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   Ett ”diskussionsmöte” kommer äga rum innan sektionsmötet, måndagen den 4 
   april kl 17.15 i sal T1. Då har samtliga medlemmar möjlighet att diskutera samt 
   ställa frågor till styrelsen gällande framförda propositioner. LinTek kommer även 
   finnas representerade vid diskussionsmötet. Kaffe och kaka kommer serveras 
   under mötet.      

 
Preliminär föredragningslista 

 
1.  Mötets öppnande  
2.  Val av mötesordförande  
3.  Val av mötessekreterare  
4.  Val av justeringspersoner tillika rösträknare  
5.  Justering av röstlängden  
6.  Adjungeringar  
7.  Fastställande av föredragningslista  
8.  Mötets behöriga utlysande  
9.  Rapporter och meddelanden (bilaga 1)  
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår  
11.  Fastställande av arvodering av sektionsfunktionärer 
12.  Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår (bilaga 2) 
13. Proposition rörande delat medlemskap med LinTek för Sektionen för Teknisk Biologi, första 

läsningen (bilaga 3A) 
14.  Proposition om förflyttning av postbeskrivningar från Stadgar till Reglemente för sektionen för 
 Teknisk Biologi, andra läsningen (bilaga 3B) 
15.  Proposition rörande tillägg om säteskommun i Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, andra 

läsningen (bilaga 3C) 
16.  Proposition gällande instiftande av sektionsvald post, Masteransvarig, i Stadgar för Sektionen 

för Teknisk Biologi, andra läsningen (bilaga 3D) 
17.  Val av sektionsstyrelse samt ytterst ansvarig för studienämnden  

PAUS  
18.  Presentation av Festeriet 11/12  
19.  Val av sportansvariga  
20.  Val av kulturansvariga  
21.  Val av sektionsrevisor  

mailto:styret@tbi.lintek.liu.se
mailto:info@tbi.lintek.liu.se


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

  

           ___   ___   ___   ___ 
      KJ     AZ     LO    TB 
   

22.  Val av valberedning samt sammankallande för valberedningen 
23.  Motioner  
24.  Interpellationer  
25.  Övriga frågor  
26.  Mötets avslutande 
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Noter 

 
9. Rapporter och meddelanden 
Styrets rapporter och meddelanden finns skriftligt som bilaga 1 till kallelsen. Detta för att vi ska 
komprimera den tid som rapporter och meddelanden tar så att mötet blir mer effektivt. Funderingar 
och frågor får naturligtvis tas upp under mötet. 
 

Beslutsunderlag  

 
10.  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår  
 Beslutsförslag   
 att fastställa medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår till 0 kr 
11. Fastställande av arvodering av sektionsfunktionärer 
 Beslutsförslag   
 att fastställa arvodering av sektionsfunktionärer till 0 kr 
12.  Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 
 Beslutsförslag   
 att fastställa budget för nästkommande verksamhetsår enligt styrelsens förslag (bilaga 2)  
13.  Proposition rörande delat medlemskap med LinTek för Sektionen för Teknisk Biologi, 
 första läsningen 
 Beslutsförslag   
 att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 3A)  
14.  Proposition om förflyttning av postbeskrivningar från Stadgar till Reglemente för 

 sektionen för Teknisk Biologi, andra läsningen 
 Beslutsförslag   
 att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 3B)  
15.  Proposition rörande tillägg om säteskommun i Stadgar för Sektionen för Teknisk 

 Biologi, andra läsningen 
 Beslutsförslag 
 att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 3C)  
16.  Proposition gällande instiftande av sektionsvald post, Masteransvarig, i Stadgar för 
 Sektionen för Teknisk Biologi, andra läsningen 
 Beslutsförslag 
 att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 3D)  
17.  Val av sektionsstyrelse samt ytterst ansvarig för studienämnden  
 Beslutsförslag  
 att till vice ordförande välja valberedningens förslag vakant 
 att till sekreterare/intendent välja valberedningens förslag Johan Fogelholm, KB2nv 
 att till studienämndsordförande TB välja valberedningens förslag Johanna Radegård, TB2 
 att till studienämndsordförande KB välja valberedningens förslag Malin Strömkvist, KB2civ 
 att till rekryteringsansvarig välja valberedningens förslag, Matilda Eriksson TB1  
 att till näringslivsansvarig vakant 
 att till ytterst ansvarig för studienämnden vakant  
19.  Val av sportansvariga  
 Beslutsförslag  

att till sportansvariga välja valberedningens förslag Sofie Cassman, KB1a, och Hastrete Kuci, 
KB1b 

