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Sektionens styrelse
Revisor
LinTeks Styrelse 11/12
Programnämndsordförande PKB, Helena Herbertsson
Utbildningsledare, Annalena Kindgren
Ordförande Midgård, Tim Nordenfur
Hedersmedlemmar

Övrigt: Motioner skickas till st  y  r  e  t  @t  b  i  .      li  n  t  e  k  .      li  u  .      se         o  ch ska vara styrelsen tillhanda 
senast måndag 13 februari.
Mat och dryck kommer att serveras under mötet.
De bilagor som ej är bifogade till kallelsen kommer snarast möjligt att 
läggas upp på TBi-portalen under Sektion>Styret>Vårmöte 1

Under mötet kommer även programnämnden och LinTek att delge sektionen 
aktuell information om utbildningarna och universitetet.

Ett diskussionsmöte kommer att äga rum onsdagen den 13 februari kl 12.15 i 
T1. Då har samtliga sektionsmedlemmar möjlighet att ställa frågor till 
sektionsstyrelsen angående framförda propositioner.

Förslag till 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. Redovisning av fadderiets ekonomi 2011 (bilaga 2A-C)
11. Behandling av revisionsberättelse för fadderiet 2011 (bilaga 3)
12. Fastställande av balans- och resultaträkning för fadderiet 2011
13. Proposition rörande disposition av resultat enligt fastställd balansräkning 

för fadderiet 2011 (bilaga 4)
14. Proposition angående fastställande av reviderad budget framtagen av 

sektionsstyrelsen 11/12 (bilaga 5)
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15. Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för Sektionen för 
teknisk biologi, andra läsningen (bilaga 6)

16. Proposition angående ändring av fadderiets bokföringsår, samt förtydligande 
av ekonomisk verksamhet i samband med ändring, första läsningen (bilaga 
7)

17. Proposition angående tillägg av reglering av delgivande av handlingar inför 
sektionsmöten, första läsningen (bilaga 8)

18. Proposition rörande tillägg i postbeskrivningar för arbetsmiljöombud, 
miljöombud samt representanter vid BUS styrelse (bilaga 9)

19. Proposition angående reglering av delegationsrätt av firmateckningsrätt, 
första, läsningen (bilaga 10)

20. Proposition rörande ändring av missvisande formuleringar i stadgarna, andra 
läsningen (bilaga 12)

21. Proposition angående ändring för ekonomisk verksamhet för 
sektionsstyrelsen, festeriet och fadderiet, andra läsningen (bilaga 13)

Paus

22. Presentation av fadderiet
23. Fyllnadsval av sektionsrevisor
24. Fyllnadsval av sektionsrevisorssuppleant
25. Val av sektionsordförande
26. Val av sektionskassör
27. Val av informationschef
28. Val av festerichef
29. Val av festerikassör
30. Motioner
31. Proposition angående faställande av ändrat reglemente (bilaga 14)
32. Proposition angående faställande av ändrade stadgar (bilaga 16)
33. Interpellationer
34. Övriga frågor
35. 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

13. Proposition rörande disposition av resultat enligt fastställd 
balansräkning för fadderiet 2011
Beslutsförslag
att bifalla propositionen enligt framfört förslag (bilaga 4)

14. Proposition angående fastställande av reviderad budget 
framtagen av sektionsstyrelsen 11/12
Beslutsförslag
att fastställa den nya budgeten enligt framfört förslag (bilaga 5)

15. Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för 
Sektionen för teknisk biologi, andra läsningen (bilaga 6)
Beslutsförslag
att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 6)

16. Proposition angående ändring av fadderiets bokföringsår, samt 
förtydligande av ekonomisk verksamhet i samband med ändring, 
första läsningen (bilaga 7)
Beslutsförslag
att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 7)

17. Proposition angående tillägg av reglering av delgivande av 
handlingar inför sektionsmöten, första läsningen (bilaga 8)
Beslutsförslag
att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 8)

18. Proposition rörande tillägg i postbeskrivningar för arbetsmiljöombud, 
miljöombud samt representanter vid BUS styrelse (bilaga 

9)
Beslutsförslag
att ändra reglementet enligt det framförda förslaget (bilaga 9)

19. Proposition angående reglering av delegationsrätt av 
firmateckningsrätt, första läsningen (bilaga 10)
Beslutsförslag
att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 10)

20. Proposition rörande ändring av missvisande formuleringar i 
stadgarna, andra läsningen (bilaga 12)
Beslutsförslag
att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 12)
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21. Proposition angående ändring av ekonomisk verksamhet för 
sektionsstyrelsen, festeriet samt fadderiet, andra läsningen

Beslutsförslag
att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 13)

23. Fyllnadsval av sektionsrevisor
Beslutsförslag

att till sektionsrevisor fyllnadsvälja vakant
24. Fyllnadsval av sektionsrevisorssuppleant

Beslutsförslag
att till sektionsrevisorssupppleant fyllnadsvälja vakant 

25. Val av sektionsordförande
Beslutsförslag

att till sektionsordförande välja valberedningens förslag 
Rebecka Melin Rydfalk, TB3

26. Val av sektionskassör
Beslutsförslag
att till sektionskassör välja valberedningens förslag Jonas Feltenmark

27. Val av informationschef
Beslutsförslag
att till informationschef välja valberedningens förslag Ulrika Linderhed, KB2

28. Val av festerichef
Beslutsförslag
att till festerichef välja valberedningens förslag David Westermark, TB1

29. Val av festerikassör
Beslutsförslag
att till festerikassör välja valberedningens förslag Erik Peyronsson

30. Motion angående införande av jubileumskommitté, andra läsningen 
(bilaga 13)

Beslutsförslag
att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 13)

31. Proposition angående faställande av ändrat reglemente (bilaga 
14)

Beslutsförslag
att fastställa reglementet med genomförd ändringar (bilaga 14)

32. Proposition angående faställande av ändrade stadgar (bilaga 15)
Beslutsförslag
att fastställa stadgarna med genomförda ändringar (bilaga 15)
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Mötesprotokoll Sektionen för Teknisk Biologi Vårmöte 1 2012-02-20

  Datum: 2012-02-20
  Tid: 17.15
  Plats: C4

§ 1.  Mötets öppnande

Mötet öppnades av sektionsordförande Emilie Westberg.

§ 2.  Val av mötesordförande

Mötet beslutar att Emilie Westberg (ordförande sektionsstyrelsen 11/12)
även är mötesordförande.

§ 3.  Val av mötessekreterare

Mötet beslutar att Johan Fogelholm (intendent sektionsstyrelsen 11/12)
även är mötessektreterare.

§ 4.  Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Mötet beslutar att välja Sofie Cassman och David Hallberg till justeringspersoner tillika 
rösträknare.

§ 5.  Justering av röstlängden

Röstlängden justeras till 96 personer.

§ 6.  Adjungeringar

Jakob Pogulis, Maria Olsson, Fredrik Hylerstedt, Marcus Ericsson, Jesper Wåhlstedt och 
Sanne Odeh adjungeras in med närvaro, yttrande och yrkanderätt.

§ 7.  Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enligt ovan.

