frågor som skulle tas upp på 

sektionsmötet lyftes och sektionens medlemmar bjöds på olika sorters fika. 

Under vårterminen anordnades sektionsaktivas sittning på [hg] för alla som var engagerade i 

sektionen.  

 

Ekonomi 
En fullständig redovisning av det ekonomiska läget finns i sektionens Ekonomiska berättelse 

för verksamhetsåret 2013/2014. Styrelsen har under granskat och godkänt flera budgetar för 

olika utskott. Styrelsen är främst intresserad av större budgetar och har godkänt Bi6:s 

budgetar för Tentakravallen och Snuttefilmen samt godkänt budgeten för mottagningen 2014. 

Granskningen av budgetar har varit en viktig del för att styrelsen ska få insikt i utskottens 

stora arrangemang och har underlättat kommunikationen mellan utskotten och styrelsen. 

 

Styrelseledamöternas verksamhetsår 
Ordförande 
Året som ordförande har varit utmanande och roligt. Styrelsen har arbetat hårt och jag är 

väldigt nöjd med allt vi har åstadkommit. Jag tror att kanslibildningen är ett viktig steg för 

sektionens och kommer förhoppningsvis underlätta för både styrelsen såväl som sektionens 

medlemmar.   

Som ordförande har jag: 

 Kallat och lett styrelsemöte veckovis 

 Kallat och sammanställt handlingar till sektionsmöten 

 Närvarat på LinTeks Fullmäktigemöten 

 Deltagit i OR-möten (sektionsordförandeträff) 
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 Planerat sommarträff för styrelsen 

 Planerat Stadsfinalen 

 Arbetat med omorganisation av sektionen. 

 Åkt på Styrelsehybrid och träffat styrelser för program inom kemi och/eller bioteknik 

från andra lärosäten. 

 Samarbetat med LinTek kring frågor som rör det fördjupade medlemskapet. 

 Utvärderat och utvecklat valberedningen 

 Varit delaktig i framtagandet och skrivandet av mål och visionsdokumentet 

 Ledde gruppen som jobbade med sektionensnamn 

/David Hallberg 

Vice ordförande 
Tack vare godkännandet av kanslibildning kan nu äntligen viceposten få utvecklas och få en 

tydlig funktion i organisationens struktur. Detta är både glädjande och spännande. 

Förhoppningsvis kan nu posten utvecklas till den administrativa och samlande faktorn som 

möjliggör en god kommunikation och standard på sektionen. 

 Deltagit på Unga Forskares årsmöte i Leksand 

 Arbetat med kanslibildning och presentation av detta vid Vårmöte I. 

 Deltagit i OR-möten (sektionsordförandeträffar) 

 Åkt på Styrelsehybrid och träffat styrelser för program inom kemi och/eller bioteknik 

från andra lärosäten. 

 Kallat och lett kanslimöten. 

/Matilda Eriksson 

Kassör 
En fullständig ekonomisk berättelse redovisas separat. Nedan följer en kort sammanfattning 

om arbetet som kassör. 

 

Som kassör har jag har: 

 Förvaltat sektionens ekonomi. 

 Ansvarat för att bokföring skes i enlighet med bokföringslagen. 

 Ansvarat för hantering av sektionens tillgångar. 

 Ansvarat för äskningar till LinTek och KB-nämnden. 

 Lagt budgeten för nästkommande verksamhetsår. 

 Reviderat kontoplanen. 

/ Sofie Andersson 

Rekryteringsansvarig 
Som ansvarig för rekryteringsutskottet har jag: 

 Ansvarat för TBi-sektionens rekryteringsutskott 

 Ansvarat för att TBi-sektionsstudenter har kunnat hemmissionerat 

 Arrangerat en mässa för nya studenter 

 Arrangerat närrekrytering 

 Varit ansvarig för att basårsstudenter har fått information om alla program under 

tekniska högskolan 
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/Nariman Aberkan 

Intendent 
Under året har de återkommande aktiviteterna som intendent varit att: 

 

 Ansvarat för utlämning och inlämning av nycklar till kontoret och Bihålan. 

 Ha övergripande ansvar för sektionsrummet Bihålan, kontoret samt sektionens förråd. 

 Gjort inköp av material till bland annat sektionens kontor. 

 Leda Pysselutskottet.  

Pysselutskottet 

Med pysselutskottet har jag under året jobbat med att: 

 Anordna sykvällar. 

 Vi har även anordnat märkesförsäljning vid ett flertal tillfällen under året. 

 Inför Snuttefilmen hjälpte utskottet Bi6 med dekoren till Snuttefilmen, något som var 

väldigt uppskattat. 

 Fixat skolfotografering och digital fotokatalog tillsammans med Fotogruppen. 

/Beatrice Svensson 

Informationsansvarig 
Som informationsansvarig har jag: 

 Organiserat sektionsmailadresser till styrelsemedlemmar samt andra 

sektionsfunktionärer som önskat använda sådana. 

 Sett till att nya elever fått konton på TBi-portalen och i övrigt uppdaterat uppgifter och 

texter på portalen vid behov under året. 

 Skött informationsflödet mellan Styret (med utskott) och sektionen via sektionsmail, 

nyheter på portalen och Facebooksidan 

 Fungerat som sekreterare och antecknat vid alla styrelsemöten och arkiverat dessa. 

 

Informationsutskottet 

Som ansvarig för informationsutskottet har jag: 

 Styrt Webbgruppen i arbetet med att ta fram en ny TBi-portal samt i övrigt sköta 

hemsidan. Webbgruppen skapade även sektionens julkalender. 

 Varit redaktör i Reduktionen och tillsammans med utskottet skrivit 4 nummer av 

TBilagan i Lithanian. 

/Patrik Ekenberg 

Studienämndsordförande 
Förutom kontinuerligt styrelsearbete har vi som studienämndsordföranden: 

 Hållit kontinuerliga möten med klassrepresentanter i studienämnden 

 Sett till att kursutvärderingar gjorts med hög kvalité på de flesta kurser, men framför 

allt på kurser med problem. 

 Varit studeranderepresentant i KB-nämnden (nämnden för Kemi och Biologi) och 

även suttit med i nämndens programplaneringsgrupp. 

 Representerat sektionen i LinTeks Utbildningsutskott (numera kallat utbildningsråd) 

 Arbetat med att utvecka TBiblen. 
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/ William Lövfors och Lovisa Porsö 

Näringslivsansvarig 
Som näringslivsansvarig har jag: 

 Annordnat lunchföreläsningar 

 Utbildning med LinTek 

 Anordnat en studieresa till Astrazeneca i Mölndal 

 Anordnat en studieresa till Oriflame i Stockholm 

 Varit med på S-hybrid i stockholm 

 Jobbat kontinuerligt med styrelsens näringslivsmål och annat arbete däri. 

