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Beslutsförslag 

 

14. Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för Sektionen 

för teknisk biologi, andra läsningen  

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

15. Proposition om E-kolvsansvarig  

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

16. Proposition rörande medlemskap och alumni, andra läsningen 

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

17. Proposition rörande studienämndssekreterare och sektionsfunktionärer, 

andra läsningen 

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

18. Proposition om erhållande av medlemskap, första läsningen 

Beslutsförslag 

Att avslå propositionen i sin helhet  

 

19. Proposition om omstrukturering av sektionens organisation 

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet  

 

20. Proposition angående val av AMO och MO  

Beslutsförslag 

Att bifalla propositionen i sin helhet  
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21. Fyllnadsval till valberedningen  

Beslutsförslag 

Att till valberedningen fyllnadsvälja Erika Einarsson KB5, Sutina Duong TB5  

Att till sammankallande i valberedningen välja vakant 

 

22. Fyllnadsval av Sektionsrevisor  

Beslutsförslag 

Att till sektionsrevisor fyllnadsvälja vakant 

 

23. Val av Sektionsordförande  

Beslutsförslag 

Att till sektionsordförande välja David Hallberg KB3natur 

 

24. Val av Sektionskassör 

Beslutsförslag 

Att till sektionskassör välja Sofie Andersson KB3civ 

 

25. Val av Informationschef  

Beslutsförslag 

Att till informationschef välja Patrik Ekenberg KB3civ 

 

26. Val av Festerichef 

Beslutsförslag 

Att till festerichef välja Oscar Sandén TB1 

 

27. Val av Festerikassör 

Beslutsförslag 

Att till festerikassör välja Jan Ybrahim TB1 

 

28. Motioner  

Besluts förslag  

Att bifalla propositionen i sin helhet  
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Mötesprotokoll Sektionen för Teknisk Biologi Höstmöte 2013-02-12 
 
  Datum: 2013-02-12 
  Tid: 17.15 
  Plats: C2 
 

§ 1. Mötets öppnande  

Sektionsordförande Rebecka Melin Rydfalk förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2. Val av mötesordförande  

Mötet beslutar att välja Rebecka Melin Rydfalk (ordförande sektionsstyrelsen 

12/13) till mötesordförande. 

 

§ 3. Val av mötessekreterare  

Mötet beslutar att välja Mette Axelsson Bjerg (intendent, sektionsstyrelsen 

12/13) till mötessekreterare. 

 

§ 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare  

Mötet beslutar att välja Marie Roth och Emma Västerlund till 

justeringspersoner tillika rösträknare.  

 

§ 5. Justering av röstlängden  

Röstlängden justeras till 93 personer.          

Mötet beslutar att röstlängden justeras löpande under mötet.  

 

§ 6. Adjungeringar  

Inga adjungeringar skedde.  

 

§ 7. Fastställande av föredragningslista  

Föredragningslistan fastställs med följande ändring: 

 Att stryka punkt 18 ” Proposition om erhållande av medlemskap, första 

läsningen”. 

 

§ 8. Mötets behöriga utlysande  

Enligt stadgarna ska tid och lokal skickas ut till sektionen 15 läsdagar innan 
mötet, detta skickades ut 22 januari.  
Kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast 10 läsdagar innan 
sektionsmötet, kallelsen gick ut den 29 januari.  
Samtliga handlingar ska vara sektionen tillhanda senast 5 dagar innan mötet, 
dessa skickades ut den 4 februari.  
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna.  
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§ 9. Rapporter och meddelanden (bilaga 1) 

Sektionsstyrelsens fullständiga rapporter och meddelanden finns i bilaga 1. 

 

Niclas Söör, Kårordförande LinTek 12/13:  

Det har gjorts undersökning hur nöjda ingenjörsstudenter och 

ingenjörsalumner är med sin utbildning och Linköpings får bäst betyg i båda 

kategorierna.   

 

Nyheter på LiU 

Det har byggts nya studieplatser i A-huset som kommer invigas snart.  

I C-huset kommer det byggas nya matställen, ett café som byggs i Colosseum 

och en ombyggnation av C-sam till en hamburgerrestaurang. 

LiU:s nätverk byggs ut och man räknar med att nätet ska vara problemfritt 

efter påsk. 

LISAM: (LiU interaktiv samarbetesyta) Det ska tas fram ett intranät för 

anställda och studenter där mail, studentportalen, schema kommer vara 

samlat på samma ställe. Detta är troligtvis klart till hösten. 

 

LinTeks arbete 

Håller på att jobba med att ta fram dokument för studenters rättigheter och 

värdegrunder för studentlivet.  

Kårerna har även jobbat fram så att alla kårmedlemmar får fritt inträde på NH. 

Snart är det funkissläpp för SOF (27 februari).  

Man söker även folk (projektledare) till utredning av LinTeks kårstuga.  

 

 Patrik Tunón, ledamot i Kårfullmäktige (FUM): 

Uppmanar folk att söka till Kårfullmäktige. Man kan ansöka v 14-15 och v 17 är 

det valvecka. Det kommer även i år hållas en tävling där den sektionen med 

högst röstprocent vinner tårta. 

LinTeks valberedning söker personer till styrelseposterna ansökningsperioden 

går ut v 10. 

 

Henric Enstedt & Johanna Radegård, Miljöombud 12/13: 

Kommer tillsammans med kulturansvarig anordna en ölprovning med ekologisk 

öl på Villervalla den 27 februari. Anmälan görs till Karoline Sverkström 

(karsv899@student.liu.se) sista anmälningsdag är 15 februari. Kostar 230-280 

kr beroende på hur många som kommer.  

Ska även försöka ordna en lunchföreläsning den 27 februari. 

mailto:karsv899@student.liu.se
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Maccan Hansson, representant för Sportansvariga 12/13 

Så fort det blir snöfritt ska löpträningen köra igång igen och när gräset börjar 

växa kommer fotbollen att dra igång. Kommer även försöka anordna ett tillfälle 

att prova på klättring. 

 

Jenny Sahlin & Johanna Magnusson, BUS-representanter 2013: 

Jenny och Johanna har blivit valda till Ordförande och Vice Ordförande i BUS-

styrelse för detta verksamhetsår. BUS:s mål är att gemensamt jobba för att få 

ordna strategier för att uppmärksamma bioteknikutbildningar i näringslivet. 

 

§ 10. Beslutsuppföljning (bilaga 2) 

Fullständig beslutsuppföljning går att läsa i bilaga 2. 

 

§ 11. Sektionens verksamhetsmål (bilaga 3) 

Fullständiga verksamhetsmål för sektionsstyrelsen kan läsas i bilaga 3. 

 Vad som har gjorts: 

 Håller på att bygga en ny TBi-portal, har ökat aktiviteten på FB och 

skapat en Instagram för styret. 

 Det gemensamma medlemskapet är ett ständigt pågående arbete. 

 Vill göra småprojekt som även icke-aktiva i utskottet att engagera sig. 

 Omorganisation: Har utrett möjligheterna för kansli. 

 Miljöinitiativ: Plastmuggar, pratat med Bi6 om att ordna miljöinitiativ. 

 

§ 12. Sektionens arbete med näringslivet  

Elisabeth Ahlgren (Näringslivsansvarig sektionsstyrelsen 12/13) presenterar det 

arbete som gjorts för att sektionen ska få bättre kontakt med näringslivet. 

 

Under året har det hållits flertalet lunchföreläsningar med exempelvis 

Novozymes, Swedish Biogas och en alumnföreläsning med Lisa Bindgård.  

Sektionen har även haft möjlighet att åka på studiebesök på Sci-Life lab och 

Affibody. Utöver det fick en del studenter möjlighet att åka på 

Bioteknikdagarna där det erbjöds både forskarföreläsningar och studiebesök.  

I år var även första gången det fanns företag på LARM som var riktade mot oss.  

 

Anledningen att kontakten med näringslivet tidigare varit sparsam beror på att 

Linköping är ganska isolerade i förhållande till bioteknikföretag. NärU jobbar 

med att förbättra kontakten till företagen bland annat genom att ha en som i 
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utskottet som är i kontakt med Astra Zenica och även ha kontakt med de som 

håller på med byggandet av ett område i Södertälje inriktat på bioteknik. För 

att förenkla marknadsföringen av sektionen har NärU även sammanställt en 

samarbetsfolder och programprofil.  

 

§ 13. Redovisning av fadderiets 2012:s preliminära ekonomiska resultat (bilaga 4) 

Mattias Köpsén (Kassör, Urfadderiet 2012) presenterar fadderiets preliminära 

ekonomiska resultat. För närmare detaljer se bilaga 4.  

 

§ 14. Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för Sektionen  

för teknisk biologi, andra läsningen (bilaga 5) 

Propositionen presenteras av Linnea Mellberg (Studienämndsordförande TB, 

sektionsstyrelsen 12/13). 

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

 

§ 15. Proposition om E-kolvsansvarig (bilaga 6) 

Propositionen presenteras av Elisabeth Ahlgren (Näringslivsansvarig, 

sektionsstyrelsen 12/13) och Ulrika Linderhed (Informationschef, 

sektionsstyrelsen 12/13). 

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet med inkommet 

ändringsyrkande enligt bilaga 15.  

 

§ 16. Proposition rörande medlemskap och alumni, andra läsningen (bilaga 7) 

Propositionen presenteras av Helena Helgegren (Vice Ordförande, 

sektionsstyrelsen 12/13). 

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

 

§ 17. Proposition rörande studienämndssekreterare och sektionsfunktionärer, 

andra läsningen (bilaga 8) 

Propositionen presenteras av Sofie Cassman (Studienämndsordförande KB 

sektionsstyrelsen 12/13). 

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.  