§ 8.  Mötets behöriga utlysande

Enligt stadgarna ska kallelsen skickas ut senast 10 läsdagar innan sektionsmötet. Kallelsen 
gick ut den 31 januari. Mötet beslutar att höstmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna.
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§ 9.  Rapporter och meddelanden (bilaga 1 och 2)

Sektionsstyrelsens rapporter och meddelanden finns i bilaga 1 och 2.

Jakob Pogulis, utbildningsansvarig i LinTek, informerade om vad LinTek gjort sedan förra 
mötet. LARM gick av stapeln i januari, med fler företag och fler engagerade studenter än 
någonsin förr. NSI-enkäten, Nöjd Student Index, genomförs återigen. LinTek samarbetar med 
övriga teknologkårer i Sverige kring 

Emil Hellman, TBi-sektionens representant i BUS, informerade kring vad de gjort sedan förra 
mötet. Främst har de diskuterat ett namnbyte för föreningen.

Elin Borin, AMO, informerade kring en undersökning gjord av Akademiska Hus som visade att 
A-huset är i genomsnitt 16°C varmt, vilket är för lågt. Om ni har frågor eller synpunkter kring 
arbetsmiljön, maila till amo@tbi.lintek.liu.se

Richard Kullberg påminner att sista dagen för att söka till LinTeks styrelse är 18 mars.

§ 10. Redovisning av fadderiets ekonomi 2011 (bilaga 2A-C)

Rebecka Melin Rydfalk presenterade fadderiets ekonomi 2011. För närmare detaljer, se bilaga 
2A-C.

§ 11. Behandling av revisionsberättelse för fadderiet 2011 (bilaga 3)

Sektionsrevisor Jonas Feltenmark presenterade revisionsberättelsen för fadderiet 2011.

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelserna till handlingarna.

§ 12. Fastställande av balans- och resultaträkning för fadderiet 2011 (bilaga 2A-C)

Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för fadderiet 2011 enligt ovan.

§ 13. Proposition rörande disposition av resultatenligt fastställd balansräkning för fadderiet 
 2011 (bilaga 4)

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 14. Proposition angående fastställande av reviderad budget framtagen av
 sektionsstyrelsen 11/12 (bilaga 5)

Mötet beslutade att fastställa den reviderade budgeten enligt ovan.
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§ 15. Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för Sektionen för teknisk
 biologi, andra läsningen (bilaga 6)

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 16. Proposition angående ändring av fadderiets bokföringsår, samt förtydligande av
 ekonomisk verksamhet i samband med ändring, första läsningen (bilaga 7)

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 17. Proposition angående tillägg av reglering av delgivande av handlingar inför
 sektionsmöten, första läsningen (bilaga 8)

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 18. Proposition rörande tillägg i postbeskrivningar för arbetsmiljöombud, miljöombud 
 samt representanter vid BUS styrelse (bilaga 9)

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 19. Proposition angående reglering av delegationsrätt av firmateckningsrätt, första 
 läsningen (bilaga 10)

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 20. Proposition rörande ändring av missvisande formuleringar i stadgarna, andra
 läsningen (bilaga 12)

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 21. Proposition angående ändring för ekonomisk verksamhet för sektionsstyrelsen,
 festeriet och fadderiet, andra läsningen (bilaga 13)

Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.

§ 23. Fyllnadsval av sektionsrevisor

Mötet beslutade att välja Julia Färnemyhr till sektionsrevisor.

EW   JF   SC   DH



               Sektionen för Teknisk Biologi
               LiTH, Kårallen, Universitetet

1. 581 83 LINKÖPING

§ 24. Fyllnadsval av sektionsrevisorssuppleant

Mötet beslutade att välja Rebecca Helander till sektionsrevisorsuppleant.

§ 25. Val av sektionsordförande

Mötet beslutade att till sektionsordförande välja valberedningens förslag Rebecka Melin 
Rydfalk, TB3.

§ 26. Val av sektionskassör

Mötet beslutade att till sektionskassör välja valberedningens förslag Jonas Feltenmark.

§ 27. Val av informationschef

Mötet beslutade att till informationschef välja valberedningens förslag Ulrika Linderhed, KB2.

§ 28. Val av festerichef

Mötet beslutade att till festerichef välja valberedningens förslag David Westermark, TB1.

§ 29. Val av festerikassör

Mötet beslutade att till festerikassör välja valberedningens förslag Erik Peyronson, TB1.

§ 30. Motioner

Motion angående angående införande av en jubileumsgeneral, andra läsningen (bilaga 
15).

Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

§ 31. Proposition angående fastställande av ändrat reglemente (bilaga 13)

Reglementet fastställdes med ovan genomförda ändringar.

§ 32. Proposition angående faställande av ändrade stadgar (bilaga 14)

Stadgarna fastställdes med ovan genomförda ändringar.
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§ 33. Interpellationer

Inga interpellationer.

§ 34. Övriga frågor

Mötet beslutade att avstå från att följa §11.7 i stadgarna vid revisor Jonas Feltenmarks 
avgång, i enlighet med yrkande från Emilie Westberg (bilaga 16).

§ 35. Mötets avslutande

Mötesordförande Emilie Westberg avslutar mötet.

                                                                                            
Emilie Westberg Johan Fogelholm
Mötesordförande Mötessekreterare

                                                                                            
Sofie Cassman David Hallberg
Justeringsperson Justeringsperson
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Bilagor
Bilaga 1 Rapporter och meddelanden från sektionsstyrelsen 11/12
Bilaga 2A Ekonomisk berättelse fadderiet 2011
Bilaga 2B Resultaträkning för fadderiet 2011
Bilaga 2C Balansräkning för fadderiet 2011
Bilaga 3 Revisionsberättelse fadderiet 2011
Bilaga 4 Proposition rörande disposition av resultatet enligt fastställd 

balansräkning för fadderiet 2011
Bilaga 5 Reviderad budget framtagen av sektionsstyrelsen 11/12
Bilaga 6A Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek 

för Sektionen för teknisk biologi, andra läsningen
Bilaga 6B Samarbetsavtal för Sektionen för teknisk biologi och LinTek
Bilaga 7 Proposition angående ändring av fadderiets bokföringsår, 

samt förtydligande av ekonomisk verksamhet i samband 
med ändring, första läsningen

Bilaga 8 Proposition angående tillägg av reglering av delgivande av 
handlingar inför sektionsmöten, första läsningen

Bilaga 9 Proposition rörande tillägg i postbeskrivningar för 
arbetsmiljöombud, miljöombud samt representanter vid BUS 
styrelse

Bilaga 10 Proposition angående reglering av delegationsrätt av 
firmateckningsrätt, första läsningen

Bilaga 11 Proposition rörande ändring av missvisande formuleringar i 
stadgarna, andra läsningen

Bilaga 12 Proposition angående ändring av ekonomisk verksamhet för 
sektionsstyrelsen, festeriet och fadderiet, andra läsningen

Bilaga 13 Ändrat reglemente
Bilaga 14 Ändrade stadgar
Bilaga 15 Motion angående införande av en jubileumsgeneral, andra 

läsningen
Bilaga 16 Yrkanden – Emilie Westberg
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Bilaga 1

Rapporter och meddelanden från sektionsstyrelsen 11/12
Sedan höstmötet har styret arbetat till viss del i skymundan men mycket har uträttats. 