/Jessika Eriksson 

Fadderisthöfvding 

 URF-13 genomförde mottagningen 2012 efter vårens planering 

 URF-13 anordnade en lunchföreläsning med Sveriges ingenjörer  

 URF-13 anordnade en Laserdomekväll med ettan 

 URF-13 anordnade en Nolleuppdrags-sittning 

 URF-13 anordnade pluggkvällar med ettan. 

 URF-13 anordnade ett julmys inför jullovet 

 URF-14 anordnade sittning för URFpateter 

 URF-14 budgeterade och planerade mottagningen 2013 

/Linnéa Andersson 

Festerichef 
Under det gångna året har vi i festeriet Bi6 hunnit med att anordna en hel del arrangemang. 

En del riktade mot sektionen och några mot alla studenter. Det har rört sig om allt från 

sittningar till större arrangemang såsom Tentakravallen och Snuttefilmen. Förutom detta har 

jag som Bi6 chef fungerat som en länk mellan styrelsen och festeriet så allt skulle fungera 

smidigare. 

De arrangemang som Bi6 har anordnat under året var: 

 Ärtor och Punsch 

 Finsittning Nolle-P 

 Nollephesten 

 Tackfest för faddrarna 

 Disneyfesten 

 Tentakravallen 

 Herr-och Damsittning 

 Julfest 

 Halvtidssittning 

 Snuttefilmen 

 Vårfest/sittning 

 Skifte 

Vi i Bi6 13/14 är väldigt nöjda med det gångna året, både de stora och de mindre 

arrangemangen har gått mycket bra. 

/ Dennis Lilja 

Kansliledamöternas verksamhet 
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BUSansvarig 

BUS-utskottets främsta framsteg var ett utökat syfte, vilket på många sätt möjliggör ett mer 

aktivt och operativt utskott i framtiden. Lyckade projekt såsom lunchföreläsningar och 

administration kring Bioteknikdagarna i kombination med ett ökat engagemang i BUS 

nationella styrelse, är tecken på att utskottets bidrag till sektionen ökar. 

 Förberedelser inför Bioteknikdagarna (busstransport, uttagning, gyckelträning och 

diskussionskväll). 

 Arrangera webbsänt vårmöte. 

 Diskussioner kring BUS-utskottets verksamhet och syfte. 

 Anordnat bioetikdebatt. 

/Markus Fagerud 

Alumniansvarig 

Genomförandet av Placement Report var en viktig del under verksamhetsåret 12/13 och vi 

hoppas att den ska komma till stor nytta på sektionen. Utvärdering av tidigare års 

mentorskapsprogram var också relevant för verksamhetens kvalitét. I övrigt är det breda 

utbudet av flertalet alumniaktiviteter utspridda över året något att fortsätta glädjas över.  

 Utskick av Alumnitidningen HT 2013 

 Alumnimingel i Stockholm 

 Lunchföreläsning med Årets TBi-alum 

 Anordnat TBi-alumnipub 

 Förberedelser inför nästa års mentorskapsprogram 

 Utskick av Alumnitidningen VT 2014 

/Malin Lans 

Utlandsansvarig 

Som ansvarig för utlandsutskottet har jag: 

 Anordnat infokväll om utlandsstudier 

 Anordnat en pubkväll med lättare information om utlandsstudier 

/Rebecka Grönberg 

Göransvarig 

Som GörAn har jag: 

 Anordnat sektionspubar 

 Fixat en skidresa för sektionen 

 Gjort så att sektionen kan gå på teater och spex tillsammans 

 Höll ett amazing race inför sektionsaktivas 

 Tog över ansvaret från URF med pluggkvällar 

 Gjort annat smått och gott för att öka gemenskapen på sektionen 

/Erik Peyronson 
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Utlandsansvarig   Busansvarig 

 

 

 

_______________________________    

Malin Lans    

Alumniansvarig    

  



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2014 
2014-11-12 

36 
  HH   RF   WL   EP 

Bilaga 5B Revisorberättelse 

Revisionsberättelse 

Revisorer: Fredrik Fridborn 

Revisorerna har granskat de handlingar samt den ekonomisk redovisning för sektionen för 

teknisk biologi som gjorts under verksamhetsåret 2013-07-01 - 2014-06-31 vilket innefattar 

 

Styret 2013-07-01 - 2014-06-31 

Urfadderiet 2013-07-01 - 2014-06-31 

Bi6 2013-07-01 - 2014-06-31 

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed vilket innebär att alla föreningens 

handlingar har granskats med hög noggrannhet för att konstatera om eventuella stadgebrott 

genomförts under verksamhetsåret. Vidare reviderades den ekonomiska redovisningen 

fullständigt vid bokslutet i sökan efter eventuella oegentligheter. 

 

Vid den ekonomiska redovisningen konstaterades att bokslut samt löpande bokföring utförts 

enligt god bokföringssed och att saldo på bankkontot överensstämmer med saldo på kontot i 

bokföringsprogram. Det finns dock lite att förbättra i läsbarheten i pappershandlingarna. Ur 

fjolårets revision: 

 

“En åtgärd som bör göras inför kommande år är att varje verifikat tydligt bör kopplas till vad 

verifikatet gäller.” 

  

Det ska nämnas att stora framsteg har nåtts men att det finns arbete kvar att göra på den 

punkten. 

 

Angående sektionsstyrelsens löpande arbete har revisorerna inget att kommentera. 

Revisorerna har konstaterat att entledigandet av Markus Fagerud gick rätt till. 

 

Mot sektionens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns ingen anledning till 

anmärkning. Sektionen har i vår mening inte brutit mot föreningens stadgar och därför 

föreslår vi för mötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-07-

01 - 2014-06-31. 

 

Linköping, 2014-10-19 

 

Fredrik Fridborn 

Sektionsrevisor  
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Bilaga 6A Proposition rörande disposition av vinst eller 

förlust enligt fastställd balansräkning 

Under verksamhetsåret uppvisade sektionen ett budgetöverskott på 30 348,13 kronor. Detta 

överskott vill styret självklart spendera på bra saker till sektionens medlemmar och till 

sektionsstyrelsen. 

När sektionen har anordnat event av olika slag har det ofta fattats förlängningssladdar, därför 

tycker styret att det vore bra att köpa in en kabelvinda. 

Ett stort problem i förrådet är att man aldrig hittar det man vill ha, och att allt i princip ligger 

på golvet i en enda oordnad hög. Därför vill styret lägga pengar på att rusta upp förrådet med 

hyllor och förvaringslösningar, så att det blir lätt att hitta! 

