


Vad gör egentligen Alumniutskottet?

Alumniutskottet arbetar för att 
bibehålla en så god kontakt som 
möjligt med de studenter som 
tidigare gått på TBi-sektionen. Vi
arrangerar event endast för alumner,
samarbeten mellan alumner och
Studenter, samt gästföreläsningar. 
Förutom detta håller vi även i 
heltidssittningen för våra blivande 
alumner.

• Skugga en alumn
Vi parar ihop studenter med 
alumner som erbjuder studenten ett 
studiebesök en halv- eller heldag.

• Alumnipub
Vi anordnar pub för alumner i
Stockholm, Göteborg och Linköping 
där ni får chans att återkoppla med 
tidigare klasskamrater och prata 
gamla minnen över en öl.

Några av oss åkte iväg på alumnipub i 
Stockholm i april. Kul att få träffa våra 
alumner tyckte vi!

• Årets TBi-alumn
Varje år utser sektionen en alumn 
vars karriär varit framstående eller 
av annan anledning inspirerande.

• Mentorskapsprogrammet
Alumner paras ihop med studenter 
som under året har en regelbunden 
kontakt och utbyter tips för 
studierna och det framtida 
arbetslivet.

Har du tips på andra event vi ska 
arrangera så som seminarium för 
alumner, mingelpub med studenter 
eller liknande, mejla oss!

Är just DU sugen på att gästföreläsa 
och berätta om ditt jobb eller resa ut i 
arbetslivet, det fixar vi!

Just nu håller vi på att arbeta med 
mentorskapsprogrammet och 
skugga en alumn inför läsår 19/20. 
Är du intresserad av att vara med är 
du varmt välkommen att höra av dig 
för mer information!

Missa inte gruppen för TBi-alumner 
på linkedin: 
www.linkedin.com/groups/6672122/

Alumniansvarig har ordet:
Mitt år som alumniansvarig har varit 
väldigt lärorikt och intressant. Det 
var lite av en seg start eftersom jag 
gick på så sent som slutet av 
september, men tillsammans med 
mitt härliga utskott har vi hunnit 
med en hel den för 
alumniverksamheten. Vi har avslutat 
en Placement Report som Alumni 
17/18 startade, arrangerat 
Heltidssittningen, publicerat 
månadens TBi-alumn på sektionens 
hemsida, haft lunchföreläsning med 
alumn samt anordnat alumnpubar. 
Jag vill tacka alla så mycket för året 
som gått. Utan alla aktiva alumner 
hade vi inte kunnat ha en aktiv och 
fungerande verksamhet. 

Ha en trevlig sommar!

Josefin Flach,
Alumniansvarig 18/19

alumni@tbi.lintek.liu.se

https://www.linkedin.com/groups/6672122/


Årets TBi-alumn: Nina Ottosson 

Jag är uppvuxen på Västkusten, 
strax norr om Göteborg och flyttade 
till Linköping direkt efter gymnasiet 
för att läsa Teknisk biologi. 

En del saker har såklart ändrats 
sedan studietiden och nu har 
kravallerna bytts ut mot barnskratt 
och trädgårdsarbete om kvällarna 
men jag är kvar vid Universitetet, nu 
dock som anställd. 

Jag började läsa vid LiU 2003, tog 
senare ett sabbatsår från TB och läste 
franska vilket gjorde att jag var klar 
med examensarbetet i början av 
2009. Den profilen som jag läste hette 
Biologisk Produktion men jag läste 
även en del kurser från de andra 
profilerna. Under utbildningen insåg 
jag att jag ville doktorera och att det 
gärna skulle ha en koppling till 
läkemedelsutveckling. 
Examensarbetet gjorde jag i 
Stockholm på ett företag som hjälpte 
forskare vid Karolinska institutet

som hade forskningsresultat som de 
ville kommersialisera. Tack vare 
exjobbet fick jag kontakt med en 
neuroforskare vid LiU och där 
gjorde jag efter exjobbet ytterligare 
ett projekt innan jag blev anställd 
som forskningsingenjör med en 
tanke på att fortsätta i gruppen som 
doktorand. Men då insåg jag att 
forskningen i labbet bredvid var än 
mer spännande: de jobbade med 
elektrofysiologi, dvs. 
spänningsreglerade jonkanaler. 
Dessa jonkanaler är proteiner i 
cellmembranet som fortleder den 
elektriska signalen längs ex. en 
nervcell och de är också målen för 
många olika läkemedel, exempelvis 
mot epilepsi. 