 

§ 19. Proposition om omstrukturering av sektionens organisation (bilaga 9) 

Propositionen presenteras av Helena Helgegren (Vice ordförande, 

sektionsstyrelsen 12/13). 

Mötet beslutade om att ta ”att”-satserna i 5 omgångar 

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet med inkommet 

ändringsyrkande enligt bilaga 16.  
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Mötet beslutade att kl 19.32 ajournera mötet i 20 min. 

 

§ 20. Proposition angående val av AMO och MO (bilaga 10) 

Propositionen presenteras av David Hallberg (Rekryteringsansvarig, 

sektionsstyrelsen 12/13) och Mette Axelsson Bjerg (Intendent, sektionsstyrelsen 

12/13). 

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.  

 

§ 21. Fyllnadsval till valberedningen  

Mötet beslutade att till valberedningen år 5 fyllnadsvälja Erika Einarsson KB5 

och Sutina Duong TB5. 

Mötet beslutade att till valberedningen år 2 fyllnadsvälja Maria Carlheim-

Müller, KB2.  

Mötet beslutade att till sammankallande i valberedningen välja Carl 

Strandqvist, KB3 

 

§ 22. Fyllnadsval av Sektionsrevisor  

Mötet beslutade att till sektionsrevisor fyllnadsvälja Robert Gustafsson. 

 

§23. Val av Sektionsordförande  

Mötet beslutade att till sektionsordförande välja David Hallberg KB3natur. 

 

§ 24. Val av Sektionskassör 

Mötet beslutade att till sektionskassör välja Sofie Andersson KB3civ. 

 

§ 25. Val av Informationschef  

Mötet beslutade att till informationschef välja Patrik Ekenberg KB3civ. 

 

§ 26. Val av Festerichef 

Mötet beslutade att till festerichef välja Dennis Lilja TB1. 

 

§ 27. Val av Festerikassör 

Mötet beslutade att till festerikassör välja Felix Alm KB1. 

 

§ 28. Motioner  

Motion om införskaffande av kamerastativ för Sektionen för teknisk biologi 

Se bilaga 11 och 12 för den fullständiga motionen och motionssvaret från 

styrelsen. 
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Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.  

 

§ 29. Interpellationer  

Inga interpellationer. 

 

§ 30. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 31. Mötets avslutande 

Ordförande Rebecka Melin Rydfalk förklarar mötet avslutat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ordförande  

Rebecka Melin Rydfalk 

 

 

_______________________________ 

Sekreterare och Intendent 

Mette Axelsson Bjerg 

 

_______________________________ 

Justeringsperson  

Marie Roth 

 

 

_______________________________ 

Justeringsperson  

Emma Västerlund 
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Bilagor 

Bilaga 1 Rapporter och meddelanden 

Bilaga 2 Beslutsuppföljning 

Bilaga 3 Verksamhetsplan 2012/2013 

Bilaga 4 Preliminär redovisning av fadderiets 2012 ekonomi 

Bilaga 5 Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för 

Sektionen för teknisk biologi, andra läsningen 

Bilaga 6 Proposition om E-kolvsansvarig 

Bilaga 7 Proposition rörande medlemskap och alumni, andra läsningen 

Bilaga 8 Proposition rörande studienämndssekreterare och 

sektionsfunktionärer, andra läsningen 

Bilaga 9 Proposition om omstrukturering av sektionens organisation 

Bilaga 10 Proposition angående val av AMO och MO  

Bilaga 11 Motion om införskaffande om kamerastativ för Sektionen för teknisk 

biologi 

Bilaga 12 Motionssvar 

Bilaga 13 Stadgar med föreslagna ändringar 

Bilaga 14 Reglemente med föreslagna ändringar 

Bilaga 15 Ändringsyrkande angående ”Proposition om E-kolvsansvarig”  

Bilaga 16 Ändringsyrkande angående ”Proposition om omstrukturering av 

sektionens organisation.” 
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Bilaga 1 

Rapporter och meddelanden 

Ordförande 

Sedan förra sektionsmötet har vi i styrelsen jobbat mycket med att ta fram förslag 

om sektionens omorganisation och förbereda inför detta sektionsmöte. Vi har även 

haft en halvtidsutvärdering och välkomnat vår nya medlem in i gruppen. För att bli 

mer synliga på sektionen har styrelsen beslutat om att en PR-policy ska skrivas. 

Denna är klar och styrelsen gör sig redo för att peppa nya medlemmar att bli 

sektionsaktiva! Styrelsen har även planerat Sektionsaktivas sittning och väntar med 

spänning på 16e februari! 

 

Styrelsen har granskat budgeten till Snuttefilmen och är nöjda med det arbete som 

Bi6 och Bi6-kassören har lagt på denna. Vi är övertygade om att Snuttefilmen 

kommer bli en braksuccé!  

 

Strax innan jul hade jag möte med LinTeks sektionsråd där vi diskuterade hur de 

framtida mötena ska se ut och hur vi kan lägga upp arbetet. Vi diskuterade även vad 

vi i styrelserna önskade att LinTek hade för mål i framtiden. Jag har även skickat in 

medlemsunderlag till Föreningen Unga Forskare vilken sektionen är medlem i och 

således får bidrag från. 

 

En av de roligaste grejerna jag som ordförande har blivit inbjuden till var en lunch på 

Frimurarehotellet. I lunchen ingick, förutom väldigt god mat, en föreläsning av 

universitetsledningens styrelseledamot Margareta Josefsson. Hon berättade om hur 

hon och hennes arbetslag på Ericsson under slutet på 80-talet tog fram världens 

första GSM-system.  

 

Nu ser jag fram emot att få en efterträdare, en liten bebis som jag kan ta hand om 

och sedan efter ett par månader släppa lös som sektionens överhuvud. Det kan inte 

bli annat än nice. 

// Rebecka Melin Rydfalk 

 

Informationschefen 

Sedan höstmötet har tentaperioder och jullov förflutit. En massa sektionsmail har 

skickats ut, som jag märker att folk faktiskt läser. Det känns bra att vi når ut! I 

skrivande stund är peppandet inför Vårmöte 1 i full gång!  Som Informationschef har 

jag sett till att sektionens facebooksida har varit aktiv och diskuterat med några 

andra i styret om fler sätt för sektionen att synas på. Vi skapade ett Instagramkonto 

mest som en kul grej för sektionens egna medlemmar, där även bilder som vi kanske 
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inte bedömer seriösa nog för den öppna facebooksidan, kan läggas upp. Jag har även 

uppdaterat listor på TBi-portalen vid behov samt gjort PR för Sektionsaktivas, 

Sektionskaféet och Sektionsmötet. 

 

Jag har också lett arbetet med att hitta en ny soffa till sektionsrummet och fann vår 

nya lila kärlek på IKEA tillsammans med de andra i Soffgruppen. Vi beslutade 

dessutom på plats att det var värt att köpa in ett nytt bord eftersom det gamla 

nyligen hade blivit rent farligt trasigt, trots att pengarna egentligen var budgeterade 

för soffan allena. Detta beslut backades upp av styret i efterhand. Det verkar 

uppskattat och jag vill be alla att vara rädda om alla möblerna så att de kan hålla i 

många år! 

 

Reduktionen har skrivit det tredje numret för läsåret av TBilagan till Lithanian och 

ska så småningom även skriva det fjärde. Fotogruppen har diskuterat projekt inför 

våren, bland annat fotosessioner och ett födelsedagsprojekt när sektionen fyller år. 

Webgruppen har inte setts över lovet och det har varit svårt att boka in långa möten 

då alla kan komma eftersom lunchmöten inte räcker för att vi ska kunna diskutera 

och trixa, men arbetet med den nya hemsidan håller på att återupptas. I nuläget 

finns en prototyphemsida som fungerar och där bara detaljer finns kvar att justera, 

men några nya sidor måste designas och innehåll från gamla borttagna sidor måste 

omfördelas.  Vårt mål är fortfarande att bli klara innan läsåret slut, i enlighet med 

styrets verksamhetsmål. 

 

I skrivande stund har hela Informationsutskottet planerat utklädnad och gückel till 

sektionsaktivas. Det ska bli kul att låta de som har varit sektionsaktiva få lite skojig 

belöning i form av denna helgalna fest. 

 

Och sist men inte minst ska jag få en bäbis på Vårmöte 1. Det känns lite konstigt att 

tänka att jag själv faktiskt blev invald för ett helt år sedan. Men mitt arbete är inte 

slut än, det kommer bara börja innefatta att lära upp en efterträdare i god tid. En 

spännande vår, minst sagt! 

 

//Ulrika Linderhed 
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Rekryteringsansvarig 

Rekryteringsutskottet 

Jobbat mycket med att få igång en ordentlig närrekrytering, har även börjat jobba på 

en mässa för gymnasieeleverna (27/2) tillsammans med de andra teknolog 

sektionerna på LiU och i sammspråk med resterande Rekor så kommer vi försöka 

kordinera vår rekrytering nästa år så vi tillsammans åker ut till gymnasieskolor på 

hösten och att det sedan mynnar ut gymnasiemässan. Ska även nu mer aktivt jobba 

för att få folk att hemmissionera. 

 

Utlandsutskottet 

Har bestämt datum för utlandspubben (6/3) så planeringen är i fullgång. Fortsätter 

jobba med att få igång en databas om hur/vart/när man varit utomlands så att nästa 

UtA kan jobba vidare och förbättra detta. 

 

//David Hallberg 

 

Festerichef 

Sedan höstmötet har Bi6 anordnat ett antal sittningar såsom Herr och Dam, 

Julsittningen och en halvtidssittning. Mesta dels av vår tid har gott åt att planera och 

förbereda inför Snuttefilmen. Nu ska vi äntligen få visa vad det är vi har jobbat för 

hela året. Vi kommer ha en hel del PR, lunchtävlingar och andra aktiviteter för att 

synas och få så mycket uppmärksamhet som möjligt. 