20.  Val av kulturansvariga  
 Beslutsförslag  
 att till kulturansvariga välja valberedningens förslag Josef Lautin, KB2civ, och vakant 
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21.  Val av sektionsrevisor  
 Beslutsförslag  
 att till sektionsrevisor välja valberedningens förslag Jonas Feltenmark, KB1a 
22.  Val av valberedning samt sammankallande för valberedningen 
 Beslutsförslag  

att till valberedningen årskurs 1 välja styrelsens förslag Mattias Köpsén, KB1, och Linda 
Espling, KB1 

 att till valberedningen årskurs 2 välja styrelsens förslag Fanny Cedergårdh, TB2, och Kalle 
 Bunnfors, KB2civ 
 att till valberedningen årskurs 3 välja styrelsens förslag Carin Kvillborn, TB3/4, och Fredrik 
 Sjöström, TB3 

att till valberedningen årskurs 4 välja styrelsens förslag Dick Sjöström KB4civ, Helena Malmrot 
KB4civ 

 att till sammankallande för valberedningen vakant  
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Bilagor  

 
Bilaga 1      Rapporter och meddelanden från sektionsstyrelsen 
Bilaga 2    Budget för nästkommande verksamhetsår 
Bilaga 3      Propositioner rörande uppdatering samt korrektion av Stadgar för  
     Sektionen för Teknisk Biologi 
Bilaga 3A     Proposition rörande delat medlemskap med LinTek för Sektionen för 
     Teknisk Biologi, första läsningen 
Bilaga 3B    Proposition om förflyttning av postbeskrivningar från Stadgar till  
     reglemente för sektionen för Teknisk Biologi, andra läsningen 
Bilaga 3C    Proposition rörande tillägg om säteskommun i Stadgar för Sektionen 
     för Teknisk Biologi, andra läsningen 
Bilaga 3D    Proposition gällande instiftande av sektionsvald post,   
    Masteransvarig, i Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, andra 
    läsningen 
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Mötesprotokoll Sektionen för Teknisk Biologis Vårmöte 2 2011-04-12 

Datum: 2011-04-12 
Tid: 17.15 
Plats: C2, C-huset, Linköpings Universitet 
 
 
 
§ 1. 
 

Mötets öppnande  
 
Mötet öppnas av sektionsordförande Kristina Johansson. 
 
 

§ 2. 
 

Val av mötesordförande  
 
Mötet beslutar att Kristina Johansson (ordförande, sektionsstyrelsen 10/11) 
även är mötesordförande. 
 
 

§ 3. 
 

Val av mötessekreterare  
 
Mötet beslutar att Anna Zimdahl (intendent, sektionsstyrelsen 10/11) även är 
mötessekreterare. 
 
 

§ 4. 
 

Val av justeringspersoner tillika rösträknare  
 
Mötet beslutar att välja Linus Olofsson och Tom Birgersson till justeringspersoner tillika 
rösträknare. 
 
 

§ 5. 
 

Justering av röstlängden  
 
Röstlängden justeras till 78 personer. 
 
 

§ 6. 
 

Adjungeringar  
 
Inga adjungeringar. 
 
 

§ 7. 
 

Fastställande av föredragningslista  
 
Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan. 
 
 

§ 8. 
 

Mötets behöriga utlysande  
 
Enligt stadgarna ska kallelsen skickas ut senast 10 läsdagar innan sektionsmötet. 
Kallelsen gick ut den 29 mars. 
Mötet beslutar att mötet är behörigt enligt stadgarna. 
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§ 9. 
 

Rapporter och meddelanden 
 
Sektionsstyrelsens rapporter och meddelanden finns i bilaga 1. 
 
Lina Nyström (rekryteringsansvarig, sektionsstyrelsen 10/11) informerar om 
hemmissionering. Ca 14 personer från sektionen har hemmissionerat hittills. För varje 
person som åker får sektionen 1000 kr från nämnden. Man får hemmissionera även efter 
15 april. Vill man hemmissionera ska man kontakta Lina. 
 
 

§ 10. 
 

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår  
 
Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår  
till 0 kr. 
 
 

§ 11. 
 

Fastställande av arvodering av sektionsfunktionärer 
 
Mötet beslutar att fastställa arvodering av sektionsfunktionärer till 0 kr. 
 
 

§ 12. 
 

Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår (bilaga 2) 
 
Madeleine Dahl (kassör, sektionsstyrelsen 10/11) presenterar budgeten. Nästa år får 
sektionen mindre pengar av LinTek och vi måste betala hyra för förrådet.  
Mötet beslutar att fastställa budgeten. 
 
 

§ 13. 
 

Proposition rörande delat medlemskap med LinTek för Sektionen för Teknisk 
Biologi, första läsningen (bilaga 3A) 
 
Henric Fröberg (viceordförande, sektionsstyrelsen 10/11) presenterar propositionen och 
vad det skulle innebära om den röstas igenom. Diskussion om vad delat medlemskap 
skulle innebära för sektionen och våra medlemmar. Om propositionen röstas igenom idag 
kommer nästa sektionsstyrelse lägga fram ett kontraktsförslag utöver propositionen tills 
andra läsningen på höstmötet. 
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
 

§ 14.  
 

Proposition om förflyttning av postbeskrivningar från Stadgar till Reglemente för 
sektionen för Teknisk Biologi, andra läsningen (bilaga 3B) 
 
Kristina Johansson (ordförande, sektionsstyrelsen 10/11) presenterar propositionen. 
(Andra läsningen)  
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
 

§ 15. 
 