Styrelsen anser att det inte har varit så högt tryck på att hålla i sektionens kursutvärderingar, 

vilket är ett mycket viktigt moment. Därför vill styrelsen belöna alla som blivit 

klassrepresentanter med en liten överraskning. 

I sektionsrummet Bihålan anser styret att det finns alldeles för dåligt med mobilladdare, 

faktiskt inga alls. Därför vill styrelsen köpa in en mobilladdningsstation till sektionsrummet 

som alla kan använda. 

Styret anser också att sektionsrumsdörren är tråkig, och att Bihålan-skylten är alldeles för 

liten, därför vill styret helt enkelt fixa en skylt på dörren, så att alla kan se att det är vårt (kick-

ass) sektionsrum. Se bilaga 6B.  

Styret tycker också att det vore skoj med en (riktig) brev-/postlåda i Bihålan, där alla 

medlemmar kan ställa frågor eller ge förslag på förbättringar. Därför vill styret köpa in en 

sådan.  

Det har gått rykten om att varken ettan eller tvåan har kunnat köpa alla de märken som man 

självklart vill ha. Detta är ett stort problem eftersom ettan och tvåan kan ju inte gå med nakna 

overaller, därför skulle styret vilja lägga en del av överskottet på att köpa in flera märken. 

När styret, Bi6 och delar av kansliet målade märkesbacken i vecka noll, så fanns det alldeles 

för lite färg och regnade alldeles för mycket. Därför fick styret köpa in extra färg och två 

partytält, som vi föreslår ska täckas av överskottet. 

Styret har fortfarande inte hittat någon sponsor till sina pikéer, vilket är väldigt tråkigt. För att 

styret själva ska slippa lägga ut pengar för dessa och för att slippa dra ner på någon annan 

budgeterad post så tycker styret att lite av överskottet ska tas till detta. 

Sist men inte minst så kommer styret som vanligt att anordna en sittning för alla 

sektionsaktiva. Denna sittning tycker vi ska rabatteras med hjälp av resten av överskottet, så 

att det blir så billigt som möjligt. 
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Bilaga 6B Fördelning av budgetöverskott 

Totalt Överskott:  30 348,13 kr 

Projekt Uppskattat pris 

Kabelvinda 300: - 

Förrådsutrustning 2500: - 

Klassrepresentanterna 1500: - 

Laddningsstation 650: - 

Märken 6000: - 

Bihålan-skylt 1200: - 

Post/-brevlåda 200: - 

Tält & Färg 1850: - 

Styret Representation 800: - 

Sektionsaktivas 15 348,13: - 

 Total summa:   30 348,13 kr 
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Bilaga 7 Verksamhetsplanen 

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 

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.  
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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.  

 

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 
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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 8  Proposition rörande namnbyte av vårmöte 1 

och vårmöte 2 

Under verksamhetsåret 13/14 ändrades den period då vårmöte 1 bör äga rum. Den nya 

perioden blev innan den 7 mars. Under mars brukar det fortfarande vara väldigt kallt och 

snöigt, vilket räknas som vinter och inte vår.  

Eftersom medlemmarna inte ska bli förvirrade om vilken årstid det egentligen är så tycker vi i 

styret att vi bör ändra namn på vårmöte 1 till vintermöte och vårmöte 2 till endast vårmöte.  

 

Därför yrkar styrelsen att:  

I stadgarna samt reglementet konsekvensändra vårmöte 1 till vintermöte och vårmöte 2 till 

vårmöte  

 

Styrelsen 14/15  



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2014 
2014-11-12 

43 
  HH   RF   WL   EP 

Bilaga 9 Proposition rörande ändring av 

motionsstopp 

I dagsläget så är sista dagen för att lämna in motioner 5 läsdagar innan mötet. Detta är även 

samma dag då den fullständiga kallelsen ska skickas ut. Tekniskt sätt skulle det innebära att 

en medlem skulle kunna skicka in en motion klockan 23:59 samma dag som kallelsen ska ut. 

Styrelsen hinner då inte ge ett motionssvar och kallelsen kan komma att bli försenad.  

 

För att undvika detta så föreslår vi i styret att vi flyttar motionsstopp till den dag då sista 

motion rörande stadgeändringar ska skickas in, vilket är 10 läsdagar innan mötet. Detta skulle 

innebära att styrelsen har god tid på sig att behandla motionen och därmed undersöka vissa 

frågor djupare än vad man kan göra i nuläget.  

Därför yrkar styrelsen: 

atti stadgan ändra  

§ 4 Sektionsmötet  

4.6 

Motionerskallinkommasenastfemläsdagarinnansektionsmötet.Övrigafrågo

rkananmälasundersektionsmötet. 

till 
4.6 Motioner av all dess formskallskriftligeninkommasenasttioläsdagarinnansektionsmötetoch 

ska genast anslås av sektionsstyrelsen.Övrigafrågorkananmälasundersektionsmötet. 

 

atti stadgan ta bort i   

§ 13 Stadgeändringar  

13.1 

Förslagtilländringaravdessastadgarskallvarasektionsstyrelsenskriftligentillha

ndasenasttioläsdagarföresektionsmöteochskallgenastanslåsavsektionsstyrelse

n. 

 

Styrelsen 14/15   
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Bilaga 10 Proposition rörande studienämnden 

Innan bildandet av styret och kansliet så fanns det två definierade Studienämndsordförande 

posten, en för TB och en för KB. I och med den nya organisationen har 

studienämndsordförandena fått nya indelningar, styret och kansliet och i den definitionen 

ingår det inte vilket program dessa ska läsa.  

Vi i styret vill därför definiera vilket program de olika studienämndsordförandena ska tillhöra. 

Då vi är en ganska liten sektion anser inte vi att det är nödvändigt att ha en 

studienämndsordförande från TB och en från KB då man har bra koll på båda programmet. 

Dock vill vi i framtiden sträva efter att välja en studienämndsordförande från varje program 

för att göra det så rättvist som möjligt men detta är inget krav från vår sida.   

Därför yrkar styrelsen:  

 

att i stadgan lägga till 

§ 7 Studienämnden 
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. 

 

 

Styrelsen 14/15  
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Bilaga 11 Proposition rörande ändring av 

formulering av fadderiets verksamhet 

Vi i styret föreslår att ändra beskrivningen av fadderiets uppgifter. Detta för att förtydliga mer 

och för att undvika ordet nollning som i vardagen förknippas med pennalism och 

gymnasienollning och för att istället använda ordet mottagning som är universitetets 

beskrivning av denna period.  

Därför yrkar styrelsen:  

 

att i stadgan ändra  

§ 9 Fadderiet 
9.1 Fadderiet ansvarar för fadderverksamheten inklusive alla nollningsaktiviteter 

till 

9.1 Fadderiet ansvarar för mottagningsverksamheten inklusive fadderverksamheten för nya 

studenter. 