 

//David Westermark 

 

Kassör 

Ekonomisk rapport 

Det går bra. Sedan i höstas så har arbetet med sektionens ekonomi fortsatt i form av 

det löpande bokföringsarbetet. Ansökningar för att växla kontotecknare för 

Urfadderiet har lämnats in. Gamla kreditfakturor sen förra året har drivits in och 

sektionen har ansökt om Business Gold-kort till Bi6 och URF. Sektionen har köpt in 

möbler till bihålan och subventionerat sektionsaktivas sittning. 

 

Kassörsgruppen har jobbat med att införskaffa ett nytt bokföringsprogram. Detta 

program kommer förhoppningsvis ha införskaffats när Du läser detta. Kontoplanen 

kommer att revideras så att sektionens utskott använder samma kontoplan. 

 

//Fredrik Fridborn 

 



2013-02-12 

Sektionen för Teknisk Biologi 

Kårallen, Universitetet 

581 31 Linköping 

 

  RMR   MAB   MR   EV 

Studienämndsordföranden 

Kursutvärderingar från första perioden på höstterminen har lämnats in och blivit 

godkända av LinTek. 

 

Högskoleverket har bytt namn och heter från och med den 1 januari, Universitets 
Kansler Ämbetet (UKÄ). De har under hösten påbörjat sina utvärderingar om våra 
program och nu i vår kommer de hålla studentintervjuer. För Kemisk biologi kandidat 
och master kommer dessa hållas under vecka 7. Intervjuer för Civilingenjör kommer 
vara senare i vår. 
 

Kursen Databaser och bioinformatik (TDDB77) kommer att göras om. Kursen 

Molekylärfysiologi (NBID21) kommer att flyttas från HT1 till VT1. Detta börjar gälla 

från och med våren 2015. Kursen Immunologiska tekniker (NBID35) kommer att 

läggas ner (valbar kurs). 

 

Inom Utbildningsutskottet (UU) håller en grupp att ta fram ett nytt utseende för 

kursutvärderingarna. 

 

Midgård har efter upprustning öppnat på nytt med nya datorer. Dessa datasalar är 

tillgängliga för oss studenter på TBi och ligger i B-huset. Skulle det vara några 

problem med datorer eller att komma in i dessa salar så vill vi SnOrdfar gärna ha 

reda på detta så vi kan rapportera det till nämnden. Detta då de avsätter en viss 

summa pengar åt Midgård varje år.  

 

Vi hänger som vanligt på en hel del spännande och intressanta möten med både PPG 

(programplaneringsgruppen) och Nämnden. Där diskuterar vi våra utbildningar och 

hur vi kan utveckla dessa att bli så bra som möjligt.  

 

// Sofie Cassman och Linnéa Mellberg 
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Intendent 

Sedan förra sektionsmötet har Pysselutskottet jobbat vidare med sektionsväskorna 
och utskottet håller på med ett samarbete tillsammans med Näringslivsutskottet för 
att försöka få spons till väskorna och jobba fram en bra produkt. 
Pysselutskottet pågående projektet för stunden är att hjälpa Bi6 med att bygga 
dekor till Snuttefilmen. Det kommer bli awesome! Snyggaste bardelarna i stan och 
coolaste dekoren! 
Som nästa projekt efter det kommer Pysselutskottet börja med att göra research på 
hur den nya Bob-statyn ska tillverkas. 
 
Jag har även tillsammans med resten av Soffgruppen i Styret sett till så att det finns 
en ny och fin soffa och soffbord i Bihålan! 
 
I övrigt har jag som Intendent skött den vanliga administrationen kring möten, 
nycklar, Bihålan och kontoret. 
 
// Mette Axelsson Bjerg 
 
 
Vice ordförande 
Alumniutskottet 
Sedan förra sektionsmötet har alumniutskottet genomfört lunchföreläsningen med 
Årets TBi-alumn med Lisa Bindgård. Lunchföreläsningen blev mycket lyckad och ca 
60 personer kom och lyssnade. 
 
I december skickades alumnitidningen ut  som bland annat innehöll alumniporträtt, 
artiklar om sektionens utveckling samt en rapport från Baljans jubiléum. 
Under början av februari skickades drygt 900 enkäter ut till TBi:s alumner med frågor 
om deras liv och karriär efter examen. Resultatet kommer att sammanställas och 
presenteras senare i vår. 
Gasquen är nu bokad den 8e maj för en alumnipub, där syftet är att TBi-studenter 
ska kunna mingla med alumner. Alumniutskottet jobbar nu med att rekrytera 
intressanta alumner till kvällen. 
 
BUS-utskottet 
Efter Bioteknikdagarna som traditionsenligt var mycket givande har BUS-utskottet till 
stor del ägnat sig åt att komma på vad ett BUS-utskott har för syfte utöver att 
anordna resan till Bioteknikdagarna. Diskussionerna har lett fram till ett nytt syfte 
som antagligen kommer att godkännas av utskott och styrelse inom kort. I korta drag 
handlar det om att BUS kanske ska ägna sig lite mer åt att vara ett komplement till 
vår utbildning, t.ex. genom att anordna studiebesök och föreläsningar kopplat till 
forskning. Detta kan långsiktigt användas det år då Bioteknikdagarna är i Linköping 
och vi vill visa upp det bästa Linköping kan erbjuda. 
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I vår har en första forskningsföreläsning bokats in den 4e mars och utöver det 
hoppas vi få till ett studiebesök samt en bioetikdebatt i slutet av terminen. 
Linköpings Tekniska Högskola 
 
//Helena Helgegren 
 
Näringslivsansvarig 
Sedan höstmöte1 finns nu Samarbetsfoldern i ett pdf-format också. Den är tänkt att 
skickas ut i mail till företag, samt ligga under näringslivssidorna på den nya TBi-
portalen. Näringslivsutsottet bidrog med lucka 20 i TBi-julkalendern. Ett studiebesök 
hos Affibody i Stockholm har genomförts och en prislista för spons och 
näringslivsevent har diskuterats fram.  Just nu så har ett eventuellt samarbete 
mellan pyssel och NärU påbörjats för att se om det går att fixa bättre och snyggare 
sektionsväskor.  
 
//Elisabeth Ahlgren 
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Bilaga 2  

Beslutsuppföljning 

Dispostion av sektionens vinst 

Budgetöverskottet delades upp på följande: 

Soffa till Bihålan 

Digital fotoram 

Linteks kursutvärderingar  

Tält till Nolle-P 

Spons sektionsaktivas 

Sponsskiftet 

Sektionspubar 

Restaurering av Bob  

 

Åtgärd: En ny soffa och ett nytt soffbord har köpts in och står nu i Bihålan. Den 

digitala fotoramen är beställd och bör dyka upp inom kort. Priset på sektionsaktivas 

sittning reducerades till 180 kr (ord. 310kr). Fyra eller fem pubar kommer att hållas 

under våren, varav två redan är inbokade i gasquen. Pysselutskottet undersöker hur 

man på bästa sätt kan restaurera statyn och vi kommer till våren att inbjuda 

sektionen att renovera den.  

 

Ändra revisorernas arbetsuppdelning och inval. 

Enligt stadgeändring som beslutades ändrades arbetsfördelningen revisorerna 

sinsemellan och det beslutades att samtliga revisorer ska väljas på vårmöte 2. 

 

Åtgärd: På nästa sektionsmöte kommer nya revisorer väljas in enligt de ändringar 

som gjordes på höstmötet. 
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Bilaga 3  

Verksamhetsplan 2012/2013 

Sektionens mission: 

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

på studenternas utbildningar och studiemiljö. Sektionen tillvaratar sina 

medlemmars intressen och främjar gemenskap och engagemang. 

Sektionens vision: 

Med förstklassiga utbildningsprogram ska studenterna vid Sektionen för teknisk 

biologi efter examen vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, samt ha lagt 

en fantastisk studietid präglad av trivsel och gemenskap bakom sig. 

 

1. TBi-portalen och sociala medier 

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

och utseende. Styrelsen kommer att sträva mot att göra hemsidan 

användbar för sektionsmedlemmar såväl som näringslivet 

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

igång. 

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

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

portalen.  

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

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

till stor del vara engagerad i processen.  

 

1.2. Öka användandet av sektionens facebook-sida. 

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

1.2.2. Evenemang som utskotten eller styrelsen anordnar ska annonseras på 

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

 

2. Gemensamt medlemskap med LinTek 

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

för sektionens medlemmar vad det gemensamma medlemskapet ger dem. 

2.1.1. Möta föregående styrelse och höra åsikter om LinTekmedlemskapet 

vilka vi kan omarbeta till tydliga argument för medlemmarna.  

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

gagnar medlemmarna och hur det skiljer sig från arbetet med andra 

sektioner. 

2.1.3. Möta LinTek minst en gång per termin för att prata om samarbetet. 
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2.1.4. Styrelsepresentation med, bland annat, information om det 

gemensamma medlemskapet. 

2.1.4.1. Ha möjlighet för sektionens medlemmar att betala kåravgiften 

under denna presentation.  

2.1.5. Information och interpellation med styrelsen och LinTek. 

2.1.5.1. Forum innan sektionsmöte för att diskutera det gemensamma 

medlemskapet med medlemmarna.  

 

3. Arbete för ökad gemenskap bland sektionsmedlemmarna 

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

3.1.1. Möjliggöra för personer att delta i olika utskottsprojekt och 

arrangemang utan att bli medlemmar i utskottet.  

3.1.1.1. Marknadsföra genom facebook-sidan och kompisrekrytering av 

exempelvis utskottsmedlemmar. 