Proposition rörande tillägg om säteskommun i Stadgar för Sektionen för Teknisk 
Biologi, andra läsningen (bilaga 3C) 
 
Martin Hyvönen (näringslivsansvarig, sektionsstyrelsen 10/11) presenterar propositionen. 
(Andra läsningen) 
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 
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§ 16. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5. 
 

Proposition gällande instiftande av sektionsvald post, Masteransvarig, i Stadgar för 
Sektionen för Teknisk Biologi, andra läsningen (bilaga 3D) 
 
David Janzén (studienämndsordförande, sektionsstyrelsen 10/11) presenterar 
propositionen. (Andra läsningen) 
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
 
Justering av röstlängden  
 
Röstlängden justeras till 76 personer. 
 
 

§ 17. 
 
 
 
 
 
 
§ 5. 
 
 
 
 
§ 17. 
 
 
 
 
 
 
§ 5. 
 
 
 
 
§ 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5. 
 
 
 
 

Val av sektionsstyrelse samt ytterst ansvarig för studienämnden  
 
Val av vice ordförande 
Posten är vakant. Under mötet nominerar Tina Lindell, TB2, sig själv till posten.  
Mötet beslutar att välja Tina Lindell till vice ordförande. 
 
 
Justering av röstlängden  
 
Röstlängden justeras till 77 personer. 
 
 
Val av sektionsstyrelse samt ytterst ansvarig för studienämnden 
 
Val av sekreterare/intendent 
Valberedningens förslag är Johan Fogelholm, KB2nv. 
Mötet beslutar att välja Johan Fogelholm till sekreterare/intendent. 
 
 
Justering av röstlängden  
 
Röstlängden justeras till 79 personer. 
 
 
Val av sektionsstyrelse samt ytterst ansvarig för studienämnden 
 
Val av studienämndsordförande TB 
Valberedningens förslag är Johanna Radegård, TB2. 
Mötet beslutar att välja Johanna Radegård till studienämndsordförande TB. 
 
Val av studienämndsordförande KB 
Valberedningens förslag är Malin Strömkvist, KB2civ. 
Mötet beslutar att välja Malin Strömkvist till studienämndsordförande KB. 
 
 
Justering av röstlängden  
 
Röstlängden justeras till 80 personer. 
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§ 17. 
 
 
 
 
 
 
§ 5. 
 
 
 
 
§ 17. 
 
 
 
 
 
 
PAUS 
 
 
 
 
 
§ 5. 
 
 
 
 
§ 7. 
 
 
 
 
 
§ 17. 
 
 
 
 
 
§ 18. 
 
 
 
 
§ 5. 
 
 
 
 
 

Val av sektionsstyrelse samt ytterst ansvarig för studienämnden 
 
Val av ytterst ansvarig för studienämnden 
Posten är vakant.  
Mötet beslutar att välja Johanna Radegård till ytterst ansvarig för studienämnden. 
 
 
Justering av röstlängden 
 
Röstlängden justeras till 78 personer. 
 
 
Val av sektionsstyrelse samt ytterst ansvarig för studienämnden 
 
Val av rekryteringsansvarig 
Valberedningens förslag är Matilda Eriksson, TB1. Linda Espling, KB1, nominerar sig 
själv för motkandidering. Sluten omröstning sker. 
 
 
 
 
 
Mötet beslutar att välja Linda Espling till rekryteringsansvarig. 
 
 
Justering av röstlängden 
 
Röstlängden justeras till 79 personer. 
 
 
Fastställande av föredragningslista  
 
En ny punkt läggs till: 18. Val av masteransvarig. Övriga punkter flyttas ner. 
Mötet fastställer föredragningslistan. 
 
 
Val av sektionsstyrelse samt ytterst ansvarig för studienämnden 
 
Val av näringslivsansvarig 
Posten är vakant och ingen nomineras på mötet.  
 
 
Val av masteransvarig 
 
Mötet beslutar att punkt 16 justeras omedelbart. 
 
 
Justering av röstlängden 
 
Röstlängden justeras till 78 personer. 
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§ 18. 
 

Val av masteransvarig 
 
Elin Lindström nominerar sig själv på mötet. 
Mötet beslutar att välja Elin Lindström, KB4nv, till masteransvarig. 

 
 

 

§ 19. 
 

Presentation av Festeriet 11/12 
  
Festeriet 11/12 presenterar sig och gücklar. 
 
 

§ 20. 
 
 
 
 
 
 
§ 5. 
 

Val av sportansvariga  
 
Valberedningens förslag är Sofie Cassman, KB1a, och Hastrete Kuci, KB1b. Linnéa 
Andersson för Sofie Cassmans talan. 
Mötet beslutar att välja Sofie Cassman och Hastrete Kuci till sportansvariga. 
 
 
Justering av röstlängden 
 
Röstlängden justeras till 77 personer. 
 
 

§ 21. 
 