  



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2014 
2014-11-12 

46 
  HH   RF   WL   EP 

Bilaga 12 Proposition rörande ändring av inval av 

revisorer 

I dagens stadgar står det ingenstans att två revisorer ska väljas in, utan endast en (däremot står 

det i reglementet). Vi anser även att de två revisorerna skall arbeta tillsammans och granska 

samma verksamhet. Detta medför en bättre granskning då de två personerna kan hjälpa 

varandra och diskutera samma typ av frågor.  

 

Därför yrkar styrelsen:  

att i stadgan ändra  

§ 4 Sektionsmötet 

4.14  Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 2 

- Välja näringslivsansvarig,rekryteringsansvarig,studienämndsordförande Kansliet, 

pysselansvarig, reduktör, göransvarig, utlandsansvarig, busansvarig, alumniansvarig samt 

masteransvarig. 

- Välja en sektionsrevisorsamt en revisorssuppleant. 

- Välja ansvariga för övriga av sektionens verksamheter. 

- Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår 

- Fastställa arvoden försektionsfunktionärer för nästkommande verksamhetsår 

- Välja valberedning 

till  

4.14  Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 2 

- Välja näringslivsansvarig,rekryteringsansvarig,studienämndsordförande Kansliet, 

pysselansvarig, reduktör, göransvarig, utlandsansvarig, busansvarig, alumniansvarig samt 

masteransvarig. 

- Välja två sektionsrevisorersamt en revisorssuppleant. 

- Välja ansvariga för övriga av sektionens verksamheter. 

- Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår 

- Fastställa arvoden försektionsfunktionärer för nästkommande verksamhetsår 

- Välja valberedning 

att i reglementet stryka  

11. Revisorerna 
11.1 Revisor vald på höstmötet skall ansvara för förvaltningsrevision för fadderiet, 

redovisningsrevisionen för sektionsstyrelsen samt redovisningsrevisionen för festeriet 

att i reglementet stryka  

11. Revisorerna 

11.2 Revisor vald på vårmöte 2 skall ansvara för förvaltningsrevision för sektionsstyrelsen, 

förvaltningsrevision för festeriet samt redovisningsrevision för fadderiet. 

 

att i reglementet lägga till  

11. Revisorerna 

11.1 Två sektionsrevisorer väljs på vårmöte 2. Dessa jobbar tillsammans med att granska 

förvaltnings- och redovisningsrevisionen för fadderiet, festeriet och sektionsstyrelsen. 

 

Styrelsen 14/15  
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Bilaga 13A Motion gällande nya stolar till Bihålan 

Bakgrund: 

Stolarna i bihålan är väldigt skrangliga och vickiga, och vissa håller på att trilla ihop.  

Förslag: 

Mitt förslag är att vi tar en del av överskottet och köper in nya stolar till Bihålan. Något lite 

mer stabilt än det som finns nu. Nedan är några fina bilder på stolar i bra storlek. Och en 

ballong till Winter, vilket tydligen var ett krav för att han skulle läsa motionen. 

 
 

 

 

Linnea Andersson 2014 
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Bilaga 13B Motionssvar 

Styrelsen tycker att stolarna i Bihålan inte är ett av de största problemen som sektionen har 

just nu. Som det ser ut i dagsläget är det brist på pengar, pengar som måste gå till att försöka 

strukturera i förrådet, sektionsväskor m.m.  

 

Styrelsen yrkar därför att:  

Avslå motionen, men att försöka laga de stolar som finns!  

 

 

Styrelsen 14/15  
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Bilaga 14A Motion angående inval an Urf och Bi6 

Då Bi6 och Urf är en sådan stor del av sektionen och även att stort ansikte utåt borde 

sektionen ha mer att säga till om vilka som ska representera vår sektion. Detta dels för att 

slippa snacket om kompisinval men även för att de är sektionens stora ansikte utåt så borde 

sektionen stå bakom dem. Det handlar även om att de tillsammans har hand om 75% av 

sektionens budget. 

Jag tycker därför vi borde eftersträva att jobba mer som M-sektionen där man redan har ett 

fungerade system, de är där skrivit som sådan: ”…representant ur sittande Festmaskineri, 

Sektionsstyrelse och fadderi vilka deltager vid nominering av respektive organisation. 

Fadderiets representant i valberedningen är fadderigeneralen och deltar vid nomineringen av 

fadderi.”  

Personligen tycker jag dock inte att styrelsen eller festeriet behöver någon representant men vi 

kan ha kvar att urf hövding och kassör nominerar sin grupp men att valberedningen också står 

bakom detta beslut. Dessa kan nomineras som ledamöter och klubbas igenom som en klump 

om ingen motkandidering sker. Vill även då göra liknande med Bi6 att sektionen väljer in 

chef och kassör sen väljs resten in som ledamot, här får dock valberedningen bereda hela valet 

då det känns olämpligt att välja in en Bi6chef och kassör redan på höstmötet. 

 

Med anledning av detta så yrkar jag: 

Att ändra paragraf 8.2 i stadgarna  

 

Från  

 

Festeriet består av festerichefen, festerikassör samt av festerichefen utsedda medarbetare 

 

Till  

 

Festeriet består av festerichefen, festerikassör samt av sektionsmötet utsedda övriga ledamöter 

 

ATT ÄNDRA PARAGRAF 9.2 I STADGARNA 
 

FRÅN 
 

FADDERIET BESTÅR AV FADDERIHÖVDING, FADDERIKASSÖR OCH AV FADDERIHÖVDING 

UTSEDDA ÖVRIGA MEDARBETARE  
 

TILL  
 

FADDERIET BESTÅR AV FADDERIHÖVDING, FADDERIKASSÖR OCH AV SEKTIONSMÖTET 

UTSEDDA LEDAMÖTER. 
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Att ändra paragraf 4.13 i stadgarna: 

 

Från 

 

Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 1 

- Välja sektionsordförande, sektionskassör, vice sektionsordförande, informationschef, 

intendent, studienämndsordförande Styrelsen samt ledamot. 

- Välja festerichef samt festerikassör.  

- Behandla det avgående fadderiets preliminära resultat samt balansräkning  

 

Till  

 

Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 1 

- Välja sektionsordförande, sektionskassör, vice sektionsordförande, informationschef, 

intendent, studienämndsordförande Styrelsen samt ledamot. 

- Välja festerichef samt festerikassör samt deras ledamöter.  

- Behandla det avgående fadderiets preliminära resultat samt balansräkning  

- Välja Urfadderiets ledamöter.  