3.1.2. Sektionscafé för samtliga medlemmar, exempelvis inför sektionsmöten. 

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

sektionen. 

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

inom utskotten.  

 

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

lyfts i utskotten.  

3.2.1. Kolla upp tidigare undersökning och eventuellt göra en egen 

undersökning.  

3.2.2. Engagera studenter i högre årskurser i sektionens aktiviteter. 

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

engagera sig. 

 

3.3. Nostalgiprojekt för samtliga medlemmar på utbildningarna.  

3.3.1. Till exempel kollage i Bihålan, nostalgitema på sektionsarrangemang 

och bilder på hemsidan. 

 

 

4. Sektionens organisation 

4.1. Utreda kanslibildning, och utstaka förändring i utskottsstruktur såsom 

uppdelning, sammanslagning osv och postfördelning skulle bli en påföljd.  

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

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

tydligt beslut.  

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

arbetsfördelning mellan kansli och styrelse. 

 

5. Miljöinitiativ 

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

perspektiv.  

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

erbjuder.  

 

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

sektionsmöte och vissa utomhusarrangemang. 

 

5.3. Upprätta ett väl fungerade samlat sektionsförråd för engångsmaterial. 

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

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

 

6. Näringsliv 

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

två föreläsningar med bioteknikföretag per termin samt ett studiebesök per 

termin. 
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Bilaga 4  

Preliminär redovisning av fadderiets 2012 ekonomi 

 
Ekonomisk verksamhetsberättelse 
Årets nolle-p har gått strålande! Styret bestämde under förra året att Urfadderiet 
skulle gå +/- noll kronor under verksamhetsåret och det har vi försökt att genomföra. 
Som ni ser i den bifogade balansrapporten har vi gått ganska mycket plus. Det 
belopp som står, 18640,85kr, är dock lite missledande då vi inte har fått in alla 
fakturor vi har att betala. Detta belopp kommer således krympa en hel del. Men 
även om detta belopp kommer att minska så är det fortfarande inte helt lyckat. Att 
vi plussat beror till stor del av att vi fick ett för stort antal Nollan till Nolle-p. Det 
stora antalet deltagare ledde till ökade bidrag från Lintek och en ökad inkomst på 
nolleavgiften. Eftersom vi inte visste om detta i förväg har vi fått in mycket mera 
pengar än förväntat. Det stora antalet deltagare gav heller inte större utgifter då vi 
redan budgeterat för fulla lokaler, skillnaden där blev bara att det var färre antal 
faddrar med. Även sponsintäkterna har varit större än beräknat. 
 
Om man bortser från ökade intäkter i bidrag och spons så har det hela gått väldigt 
bra. De flesta aktiviteter 
har gått som de var planerade och i som helhet har Nolle-p 2012 varit väldigt lyckat. 
Mvh Mattias Köpsén, Fadderikassör 2012 
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Bilaga 5  

Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för 

Sektionen för teknisk biologi, andra läsningen 

 

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

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

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

mot LinTek och arbetar i direkt anslutning med LinTek, dessa är 

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

även något som yttrades under föregående sektionsmöte. 

 

Beslutsförslag 

Med anledning av detta yrkar vi 

Att    Ändra §2.6 i stadgarna 

”Valbar till förtroendeposter är den som innehar fullvärdigt 

sektionsmedlemskap. Undantaget är revisor och revisorssuppleant.” 

till 

”Rättighet att arbeta som  styrelse och utskottsledare tillfaller den som 

innehar fullvärdigt sektionsmedlemskap.” 

 

Att Ändra §2.7 i stadgarna 

”Rättighet att vara sektionsaktiv i utskott tillfaller fullvärdig medlem. 

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

 med 

”Rättighet att vara sektionsaktiv i Studienämnden, Festeriet eller Fadderiet 

samt att arbeta som Arbetsmiljöombud tillfaller fullvärdig medlem.” 

 

Att    Lägga till § 2.8  i stadgarna såsom följer 

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

utskottet om anledning finns. Om tvist skulle uppstå gäller Styrelsens 

tolkning i frågan.” 

 

Att       Efterföljande paragrafer ordnas i nummerordning. 

 

Styrelsen 12/13 
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Bilaga 6 

Proposition om E-kolvsansvarig 

På Sektionen för Teknisk biologi är vätskeintag av högsta vikt. Vätska kommer i 

många former och många färger. Däribland gult, rött och vitt, ibland med bubbel och 

ibland med mjölk i*. Men framförallt kommer vätska i många olika förpackningar. 

Styrelsen har sett att antalet olika slags vätskebehållare på sektionen har ökat 

frivolöst under det senaste läsåret och anser att styrelsen behöver föregå med gott 

exempel för att sektionens civilisation inte ska förfalla likt romarrikets bistra 

denaturering. 

 

Åtgärden sker genom att en E-kolvsansvarig utses på sektionen, som ska se till att 

det på varje sektionsmöte uppvisas ett prima exemplar av den utomordentliga 

dryckesbehållaren E-kolv, samt förevisas hur man icke bör dricka ur den. 
*Det kan möjligtvis, för säkerhets skull, förtydligas att det existerar vätskor utan alkohol i. Vätska 

betyder inte molekyl med hydroxylgrupp. Inte alltid. 

 

Beslutsförslag 

Med anledning av detta yrkar vi 

Att På Vårmöte 2 skall varje år en E-kolvsansvarig utses, i enlighet med stadgarna 

§4.14 om ansvariga för sektionens övriga verksamheter. 

 

Att     Lägga till i reglementet §14.3: 

”Det åligger E-kolvsansvarig att 

- Vara medlem i den nya sektionsstyrelsen när hen väljs. Är den nya E-

kolvsansvarig inte medlem i den nya sektionsstyrelsen får hen 

genast avgå och en ny E-kolvsansvarig skall utses, för att sektionen 

inte ska förfalla likt romarrikets bistra denaturering. 

- Påbörja sina plikter och därmed ersätta sittande E-kolvsansvarig 

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, för att sektionen inte ska förfalla likt romarrikets 

bistra denaturering.  

 

Styrelsen 12/13  
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Bilaga 7 

Proposition rörande medlemskap och alumni, andra läsningen 

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

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

om alumner är medlemmar på sektionen.  

 

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

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

vill ta del av. För att kunna avgöra vilka som ska få ta del av informationsflödet 

föreslås en definition av vad som krävs för att bli alumn vid sektionen. 

 

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

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

kunna upprätthålla kontakten med dessa.  

 

Alumner som önskar vara sektionsmedlemmar kan ansöka om medlemskap enligt 

§2.1 i stadgarna. 

 

Med anledning av detta yrkar vi 

 

Att    Ersätta §2.5 i stadgarna 

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

medlemmen inte uppdaterar sitt medlemskap eller då medlemmen 

meddelar STB att den inte längre önskar kvarstå som medlem. Vid examen 

på programmet för Teknisk Biologi eller Kemisk Biologi övergår 

medlemmen till alumn på STB. Registrerad alumn kvarstår tills önskan om 

utträde meddelas STB.” 

med 

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

medlemmen inte uppdaterar sitt medlemskap eller då medlemmen 

meddelar STB att den inte längre önskar kvarstå som medlem.” 

 

Styrelsen 12/13 
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Bilaga 8 

Proposition rörande studienämndssekreterare och 

sektionsfunktionärer, andra läsningen 

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

minnesanteckningar vid studienämndsmöten. Detta upplägg är välfungerande och 

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

Val av studienämndssekreterare på vårmöte 2 blir därmed överflödigt. Det samma 

gäller för vice studienämndsordförande. 

 

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

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

Eftersom sportansvariga och kulturansvariga tillhör gruppen övriga 

sektionsfunktionärer anser styrelsen att det inte är av vikt att val av dessa är explicit 

uttryckta i stadgarna.  

 

Med anledning av detta yrkar vi 

 

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

funktionärer 

”Välja vice studienämndsordförande, studienämndssekreterare, 

sportansvarig, kulturansvarig samt ansvariga för övriga av sektionens 

verksamheter.” 

till 

”Välja ansvariga för övriga av sektionens verksamheter.” 

 

Styrelsen 12/13 
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Bilaga 9 

Proposition om omstrukturering av sektionens organisation 

Styrelsen 11/12 hade som ett långsiktigt verksamhetsmål att se över sektionens 
uppbyggnad. Bakgrunden till detta är att vissa poster inom styrelsen är högt 
belastade och man ansåg att styrelsens arbete kunde effektiviseras genom en 
omstrukturering.  
 
Styrelsen 12/13 delar föregående styrelses uppfattning och har undersökt frågan. Vi 
har tittat på hur det ser ut på andra sektioner och varit i kontakt med D-sektionen 
och Y-sektionen för att titta på deras strukturer. Det är flera sektioner utöver TBi-
sektionen som håller på att titta över sin struktur och vi har fört en dialog med 
dessa. På D-sektionen och Y-sektionen har man infört kansli vilket är en arbetsgrupp 
som innehåller alla utskottsledare, sektionsfunktionärer samt styrelsen. Kansliet är 
inte ett beslutande organ utan fungerar som en informations- och 
diskussionsplattform.  
 
Det som vi i Styrelsen 12/13 har kommit fram till är att BUS-utskottet och 
Alumniutskottet samt Rekryteringsutskottet och Utlandsutskottet bör få enskilda 
utskottsledare. I nuläget är vice ordförande utskottsledare för de förra och 
rekryteringsansvarig utskottsledare för de senare, vill . Om man tillsätter enskilda 
utskottsledare för dessa utskott tillkommer alltså tre poster på sektionen.  
 
Att utöka antalet platser i styrelsen till fjorton platser skulle med stor sannolikhet 
försvåra styrelsearbetet och leda till en mindre effektiv styrelse. Vi har därför utrett 
om kansli är en lämplig utökning av sektionens organisation. Följande är en lista på 
de för och nackdelar som styrelsen anser finnas med införandet av ett kansli: 
 
Fördelar: 

 Avbelastar styrelseposterna. 