 
 
 
 
 

Val av kulturansvariga  
 
Valberedningens förslag är Josef Lautin, KB2civ. Den andra posten som kulturansvarig är 
vakant. Disa Donnér, TB1, nomineras på mötet. 
Mötet beslutar att välja Josef Lautin och Disa Donnér, till kulturansvariga. 
 

§ 22. 
 
 
 
 
 
§ 5. 

Val av sektionsrevisor  
 
Valberedningens förslag är Jonas Feltenmark, KB1a.  
Mötet beslutar att välja Jonas Feltenmark till sektionsrevisor. 
 
 
Justering av röstlängden 
 
Röstlängden justeras till 73 personer. 
 
 

§ 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Val av valberedning samt sammankallande för valberedningen 
 
Val av valberedning årskurs 1 
Sektionsstyrelsens förslag är Mattias Köpsén, KB1. 
Mötet beslutar att välja Mattias Köpsén till valberedningen. 
 
Val av valberedning årskurs 2 
Sektionsstyrelsens förslag är Fanny Cedergårdh, TB2, och Kalle Bunnfors, KB2civ. 
 
Val av valberedning årskurs 3 
Sektionsstyrelsens förslag är Carin Kvillborn, TB3/4, och Fredrik Sjöström, TB3.  
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§ 5. 
 
 
 
 
§ 23. 
 

Val av valberedning årskurs 4 
Sektionsstyrelsens förslag är Dick Sjöström, KB4civ, och Helena Malmrot, KB4civ. Dick 
Sjöström för Helena Malmrots talan. 
 
Mötet beslutar att alla kandidater kan väljas i ett svep. 
 
Mötet beslutar att välja Fanny Cedergårdh, Kalle Bunnfors, Carin Kvillborn, Fredrik 
Sjöström, Dick Sjöström och Helena Malmrot till valberedningen. 
 
 
Justering av röstlängden 
 
Röstlängden justeras till 78 personer. 
 
 
Val av valberedning samt sammankallande för valberedningen 
 
Val av sammankallande för valberedningen 
Posten är vakant. Styrelsens förslag är Carin Kvillborn.  
Mötet beslutar att välja Carin Kvillborn till sammankallande för valberedningen. 
 
 

§ 24. 
 

Motioner  
 
Inga motioner har inkommit. 
 
 

§ 25. 
 

Interpellationer  
 
Elin Lindström undrar hur punkten fastställande av medlemsavgift då propositionen om 
delat medlemskap med LinTek har röstats igenom. Sektionsavgiften är nu 0 kr och 
kåravgiften finns. Om propositionen går igenom även nästa gång måste man för att bli 
medlem i TBi-sektionen erlägga både sektionsavgift (0 kr) och kåravgift. 
 
 

§ 26. 
 

Övriga frågor  
 
Patrik Johansson, LinTek, undrar om någon har frågor om delat medlemskap och 
uppmanar alla att rösta i FUM-valet.  
 
Kristina Johansson berättar att sektionens ekonomi inte gicks igenom eftersom 
sektionens 15-års Jubileum precis har varit och kassören inte har hunnit bokföra ifatt. 
Rapport kommer på mail senare. 
 
 

§ 27. 
 

Mötets avslutande 
 
Mötet avslutas av mötesordförande tillika sektionsstyrelseordförande. 
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_____________________________ _____________________________ 
Kristina Johansson    Anna Zimdahl 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Linus Olofsson    Tom Birgersson 
Justeringsperson    Justeringsperson 
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Bilaga 1                    
Rapporter och meddelanden från sektionsstyrelsen februari 2011- april 2011 

 
Ordförande Kristina Johansson 

Sedan sektionsmötet i februari har Styret bland annat ordnat Sektionsaktivas sittning. Jag har hållit 
kontakten med Jubileumsgruppen inför firandet. I maj månad planerar styrelsen att traditionsenligt 
bjuda in till rektorsmiddag. Jag håller även på att boka en ”sätta upp mål”-möte för den nya 
styrelsen och inlett överlämningen av ordförandeposten till Emilie. I övrigt har jag arbetat med att 
förbereda sektionsmötet och fortsatt med det ”vardagliga” arbetet, vilket innebär planering av de 
veckovisa mötena, går på LinTeks styrelsemöten, fullmäktige samt sektionsordförandeträffar och 
men också mindre andra möten.  

Vice Ordförande Henric Fröberg 

Sedan första vårmötet har alumniutskottet haft kickoff för mentorskapsverksamheten. Vi har också 
fortsatt att jobba med alumnitidningen som kommer att skickas ut till alla alumner i april/maj. Vi 
fortsätter också att leta efter alumner som är intresserade av att driva en alumniförening. BUS-
utskottet hjälper just nu Liza och Daniel, våra representanter i BUS-styrelsen, med deras arbete. 