 

David Hallberg 2014 
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Bilaga 14b Motionssvar 

 

Styrelsen anser att det är bra att David lyfter frågan då den behöver diskuteras inom 

Sektionen. Styrelsen tycker dockinte att motionen beskriver det mest optimala sättet att gå till 

val för de båda utskotten.  

I dagsläget väljs Urfadderiets medarbetare tidigare än vårmöte 1. Gruppen börjar direkt arbeta 

med mottagningsverksamheten och införskaffar även sponsorer under denna period. Om 

motionen bifalls skulle detta innebära att Urfadderiet blir ca en månad försenade med sitt 

arbete, vilket hände M-sektionens fadderi nu i år.  

 

Att valberedningen och Urf Höfvding samt Kassör skulle välja in alla sina medarbetare som 

ledamöter för att sedan klubba igenom dem på vårmöte 1 skulle kunna ge andra 

komplikationer. Sker en motkandidering kommer detta inte ske mot någon specifik post utan 

mot posten ”ledamot” som alla har. Detta skulle medföra att man måste välja personen som 

man ska kandidera mot, även fast alla just då sitter på samma post. Styrelsen anser att det är 

ett mindre rättvist val, både för personen som ska motkandidera och den som blir 

motkandiderad, då det kan röra sig om tidigare personliga konflikter mellan personen t.ex.  

 

Att Bi6:s medarbetare skulle väljas in på vårmöte 1 kan Styrelsen tycka är en bra idé, men 

även det kan vara bristande då det skulle ta för mycket tid av mötet då även hela styrelsen 

väljs in. Styrelsen anser därför att det borde undersökas om vilken invalsprocess som skulle 

vara bäst för just TBi-sektionen.  

 

Styret yrkar därför att:  

Avslå motionen, men att tillsätta en grupp som undersöker vilken invalsprocess som är mest 

lämpligast för Sektionen för Teknisk biologi. I denna grupp kommer ledamoten i styrelsen att 

vara den sammankallande. Projektgruppens vision är att ta fram ett nytt förslag om förändring 

av invalprocessen av festeriet Bi6 samt Urfadderiet till vårmöte 2. I denna projektgrupp 

kommer en till två personer vara styrelsemedlem, två f.d. Bi6:are och Urfadderister, sittande 

Bi6 chef, Urfadderist hövding, en valberedare, två sektionsmedlemmar som ej ingår i 

föregående kategorier.  

Projektgruppen kommer alltså bestå av 10-11 personer, detta för att få ett brett perspektiv med 

olika åsikter.  

 

Styrelsen 14/15  
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Bilaga 15 Motivering till valberedningens förslag 

av kandidater 

Urfadderist Höfvding - Emil Arkstål 

Enligt kravspecifikationen för Urfadderist Höfvding är det viktigt att vara en bra ledare, 

drivande, lyhörd, kunna hantera stressiga situationer och att vara tålmodig. Valberedningen 

anser att Emil Arkstål besitter dessa egenskaper. Emil har även en god inblick i hur arbetet 

bedrivs i Urfadderiet. Därför tror valberedningen att Emil Arkstål skulle göra en bra 

Urfadderist Höfvding.     

 

Urfadderist kassör - Allis Mahrs 

Enligt kravprofilen för Urfadderist kassör är det viktigt att kunna planera och strukturera 

uppgifter väl. Högt värderad är även förmågan att behålla lugn och noggrannhet även i 

stressiga stunder. Valberedningen anser att Allis uppfyller samtliga ovanstående krav, 

samtidigt som hon visar tecken på god självdisciplin och kännedom om arbetets uppbyggnad. 

Valberedningen tror att Allis skulle göra ett väldigt bra jobb som kassör i Urfadderiet. 
 

Valberedningen för Sektionen för Teknisk biologi  

2014/2015  
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Bilaga 16 Stadgar med ändringar 

Antagna 1995-12-06 

Senast reviderade 2014-05-28 

 
1. Ändamål 

 
 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 

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

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

sektionsmöte.  

Hedersmedlem är befriade från § 2.2. 

 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 
 
 
 Rättighet att arbeta som styrelse och utskottsledare tillfaller den som innehar 

fullvärdigt sektionsmedlemskap. 
 
 

 Rättighet att vara sektionsaktiv i Studienämnden, Festeriet eller Fadderiet samt att 

arbeta som Arbetsmiljöombud tillfaller fullvärdig medlem 

 Ansvarig för respektive utskott har rätt att neka medlemmar tillträde till 

utskottet om anledning finns. Om tvist skulle uppstå gäller Styrelsens 

tolkning i frågan. 
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 Rättighet att vara fadder under mottagningen tillfaller fullvärdig medlem. 

Ansvarig i fadderiet har rätt att neka om anledning finns. 
 
 
 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 
 
 
 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 

 
 STB:s organisation: 

 
- Sektionsmötet 

- Sektionsstyrelsen 

- Kansliet 

- Studienämnden 

- Festeriet 
- Fadderiet 

- Valberedningen 

- Sektionsrevisorerna 
 
 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 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 

 

 
 STB har följande styrdokument:  

- Stadgarna 

- Reglementet 

- Mål och visionsdokument 
 
 
 
 Reglementet antas varje läsår av sektionsmötet 

 
 
 STB har sitt säte i Linköping 
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4. Sektionsmötet 

 
 Sektionsmötet är STB: s högsta beslutande organ. 

 
 
 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. 
 
 
 Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst tre sammanträden, ett höstmöte 

före den 7 december, vintermöte 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 

 
 
 
 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. 
 
 
 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. 

 

 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. 
 
 
 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionsmötet tillkommer 

varje fullvärdig medlem. Röstning medelst fullmakt får ej ske. Närvaro-, 

yttrande- och förslagsrätt tillkommer varje medlem, hedersmedlem samt 

adjungerad. Styrelseledamot eller avgående styrelseledamot får ej deltaga i 

beslut om egen ansvarsfrihet. Ny eller kvarsittande styrelseledamot får ej 

deltaga i val av revisorer. 
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 Sektionsmötet är beslutsmässigt om kallelse har skett enligt 4.5 och 

minst 25 röstberättigade medlemmar är närvarande. 
 
 
 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. 
 
 
 Vid personval får sektionsmedlem väcka förslag till kandidat på sittande möte. 

 
 
 Vid sektionsmöte skall föras beslutsprotokoll, vilket inom en vecka 

skall framställas i minst två exemplar varav ett anslås i sektionsrummet 

och ett arkiveras. 
 
 
 Sektionsmötets protokoll skall justeras av mötesordföranden och 

av två vid mötet särskilt utsedda justeringspersoner. 
 
4. 13 Det åligger sektionsmötet att på vintermöte 

 
- Välja sektionsordförande, sektionskassör, vice 

sektionsordförande, informationschef, intendent, studienämndsordförande 

Styrelsen samt ledamot. 
 