 Sektionen kan få ett mer seriöst styrelsearbete eftersom man söker specifikt 
till en post som Styrelseledamot. Man kan då få ännu mer drivande personer. 

 Man kan få med folk som vill engagera lite mer i sektionen men inte vill sitta 
med Styrelsen. 

 Eftersom man bara gör det man vill så orkar man mer.  
 
Nackdelar: 

 Svårt att hitta folk. 

 Färre personer ger färre åsikter. (Dock så får man även in åsikter från 
kansliet). 

 Avstånd till medlemmarna kan öka. Kommunikationsproblem. 
 
Vi har även tittat på möjligheten att bilda ett nytt utskott, nämligen ett 
aktivitetsutskott (GörU). I detta är tanken att kulturansvariga och sportansvariga ska 
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slås samman. På detta vis kan fler på sektionen engagera sig i planering av 
sportevenemang och/eller kulturevenemang och det öppnar även upp för idéer på 
nya aktiviteter som inte ligger inom ramen för kultur eller sport, t.ex. pubkvällar, 
pluggdagar m.m. Styrelsen anser att syftet med GörU är följande: 
 

 Tillhanda hålla aktiviteter där medlemmar kan träffas över klassgränserna 

 Hjälp/avlastning för utskott 

 Öka engagemang och gemenskap på sektionen 
 
Styrelsens tanke är att på sikt kan minska antalet poster i styrelsen och fler av 
styrelseposterna istället förläggs till kansliet. Här har vi ex Bi6-chefen och 
Urfhöfvding i åtanke, men förändringen kommer innebära att flera poster flyttas ut 
från styrelsen. 
 
Vi har även diskuterat arbetsuppgiften som sekreterare och arkivansvarig och 
styrelsen anser att dessa bör läggas på Informationschefen istället för Intendenten. 
Intendenten kommer istället att testamenteras arbetsuppgifter som fotogruppen, 
overallsbeställningar och tryckansvar. Anledningen till denna omfördelning av 
arbetsuppgifter är att underlätta dokumenthanteringen och minska mellanhänder. 
Detta även för att förbereda för att Intendentposten eventuellt flyttas från styrelsen 
till kansliet.   
 
Med anledning av detta yrkar vi 

Att    §3.3.3 i reglementet  

”  Det åligger intendenten att:  

- Föra sektionsstyrelsens protokoll  

- Handha sektionens arkiv och handlingar  

- Förvalta sektionens egendom 

- Ansvara för sektionens lokaler  

- Handha sektionens försäljningsverksamhet” 

ersätts med 

”  Det åligger intendenten att:  

- Förvalta sektionens egendom 

- Ansvara för sektionens lokaler  

- Handha sektionens försäljningsverksamhet” 

 

Att §3.3.9 i reglementet  

” Det åligger informationschefen att:  

Handha sektionens informationsverksamhet”  

ersätts med 

” Det åligger informationschefen att:  
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- Handha sektionens informationsverksamhet 

- Föra sektionsstyrelsens protokoll  

- Handha sektionens arkiv och handlingar ” 

 

Att §3.3.2 i reglementet 

”Det åligger den vice ordföranden att: 

- Vara ordföranden behjälplig och i dennes frånvaro inträda som 

ordförande. 

- Ansvara för att sektionens traditioner bevaras 

- Ansvara för sektionens alumniverksamhet 

- Handha verksamheten relaterad til Bioteknikutbildningar i Sverige.” 

ersätts med 

”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.” 

 

Att  §3.3.7 i reglementet 

”Det åligger den rekryteringsansvarig att: 

- Ansvara för och organisera marknadsföringen av STB gentemot 

gymnasieskolar och andra presumtiva studenter. 

- Ansvara för att informera sektionens medlemmar om 

utlandsstudier.” 

ersätts med 

”Det åligger den rekryteringsansvarig att: 

- Ansvara för och organisera marknadsföringen av STB gentemot 

gymnasieskolar och andra presumtiva studenter.” 

--- 

Att    § 4.1  i reglementet  

”Sektionsstyrelsen har följande utskott: studienämnden (SN), 

informationsutskottet (IU), näringslivsutskottet (NärU), BUS- utskottet 

(BUS), alumniutskottet (Alumni), pysselutskottet (Pyssel), 

rekryteringsutskottet (RekU), utlandsutskottet (UtU), kassörsgruppen (KG), 

festeriet (Bi6) och fadderiet (Urf)” 

ersätts med 

”Sektionsstyrelsen har följande utskott: studienämnden (SN), 

informationsutskottet (IU), näringslivsutskottet (NärU), BUS- utskottet 
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(BUS), alumniutskottet (Alumni), pysselutskottet (Pyssel), 

rekryteringsutskottet (RekU), utlandsutskottet (UtU), görutskottet (GörU), 

kassörsgruppen (KG), festeriet (Bi6) och fadderiet (Urf)” 

 

Att     § 4.4.1  i reglementet  

” Utskottet inrättas och leds av vice sektionsordförande.”  

ersätts med 

” Utskottet inrättas och leds av sektionens BUSansvarige” 

 

Att     § 4.5.1  i reglementet 

” Utskottet inrättas och leds av vice sektionsordföranden och arbetar med 

sektionens alumniverksamhet.”  

ersätts med 

” Utskottet inrättas och leds av sektionens alumniansvarige och arbetar 

med sektionens alumniverksamhet.”  

 

Att   §4.8.1 i reglementet 

”Utskottet inrättas och leds av sektionens rekryteringsansvarige och arbetar 

med att underlätta för sektionens medlemmar i deras önskan att studera 

utomlands samt att delge sektionsmedlemmarna viktig information i dessa 

frågor.” 

ersätts med 

”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.” 

 

Att       lägga till §4.9 i reglementet såsom följer 

            ”Görutskottet” 

 

Att       lägga till §4.9.1 i reglementet såsom följer 

”Görutskottet inrättas och leds av sektionens göransvarig och arbetar 

sektionsaktiviteter. Görutskottet utser dragansvarig samt dragcoacher till 

draglaget” 
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Att     stryka §14.1 

” Det åligger sportansvarige att  

- Organisera sektionens sport- och friluftsverksamhet  

- Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet  

- Utser dragansvarig samt dragcoacher till draglaget ”  

 

Att     stryka §14.2 

- ” Det åligger kulturansvarige att  

- Informera om och organisera kulturell verksamhet  

- Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet ”  

--- 

 

Att     lägga till §4 i reglementet såsom följer 

”Kansliet”  

 

Att     lägga till §4.1 i reglementet såsom följer 

”Sektionens kansli är en samlingsplats för sektionens verksamhet.” 

 

Att     lägga till §4.2 i reglementet såsom följer 

”Sektionens kansli består av: arbetsmiljöombud, miljöombud, 

görutskottsansvarige, BUSutskottsansvarige, utlandsutskottsansvarige och 

sektionsstyrelsen.” 

 

Att      lägga till §4.3 i reglementet såsom följer 

”Sektionens kansli sammanträder på vice ordförandens kallelse. Rätt att 

hos vice ordföranden begära utlysande av kanslimöte tillkommer varje 

kanslist. Sektionens kansli sammanträder minst fyra gånger per termin.” 

 

Att      lägga till §4.4 i reglementet såsom följer 

”Sektionens kanslis verksamhet” 

 

Att      lägga till §4.4.1 i reglementet såsom följer 

”Det åligger den utlandsutskottsansvarige att: 

- Ansvara för att informera sektionens medlemmar om 
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utlandsstudier.” 

 

Att      lägga till §4.4.2 i reglementet såsom följer 

”Det åligger den BUS-utskottsansvarige att: 

- Handha verksamheten relaterad till Bioteknikutbildningar i 

Sverige.” 

 

Att      lägga till § 4.4.3 i reglementet såsom följer 

” Det åligger alumniansvarige att: 

- Ansvara för sektionens alumniverksamhet ” 

 

Att paragraferna ordnas i nummerordning. 

 
 

 Styrelsen 12/13 
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Bilaga 10 

Proposition angående val av AMO och MO  

Detta är ett förslag som läggs för att förtydliga och klargöra hur AMO och MO väljs 

eftersom det i stadgarna och reglementet motsäger varandra i frågan. I reglementet 

står det att sittande sektionsstyrelser väljer AMO och MO under vårterminen medan 

det i stadgarna står att övriga sektionsfunktionärer (AMO och MO inkluderat) väljs av 

sektionsmötet på Vårmöte 2. Råder konflikt mellan stadgar och reglemente gäller 

stadgarna. För att undvika förvirring och för att sektionens medlemmar ska utnyttja 

sin rättighet att välja in AMO och MO föreslår vi att paragraferna i reglementet 

angående val av dessa poster stryks. Då det i förra propositionen föreslogs ett 

bildande av kansli där AMO och MO skulle ingå föreslår styrelsen även att AMO:s och 

MO:s postbeskrivningar skrivs under §4.4 ”Sektionens kanslis verksamhet” 

 

Med anledning av detta yrkar vi 

Att lägga till §4.4.4 rörande sektionens kanslis verksamhet i reglementet såsom 

följer 

”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”  

 

Att lägga till §4.4.5 rörande sektionens kanslis verksamhet i reglementet såsom 

följer 

”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”  

 

Att       stryka §9  i reglementet 

             ”Arbetsmiljöombud” 

 

Att       stryka §10 i reglementet 

              ”Miljöansvarig 

 

/Styrelsen 12/13 
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Bilaga 11 

Motion om införskaffande om kamerastativ för Sektionen för 

teknisk biologi 

Bakgrund 
Sektionen för teknisk biologi saknar sedan åtminstone två år ett kamerastativ. I och 

med att det ofta behövs, bland annat i Nolle-p och i samband med Snuttefilmen 

tycker jag att det kan vara värt att investera i ett för sektionens räkning.  