Elektrofysiologin känns som en 
väldigt bra fortsättning efter vår 
utbildning då matematiken, fysiken, 
kemin och biologin alla är viktiga 
beståndsdelar. Jag började som 
doktorand inom elektrofysiologi ett 
år senare och ägnade nära fem år åt 
några aminosyror i en jonkanals 
spänningssensor och jag älskade det. 
Att snöa in fullständigt på en liten 
detalj men en detalj som man förstår 
i framtiden skulle kunna användas 
för att utveckla ett nytt läkemedel 
mot epilepsi passade mig perfekt. 
Under tiden som doktorand fick jag 
två barn och disputerade våren 2017. 
Faktum är att jag fortfarande är kvar 
i samma forskargrupp som jag 
doktorerade i men nu har vi fortsatt 
med de molekyler som vi 
tillsammans med synteskemister vid 
IFM tillverkade under mitt 
doktorandprojekt. 



Årets TBi-alumn: Nina Ottosson 

Nu är jag ansvarig för vår tidiga 
prekliniska läkemedelsutveckling 
och det är väldigt lärorikt att vara 
med från första tanken och hur 
projektet nu har utvecklats. Vi har i 
nuläget långt kvar men det ser 
fortfarande lovande ut. 

Utbildningen vid Teknisk Biologi har 
varit en perfekt bas för att forska, 
den bredd som utbildningen har ger 
oss en förståelse om hur de olika 
delarna med matematiken, biologin 
och kemin hänger ihop. Jag fick 
frågan om vilken som var min 
favoritkurs under utbildningen och 
det är en svår fråga, men 
"matematiska modeller inom 
biologin" visade nog just på ett 
konkret sätt just hur de olika delarna 
hänger ihop. Sen vet jag att ni nu 
läser en kurs inom innovation och 
IPR och det är en kurs som jag 
önskar att även vi hade fått läsa. 

Det är inte sällan att man under 
exjobbet hittar nya lösningar på 
problem och att då ha lite kunskap 
om hur patentering fungerar är 
väldigt värdefullt. 

Det var väldigt kul att bli årets 
alumn, inte minst med tanke på att 
tiden som TBi-student har gett mig 
så många fina minnen. Inte bara 
kravaller utan också de stunder av 
tufft tentaplugg med alldeles för 
mycket kaffe, emellanåt en del 
tentaångest men en väldigt fin 
gemenskap. Mitt tips till er är 
faktiskt min mammas visdomsord 
som hon sa till mig när jag tyckte att 
det kändes motigt under 
tentaperioderna och det var att se till 
att fokusera på en sak i taget så 
kommer det lösa sig. Och se till att 
ha roligt, det är nog visdomsordet 
från mig.

Foton tagna av: Thor Balkhed, LiU



TBi-sektionens ordförande: Felicia Wahlström

Berätta lite kort om dig själv och hur 
kom det sig att du sökte posten som 
ordförande för TBi-sektionen?
Jag läser tredje året på TB, är just nu 
mitt i kandidaten och taggar master 
till hösten. Jag har sedan första stund 
på universitetet varit aktiv inom 
sektionen i olika utskott. Inför tredje 
året kände jag att det var dags att 
axla en större post med möjlighet att 
göra skillnad och föra sektionen 
framåt.

Hur har ditt verksamhetsår sett ut?
Verksamhetsåret har varit så oerhört 
lärorikt och utmanande på många 
sätt. Inför verksamhetsåret bestod 
mycket av arbetet att planera och 
lägga en stabil grund för styrelsen att 
stå på. Väl efter sommaren var det 
fokus på nolle-p och att starta upp 
alla utskott tillsammans med 
kansliet och att få in medlemmar till 
utskotten. Under året har det 
kommit upp en del saker vi behövt 
lägga mycket krut på direkt, som att 
skapa en ny hemsida till exempel, då 
TBi-portalen lades ned i höstas. Vi 
har även lyckats fixa ett till förråd till

sektionen vilket underlättat 
förvaringen och logistiken bland 
våra ägodelar. 

Annars har det flutit på med diverse 
möten, budgetar, projekt och kontakt 
med olika parter.

Finns det något som ni i styret har valt 
att fokusera extra mycket på i år?
Vi har lagt extra fokus på hållbart 
engagemang under året. Under flera 
år har man sett en nedåtgående 
trend i både engagemang och 
psykisk hälsa på universitet vilket vi 
velat arbeta aktivt mot. Vi har därför 
bland annat arrangerat en Workshop 
inom hållbart engagemang 
tillsammans med Studenthälsan 
samt skickat ut en enkät om 
engagemang till våra medlemmar.

Vi har också, enligt vår 
verksamhetsplan, arbetat med att ta 
fram den nya hemsidan samt fortsatt 
att arbeta med näringslivet på 
sektionen.

Ni har arbetat mycket med att få TBi-
studenterna att bli sektionsaktiva. Hur 
har ni gjort för att få folk att engagera 
sig inom sektionen?
Vi har försökt att nå ut till våra 
medlemmar via olika 
informationskanaler och använt 
funktioner som exempelvis 
”instastory” på Instagram för att 
fånga fler. Vi har också, som jag 
nämnde ovan, gjort en stor 
undersökning bland våra 
medlemmar angående hur de ser på 
att vara sektionsaktiv. 