Kassör Madeleine Dahl  

Sedan senaste mötet har jag fortsatt med sektionens dagliga ekonomiska verksamhet och det går 
mycket bra. Jag fick ju en bebis på senaste mötet som jag nu ser fram emot att sätta in i styrelsens 
verksamhet. Annars har mycket tid gått åt till att arbeta med jubileet och dess budget. Sponsen där 
har gått superbra och i och med detta så har vi kunnat lägga en rimlig budget för att TBi 15år ska bli 
så bra som möjligt. Jag har också fixat med överskrivandet av kontofullmakten för Urf samt fört över 
vinsten från Urf 10. Till detta möte har jag också lagt en budget för nästa års styrelseverksamhet. I 
övrigt så har jag jobbat med styret och börjar känna att snart är året fulländat! 

Intendent Anna Zimdahl 

Intendentarbetet har som vanligt inneburit en hel del protokollskrivande och bl.a. inköp av diverse 
kontorsmaterial. Jag har även ordnat ytterligare en bokbytarlunch eftersom jag tycker att det är en 
bra idé och hoppas att bokbytet snart sätter igång ordentligt.  
 
Pysselutskottet har lagt mycket tid på att förbereda och tillverka bardekorerna till Snuttefilmen. 
Sektionströjorna är nu klara och det nya Bob-märket har börjat säljas. Framöver kommer PU hjälpa 
jubileumspysselgruppen med pyssliga förberedelser inför jubileumet. 

Infochef Zara Skogsberg 

Infoutskottet och InfoC har mellan vårmöte 1 och 2 legat i och arbetat vidare med informationsflödet 
till sektionen, via mail och andra metoder. Redaktionen har producerat ytterligare ett nummer av 
Technical Solutions till Lithanian och Webbgruppen har underhållit hemsidan. Bland annat har olika 
svarsformulär (jubileumsglas, fadderverksamhet) skapats och lagts upp. Fotogruppen har gett 
sektionen fler möjligheter till kreativa fotosessioner och några till följer innan terminen är slut. Delar 
av informationsutskottet är i skrivande stund delaktiga i skapandet av ett bildspel till 
Jubileumsbanketten. 

Studienämndsordförande David Janzén (TB) och Fanny Stenberg (KB) 

Vi i studienämnden håller på att sammanställa kursutvärderingarna från våren läsperiod 1. Vi sitter 
även med i programplaneringsgruppen, PPG, där vi planerar för hur våra program ska vara 
upplagda för att få så bra kvalité som möjligt. Arbetet med utvärdering av kurser på masternivå är nu 
igång och fungerar väl. Efter införandet av utvärdering av kurser på masternivå har flera 
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förändringar gjorts i masterkurser. För tillfället går mycket av arbetet ut på att förbereda för 
högskoleverkets utbildningsutvärdering. Just nu ligger mycket fokus på examensarbeten. Dessutom 
pågår en diskussion huruvida obligatoriska kandidatarbeten ska införas eller ej på TB och KBcivil 
och hur dessa i så fall ska utföras. Vi sitter även med i utbildningsutskottet, UU, där samarbete med 
LinTek och andra sektioner sker. 
Nyligen hölls ett informationspass för studenter i årskurs ett på Kemisk Biologi som gick ut på att 
informera inför deras val av civil respektive naturinriktning. Vi håller även på att arbeta för att få en 
tentabank samt en handbok om samtliga kurser som ges årskurs ett till tre där matnyttiga tips ska 
ges. Båda dessa kommer att läggas upp på TBi-portalen. Dessutom pågår en ständig 
utbildningsbevakning för att våra utbildningar ska få så bra kvalité som möjligt. 

Näringslivsansvarig Martin Hyvönen 

Näringslivsutskottet jobbar på med samarbetet med lintek och söker efter företag för 
lunchföreläsningar och studiebesök för nästa termin där målet är att behålla förra årets studiebesök 
och utöka antalet studiebesök. Sedan är det bara överlämningen kvar. 

Rekryteringsansvarig Lina Nyström 

Utlandsutskottet: 
Sedan senaste sektionsmöte har utlandsutskottet lagt ner mycket av sin tid på sektionspuben som 
hölls den 22/3 i Gasquen. En mycket lyckad, trevlig kväll som vi i utskottet är mycket nöjda med och 
hoppas till att ha väckt tankar om utlandsstudier hos våra medlemmar i sektionen. Den sista 
perioden nu innan vi rundar av för året kommer utlandsutskottet att fokusera på att utveckla TBi-
portalen med information om var vi har och har haft TBistudenter i världen. Därefter tackar 
utlandsutskottet för sig, mycket nöjda med årets aktiviteter. 
 
Rekryteringsutskottet: 
Rekryteringutskottet jobbar för fullt med att avsluta de tre huvudprojekt vi under året har jobbat med. 
Våra egna tillsammans med Matnat-sektionen ordnade gymnasiebesök har vi lyckats med vårt mål 
att åka till tre gymnasieskolor. Dessa besök har ämnena kemi och biologi legat i fokus och 
intressanta arbetsuppgifter man skulle kunna ha efter sina studier. 
Hemmissioneringen jobbar vi fortfarande med i skrivande stund har tio TBI-studenter 
hemmissionerat vilket är tredje bäst på LiTH. Vi hoppas fortfarande på fler och det är inte försent 
ännu, utan även efter 15 april går der bra att åka hem till sin gamla skola! Ett nytt case till det 
studentdrivna projektet LiTH on Tour är skrivet. Då dessa projekt är avklarade avslutas 
rekyteringsåret med att utvärdera och underlätta inför nästa års arbete. 