Styrelsens arbete sedan höstmötet 16/11 
• Innan jul inventerade och städade Styret återigen på kontoret och i förrådet
• En bokbytarlunch anordnades där man fick möjlighet att sälja och köpa kursböcker 
• Direkt efter det välbehövda jullovet beslutade styrelsen om att genomföra en 
undersökning i årskurs ett till fyra med syfte att ta reda på vilka och hur ofta förekommande 
aktiviteter sektionsmedlemmarna är intresserade av. Resultatet av undersökningen kan ni 
se på TBi-portalen inom kort.
• Vi har utarbetat ett samarbetsavtal tillsammans med LinTeks styrelse inför ingången i gemensamt 
medlemskap
• Styret har inrättat en frågelåda i Bihålan för att uppmuntra till dialog mellan Styret och 
sektionsmedlemmarna
• Styret har skapat en ny facebooksida, TBi-sektionen, gå in och ’gilla’ den för att få information om 
evenemang och annat
• Vi har fortsatt arbetet med att flytta sektionens server från Midgård till Lysator
• Planerat inför jubileumsveckan och sektionsaktivas

Sektionsordförande Emilie Westberg

Tiden sedan höstmötet har verkligen flytt fram. LinTek firade sitt 40-årsjubileum med att 
bland annat bjuda in sektionsstyrelserna till bankett vilken jag och Tina gick och 
representerade TBi på. Innan jul inventerade och städade sektionsstyrelsen ur förrådet och 
kontoret vilket resulterade i mer utrymme på ett skinande rent kontor. De sista labrockarna 
till ettan har kommit hit så att de äntligen kan delas ut.

Största delen av mitt arbete består av att kalla till styrelsemöten varje vecka samt att ha 
kontakt med sektionens alla funktionärer och de andra sektionerna vid LiTH. Detta har 
inneburit en hel del mailande för min del! Jag har även arbetat med våra propositioner och 
bland annat haft möte med arbetsmiljöombudet och våra miljöombud för att formulera 
deras postbeskrivningar till reglementet.

Utöver detta har jag även fortsatt gå på sektionsordförandemöten (sk SOFT-möten) 
tillsammans med Tina och fullmäktigemöten för att hålla mig uppdaterad på vad som 
händer på universitetet.

Just nu är planeringen inför TBi:s jubileumsvecka v.9 då sektionen fyller 16 år i full gång 
och likaså planeringen inför sektionsaktivas sittning som kommer att ligga den 23 mars. 
Håll utkik efter mer information om detta för det är mycket kul som väntar denna termin!
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Vice ordförande Tina Lindell

Tiden har gått fort sedan förra sektionsmötet hölls. Jag har ägnat mest arbete åt mina två 
utskott, BUS-utskottet och Alumniutskottet, men även fortsatt gå på möten tillsammans med 
Emilie. Dessutom har jag, tillsammans med Malin, skrivit klart styrelsens policy för hur 
arbetet i utskotten ska gå till och jag är mycket nöjd med resultatet! Jag hoppas att policyn 
kommer att vara behjälplig för kommande styrelseledamöter i deras arbete med utskotten.

BUS-utskottet
Bioteknikdagarna 2011 hölls i Uppsala i november. Dagarna var mycket lyckade och 
uppskattade av alla inblandade parter!

BUS-utskottet kommer under våren att fortsätta sitt nära samarbete med de nyvalda
representanterna i BUS-Styrelse; Liza Lind och Emil Hellman. Dessutom arbetar utskottet 
med att anordna en lunchföreläsning samt en etikdebatt inom bioteknik för sektionen.

Alumniutskottet
Alumniutskottet var, i mitten av december, färdiga med julutgåvan av alumnitidningen som 
skickades ut till TBi-alumnerna via e-post. Under våren kommer utskottet att arbeta med att 
ta fram en sommarutgåva av alumnitidningen. Just nu arbetar alumniutskottet för fullt med 
att rekrytera alumner (mentorer) och studenter till mentorskapsprogrammet. Rekryteringen 
har skett genom e-post samt personlig kontakt i form av telefonsamtal (alumner) eller 
klassrumsbesök (studenter). Utskottet har ringt runt till slumpvis utvalda alumner vilket har 
gett resultat då drygt 10 alumner har anmält intresse för att vara mentorer. Jättekul! Ett 
preliminärt datum för kick-off, det tillfälle då mentorskapsparen träffas för första gången, av 
mentorskapsprogrammet är satt. Alumniutskottet kommer dessutom, under våren,
att arbeta med att ta fram en vision och långsiktiga mål för utskottet.

Slutligen kommer utskottet att, under TBi-sektionens födelsedagsvecka, hålla i en 
lunchföreläsning till vilken två alumner bjudits in att tala om sina liv efter examen samt 
deras nuvarande arbete. Missa inte att gå på den!

Kassör Patrik Tunón

Ekonomisk rapport
Sedan i höstas så har arbetet med sektionens ekonomi fortsatt i form av det löpande 
bokföringsarbetet, labbrockar och overaller har delats ut och ansökningar för att växla 
kontotecknare för urfadderiet har lämnats in. Gamla kreditfakturor sen förra året har även 
drivits in och sektionen har ansökt om separata konton för bi6, urfadderiet och styret hos 
axfood. 

På grund av svagt intresse hos företag för att sponsra sektionen under hösten så har
nedskärningar i den senaste fastlagda budgeten gjorts vilket kommer att presenteras i
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samband med vårmötet.

Intendent Johan Fogelholm

Sedan förra sektionsmötet har Pysselutskottet tagit upp beställningar på sektionsväskor 
(efter många om och men), dessa ska sedan delas ut så fort leveransen kommer in. Vi 
kommer ha några väskor kvar på lager, så håll utkik i mailen när dessa säljs!

Nästa projekt för Pysselutskottet har varit att hjälpa Bi6 med att bygga dekor till 
Snuttefilmen. Snyggaste bardelarna i stan! Kommande projekt är att ordna med 
sektionströjor, som traditionen bjuder.

I övrigt har jag som Intendent skött den vanliga administrationen kring möten, nycklar, 
Bihålan och kontoret.

Informationschef Henric Enstedt

Jag har tillsammans med mina utskott jobbat vidare med Lithanian, olika fotoaktiviteter och 
ordnat saker på TBi-portalen. Den stora uppgiften i december var att se till att det blev en 
julkalender på portalen.
Under våren 2012, så långt som den är kommen, har jag fortsatt arbetet med att flytta över 
TBi-portalen till en egen server ståendes i Lysators datorhall. Fotokatalogen är i skrivande 
stund på gång att läggas upp till allmän beskådan för sektionen.
Mitt arbete med att planera upp vad som ska ske i infoutskottet under våren är i full gång 
och jag ser fram emot ytterligare en termin med roligheter.

Näringslivsansvarig Ida Cervin

Näringslivisutskottet jobbar för fullt med den kommande TBi-veckan, med bland annat 
studiebesök, lunchföreläsningar och en kul aktivitet för sektionens medlemmar. Annars 
jobbar vi mycket med studiebesöksbiten och förhoppningsvis kommer det bli ett flertal 
studiebesök här under våren. Vi jagar också företag som vill komma och föreläsa för oss 
sektionsmedlemmar, så förhoppningsvis kommer det också bli en del lunchföreläsningar 
framöver. Så håll ögon och öron öppna! 