Förslag 
För att underlätta i beslutsprocessen har jag tagit fram två förslag på lämpliga stativ.  

1. Manfrotto 190 XB med Manfrotto 128 RC videohuvud.  

Stativet (190 XB): http://www.cyberphoto.se/info.php?article=683213  

Höjd hopfälld 53,5 cm 
Maxhöjd  118,5 cm 
Maxhöjd med pelare 146 cm 
Minimumhöjd  8cm 
Vikt  1,8kg 
Max belastning  5kg 

Huvudet (128RC): 

Höjd  11,5 cm  
Vikt  1kg 
Panorering 360° 
Tilt/vinkling +/-90° 
Max belastning  4kg 
Medföljande platta 200PL-14 
Passande platta 200PL-serien (se tillbehörsflik) 

Paketpris för dessa hos Cyberphoto.se är 1999 kr.  
 
2. Velbon C-600 http://www.cyberphoto.se/info.php?article=C600 

Höjd hopfälld 67 cm 
Maxhöjd  163 cm 
Vevhiss 33 cm 
Vikt  2,0 kg 
Max belastning  3 kg 

Pris för detta stativ (med huvud) hos Cyberphoto är 795 kr.  

 

Mitt förslag är att köpa Manfrottostativet eftersom det är mer flexibelt, mindre och 

lättare i hopfällt läge samt har ett videohuvud som är något vassare än 

Velbonhuvudet.  

 

  

http://www.cyberphoto.se/info.php?article=683213
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=C600
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Med anledning av ovanstående yrkar jag: 

Att sektionen köper in fotostativet Manfrotto 190 XB med Manfrotto 128 RC 

videohuvud för 1999 kr  

 

/Henric Enstedt KB5 
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Bilaga 12 

Motionssvar 

Styrelsen anser att Henric har ett bra underlag till sin motion och att han motiverar 

väl varför han vill köpa in det dyrare alternativet. 

 

Styrelsen anser även att då delar av sektionen har filmskapande som en stor del av 

sin verksamhet (till exempel Snuttefilmen och Nollefilmen) är detta en högst 

användbar investering. 

 

Styrelsen 12/13 
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Bilaga 13 

Stadgar med föreslagna ändringar 

Stadgar för Sektionen för Teknisk biologi 

Antagna 1995-12-06 

Senast reviderade 2012-11-27 

 

1. Ändamål 

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

medlemmars intressen vad gäller deras studier, studiemiljö och därtill hörande 

områden, samt verka för sammanhållning mellan medlemmarna. 

 

2. Medlemskap 

2.1 Varje studerande som är registrerad på utbildningsprogrammet för Teknisk 

Biologi (TB) eller på utbildningsprogrammet för Kemisk Biologi (KB) vid 

Linköpings Tekniska Högskola är berättigad till medlemskap i STB. Tidigare 

studenter vid ovan nämnda program som genomför andra studier vid Linköpings 

Universitet eller har studieuppehåll är berättigade till medlemskap. Utomstående 

kan berättigas till medlemskap efter beslut i sektionsstyrelsen. 

2.2 Fullvärdigt medlemskap erhålls genom erläggande av kåravgift till Linköpings 

Teknologers Studentkår (LinTek), angivande av STB som sektionstillhörighet 

samt uppfyllande av §2.1. 

2.3 Programmedlemskap erhålls genom meddelande till sektionsstyrelsen på sådant 

sätt som styrelsen beslutat. 

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

sektionsmöte. Hedersmedlem är befriad ifrån sektionsavgift. 

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

uppdaterar sitt medlemskap eller då medlemmen meddelar STB att den inte 

längre önskar kvarstå som medlem. 

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

fullvärdigt sektionsmedlemskap. 

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

arbeta som Arbetsmiljöombud tillfaller fullvärdig medlem. 

2.8 Ansvarig för respektive utskott har rätt att neka medlemmar tillträde till utskottet 

om anledning finns. Om tvist skulle uppstå gäller Styrelsens tolkning i frågan. 

2.9 Rättighet att vara fadder under mottagningen tillfaller fullvärdig medlem. 

Ansvarig i fadderiet har rätt att neka om anledning finns. 

 

3. Organisation 

3.1 STB:s organisation: 

- Sektionsmötet 

- Sektionsstyrelsen 
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- Studienämnden 

- Festeriet 

- Fadderiet 

- Valberedningen 

- Sektionsrevisorerna 

3.2 STB:s verksamhet 

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

juni 

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

juni 

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

sista december 

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

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

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

- Övrig verksamhet inom STB har samma verksamhets- och bokföringsår som 

STB, om inte annat beslutas av sektionsstyrelsen. 

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

avsektionsstyrelsen. 

3.3 STB har följande styrdokument: 

- Stadgarna 

- Reglementet 

3.4 Reglementet antas varje läsår av sektionsmötet 

3.5 STB har sitt säte i Linköping 

 

4. Sektionsmötet 

4.1 Sektionsmötet är STB: s högsta beslutande organ. 

4.2 Sektionsmötet ska verkställa stadgeenliga val och granska sektionsstyrelsens och 

andra organs verksamhet. Revisorerna och valberedningen granskas ej av 

sektionsmötet. Sektionsmötet ska även fastslå riktlinjer för verksamheten samt 

fastslå den ekonomiska ramen för verksamheten. 

4.3 Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst tre sammanträden, ett 

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

vårmöte  2  före  den  30e  april.  Sektionsmötet sammanträder på kallelse av 

sektionsstyrelsen. Rätt att hos styrelsen begära sektionsmöte tillkommer 

- Sektionsstyrelseledamot 

- Sektionsrevisorerna 

- Femton medlemmar totalt 

4.4 Tid och lokal för sektionsmöte fastställes av sektionsstyrelsen och meddelas 

medlemmarna senast 15 läsdagar före sektionsmötet. Extra sektionsmöte skall 

hållas senast 20 läsdagar efter det att yrkande härom inkommit till 

sektionsstyrelsen. Med läsdagar menas i denna stadga schemalagda dagar 
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ingående i läsperiod. Läsperiodernas omfattning beslutas årligen av 

fakultetsstyrelsen vid Tekniska fakulteten på Linköpings universitet. 

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

sektionsmötet. Kallelse till extra sektionsmöte delges medlemmarna senast fem 

läsdagar före sektionsmötet. Preliminär föredragningslista skall bifogas till 

kallelsen. Samtliga handlingar ska vara tillgängliga senast fem läsdagar före 

sektionsmötet eller två läsdagar före extra sektionsmöte. 

4.6 Motioner skall inkomma senast fem läsdagar innan sektionsmötet. Övriga frågor 

kan anmälas under sektionsmötet. 

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

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

förslagsrätt tillkommer varje programmedlem, hedersmedlem samt adjungerad. 

Styrelseledamot eller avgående styrelseledamot får ej deltaga i beslut om egen 

ansvarsfrihet. Ny eller kvarsittande styrelseledamot får ej deltaga i val av 

revisorer. 

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

röstberättigade medlemmar är närvarande. 

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

utslagsröst utom vid personval då lottning sker. Personval med mer än en 

kandidat sker genom sluten votering. För beslut i frågor som anmälts under mötet 

erfordras ¾ majoritet och i dessa frågor får det ej beslutas om högre belopp än 

1/10 prisbasbelopp. 

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

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

framställas i minst två exemplar varav ett anslås i sektionsrummet och ett 

arkiveras. 

4.12 Sektionsmötets protokoll skall justeras av mötesordföranden och av två vid 

mötet särskilt utsedda justeringspersoner. 

4.13 Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 1 

- Välja sektionsordförande, sektionskassör samt informationschef 

- Välja festerichef samt festerikassör 

- Behandla det avgående fadderiets preliminära resultat samt balansräkning 

4.14 Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 2 

- Välja vice sektionsordförande, intendent, näringslivsansvarig, 

rekryteringsansvarig, studienämndsordförande TB, studienämndsordförande 

KB samt masteransvarig 

- Välja ytterst ansvarig för studienämnden 

- Välja en sektionsrevisor samt en revisorssuppleant. 

- Välja ansvariga för övriga av sektionens verksamheter. 

- Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår 

- Fastställa arvoden för sektionsfunktionärer för nästkommande verksamhetsår 

- Välja valberedning 
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4.15 Det åligger sektionsmötet att på höstmötet: 

- Behandla avgående styrelses ekonomi 

- Behandla föregående fadderis slutgiltiga resultat samt balansräkning 

- Behandla avgående festeris ekonomi 

- Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från föregående 

verksamhetsår 

- Besluta om fastställelse av sektionens sammanställda resultat och 

balansräkning 

- Besluta om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

- Besluta om ansvarsfrihet för föregående styrelse 

- Välja fadderihövding 

- Välja fadderikassör 

- Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen 

4.16 Samtliga poster valda på våren tillträder i och med nästkommande 

verksamhetsårs början och avgår vid dess slut. Samtliga poster valda på hösten 

tillträder i och med nästkommande kalenderårs början och avgår vid dess slut. 

4.17 Om sektionsordförandeposten är vakant till vårmöte 1 kan sektionsmötet välja 

att bordlägga val av sektionsordförande, sektionskassör och informationschef 

för ny nomineringsprocess till vårmöte 2. 