Fadderihöfvding Martin Gollvik 

Urfadderiet jobbar på för fullt. Sponspengar har trillat in i massor och svansar med mera sys för fullt 
och de blir så galet vackra att det inte är sant.  
Schemat för nolle-p är under konstruktion med en massa gamla godingar och nya idéer som 
kommer blir awesome. Fadderanmälan är på g och vi hoppas på en massa glada och engagerade 
faddrar som kommer hjälpa oss mot ett underbart nolle-p. 

Festerichef Helena Modie  

Sedan vårmöte 1 har Bi6 genomfört Snuttefilmen. Vi lyckades sälja slut alla biljetter vilket var kul då 
vi satsat stort i år med dels en extra filmvisning och dels stort eftersläpp på lördagen då vi öppnade 
upp hela Kårallen och hade Petter på scen. I mars planerade vi och genomförde en tackfest 
tillsammans med Y6, för alla grymma jobbare på Snuttefilmen och VSR. Samtidigt har vi ägnat 
mycket tid åt utvärdering och efterarbete. Vi har även fått våra bäbisar så resterande tid kommer vi 
ta på oss mentorsrollen och se till att de får en bra start på sitt festeriår. På grund av sektionens 15-
årsjubileum och tillhörande festligheter kommer vi inte ordna någon vårfest i år då vi inte vill ha 
konkurrens inom sektionen. Ni kommer därför inte se mer av oss i Bi6 10/11, utan nästa gång Bi6 
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bjuder in till fest är det kommande års gäng som står för planeringen. Jag vill å hela Bi6 10/11´s 
vägnar tacka alla på sektionen för det gångna året. Det har varit fantastiskt roligt att ordna saker för 
er och att samarbeta med andra utskott på sektionen. Jag hoppas ni är lika nöjda med fest året 
10/11 som vi är! 
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Bilaga 2 
Budget för nästkommande verksamhetsår 

 
Se dokument på efterföljande blad.  



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

  

           ___   ___   ___   ___ 
      KJ     AZ     LO    TB 
   

 



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

  

           ___   ___   ___   ___ 
      KJ     AZ     LO    TB 
   

 
 
 
 
 
 
 



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

  

           ___   ___   ___   ___ 
      KJ     AZ     LO    TB 
   

Bilaga 3 
Propositioner rörande uppdatering samt korrektion av Stadgar för Sektionen för 
Teknisk Biologi 

 
Stadgarna är STBs viktigaste reglerdokument. Att dessa är korrekt skrivna och väl formulerade 
minskar risken för missförstånd och ökar säkerheten för sektionsmedlemmarna.  Genomgången av 
stadgarna  avslöjade  framförallt långa stycken som önskas lyftas ut ur Stadgan till Reglementet. 

STB har två (2) styrdokument, Stadgan samt Reglementet. Bland annat har sektionsstyrelsen 
föreslagit (se bilaga 2B) förflyttning av postbeskrivningar av sektionsvalda poster till Reglementet för 
STB. Reglementet är det andra av två styrdokument som sektionen har att tillgå. I Reglementet 
finns definierat att i Reglementet skall arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter fastställas som 
Stadgarna ej reglerar. En ytterligare skillnad är att Reglementet, enligt Stadgan, måste antas varje 
år. Detta medför att Reglementet ständigt hålls aktuellt.   
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Bilaga 3A 

Proposition rörande delat medlemskap med LinTek för Sektionen för Teknisk Biologi, 

första läsningen 

STB:s styrelse har under en längre tid diskuterat frågan om att ha ett delat medlemskap med 
LinTek, och lägger härmed fram ett  förslag. Idag har TBi-sektionen en hög andel studenter som 
också är medlemmar i LinTek (65,03 %). Det tolkar styrelsen som sektionens medlemmar är positivt 
inställda till kårens verksamhet och till att vara medlemmar i kåren. Sektionens samarbete med 
LinTek är redan omfattande. LinTek koordinerar utbildningsbevakningen, medan det direkta 
ansvaret för denna ligger på sektionerna. Mottagningen organiseras även den av LinTekmedan det 
är sektionernas fadderier som ansvarar för planeringen av mottagningen. LinTek och sektionerna 
samarbetar även i fler frågor, bland annat festeri- och näringslivsverksamhet. Genom att ha ett delat 
medlemskap med LinTek kommer avgiften för att vara medlem att öka, vilket styrelsen tror kommer 
att leda till att färre blir medlemmar i sektionen. Dock ser styrelsen att många av de som är 
sektionsaktiva och går på möten, är aktiva i sektionens olika utskott och deltar i sektionsaktiviteter 
redan är medlemmar i LinTek. Styrelsen tror därför inte att andelen studenter som är sektionsaktiva 
kommer att påverkas drastiskt.  