Rekryteringsansvarig Linda Espling

Rekryteringsutskottet
Rekryteringsutskottet jobbar på för fullt. Vi har några skolor från Östergötland som det ska 
missioneras till, dessutom har vi redan några som har hemmissionerat! Men självklart 
behöver vi fler. Rekryteringsutskottet ordnar en filmkväll torsdag den 16:e februari from 
19.15 i KEY1.
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Utlandsutskottet
Utlandsutskottet intervjuar TBi-studenter som varit på utbyte för att bygga en databas och 
jobbar på en liten broschyr om att söka utlandsstudier. Direkt efter tenta-p den 12:e mars är 
det dags för Utlandspuben! Kom och spela på Spåret och drick och ät exotisk post-tentaöl 
och mat!

Studienämndsordföranden Johanna Radegård (TB) och Malin Strömqvist (KB)

I år, precis som alla andra år,satsar TBi-sektionen stort på utvärderingsfronten och har 
börjat utvärdera masterkurser på allvar. För att underlätta utvärderingsprocessen för 
masterkurser så har sektionen även tillsatt en masteransvarig, Elin Lindström. Känt sedan 
tidigare är att sektionen brukar toppa listan över flest utvärderade kurser, men i år så satsar 
vi ännu högre. Målet för läsåret 2011/2012 är att vi ska bli första sektionen att komma upp i 
över 100 utvärderade kurser!

För att sprida erfarenhet och kunskap bättre inom sektionen har vi börjat bygga upp en 
TBiBEL på initiativ från förra årets studienämndsordföranden. TBiBELN ska fungera 
som ett uppslagsverk över programmens kurser, där man kan hitta nyttig information och 
tips om kurserna. Vårt mål är att det ska finnas en TBiBEL med åtminstone kurserna från 
årskurs 1-3
vid vårens terminsslut.

Nämnden lägger just nu mycket fokus på att utarbeta de kandidatarbeten som kommer att 
införas på våra program våren 2014. Mycket arbete går även till HSVs 
kvalitetsutvärderingar samt att hitta fler universitet utomlands som samarbetspartners för att 
kunna erbjuda fler alternativ för de som vill läsa utomlands.

Vi i studienämnden ska snart börja sammanställa kursutvärderingarna från läsperiod 1. 
Hittills har vi haft ett uppstartsmöte och så har de nya klassrepresentanterna fått en kort 
utbildning. Som SnOrdfar sitter vi även med i PPG, programplaneringsgruppen, där det 
planeras hur våra programs upplägg ska se ut för att ha så hög kvalité som möjligt. Nyligen 
har det handlat mycket om Numeriska Metoders existens eller ickeexistens och lösningar 
för att TB ska få kandidatexamen. Vi går också på nämndmöten för att representera 
studenterna samt sitter med i Linteks utbildningsutskott, UU, tillsammans med SnOrdfar 
från de andra sektionerna.

Festerichef Maja Modigh

Fadderihöfvding Linnea Nilebäck

Urfadderiet 2012 har formats! Vi började sikta mot Nolle-P så snart vårterminen drog igång. 
Det är mycket vi vill hinna ordna med för att kunna ge Nollan den bästa mottagningen den 
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kan tänka sig. Det flödar inspiration och engagemang i gruppen, som jag tror att ni kommer 
att märka under våren. Närmast kommer ni att se oss jobba på Snuttefilmens galasittning 
och eftersläpp. Så här i början sitter vi också i våra vrår och låter svansen växa i takt med 
schemat för Nolle-P.
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Bilaga 2A

Ekonomisk berättelse för fadderiet 2011
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Bilaga 2B

Resultaträkning för fadderiet 2011
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Bilaga 2C

Balansräkning för fadderiet 2011
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 Bilaga 3

Revisionsberättelse för fadderiet 2011
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Bilaga 4

Proposition rörande disposition av resultat enligt fastställd balansräkning för 
fadderiet 2011

Sektionsstyrelsen yrkar på 

Att använda fadderiets vinst till att sänka priset på sektionsaktivas sittning. 
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Intäkter Ny budget Utgifter Ny budget

Alumni Alumni
Äskning alumni 0 Alumnilunch 500

Utgifter alumniutskottet 1000
0 Samkväm 300 1800

Amo/miljö Amo/miljö
Äskning miljösatsningar 0 0 Miljöpott utskott 2000 2000

Bus-utskottet Bus-utskottet
Sponsring av buss till Bus 15000 Bokning av buss bus 15000

Utgifter Busutskottet 600
15000 Samkväm 300 15900

Info/Webbutskottet Info/Webbutskottet
Äskning drift av hemsida 5000 Fotokatalogen, blixtar tryck 2300

Lithanian 2000
Datakommunikation domännamn 100

5000 Samkväm 300 4700

Kulturansvariga Kulturansvariga
Försäljning Teater Biljetter teater

0 Kostnader kultur 500 500

Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet
Unga forskare 5000 Utgifter NärA 1200

Samkväm 300
Övrig företagsspons 5000 10000 Trycksaker PR 1000 2500

Pysselutskottet Pysselutskottet
Försäljning märken 8000 Inköp märken 5000
Försäljning småprylar 1000 Inköp småprylar 500
Försäljning sektionströjor 7000 Inköp sektionströjor 7000
Försäljning sångböcker 1000 Inköp sångböcker 0
Försäljning sektionsväskor 5000 Inköp sektionsväskor 5000

Trycksaker PR 500
22000 Samkväm 300 18300

Rekryteringsutskottet Rekryteringsutskottet
Inköp rekryteringsmtrl 1000
Utgifter rekryteringsansvariga 1000

Köttbullemissionering 20000 20000 Samkväm 300 2300

Sportansvariga Sportansvariga
Försäljning märken Sponsring Tröjor Vasastafetten 2000

Ugifter sportansvariga 500
0 Trycksaker planscher 500 3000

Studienämnden Studienämnden
Fast utbildningsbevakning Lintek 12000 Utgifter studienämnden 800
Rörlig utbildningsbevakning Lintek 30000 42000 800

Utlandsutskottet Utlandsutskottet
Äskning utlandsaktiviteter 0 Utgifter utlandsutskottet 500

0 Samkväm 300 500
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Bilaga 5

Reviderad budget framtagen av sektionsstyrelsen 11/12

Då det under höstterminen har varit svårt att få tag i sponsorer till sektionen har 
styrelsen behövt minska en hel del planerade utgifter och även reviderat sektionens 
budget för att ge en bättre bild av det ekonomiska läget.
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Valberedningen Valberedningen
Utgifter valberedningen 600

0 Samkväm 300 300

Nolle-p Nolle-p
Labbrocksförsäljning 72000 Labbrocksinköp 73000

Sykväll bokning lokal 900
72000 Nolle-p kostnader 7500 81400

Bi6 Bi6
Vinst bi6 0 0 Backning Bi6 0 0

Urfadderiet Urfadderiet
Vinst Urfadderiet 0 0 Backning URF 0 0

Styret Styret
Spons av styrets tröjor 6000 Inköp av styrets tröjor 6700

Samverkansmöten 0
Inköp matvaror sektionsmöten 5000

6000 Rektorsmiddag 2000 13700

Pubar/Sektionsaktiviteter Pubar/Sektionsaktiviteter
Biljetter Tbi-dagen 0 Tbi-veckan 10000
Biljetter Sektionsaktivas 12000 Kostnader Sektionsaktivas 12000