 

5. Sektionsstyrelsen 

5.1 Sektionsstyrelsen 

- Representerar sektionen och för dess talan 

- Handhar den direkta ledningen för sektionen 

- Ansvarar inför sektionsmötet för sektionens ekonomi och verksamhet 

- Verkställer av sektionsmötet fattade beslut 

- Bereder ärenden vilka skall behandlas av sektionsmötet 

- Ansvarar för samarbetet med studentorganisationer 

5.2 Sektionsstyrelsen består av: 

- Ordförande 

- Vice ordförande 

- Informationschef 

- Intendent 

- Kassör 

- Studienämndsordförande för TB 

- Studienämndsordförande för KB 

- Näringslivsansvarig 

- Rekryteringsansvarig 

- Festerichef 

- Fadderihövding 

- Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts 



2013-02-12 

Sektionen för Teknisk Biologi 

Kårallen, Universitetet 

581 31 Linköping 

 

  RMR   MAB   MR   EV 

5.3 Sektionsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Rätt att hos 

ordföranden begära utlysande av styrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem. 

Sektionsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per termin. 

5.4 Sektionsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av hela antalet styrelseledamöter 

är närvarande. 

5.5 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden 

utslagsröst, utom vid personval då lottning sker. 

5.6 Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordföranden 

samt av en särskilt utsedd justeringsperson. Sektionsstyrelsen är skyldig att 

kontinuerligt underrätta övriga sektionen om sitt arbete via exempelvis veckomail 

eller övriga informationskanaler. 

 

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

revisorerna, entlediga sektionsfunktionär, som skriftligen ansökt därom. 

Sektionsstyrelsen får tillförordna annan person att fullfölja den entledigades 

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

styrelseledamot har ej rösträtt i sektionsstyrelsen och ej heller medansvar för 

fattade beslut. 

 

6. Studienämnden 

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

lärare och examinatorer, verka för bra kurser samt framföra 

sektionsmedlemmarnas åsikter i studiefrågor. 

6.2 Studienämnden består av: 

- Studienämndsordförande för TB 

- Studienämndsordförande för KB 

- Övriga ledamöter 

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

och hållas tillgängligt för sektionens medlemmar samt arkiveras. 

6.4 Studienämnden ansvarar inför sektionsstyrelsen 

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

framföra klassens åsikter i studiefrågor. 

6.6 Inom varje mastersprofil som KB-nämnden tillhandahåller för programmen 

Teknisk Biologi och 

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

åsikter i studiefrågor. 

 

7. Festeriet 

7.1 Festeriet handhar sektionens fest- och nöjesverksamhet. 

7.2 Festeriet består av festerichefen, festerikassör samt av festerichefen utsedda 

medarbetare. 
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7.3 Festeriets  bokslut  ska  särredovisas  i  sektionens  bokslut.  Eventuell  vinst  eller  

förlust  för verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper såvida 

sektionsmötet ej beslutar annorlunda. 

7.4 Festeriet sammanträder på festerichefens kallelse. Rätt att hos festerichefen 

begära utlysande av festerimöte tillkommer varje festerimedlem. Festeriet 

sammanträder minst fyra gånger per termin. 

7.5 Vid festerimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordföranden 

samt av en särskilt utsedd justeringsperson. 

 

8. Fadderiet 

8.1 Fadderiet ansvarar för fadderverksamheten inklusive alla nollningsaktiviteter. 

8.2 Fadderiet består av fadderihövding, fadderikassör och av fadderihövding  utsedda 

övriga medarbetare. 

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

förlust för verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper såvida 

sektionsmötet ej beslutar annorlunda 

8.4 Fadderiet sammanträder på fadderihövdings kallelse. Rätt att hos fadderihövding 

begära utlysande av fadderimöte tillkommer varje fadderimedlem. Fadderiet 

sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår. 

8.5 Vid fadderimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordföranden 

samt av en särskilt utsedd justeringsperson. 

 

9. Valberedning 

9.1 Vid nomineringsprocessen ska sektionsstyrelsen sträva efter att valberedningen 

ska bestå av minst en representant från varje årskurs 1-4. En av dessa väljs internt 

till sammankallande. 

9.2 Valberedningens förslag skall anslås senast 5 läsdagar innan sektionsmöte. 

9.3 Varje sektionsmedlem äger rätt att framföra motförslag till valberedningens 

förslag. 

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

 

10. Övriga funktionärer 

10.1 Övriga funktionärer inom STB väljs av sektionsmötet. 

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

ej funktionärer omnämnda i dessa stadgar. 

 

11. Revision 

11.1 Sektionens vårmöte 2 väljer två sektionsrevisorer samt en 

sektionsrevisorssuppleant. Revisorerna får ej inneha annan befattning inom 

sektionen eller annat av sektionen arvoderat uppdrag. Revisorer och 

revisorssuppleant får ej vara försatta i konkurs eller ha uppsyn enligt 

föräldrabalken. 
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11.2 Det åligger revisorerna att lägga fram revisionsberättelse innehållande yttrande i 

fråga om ansvarsfrihet för avgående sektionsstyrelse.  

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

styrelsemöte samt sektionsmöte. 

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

övriga handlingar gällande sektionens samtliga verksamheter. 

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

ekonomi eller sektionsrevisor avgår under pågående verksamhetsår skall all 

berörd ekonomisk verksamhet omedelbart granskas. Om ingen sektionsrevisor 

finns vald vid tidpunkten för granskning får granskningen skjutas upp tills 

sektionsrevisor är tillsatt 

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

Revisionen skall vara av formen förenklad revision. 

 

12. Stadgeändringar 

12.1 Förslag till ändringar av dessa stadgar skall vara sektionsstyrelsen skriftligen 

tillhanda senast tio läsdagar före sektionsmöte och skall genast anslås av 

sektionsstyrelsen. 

12.2 Sektionsmötet skall behandla ändringsförslaget på två på varandra följande 

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

vår- eller höstmöte. Ändringsförslaget antas om det vid båda tillfällena får en 

majoritet av de avgivna rösterna. Vid det andra mötet kan förslaget endast 

bifallas eller avslås. 

 

13. Tolkning 

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

sektionsmötet, sektionsstyrelsens mening. 

 

14. Avsättning 

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

hälften av hela antalet styrelseledamöter röstar för avsättning. 

14.2 Om avsättning sker under verksamhetsåret, skall revisorerna omgående granska 

berörd verksamhet. 

 

15. Upplösning 

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

varandra följande sektionsmöten varav ett ordinarie sektionsmöte, mellan vilka 

det förflutit minst två (2) månader. I detta beslut skall ingå ett datum för 

sektionens upplösande, samt datum för ett avslutande sektionsmöte för slutgiltig 

revisionsberättelse och ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen. 
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16. Firmateckningsrätt 

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

för sig. Sektionsordföranden och vice sektionsordföranden har rätt att delegera 

firmateckningsrätt till sektionsaktiv medlem i STB. 

16.2 Rätt att teckna för sektionsstyrelsens konton tillkommer sektionsordföranden 

och sektionskassören var för sig. 
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Bilaga 14 

Reglemente med föreslagna ändringar 

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi  

1. Tolkning och ändringar  

1.1 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och 

annat gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB) vid Linköpings 

Tekniska Högskola (LiTH), som STBs stadgar inte reglerar  

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

stadgarnas mening. Skulle tvist uppstå om tolkningen av detta dokument, 

så gäller, tills sektionsmötet beslutar annorlunda, sektionsstyrelsens 

uppfattning.  

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

giltigt fram till nästkommande verksamhetsårs höstmöte om inte ett 

sektionsmöte beslutar annat. 

 

2. Medlemskap  

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

arbete förbättrat sektionsmedlemmarnas intressen vad gäller antingen deras 

studier, studiemiljö eller därtill hörande områden, eller för sammanhållning 

mellan sektionsmedlemmarna, väljas till. 

 

3. Sektionsstyrelsen  

3.1 Ekonomisk verksamhet  

3.1.1 Sektionskassör har genom fullmakt för styrelsens konton rätt att sätta 

in och ta ut pengar från styrelsens konton för sektionens räkning. 

Sektionskassör har även rätt 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.  

3.1.2 Den av sektionsmötet antagna budgeten ska vara vägledande för 

sektionsstyrelsens ekonomiska verksamhet.  

3.1.3 Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas 

räkning på sektionens konton. Detta sparande är ämnat för närmast 

stående sektionsjubileum. Budgetbestämd summa ska årligen 

tillföras sparandet.  

3.1.4 Sektionen skall sträva efter att tillhandahålla en ekonomisk buffert 

på  
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50 000 kr. Bufferten skall användas till att balansera sektionens 

ekonomi.  

3.1.5 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. 

3.2 Sammanträdesregler  

3.2.1 Sektionsstyrelsen får, under mötespunkten "övriga frågor", ej besluta 

om högre belopp än 1/10 prisbasbelopp, eller frågor som eljest är av 

stor vikt.  

3.3 Styrelsens verksamhet  

3.3.1 Det åligger ordföranden att  

- Leda och fördela arbetet i sektionsstyrelsen  

3.3.2 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 

3.3.3 Det åligger intendenten att:  

- Förvalta sektionens egendom.  