 

Med anledning av den starka koppling som finns till LinTek yrkar vi  

Att  STB ingår delat medlemskap med LinTek och §2.2 

”Medlemskap erhålls genom meddelande till sektionen på sätt som  sektionsstyrelsen 

bestämt.” 

 ersätts med 

”Medlemskap erhålls genom meddelande till sektionen på sätt som sektionsstyrelsen 

bestämt, samt erläggande av stadgad avgift till Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek”

  

 

Styrelsen 10/11 
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Bilaga 3B 

Proposition om förflyttning av postbeskrivningar från Stadgar till Reglemente för 

Sektionen för Teknisk Biologi, andra läsningen 

Som det är nu, finns det i STB:s Stadgar en beskrivning av vad varje post ansvarar för. Detta gör att 
det är svårt att ändra på en postbeskrivning, då en stadgeändring måste röstas igenom på två på 
varandra följande sektionsmöten. Vi ser hellre att stadgan endast innehåller vilka förtroendeposter 
som ska finnas i sektionen. Detta rör alla förtroendevalda poster i sektionen och önskas ske 
konsekvent genom hela dokumentet Stadgar. På så vis kan vi effektivisera eventuella förändringar 
rörande ansvar tillskrivna de olika posterna.  
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi 
 
 
Att  §5.7 till §5.16 stryks ur STB:s stadgar 
 
Att §3.3, Styrelsens verksamhet, inrättas i STB:s reglemente med följande underpunkter 
 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 
  - ansvara för sektionens alumniverksamhet 
 
 3.3.3 Det åligger intendenten att: 
 - föra sektionsstyrelsens protokoll 
  - handha sektionens arkiv och handlingar 
  - förvalta sektionens egendom 
  - ansvara för sektionens lokaler 
  - handha sektionens försäljningsverksamhet 
 
 3.3.4 Det åligger kassören att: 
  - handha sektionens ekonomi 
  - förvalta sektionens kassa och föra bok över sektionens inkomster och utgifter 
  - upprätta sektionsstyrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 
  - upprätta bokslut efter avslutat verksamhetsår 
 
 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 tekniska biologer 

  - ansvara för att utse och leda utlandsutskottet. 
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 3.3.8 Det åligger festerichefen att: 
  - ansvara för och leda sektionens festverksamhet 
 
 3.3.9 Det åligger informationschefen att: 
  - handha sektionens informationsverksamhet 
 
 3.3.10 Det åligger fadderihövding att: 
  - leda och övervaka fadderiets verksamhet 
  - tillse att samarbetet med övriga fadderier fungerar tillfredsställande 
 
Att §7.3 stryks ur STB:s stadga. 
 
Att §6.1.4 läggs till i STB:s reglemente, med följande lydelse: 

6.1.4 Festerichefen ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets verksamhet. 
Festerikassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets ekonomiska 
 förehavanden. 

 
Att §7.5 stryks ur STB:s stadga. 
 
Att  §6.1.5 läggs till i TBi:s reglemente, med följande lydelse: 
 6.1.5 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 
 
Att §8.3 stryks ur STB:s stadga. 
 
Att §7.1.3 läggs till i STB:s reglemente, med följande lydelse: 
 7.1.3 Fadderihövding ansvarar inför sektionsstyrelsen för fadderiets verksamhet. 
 Fadderikassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för fadderiets ekonomiska förehavanden. 
 
Att §8.5 stryks ur STB:s stadga 
 
Att §7.1.3 läggs till i STB:s reglemente, med följande lydelse: 
 7.1.3 Det åligger fadderiets kassör att: 
 - förvalta fadderiets kassa och föra bok över festeriets inkomster och utgifter 
 - upprätta fadderiets bokslut efter avslutat verksamhetsår 
 - upprätta fadderiets förslag till budget 
 
Att §10.1 till §10.2 stryks ut STB:s staga  
 
Att  §12 läggs till i STB:s reglemente, Övriga funktionärer, med följande underpunkter 
 12.1 Det åligger sportansvarige att 
 - Organisera sektionens sport- och friluftsverksamhet 
 - Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet 
 12.2 Det åligger kulturansvarige att 
 - Informera om och organisera kulturell verksamhet 
 - Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet 
 
Att  §10.3 stryks ut STB:s staga  

Att  §4.4 i STB:s reglemente ersätts med, BUS-Utskottet, med följande underpunkter 
 4.4 BUS-utskottet  
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 4.4.1 De år STB ej innehar ordförandeskapet i BUS inrättas och leds BUS-utskottet av vice 
 sektionsordförande. 

4.4.2 Året innan STB innehar ordförandeskapet i BUS väljs BUS-president samt BUS-
 kassör av sektionens höstmöte. Deras verksamhetsår är kalenderåret direkt efter höstmötet. 
Deras åligganden preciseras i punkt 4.4.3. 