12000 Sektionspubar m.m. 3000 25000

Projekt Projekt
Höjning av sektionsbuffert 40000
Synkning urf startsumma 3300
Inköp hårdvara hemsida, backup 12000

0 Övriga Projekt 0 55300

Nyinköp Nyinköp
Inköp kårallennycklar 6000
Lokaltillbehör t.ex nycklar 1500
Inköp skylt till Tbi-monumentet 500
Inköp av tält Bi6 1200

0 Övriga Inköp 500 9700

Övriga intäkter Övriga kostnader
Hyressubvention förråd Hyra förrådet 5800
Hyressubventionering kårhusfonden bihålan 15600 Hyra Bihålan 28500
Lintekbidrag medlemssektion (10 000 / år) 0 Lokalhyra övr. Lokaler 1500
Lintekbidrag (20% medlemsavgift / medlem) 0 Underhåll lokaler 1000

Kontorsmtrl 6000
Tryck, tackkort 2000
Fast telefoni kontoret 3000
Försäkringar 1500

Ränteintäkter 3000 Bankkostnader 2000
Vinst Bi6 10/11 (efter uppsynkning startsumma) 2600 Avskrivningar (från tidigare år) 2500

Transporter 3500
Övriga intäkter 21200 Övriga kostnader 1000 58300

Totala intäkter 225200 Totala utgifter 296900

Beräknat resultat 11/12 -71700
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Bilaga 6A

Proposition angående gemensamt medlemskap med LinTek för Sektionen för 
teknisk biologi, andra läsningen

STB:s styrelse instämmer med föregående styrelse om att antalet sektionsaktiva 
medlemmar  inte  kommer  att  påverkas  drastiskt  av  beslutande  om  gemensamt 
medlemskap.  Redan  nu  är  så  när  som  50%  av  sektionens  medlemmar  även 
LinTekmedlemmar,  en  siffra  som  tros  stiga  under  läsåret.  Därutöver  har  det 
gemensamma medlemskapet nu definierats i ett avtal.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att ingå gemensamt medlemskap med LinTek samt §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. Övrig medlem kan inväljas efter beslut i 
sektionsstyrelsen”

ersätts med

”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.”

Att §2.2

”Medlemskap erhålls genom meddelande till sektionen på sätt som 
sektionsstyrelsen bestämt.”

ersätts med

”Fullvärdigt medlemskap erhålls genom erläggande av kåravgift till 
Linköpings Teknologers Studentkår (LinTek), angivande av STB som 
sektionstillhörighet samt uppfyllande av §2.1.”
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Att §2.3 och §2.4 flyttas ned till §2.4 respektive §2.5

Att §2.3 läggs till såsom följer

”Programmedlemskap erhålls genom meddelande till 
sektionsstyrelsen på sådant sätt som styrelsen beslutat.”

Att §2.6 läggs till som följer

”Valbar till förtroendeposter är den som innehar fullvärdigt 
sektionsmedlemskap. Undantaget är revisor och revisorssuppleant. ”

Att §2.7 läggs till som följer

”Rättighet att vara sektionsaktiv i utskott tillfaller fullvärdig medlem. 
Ansvarig för respektive utskott har rätt att neka om anledning finns.”

Att §2.8 läggs till som följer

”Rättighet att vara fadder under mottagningen tillfaller fullvärdig 
medlem. Ansvarig i fadderiet har rätt att neka om anledning finns.”

Att  ersätta §4.7 

”Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionsmötet 
tillkommer varje medlem. Röstning medelst fullmakt får ej ske. 
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer varje hedersmedlem 
och adjungerad. Styrelseledamot eller avgående styrelseledamot får ej 
deltaga i beslut om egen ansvarsfrihet. Ny eller kvarsittande 
styrelseledamot får ej deltaga i val av revisorer”

med

”Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionsmötet 
tillkommer varje  fullvärdig medlem. Röstning medelst fullmakt får ej 
ske. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer varje 
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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”

Styret 11/12
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Bilaga 7

Proposition angående ändring av fadderiets bokföringsår, samt förtydligande 
av ekonomisk verksamhet i samband med ändring, första läsningen

Huvudsyftet med en ändring av Urfadderiets bokföringsår är att möjliggöra en 
samredovisning och därmed få en klar bild av sektionens inkomster och utgifter över ett år, 
detta är något som har diskuterats i flera år men ej genomförts. I nuläget så har Styret och 
Bi6 samma bokföringsår, första juli till sista juni, däremot så går Urfs bokföringsår för 
närvarande mellan första januari och sista december. För att täcka perioden mellan januari 
och juni föreslår styrelsen att vi genomför ett förkortat bokföringsår för fadderiet mellan 
första januari och sista juni för att därefter påbörja ett nytt bokföringsår för fadderiet från 
första juli till sista juni. Inför det förkortade bokföringsåret skall urfadderiet som vanligt 
bokföra skulder och fodringar till nästkommande bokföringsår. Under det förkortade 
bokföringsåret skall nye fadderikassören bokföra kostnader som fordringar och inkomster 
som skulder till kommande bokföringsår (juli – juni).

Det framtida bokföringsåret (juni – juli) ligger ju då inte under samma period som 
fadderiets verksamhetsår, som sträcker sig mellan januari och december, varför 
urfadderiets kassör inte kommer att bokföra ett helt bokföringsår utan slutet av tidigare 
"kassörs år" och större delen av "sitt" eget år. För att få ett bokföringsår som fortfarande 
motsvarar verksamhetsåret så blir det så att kassören i början av sitt verksamhetsår 
(januari – juni) bokför inkomster som skulder till nästkommande bokföringsår och utgifter 
som fodringar. Efter sista juni gör nye kassören bokslut på föregående bokföringsår, 
inklusive de nya inkomsterna och utgifterna och resultatet för året överförs till styrets 
bokföringsår efter godkänd revidering. Efter sitt verksamhetsår (sista december) så skall 
kassören bokföra in och dokumentera skulder och inkomster som inte betalats eller infallit 
under bokföringsåret och lämna över till näste kassör (istället för att som nu göra bokslut).

Resultat:
Bi6 11/12s resultat sammanställs och synkas med Styret 11/12s resultat
Urf 11/12s resultat sammanställs och synkas med Styret 11/12s resultat
Styrets resultat motsvarar hela sektionens resultat under ett år.
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Med grund i ovanstående yrkar vi

Att under våren genomföra ett förkortat bokföringsår, januari till sista juni, för att 
därefter fastställa fadderiets bokföringsår till mellan första juli och sista juni.

Att efter sista juni samredovisa resultaten från följande bokföringsår:
- Urfadderiet 2011
- det förkortade bokföringsåret
- Bi6 11/12
- sektionsstyrelsen 11/12 
i sektionsstyrelsens resultat samt balansrapport.