- Välja festerichef samt festerikassör 

 
- Behandla det avgående fadderiets preliminära resultat samt balansräkning 

 
 
 Det åligger sektionsmötet att på vårmöte  

 
- Välja näringslivsansvarig, 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 

 
 
 
 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 
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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 
 
 
 
 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. 
 
 
 
 Om sektionsordförandeposten är vakant till vårmöte 1 kan sektionsmötet välja att 

bordlägga val av sektionsordförande, sektionskassör, vice sektionsordförande, 

informationschef, intendent, studienämndsordförande Styrelsen samt ledamot för ny 

nomineringsprocess till vårmöte 2. 
 
 
5. Sektionsstyrelsen 

 
 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 

 Sektionsstyrelsen består av: 
 

- Ordförande 

- Vice ordförande 

- Informationschef 
- Intendent 

- Kassör 

- Studienämndsordförande styrelsen 

- Ledamot 
 
 
 
 Sektionsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Rätt att hos 

ordföranden begära utlysande av styrelsemöte tillkommer varje 

styrelsemedlem. Sektionsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per 

termin. 
 
 
 Sektionsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är 

närvarande. 
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 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning sker. 
 
 
 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. 
 
 
 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. Kansliet 

6.1 Kansliet består av: 
 
- Sektionsstyrelsen 
- Näringslivsansvarig 

- Rekryteringsansvarig 

- Studienämndsordförande Kansliet 

- Alumniansvarig 

- Utlandsansvarig 

- Göransvarig 

- Busansvarig 

- Reduktör 

- Pysselansvarig 

- Festerichef 

- Fadderihöfvding 

- Ombud 

- Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts 
 
 Kansliet sammanträder på vice ordförandens kallelse. Rätt att hos vice ordföranden 

begära utlysande av kanslimöte tillkommer varje styrelsemedlem samt kanslimedlem. 

Kansliet sammanträder minst fyra gånger per termin. 
 
 Kanslimöte skall protokollföras, vilket skall justeras av mötesordföranden samt av 

en särskilt utsedd justeringsperson. Kansliet är skyldig att kontinuerligt underrätta 

övriga sektionen om sitt arbete via exempelvis veckomail eller övriga 

informationskanaler. 
 
 Kansliets ansvar- och arbetsområden behandlas av reglementet 
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7. Studienämnden 
 
 Studienämnden har till uppgift att övervaka studiefrågor, främja kontakten med 

lärare och examinatorer, verka för bra kurser samt framföra sektionsmedlemmarnas åsikter 

i studiefrågor. 
 
 
 Studienämnden består av: 

 
- Studienämndsordförande Styrelsen 

- Studienämndsordförande Kansliet 

- Övriga ledamöter 
 

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

Studienämndsordförande från KB. 

 
 
 Studienämnden sammanträder minst en gång per läsperiod. Protokoll skall föras 

och hållas tillgängligt för sektionens medlemmar samt arkiveras. 

 Studienämnden ansvarar inför sektionsstyrelsen 
 
 
 I varje klass, i årskurs 1-3, utses minst två klassrepresentanter. Dessa skall 

framföra klassens åsikter i studiefrågor. 

 
 
 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. 

 
8. Festeriet 

 
 Festeriet handhar sektionens fest- och nöjesverksamhet. 

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

 
 
 Festeriets bokslut ska särredovisas i sektionens bokslut. Eventuell 

vinst eller förlust för verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper 

såvida sektionsmötet ej beslutar annorlunda. 
 
 
 Festeriet sammanträder på festerichefens kallelse. Rätt att hos 

festerichefen begära utlysande av festerimöte tillkommer varje 

festerimedlem. Festeriet sammanträder minst fyra gånger per termin. 
 
 Vid festerimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av 

mötesordföranden samt av en särskilt utsedd justeringsperson. 
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9. Fadderiet 

 
 Fadderiet ansvarar för mottagninsverksamheten inklusive fadderverksamheten för nya 

studenter. 
 
 
 Fadderiet består av fadderihövding, fadderikassör och av 

fadderihövding utsedda övriga medarbetare. 
 
 
 Fadderiets bokslut ska särredovisas i sektionens bokslut. Eventuell 

vinst eller förlust för verksamhetsåret balanseras i sektionens 

räkenskaper såvida sektionsmötet ej beslutar annorlunda 
 
 
 
 
 

 Fadderiet sammanträder på fadderihövdings kallelse. Rätt att hos 

fadderihövding begära utlysande av fadderimöte tillkommer varje fadderimedlem. 

Fadderiet sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår. 
 
 
 Vid fadderimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordföranden samt av 

en särskilt utsedd justeringsperson. 
 
 
10. Valberedning 

 
 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. 
 
 
 Valberedningens förslag skall anslås senast 5 läsdagar innan sektionsmöte. 

 
 
 Varje sektionsmedlem äger rätt att framföra motförslag till valberedningens förslag. 

 
 
 Till varje vårmöte föreslår sektionsstyrelsen kandidater till nästa valberedning. 

 
 
11. Övriga funktionärer 

 
 Två sektionsrevisorer väljs in på vårmöte 2. Dessa jobbar tillsammans med att granska 

förvaltnings- och redovisningsrevisionen för fadderiet, festeriet och sektionsstyrelsen  
 
 
 Sektionsstyrelsen äger rätt att utse tillfälliga funktionärer inom sektionen, dock ej 

funktionärer omnämnda i dessa stadgar. 
 
 
 



Styrelsen för STB 
Höstmötet 2014 
2014-11-12 

61 
  HH   RF   WL   EP 

12. Revision 
 
 
 Sektionens vårmöte väljer två sektionsrevisorer samt en sektionsrevisorssuppleant. 

Revisorerna får ej inneha annan befattning inom sektionen eller annat av sektionen 

arvoderat uppdrag. Revisorer och revisorssuppleant får ej vara försatta i konkurs eller ha 

uppsyn enligt föräldrabalken. 

 

 Det åligger revisorerna att lägga fram revisionsberättelse 

innehållande yttrande i fråga om ansvarsfrihet för avgående 

sektionsstyrelse. 
 
 
 Revisor samt revisorssuppleant har närvaro-, yttrande- och 

förslagsrätt vid styrelsemöte samt sektionsmöte. 
 
 
 Revisor samt revisorssuppleant äger rätt att ta del av samtliga 

protokoll och övriga handlingar gällande sektionens samtliga 

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

Revisionen skall vara av formen förenklad revision. 
 
 
13. Stadgeändringar 

 
 Förslag till ändringar av dessa stadgar skall vara sektionsstyrelsen 

skriftligen tillhanda senast tio läsdagar före sektionsmöte och skall genast 

anslås av sektionsstyrelsen. 
 