- Ansvara för sektionens lokaler  

- Handha sektionens försäljningsverksamhet  

3.3.4 Det åligger kassören att  

- Handha sektionens ekonomi  

- Leda Kassörsgruppen 

- Förvalta sektionens kassa och föra bok över sektionens inkomster 

och utgifter  

- Upprätta sektionsstyrelsens förslag till budget för kommande 

verksamhetsår  

- Upprätta bokslut efter avslutat verksamhetsår  

- Tillse att bokslut för fadderi och festeri genomförs  

- Efter genomfört verksamhetsår, 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  
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- Tillse att skatteverket, banken och liknande instanser ges tillgång 

till uppdaterade uppgifter om sektionens firmatecknare  

3.3.5 Det åligger studienämndsordföranden för TB och KB att:  

- I studiefrågor representera STB och föra dess talan  

- Leda arbetet i sektionens studienämnd  

3.3.6 Det åligger näringslivsansvarig att:  

- Ansvara för att organisera och utveckla kontakter mellan STB 

och näringslivet  

- Handha sektionens sponsorverksamhet  

3.3.7 Det åligger rekryteringsansvarig att:  

- Ansvara för och organisera marknadsföringen av STB gentemot 

gymnasieskolor och andra presumtiva studenter  

3.3.8 Det åligger festerichefen att:  

- Ansvara för och leda sektionens festverksamhet  

- Tillse att samarbetet med övriga festerier fungerar 

tillfredsställande 3 

3.3.9 Det åligger informationschefen att:  

- Handha sektionens informationsverksamhet  

- Föra sektionsstyrelsens protokoll  

- Handha sektionens arkiv och handlingar 

3.3.10 Det åligger fadderihövding att: 

- Leda och övervaka fadderiets verksamhet  

- Tillse att samarbetet med övriga fadderier fungerar 

tillfredsställande  

3.3.11 Det åligger jubileumskommitténs projektledare att:  

- Leda och övervaka jubileumskommitténs verksamhet  

 

4. Kansliet 

4.1 Sektionens kansli är en samlingsplats för sektionens verksamhet. 

4.2 Sektionens kansli består av: arbetsmiljöombud, miljöombud, göransvarige, 

BUSansvarige, utlandansvarige och sektionsstyrelsen. 

4.3 Sektionens kansli sammanträder på vice ordförandens kallelse. Rätt att hos 

vice ordföranden begära utlysande av kanslimöte tillkommer varje kanslist. 

Sektionens kansli sammanträder minst fyra gånger per termin. 

4.4 Sektionens kanslis verksamhet 

4.4.1 Det åligger den utlandsutskottsansvarige att: 

- Ansvara för att informera sektionens medlemmar om 

utlandsstudier. 



2013-02-12 

Sektionen för Teknisk Biologi 

Kårallen, Universitetet 

581 31 Linköping 

 

  RMR   MAB   MR   EV 

4.4.2 Det åligger den BUSutskottsansvarige att:  

- Handha verksamheten relaterad till Bioteknikutbildningar i 

Sverige. 

4.4.3 Det åligger den alumniansvarige att: 

- Ansvara för sektionens alumniverksamhet. 

4.4.4 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. 

4.4.5 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 

 

5. Utskotten 

5.1 Sektionsstyrelsen har följande utskott: studienämnden (SN), 

informationsutskottet (IU), näringslivsutskottet (NärU), BUS- utskottet 

(BUS), alumniutskottet (Alumni), pysselutskottet (Pyssel), 

rekryteringsutskottet (RekU), utlandsutskottet (UtU), görutskottet (GörU), 

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

5.2 Informationsutskottet  

5.2.1 Utskottet inrättas och leds av sektionens informationschef, och 

arbetar med förmedling av information till sektionsmedlemmarna.  

5.2.2 Utskottet skall innehålla minst en redaktör för sektionssidorna i 

"Lithanian" samt minst en hemsidesansvarig.  

5.3 Näringslivsutskottet  

5.3.1 Näringslivsutskottet inrättas och leds av sektionens 

näringslivsansvarige, och arbetar med förmedling av kontakter 

mellan näringslivet och sektionen  

5.4 BUS-utskottet  

5.4.1 Utskottet inrättas och leds av BUSansvarige.  

5.4.2 Utskottet arbetar med sektionens verksamhet som berör 

Bioteknikutbildningar i Sverige (BUS).  

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

med sektionens alumniverksamhet.  

5.6 Pysselutskottet  

5.6.1 Utskottet inrättas och leds av sektionsintendenten och arbetar med 

uppgifter beslutade av sektionsstyrelsen t.ex. försäljning av 

sektionströjor.  

5.7 Rekryteringsutskottet  

5.7.1 Utskottet inrättas och leds av sektionens rekryteringsansvarige och 

arbetar med rekrytering av nya studenter till utbildningarna teknisk 

biologi och kemisk biologi.  

5.8 Utlandsutskottet  

5.8.1 Utskottet inrättas och leds av sektionens utlandsansvarige och 

arbetar med att underlätta för sektionens medlemmar i deras önskan 

att studera utomlands samt att delge sektionsmedlemmarna viktig 

information i dessa frågor.  

5.9 Görutskottet 

5.9.1 Görutskottet inrättas och leds av sektionens göransvarig och arbetar 

sektionsaktiviteter. Görutskottet utser dragansvarig samt dragcoacher 

till draglaget. 

5.10 Kassörsgruppen  

5.10.1 Kassörsgruppen inrättas och leds av sektionsstyrelsens kassör och 

arbetar för att samordna den ekonomiska verksamheten i styrelsen, 

fadderiet och festeriet.  

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

 

6. Studienämnden  

6.1 Studienämnden består av studienämndsordförande för TB, 

studienämndsordförande för KB samt klassrepresentanter och 

mastersansvarig.  

 

7. Festeriet  

7.1 Ekonomisk Verksamhet  

7.1.1 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.  
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7.1.2 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.  

7.1.3 Festerichefen ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets 

verksamhet. Festerikassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för 

festeriets ekonomiska förehavanden.  

7.1.4 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  

8.1 Ekonomisk Verksamhet  

8.1.1 Fadderihöfvding och fadderikassör har genom fullmakt för fadderiets 

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

sektionens räkning. Fadderikassör har rätt att via internetbank 

överföra pengar från fadderiets konton för sektionens räkning. 

Fadderihöfvding har rätt att genom internetbanken bevaka fadderiets 

konton.  

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

exklusive interimsskulder och interimsfordringar, samt 1000 kr per 

person, för representation, från sektionens kapital.  

8.1.3 Fadderihövding ansvarar inför sektionsstyrelsen för fadderiets 

verksamhet. Fadderikassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för 

fadderiets ekonomiska förehavanden.  

8.1.4 Det åligger fadderiets kassör att:  

- Förvalta fadderiets kassa och föra bok över fadderiets inkomster 

och utgifter  

- Under perioden första januari till sista juni föra bok över 

kostnader och inkomster förknippade med föregående 

verksamhetsår mot interimsfodringar och interimsskulder  

- Under perioden första januari till sista juni föra bok samt 

specificera de kostnader och intäkter som förknippas med 

nästkommande bokföringsår som skulder och fodringar  

- Efter sista juni genomföra bokslut på föregående fadderis 

bokföringsår  
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- Efter avslutat verksamhetsår föra bok över kvarvarande 

interimsskulder samt interrimsfodringar, samt tydligt specificera 

dessa till nästkommande kassör  

- Upprätta fadderiets förslag till budget  

 

9. Jubileumskommittén  

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

9.2 Jubileumskommittén tillsätts i samband med jubileum samt upplöses efter 

genomfört jubileum  

9.3 Jubileumskommitténs projektledare ansvarar inför sektionsstyrelsen för 

jubileumskommitténs verksamhet.  

9.4 Det åligger jubileumskommitténs Info/PR-ansvarig att handha 

jubileumskommitténs informations- och PR-verksamhet  

9.5 Jubileumskommitténs ekonomi handhas av sektionskassören  

 

10. Representanter vid BUS styrelse  

10.1 Sittande sektionsstyrelse nominerar under hösten två representanter till 

BUS styrelse för kommande kalenderår.  

10.2 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  

11.1 Revisor vald på höstmötet skall ansvara för förvaltningsrevisionen för 

fadderiet, redovisningsrevisionen för sektionsstyrelsen samt 

redovisningsrevisionen för festeriet. 

11.2 Revisor vald på vårmöte 2 skall ansvara för förvaltningsrevisionen för 

sektionsstyrelsen, förvaltningsrevisionen för festeriet samt 

redovisningsrevisionen för fadderiet. 

11.3 Revisorssuppleanten skall vara de ordinarie revisorerna behjälplig.  

11.4 Revisorernas arbete utförs utifrån de riktlinjer som finns uppsatta. 

Riktlinjerna för revisorernas arbete antas på det konstituerande 

sektionsstyrelsemötet och ändringar kan göras efter beslut på 

sektionsstyrelsemöte.  

11.5 Halvårsrevidering av hela sektionens ekonomi skall genomföras av 

revisorerna samt redovisas för sektionsstyrelsen.  
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12. Valberedningen  

12.1 Valberedningens arbete styrs av ett policydokument. Policydokumentet 

antas på det konstituerande sektionsstyrelsemötet och ändringar kan göras 

efter beslut på sektionsstyrelsemöte.  

12.2 Det åligger valberedningen att  

- Nominera kandidater till de befattningar som ska tillsättas av 

sektionsmötet  

- Senast 10 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  

13.1 Det åligger E-kolvsansvarig att 

- Vara medlem i den nya sektionsstyrelsen när hen väljs. Är den nya E-

kolvsansvarig inte medlem i den nya sektionsstyrelsen får hen genast 

avgå och en ny E-kolvsansvarig skall utses, för att sektionen inte ska 

förfalla likt romarrikets bistra denaturering. 

- Påbörja sina plikter och därmed ersätta sittande E-kolvsansvarig 

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, för att 

sektionen inte ska förfalla likt romarrikets bistra denaturering 

 

14. Ekonomiska riktlinjer  

14.1 Kontanthantering  

14.1.1 Vid verksamhetsårets slut sätts samtliga kontanter i kassan in på 

banken. Paragrafen gäller för styrelsen, festeriet och fadderiet.  

14.2 Årbudget samt budget inför större arrangemang för fadderi och för festeri 

skall redovisas samt godkännas av sektionsstyrelsen.  
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14.3 Styrelsen, festeriet och fadderiet skall kontinuerlig redovisa ekonomisk 

verksamhet för sektionsstyrelsen. 
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