Att i stadgarna ersätta §3.2 

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

med

"3.2 STB:s verksamhet:
- STB:s verksamhetsår sträcker sig från och med den 1 juli till och med den 
30 juni med undantag för fadderiet, vars verksamhetsår sträcker sig från och 
med den 1 januari till och med den 31 december 
- STB:s bokföringsår sträcker sig från och med den 1 juli till och med den 30 
juni.”

Att  i stadgarna ersätta §4.13

"Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 1
- Välja sektionsordförande, sektionskassör samt informationschef
- Välja festerichef samt festerikassör
- Behandla det avgående fadderiets ekonomi"

med 

"Det åligger sektionsmötet att på vårmöte 1:
-Välja sektionsordförande, sektionskassör samt informationschef
-Välja festerichef samt festerikassör"

Att i stadgarna §4.15 ersätta

” Det åligger sektionsmötet att på höstmötet:
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- Behandla avgående festeris ekonomi
- Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från föregående 
verksamhetsår
- Besluta om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- Besluta om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen
- Besluta om ansvarsfrihet för föregående styrelse
- Välja fadderihövding
- Välja fadderikassör
- Välja en sektionsrevisor samt en revisorssuppleant
- Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen” 

med

”Det åligger sektionsmötet att på höstmötet:
- Behandla avgående sektionsstyrelses 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
- Välja en sektionsrevisor samt en revisorssuppleant
- Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen”
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Att  ersätta §7.1.4 i reglementet

"Det åligger fadderiets kassör att:
- Förvalta fadderiets kassa och föra bok över fadderiets inkomster och 
utgifter 
- Upprätta fadderiets bokslut efter avslutat verksamhetsår 
- Upprätta fadderiets förslag till budget"

med

"Det åligger fadderiets kassör att:
- Förvalta fadderiets kassa och föra bok över fadderiets inkomster och 
utgifter 
- Under perioden 1 januari till 30 juni föra bok över kostnader och inkomster 
förknippade med föregående verksamhetsår mot interimsfordringar och 
interimsskulder
- Efter 30 juni genomföra bokslut på föregående fadderis bokföringsår
- Efter avslutat verksamhetsår föra bok över kvarvarande interimsskulder 
samt interimsfordringar, samt tydligt specificera dessa till nästkommande 
kassör
- Upprätta fadderiets förslag till budget"

Att ersätta §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"

med

"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 
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verksamhetsår
- Upprätta bokslut efter avslutat verksamhetsår
- Tillse att bokslut för fadderi och festeri genomförs
- Efter genomfört verksamhetsår, genomföra åtgärder för att återställa 
startsummor hos fadderi samt festeri
- Efter genomfört verksamhetsår samredovisa fadderiets samt festeriets 
resultat i sektionens sammanställda resultat och balansräkning
- Tillse att de behörigheter anknytna till sektionens ekonomi överensstämmer 
med de som beslutats under sektionens möten
- Tillse att skatteverket, banken och liknande instanser ges tillgång till 
uppdaterade uppgifter om sektionens firmatecknare"

Styret 11/12
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Bilaga 8

Proposition angående tillägg av reglering av delgivande av handlingar inför 
sektionsmöten, första läsningen

Då det i sektionens nuvarande stadgar inte definieras när handlingar senast ska delges 
sektionsmedlemmarna innan sektionsmöte anser sektionsstyrelsen att en sådan restriktion 
bör inkluderas i stadgarna för att undvika att handlingar någon gång uteblir inför ett 
sektionsmöte.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att i stadgarna ersätta §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.

med

”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.”

Styret 11/12
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Bilaga 9

Proposition rörande tillägg i postbeskrivningar för arbetsmiljöombud, 
miljöombud samt representanter vid BUS styrelse

Sektionsstyrelsen anser att beskrivningar av arbetsombudets, miljöombudens samt BUS-
representanternas åligganden saknas vilket kan innebära missförstånd gällande hur 
sektionsfunktionären ska fungera. Därför har sektionsstyrelsen i samråd med 
sektionsfunktionärerna tagit fram beskrivningar av åliggandena.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att i reglementet lägga till §9.2 

”Det åligger arbetsmiljöombudet att: 
- Rapportera till studentkårernas Centrala Arbetsmiljöombud om åsikter 
angående fysisk och psykosocial arbetsmiljö från studerande vid sektionens 
utbildningsprogram och sektionsmedlemmar
- Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet”

Att i reglementet lägga till §10.2 

”Det åligger miljöombudet att: 
- Kontrollera att STBs verksamhet följer universitetets miljökrav
- Att bistå sektionsstyrelsen i sitt arbete för att uppnå sektionens miljömål
- Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet”

Att i reglementet lägga till §11.2 

”Det åligger representanterna vid BUS styrelse att: 
- Representera STB i BUS styrelse
- Informera STB om BUS verksamhet
- Medverka i BUS-utskottet

Styret 11/12
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Bilaga 10

Proposition angående reglering av delegationsrätt av firmateckningsrätt, 
första läsningen

Sektionsstyrelsen anser att sektionsordförandens samt vice ordförandens rätt att delegera 
firmateckningsrätt bör begränsas till sektionens aktiva medlemmar.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att ersätta §16.1 i stadgarna 

”STB:s firma tecknas av sektionsordföranden och vice sektionsordförande 
var för sig. Sektionsordföranden och vice sektionsordföranden har rätt att 
delegera firmateckningsrätt.”

med

”STB:s firma tecknas av sektionsordförande och vice sektionsordförande var 
för sig. Sektionsordförande och vice sektionsordförande har rätt att delegera 
firmateckningsrätt till fullvärdig medlem i STB.”

Styret 11/12
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Proposition rörande ändring av missvisande formuleringar i stadgarna, andra 
läsningen

Sektionsstyrelsen vill ändra två formuleringar i stadgarna, dels för att göra paragraferna 
med konsekventa samt dels då det har kommit sektionsstyrelsen till känna att Tekniska 
fakultetsnämnden inte existerar och därför bör bytas mot den korrekta benämningen.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att  ersätta §4.4 

”Tid och lokal för sektionsmöte fastställes av sektionsstyrelsen och 
meddelas medlemmarna senast 15 läsdagar före sektionsmötet. Extra 
sektionsmöte skall hållas senast 20 läsdagar efter det att yrkande 
härom inkommit till sektionsstyrelsen. Med läsdagar menas i denna 
stadga schemalagda dagar ingående i läsperiod. Läsperiodernas 
omfattning beslutas årligen av Tekniska fakultetsnämnden.”

med

”Tid och lokal för sektionsmöte fastställes av sektionsstyrelsen och 
meddelas medlemmarna senast 15 läsdagar före sektionsmötet. Extra 
sektionsmöte skall hållas senast 20 läsdagar efter det att yrkande 
härom inkommit till sektionsstyrelsen. Med läsdagar menas i denna
stadga schemalagda dagar ingående i läsperiod. Läsperiodernas 
omfattning beslutas årligen av fakultetsstyrelsen vid Tekniska 
fakulteten på Linköpings universitet.”