 
 Sektionsmötet skall behandla ändringsförslaget på två på varandra 

följande möten med minst en månads mellanrum. Av dessa skall minst ett vara 

ordinarie vår- eller höstmöte. Ändringsförslaget antas om det vid båda 

tillfällena får en majoritet av de avgivna rösterna. Vid det andra mötet kan 

förslaget endast bifallas eller avslås. 
 
 
14. Tolkning 

 
 
 Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan 
avgjorts av sektionsmötet, sektionsstyrelsens mening.  
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15. Avsättning 
 
 Beslut om avsättning av funktionär kan fattas av sektionsstyrelsen om minst hälften 

av hela antalet styrelseledamöter röstar för avsättning. 
 
 
 Om avsättning sker under verksamhetsåret, skall revisorerna omgående granska 

berörd verksamhet. 
 
 
16. Upplösning 

 
 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. 
 
 
17. Firmateckningsrätt 

 
 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 

 
 Rätt att teckna för sektionsstyrelsens konton tillkommer sektionsordföranden och 

sektionskassören var för sig. 
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Bilaga 17 Reglemente med ändringar 

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi 
 
 
 
1. Tolkning och ändringar 
 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och annat 

gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB) vid Linköpings Tekniska Högskola 
(LiTH), som STBs stadgar inte reglerar 

 
 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. 
 
 Detta dokument uppdateras och antas varje år på STBs höstmöte och är 

giltigt fram till nästkommande verksamhetsårs höstmöte om inte ett 

sektionsmöte beslutar annat. 
 
2. Medlemskap 
 Hedersmedlem kan en person som, genom stort engagemang och mycket arbete 

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

 
3. Sektionsstyrelsen 
 Ekonomisk verksamhet 

 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 att 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. 
 

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

 
 Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på 

sektionens konton. Detta sparande är ämnat för närmast stående 

sektionsjubileum. Budgetbestämd summa ska årligen tillföras sparandet. 
 

 Sektionen skall vid verksamhetsårets början och slut sträva efter att tillhandahålla 

en ekonomisk buffert på 
50 000 kr. Denna bufferten skall användas till att balansera sektionens ekonomi. 

 
 Styrelsen skall vid verksamhetsårets början och slut sträva efter att ha 

20 000 kr totalt, exklusive interimskulder, interimsfordringar samt sektionsbuffert och 
jubileumskapital på sektionsstyrelsens konton. 

 
 Sammanträdesregler 

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

 Det åligger ordföranden att 

- Leda och fördela arbetet i sektionsstyrelsen 
 

 Det åligger den vice ordföranden att: 

- Vara ordföranden behjälplig och i dennes frånvaro inträda som ordförande 
- Ansvara för att sektionens traditioner bevaras 
- Leda sektionens kansli 

 
 Det åligger intendenten att: 

- Förvalta sektionens egendom. 
- Ansvara för sektionens lokaler 
- Handha sektionens inköp- och försäljningsverksamhet 

 
 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, genomföra åtgärder för att 

återställa startsummor hos fadderi samt festeri 
- Efter genomfört verksamhetsår samredovisa fadderiets samt festeriets resultat 

i 
sektionens sammanställda resultat och balansräkning 

- Tillse att de behörigheter anknytna till sektionens ekonomi 
överensstämmer med de som beslutats under sektionens 
möten 

- Tillse att skatteverket, banken och liknande instanser ges 
tillgång till uppdaterade uppgifter om sektionens 
firmatecknare 

 
 Det åligger studienämndsordförande Styrelsen att: 

- I studiefrågor representera STB och föra dess talan  

 

 Det åligger informationschefen att: 
- Handha sektionens informationsverksamhet 
- Föra sektionsstyrelsens protokoll 
- Handha sektionens arkiv och handlingar 
- Ansvara för och leda webbutskottet  

 
 

Det åligger ledamoten att:  
- Ha övergripande koll på sektionens projketverksamheter 
- Vara övriga styrelseledamöter till hands vid behov 

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

 
 Sektionens kanslis verksamhet 

 Det åligger den utlandsansvarige att: 

- Ansvara för att informera sektionens medlemmar om utlandsstudier. 
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 Det åligger den BUSansvarige att: 

- Handha verksamheten relaterad till Bioteknikutbildningar i Sverige. 
 

 Det åligger den alumniansvarige att: 

- Ansvara för sektionens alumniverksamhet. 

 

 Det åligger arbetsmiljöombudet att: 
- Rapportera om studenterna vid sektionens åsikter gällande arbetsmiljö 

(fysisk och psykosocial) till studentkårernas Centrala Arbetsmiljöombud 
- Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet. 

 
   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 

 
   Det åligger studienämndsordförande Kansliet att: 

- Leda arbetet i sektionens studienämnd 
 

   Det åligger näringslivsansvarig att: 

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

- Handha sektionens sponsorverksamhet 
 

   Det åligger rekryteringsansvarig att: 

- Ansvara för och organisera marknadsföringen av STB gentemot gymnasieskolor 

och andra presumtiva studenter 
 

   Det åligger festerichefen att: 

- Ansvara för och leda sektionens festverksamhet 

- Tillse att samarbetet med övriga festerier fungerar tillfredsställande 3 
 

 Det åligger fadderihövding att: 

-  Att ansvara för och leda samt övervaka fadderiets verksamhet 

- Tillse att samarbetet med övriga fadderier fungerar tillfredsställande 
 

 Det åligger jubileumskommitténs projektledare att: 

- Leda och övervaka jubileumskommitténs verksamhet 
 

 Det åligger reduktören att: 

- Ansvara för sektionens journalistiska verksamhet 
 

 Det åligger pysselansvarig att: 

- Ansvara för sektionens pysselverksamhet 

4.4.14 Det åligger Göransvarig att:  

- Ansvara för sektionsaktiviteter  
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5. Utskotten 
 Sektionen har följande utskott: studienämnden (SN), näringslivsutskottet (NärU), 

BUS- utskottet (BUS), alumniutskottet (Alumni), pysselutskottet 
(Pyssel), rekryteringsutskottet (RekU), utlandsutskottet (UtU), görutskottet (GörU), 

kassörsgruppen (KG), festeriet (Bi6) och fadderiet (Urf), reduktionen (RedU) och 

webbutskottet (Webb) 

 
 Webbutskottet 

 Utskottet inrättas och leds av sektionens informationschef, och arbetar med 

sektionens hemsida. 