 4.4.3 De år STB innehar ordförandeskapet i BUS gäller följande: 
4.4.3.1 BUS-utskottet består av BUS-president, BUS-kassör samt av BUS-presidenten 
utvalda medlemmar. 
4.4.3.2 BUS-presidenten ansvarar inför sektionsstyrelsen för BUS-utskottets verksamhet. 
BUS-kassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för BUS-utskottets ekonomiska 
förehavanden. 

 4.4.3.3 BUS-utskottets bokslut ska särredovisas i sektionens bokslut. Eventuell vinst eller 
 förlust för verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper såvida sektionsmötet ej 
 beslutar annorlunda. 
 4.4.3.4 Det åligger BUS-utskottets kassör att 
 - förvalta BUS-utskottets kassa och föra bok över BUS-utskottets inkomster och utgifter. 
 - upprätta BUS-utskottets bokslut efter avslutat verksamhetsår. 
 4.4.4 BUS-president och BUS-kassör kan utses vid annat sektionsmöte om detta anses 

särskilt påkallat. Deras åligganden preciseras i punkt 4.4.5. 
 4.4.5 De år STB innehar ordförandeskapet i BUS gäller följande: 

4.4.5.1 BUS-utskottet består av BUS-president, BUS-kassör samt av BUS-presidenten 
utvalda medlemmar. 
4.4.5.2 BUS-presidenten ansvarar inför sektionsstyrelsen för BUS-utskottets verksamhet. 
BUS-kassören ansvarar inför sektionsstyrelsen för BUS-utskottets ekonomiska 
förehavanden. 

 4.4.5.3 BUS-utskottets bokslut ska särredovisas i sektionens bokslut. Eventuell  vinst eller 
 förlust för verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper  såvida sektionsmötet ej 
 beslutar annorlunda. 
 4.4.5.4 Det åligger BUS-utskottets kassör att 
 - förvalta BUS-utskottets kassa och föra bok över BUS-utskottets inkomster och  utgifter. 
 - upprätta BUS-utskottets bokslut efter avslutat verksamhetsår. 

 4.4.6 BUS-president och BUS-kassör kan utses vid annat sektionsmöte om detta anses 
 särskilt påkallat. Deras åligganden preciseras i punkt 4.4.5. 

 
Att  §9.2 stryks ur STB:s stadgar  
 
Att §11.2 läggs till i STB:s reglemente med följande lydelse  
  §11.2 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 territorium strandade valar, samt sy 
ganska mjuka mockasiner av deras hud 

  
Att sektionens styrelse ges rätt att utföra redaktionella ändringar innan publicering 
 
 

Styrelsen 10/11 
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Bilaga 3C 

Proposition rörande tillägg om säteskommun i Stadgar för Sektionen för Teknisk 

Biologi, andra läsningen 

Vissa organisationer har som krav att deras medlemsorganisationer ska ange säteskommun i sina 
stadgar, något som STB saknar idag. Att ange säteskommun är dessutom mycket vanligt i de flesta 
föreningars stadgar. 

 
Med anledning av ovanstående yrkar vi 
 
Att  §3.5 läggs till i STB:s stadgar, med lydelsen 
  
 "STB har sitt säte i Linköping" 
 
 
Styrelsen 10/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  

           ___   ___   ___   ___ 
      KJ     AZ     LO    TB 
   

Bilaga 3D 
Proposition gällande instiftande av sektionsvald post, Masteransvarig, i Stadgar för 
Sektionen för Teknisk Biologi, andra läsningen 

En av STB:s främsta inkomstkällor är utbetalningar från LinTek för genomförda kursutvärderingar. 
Nyligen har LinTek börjat ge betalt för kursutvärderingar genomförda även för kurser som ges på 
masternivå. Styrelsen vill med denna proposition förtydliga tyngden av kursutvärdering av kurser 
som ges på masternivå. För att utvärderingarna skall genomföras på tillfredsställande vis vill 
styrelsen att en ny post, ”Masteransvarig”, skall instiftas. Denna person tillgodoser att klass-
representanter utses och tillsätts vid de olika masterinriktningarna som läses av medlemmarna på 
STB. Som Masteransvarig kommer man alltså fungera för att samordna eleverna vid de olika 
inriktningarna och kommer sitta med i studienämnden. Posten innebär periodvis tung 
arbetsbelastning och samarbete mellan Masteransvarig och Studienämndsordförandena är av stor 
vikt. Posten kommer väljas vid Vårmöte 2. 
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi 
 
Att förtroendevalda posten masteransvarig instiftas och §4.14 

 ”Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 2 välja vice sektionsordförande, intendent, 

 näringslivsansvarig, rekryteringsansvarig, studienämndsordförande TB samt

 studienämndsordförande KB” 

 ersätts med 

 ”Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 2 välja vice sektionsordförande, intendent, 

 näringslivsansvarig, rekryteringsansvarig, studienämndsordförande TB, 

 studienämndsordförande KB samt masteransvarig” 

 

Styrelsen 10/11 
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