Att i §5.2 ersätta titeln
”Infochef” 

med    
”Informationschef”

Styret 11/12
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Proposition angående ändring av ekonomisk verksamhet för 
sektionsstyrelsen, festeriet och fadderiet, andra läsningen

Sektionsstyrelsen vill redigera vissa beskrivningar av sektionens verksamhet och riktlinjer 
dels för att minska risken att sektionen vid en ekonomisk kris står utan buffert samt för att 
förtydliga hur sparandet till framtida sektionsjubileum ska gå till. Dessutom tros tillägg i 
reglementet angående vilka som har rätten att använda respektive bevaka konton 
underlätta överskrivningarna av sektionens konton vid verksamhetsårets slut. 
Sektionsstyrelsen vill även tydliggöra vilken mängd kapital som festeriet respektive 
fadderiet ska förvalta under sina verksamhetsår.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att i stadgarna ersätta §16.2

”Firmateckningsrätt för sektionsstyrelsens konton tillkommer 
sektionsordföranden och sektionskassören var för sig.”

med

”Rätt att teckna för sektionsstyrelsens konton tillkommer 
sektionsordföranden och sektionskassören var för sig.”
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Motion angående införande av en jubileumsgeneral, andra läsningen

 

Stadgeändringar enligt yrkanden

Att i § 4.13 i stadgarna lägga till

”- Välja jubileumskommitténs projektledare samt Info/PR-ansvarig på vårmöte 

1, ett år innan jubileumet infaller.”

Att i § 5.2 i stadgarna lägga till

”- Jubileumskommitténs projektledare då sådan har tillsatts”

Jubileumskommittén 10/11 
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Reglemente med 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 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
- Ansvara för sektionens alumniverksamhet
- Handha verksamhet relaterad till Bioteknikutbildningar i Sverige.
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. Det åligger kassören att
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- Handha sektionens ekonomi 
- Leda Kassörsgruppen
- Förvalta sektionens kassa och föra bok över sektionens inkomster och utgifter
- Upprätta sektionsstyrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
- Upprätta bokslut efter avslutat verksamhetsår
- Tillse att bokslut för fadderi och festeri genomförs
- Efter genomfört verksamhetsår, genomföra åtgärder för att återställa startsummor hos fadderi samt 
festeri
- Efter genomfört verksamhetsår samredovisa fadderiets samt festeriets resultat i sektionens 
sammanställda resultat och balansräkning
- Tillse att de behörigheter anknytna till sektionens ekonomi överensstämmer med de som beslutats 
under sektionens möten
- Tillse att skatteverket, banken och liknande instanser ges tillgång till uppdaterade uppgifter om 
sektionens firmatecknare
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
- Ansvara för att informera sektionens medlemmar om utlandsstudier.
Det åligger festerichefen att:
- Ansvara för och leda sektionens festverksamhet
- Tillse att samarbetet med övriga festerier fungerar tillfredsställande
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
3.3.11 Det åligger jubileumskommitténs projektledare att:
- Leda och övervaka jubileumskommitténs verksamhet
4. Utskotten
4.1 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)
4.2 Informationsutskottet
4.2.1  Utskottet  inrättas  och  leds  av  sektionens  informationschef,  och  arbetar  med  förmedling  av 
information till sektionsmedlemmarna.
4.2.2  Utskottet  skall  innehålla  minst  en  redaktör  för  sektionssidorna  i  "Lithanian"  samt  minst  en 
hemsidesansvarig.
4.3 Näringslivsutskottet
4.3.1  Näringslivsutskottet  inrättas  och  leds  av  sektionens  näringslivsansvarige,  och  arbetar  med 
förmedling av kontakter mellan näringslivet och sektionen.
4.4 BUS-utskottet
4.4.1 Utskottet inrättas och leds av vice sektionsordförande.
4.4.2 Utskottet arbetar med sektionens verksamhet som berör Bioteknikutbildningar i Sverige (BUS).
4.5 Alumniutskottet
4.5.1Utskottet inrättas och leds av vice sektionsordföranden och arbetar med sektionens
alumniverksamhet.
4.6 Pysselutskottet
4.6.1 Utskottet inrättas och leds av sektionsintendenten och arbetar med uppgifter beslutade av
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sektionsstyrelsen t.ex. försäljning av sektionströjor.
4.7 Rekryteringsutskottet
4.7.1 Utskottet inrättas och leds av sektionens rekryteringsansvarige och arbetar med rekrytering av
nya studenter till utbildningarna teknisk biologi och kemisk biologi.
4.8 Utlandsutskottet
4.8.1 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.
4.9 Kassörsgruppen
4.9.1 Kassörsgruppen inrättas och leds av sektionsstyrelsens kassör och arbetar för att samordna den
ekonomiska verksamheten i styrelsen, fadderiet och festeriet.
4.9.2 I kassörsgruppen ingår kassörerna i styrelsen, festeriet och fadderiet.
5. Studienämnden
5.1 Studienämnden består av studienämndsordförande för TB, studienämndsordförande för KB samt
klassrepresentanter och mastersansvarig.
6. Festeriet
6.1. Ekonomisk Verksamhet
6.1.1 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.
6.1.2  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.
6.1.3 Festerichefen ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets verksamhet. Festerikassören
ansvarar inför sektionsstyrelsen för festeriets ekonomiska förehavanden.
6.1.4 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
7. Fadderiet
7.1. Ekonomisk Verksamhet
7.1.1 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.
7.1.2 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.
7.1.3 Fadderihövding ansvarar inför sektionsstyrelsen för fadderiets verksamhet. Fadderikassören
ansvarar inför sektionsstyrelsen för fadderiets ekonomiska förehavanden.
7.1.4 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
- Efter avslutat verksamhetsår föra bok över kvarvarande interimsskulder samt interimsfodringar, 
samt tydligt specificera dessa till nästkommande kassör
- Upprätta fadderiets förslag till budget
8. Jubileumskommittén
8.1 Jubileum firas vart femte år med start år 1996 då sektionen bildades
8.2 Jubileumskommittén tillsätts i samband med jubileum samt upplöses efter genomfört jubileum
8.3 Jubileumskommitténs projektledare ansvarar inför sektionsstyrelsen för jubileumskommitténs 
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verksamhet.
8.4 Det åligger jubileumskommitténs Info/PR-ansvarig att handha jubileumskommitténs informations- och 
PR-verksamhet
8.5 Jubileumskommitténs ekonomi handhas av sektionskassören
9. Arbetsmiljöombud
9.1 Sittande sektionsstyrelse utser under våren ett arbetsmiljöombud för kommande läsår.
9.2 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
10. Miljöansvarig
10.1 Sittande sektionsstyrelse utser under våren en miljöansvarig för kommande läsår.
10.2 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
11. Representanter vid BUS styrelse
11.1 Sittande sektionsstyrelse nominerar under hösten två representanter till BUS styrelse för kommande 
kalenderår.
11.2 Det åligger representanterna vid BUS styrelse att: 
- Representera STB i BUS styrelse
- Informera sektionen om BUS verksamhet
- Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet
12. Revisorerna
12.1 Revisor vald på höstmötet skall ansvara för förvaltningsrevisionen för fadderiet,
redovisningsrevisionen för sektionsstyrelsen samt redovisningsrevisionen för festeriet.
12.2 Revisor vald på vårmöte 2 skall ansvara för förvaltningsrevisionen för sektionsstyrelsen,
förvaltningsrevisionen för festeriet samt redovisningsrevisionen för fadderiet.
12.3 Revisorssuppleanten skall vara de ordinarie revisorerna behjälplig.
12.4 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.
12.5 Halvårsrevidering av hela sektionens ekonomi skall genomföras av revisorerna samt redovisas
för sektionsstyrelsen.
13. Valberedningen
13.1 Valberedningens arbete styrs av ett policydokument. Policydokumentet antas på det
konstituerande sektionsstyrelsemötet och ändringar kan göras efter beslut på sektionsstyrelsemöte.
13.2 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
14. Övriga funktionärer
14.1 Det åligger sportansvarige att
- Organisera sektionens sport- och friluftsverksamhet
- Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet
- Utser dragansvarig samt dragcoacher till draglaget
14.2 Det åligger kulturansvarige att
- Informera om och organisera kulturell verksamhet
- Ansvara inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet
15. Ekonomiska riktlinjer
15.1 Kontanthantering