 

 Utskottet ansvarar för sektionens fotokatalog som årligen 
läggs upp på sektonens, hemsida 

 
 Reduktionen 

 Utskottet inrättas och leds av reduktören, där utskottet arbetar 
med sektionens sida i ”LiTHanian” 

 
 Näringslivsutskottet 

 Näringslivsutskottet inrättas och leds av sektionens 
näringslivsansvarige, och arbetar med förmedling av kontakter 
mellan näringslivet och sektionen. 

 
 BUS-utskottet 

 Utskottet inrättas och leds av BUSansvarige. 
 

 Utskottet arbetar med sektionens verksamhet som berör 

Bioteknikutbildningar i Sverige (BUS). 
 
 Alumniutskottet 

 Utskottet inrättas och leds av sektionens alumniansvarige och 
arbetar med sektionens alumniverksamhet. 

 
 Pysselutskottet 

 Utskottet inrättas och leds av pysselansvarig och arbetar med 

uppgifter beslutade av sektionsstyrelsen t.ex. försäljning av 

sektionströjor. 
 
 Rekryteringsutskottet 

 Utskottet inrättas och leds av sektionens 
rekryteringsansvarige och arbetar med rekrytering av nya 
studenter till utbildningarna teknisk biologi och kemisk 
biologi. 

 
 Utlandsutskottet 

 Utskottet inrättas och leds av sektionens utlandsansvarige och 

arbetar med att underlätta för sektionens medlemmar i deras 

önskan att studera utomlands samt att delge 

sektionsmedlemmarna viktig information i dessa frågor. 
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 Görutskottet 

 Görutskottet inrättas och leds av sektionens göransvarig och arbetar 

sektionsaktiviteter. 

Görutskottet utser dragansvarig samt dragcoacher till draglaget. 

 
 Kassörsgruppen 

 Kassörsgruppen inrättas och leds av sektionsstyrelsens 
kassör och arbetar för att samordna den ekonomiska 
verksamheten i styrelsen, fadderiet och festeriet. 

 
 I kassörsgruppen ingår kassörerna i styrelsen, festeriet och fadderiet. 

 
6. Studienämnden 
 Studienämnden består av studienämndsordförande Styrelsen, 

studienämndsordförande Kansliet samt klassrepresentanter och 
mastersansvarig. 

 
7. Festeriet 
 Ekonomisk Verksamhet 

 Festerichef och festerikassör har genom fullmakt för festeriets 

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

sektionens räkning. Festerikassör har även rätt att via internetbank 

överföra pengar från festeriets konton för sektionens räkning. 

Festerichef har rätt att genom internetbanken bevaka festeriets 

konton. 
 

 Festeriet inleder sitt verksamhetsår med ett startbelopp på 50 

000 kr, exklusive interimsskulder och interimsfordringar, samt 

1000 kr per person, för representation, från sektionens kapital. 

 

 

 Festerichefen ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets verksamhet. 

Festerikassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets ekonomiska 

förehavanden. 
 

 Det åligger festeriets kassör att: 

- Förvalta festeriets kassa och föra bok över festeriets inkomster och utgifter 
- Upprätta festeriets bokslut efter avslutat verksamhetsår 
- Upprätta festeriets förslag till budget 

 
8. Fadderiet 
 Ekonomisk Verksamhet 

 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. 
 

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

exklusive interimsskulder och interimsfordringar, samt 1000 kr per person, för 

representation, från sektionens kapital. 
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 Fadderihövding ansvarar inför sektionsstyrelsen för fadderiets verksamhet. 
Fadderikassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för fadderiets 
ekonomiska förehavanden. 

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

 
 Jubileumskommittén tillsätts i samband med jubileum samt upplöses efter genomfört 

jubileum 
 
 Jubileumskommitténs projektledare ansvarar inför sektionsstyrelsen för 

jubileumskommitténs verksamhet. 
 
 Det åligger jubileumskommitténs Info/PR-ansvarig att handha jubileumskommitténs 

informations- och PR-verksamhet 
 
 Jubileumskommitténs ekonomi handhas av sektionskassören 

 
10. Representanter vid BUS styrelse 
 Sittande sektionsstyrelse nominerar under hösten två representanter till BUS 

styrelse för kommande kalenderår. 
 
 Det åligger representanterna vid BUS styrelse att: 

- Representera STB i BUS styrelse 
- Informera sektionen om BUS verksamhet 

- Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet 
 
11. Revisorerna 

 
 Två sektionsrevisorer väljs på vårmöte 2. Dessa jobbar 

tillsammans med att granska förvaltnings- och 
redovisningsrevision för fadderiet, festeriet och 
sektionsstyrelsen  

 
 Revisor vald på vårmöte skall ansvara för förvaltningsrevisionen 

för sektionsstyrelsen, förvaltningsrevisionen för festeriet samt 
redovisningsrevisionen för fadderiet. 
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 Revisorssuppleanten skall vara de ordinarie revisorerna behjälplig. 

 
 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. 
 
 Halvårsrevidering av hela sektionens ekonomi skall genomföras av 

revisorerna samt redovisas för sektionsstyrelsen. 
 
12. Valberedningen 

 
 Valberedningens arbete styrs av ett policydokument. 

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

 
 Det åligger valberedningen att 

- Nominera kandidater till de befattningar som ska tillsättas av sektionsmötet 
- Senast 8 läsdagar före respektive sektionsmöte lägga fram sitt förslag till 

sektionsstyrelsen 
- Under verksamhetsåret bistå sektionsstyrelsen med förslag vid fyllnadsval 
- Koka, eller på annat sätt bereda samtliga på sektionens jordliga 

territorium strandade valar, samt sy ganska mjuka mockasiner av 
deras hud 

 
13. Övriga funktionärer 

 
 Det åligger E-kolvsansvarig att 

- Vara medlem i den nya sektionsstyrelsen när hen väljs. 
- Assistera sittande E-kolvsansvarig genom att överta dess uppgifter omedelbart vid 

inval. 
- 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-kolvsansvarig hydratiserar sin 

strupe så smått med E-kolvens förberedda vätskeinnehåll var gång 

mötesordföranden yttrar orden ”finner bifall”. 

- 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 vintermöte efter det att samtliga styrelseledamöter har 

blivit invalda. 

Det åligger sittande styrelse att planera och genomföra den 

tävling, genom vilken ny E- kolvsansvarig väljs. 
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14. Ekonomiska riktlinjer 

 
 Kontanthantering 

 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 kassaskåpet innehåll 
ej överstiga 2*prisbasbelopp.  

 
 Årbudget samt budget inför större arrangemang för fadderi och för 

festeri skall redovisas samt godkännas av sektionsstyrelsen. 
 
Styrelsen, festeriet och fadderiet skall kontinuerlig redovisa ekonomisk verksamhet för 
sektionsstyrelse. 
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Närvarolista 
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Yrkanden 
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