EW   JF   SC   DH



               Sektionen för Teknisk Biologi
               LiTH, Kårallen, Universitetet

1. 581 83 LINKÖPING

15.1.1 Vid verksamhetsårets slut sätts samtliga kontanter i kassan in på banken. Paragrafen gäller för
styrelsen, festeriet och fadderiet.
15.2 Årbudget samt budget inför större arrangemang för fadderi och för festeri skall redovisas samt
godkännas av sektionsstyrelsen.
15.3 Styrelsen, festeriet och fadderiet skall kontinuerlig redovisa ekonomisk verksamhet för
sektionsstyrelsen.
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Bilaga 15

Stadgar med ändringar

1. Ändamål
1.1 Sektionen för Teknisk Biologi (STB) har till uppgift att bevaka och tillvarata sina medlemmars
intressen vad gäller deras studier, studiemiljö och därtill hörande områden, samt verka för
sammanhållning mellan medlemmarna.
2. Medlemskap
2.1 Varje studerande som är registrerad på Utbildningsprogrammet för Teknisk 
Biologi (TB) eller på Utbildningsprogrammet för Kemisk Biologi (KB) vid Linköpings 
Tekniska Högskola är berättigad till medlemskap i STB. Tidigare studenter vid ovan 
nämnda program som genomför andra studier vid Linköpings Universitet eller har 
studieuppehåll är berättigade till medlemskap. Utomstående kan berättigas till 
medlemskap efter beslut i sektionsstyrelsen.
2.2 Fullvärdigt medlemskap erhålls genom erläggande av kåravgift till Linköpings 
Teknologers Studentkår (LinTek), angivande av STB som sektionstillhörighet samt 
uppfyllande av §2.1.
2.3 Programmedlemskap erhålls genom meddelande till sektionsstyrelsen på sådant 
sätt som styrelsen beslutat.
2.4 Hedersmedlem kan inväljas. För detta krävs 2/3 majoritet av rösterna på ett sektionsmöte.
Hedersmedlem är befriad ifrån sektionsavgift.
2.5 Medlemskap ska uppdateras varje år. Utträde ur STB sker om medlemmen inte uppdaterar sitt
medlemskap eller då medlemmen meddelar STB att den inte längre önskar kvarstå som medlem. 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.
2.6 Valbar till förtroendeposter är den som innehar fullvärdigt sektionsmedlemskap. 
Undantaget är revisor och revisorssuppleant.
2.7 Rättighet att vara sektionsaktiv i utskott tillfaller fullvärdig medlem. Ansvarig för 
respektive utskott har rätt att neka om anledning finns.
2.8 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
- Studienämnden
- Festeriet
- Fadderiet
- Valberedningen
- Sektionsrevisorerna
3.2 STB:s verksamhetsår sträcker sig från och med den 1 juli till och med den 30 juni.
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.
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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
30 november, vårmöte 1 före den 28 februari och vårmöte 2 före den 30 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 
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.
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 ekonomi
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
- Välja vice studienämndsordförande, studienämndssekreterare, sportansvarig, kulturansvarig samt
ansvariga för övriga av sektionens verksamheter
- Fastställa budget och sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår
- Fastställa arvoden för sektionsfunktionärer för nästkommande verksamhetsår
- Välja valberedning
4.15 Det åligger sektionsmötet att på höstmötet:
- Behandla avgående festeris ekonomi
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- Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår
- Besluta om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- Besluta om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Besluta om ansvarsfrihet för föregående styrelse
- Välja fadderihövding
- Välja fadderikassör
- Välja en sektionsrevisor samt en revisorssuppleant
- 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
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
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tillgängligt för sektionens medlemmar samt arkiveras.
6.4 Studienämnden ansvarar inför sektionsstyrelsen
6.5 I varje klass, i årskurs 1-3, utses minst två klassrepresentanter. Dessa skall framföra klassens
åsikter i studiefrågor.
6.6 Inom varje mastersprofil som KB-nämnden tillhandahåller för programmen Teknisk Biologi och
Kemisk Biologi, i årskurs 4-5, utses minst en representant. Dessa skall framföra åsikter i studiefrågor.
7. Festeriet
7.1 Festeriet handhar sektionens fest- och nöjesverksamhet.
7.2 Festeriet består av festerichefen, festerikassör samt av festerichefen utsedda medarbetare.
7.3 Festeriets bokslut ska särredovisas i sektionens bokslut. Eventuell vinst eller förlust för
verksamhetsåret balanseras i sektionens räkenskaper såvida sektionsmötet ej beslutar annorlunda.
7.4 Festeriet sammanträder på festerichefens kallelse. Rätt att hos festerichefen begära utlysande av
festerimöte tillkommer varje festerimedlem. Festeriet sammanträder minst fyra gånger per termin.
7.5 Vid festerimöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötesordföranden samt av en särskilt
utsedd justeringsperson.
8. Fadderiet
8.1 Fadderiet ansvarar för fadderverksamheten inklusive alla nollningsaktiviteter.
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 höstmöte väljer en revisor samt en revisorssuppleant. Sektionens vårmöte 2 väljer en
revisor. Revisorerna får ej inneha annan befattning inom sektionen eller annat av sektionen arvoderat
uppdrag. Revisorer och revisorssuppleant får ej vara försatta i konkurs eller ha uppsyn enligt
föräldrabalken.
11.2 Revisor vald på höstmötet skall ansvara för förvaltningsrevisionen för fadderiet,
redovisningsrevisionen för sektionsstyrelsen samt redovisningsrevisionen för festeriet.
11.3 Det åligger revisor vald på höstmötet att lägga fram revisionsberättelse innehållande yttrande i
fråga om ansvarsfrihet för avgående sektionsstyrelse.
11.4 Revisor vald på vårmöte 2 skall ansvara för förvaltningsrevisionen för sektionsstyrelsen,
förvaltningsrevisionen för festeriet samt redovisningsrevisionen för fadderiet.
11.5 Revisor samt revisorssuppleant har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöte samt
sektionsmöte.
11.6 Revisor samt revisorssuppleant äger rätt att ta del av samtliga protokoll och övriga handlingar
gällande sektionens samtliga verksamheter.
11.7 Om sektionsfunktionär avgår under pågående verksamhetsår skall all berörd ekonomisk
verksamhet omedelbart granskas.
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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.
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.
16.2 Rätt att teckna för sektionsstyrelsens konton tillkommer sektionsordföranden 
och sektionskassören var för sig.
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