TBi-sektionens ordförande: Felicia Wahlström

Denna enkät riktar sig alltså till både 
de som är och inte är aktiva och vad 
de tycker är bra kontra behöver 
förbättras för de som är aktiva. 
Denna ska sammanställas och föras 
vidare till nästa års styrelse för att 
kunna arbeta utifrån. Vi har velat 
trycka mycket på att det ska vara kul 
och hållbart att engagera sig, det 
viktigaste är att det känns givande 
att vara engagerad!

Har du själv varit aktiv inom sektionen 
eller kåren innan ditt år som 
ordförande?
Jag har suttit med i GörU och 
Studienämnden. Sen var jag med i 
Urfadderiet 2017 som Spons & Verk 
samt vice chef. Jag har också varit 
företagsvärd på LARM, men inget 
annat i kåren. 

Finns det något som du är extra nöjd 
över?
Jag är väldigt nöjd med att vi lyckats 
utföra det vi planerade att göra i 
början av vårt verksamhetsår. Vi fick 
upp en ny hemsida, har jobbat med 
hållbart engagemang och har nu 
snart en ny sektionsväska att erbjuda 
våra studenter som NärU arbetat 
superbra med. Överlag är jag helnöjd 
över året och den grupp människor 
jag fått äran att arbeta med.

Finns det något som du skulle ha gjort 
annorlunda?
Året har flugit förbi med allt som 
hänt och gjorts, ibland önskar jag att 
man hade hunnit stanna upp och 

njuta mer av sin tid på posten. Men 
tiden går ju lite fortare när man har 
kul, right?



Urfadderist höfvding: Kajsa Tunedal

Vem är du? Berätta lite kort om dig själv 
och hur du kom till posten som 
Urfadderist Höfvding!
Jag läser TB och skulle gått i fyran 
men har en paus i ett år istället och 
gör ett internship i systembiologi på 
IMT. Jag var med i Urfadderiet 2017 
som Biljett-&Spons, men kände att 
jag ville göra ett år till och utmana 
mig mer så då blev det Höfvding i 
Urfadderiet 2018.

Hur har ditt verksamhetsår sett ut?
Jag blev invald i december och 
började jobba med invalet av 
resterande fadderi direkt 
tillsammans med min kassör Gustav 
Myhrinder som redan var invald. Vi 
höll intervjuer runt tenta-p i januari 
och fick ihop ett härligt gäng som 
blev avslöjade på Wintermötet i 
februari. Sedan dess har vi jobbat på 
för fullt med planering, det blev lite 
extra stressigt i början eftersom vi 
kom igång senare än traditionellt 
men det gick snabbt att jobba ikapp 
och jag tycker det har funkat jättebra

ändå. Sedan kom nolle-p i ett svep 
och så har vi haft lite mindre 
arrangemang nu efteråt.

Vad är ditt bästa minne från Nolle-P 
2018?
Den klassiska frågan som jag aldrig 
har något bra svar på! Jag har så 
himla många bra minnen från hela 
nolle-p. En av favoriterna är fredag 
vecka 2, som var en av de mest 
katastrofala men också bästa 
dagarna. Det regnade hela 
eftermiddagen när vi satt ute under 
megaympningsfinalen och häfvet, så 
vi blev helt genomblöta och dansade 
dinodans i spöregn. Sedan hade D-
nollan bakat en extremt äcklig tårta 
som vi generaler skulle smaka på 
varav en av oss utbrister ”FY F*N” 
helt ur karaktär och spottar ut allt. 
Efter en bilfärd kantad av tjafs om 
dipsåser från donken åkte vi till sist, 
fortfarande genomblöta, till Skytte-C 
för nollans sittning där vi både 
gycklade och minglade runt med alla 
nollan. En kaosartad men i efterhand 
väldigt bra dag helt enkelt.
Vi har också, enligt vår 
verksamhetsplan, arbetat med att ta 
fram den nya hemsidan samt fortsatt 
att arbeta med näringslivet på 
sektionen.

Gjorde ni något nytt eller annorlunda i 
år gentemot tidigare år?
Vi ändrade inte jättemycket i själva 
nolle-p jämfört med tidigare år. 
Spelkvällen hölls på VilleValla
tillsammans med MatNat istället för 
på campus, vi hade en gemensam 
morgonsamling med



Urfadderist höfvding: Kajsa Tunedal

TackLing inför TbLing, nollan fick en 
godnattvisa istället för godnattsaga 
på hajken och några fler smågrejer. 
Mitt fokus var att få till mer 
teambuilding-grejer inom fadderiet
under våren, som inte bara var 
sydagar och fester utan även någon 
enkel filmkväll och att åka till 
Yoump tillsammans.

Skulle du vilja ha gjort ytterligare 
någonting annorlunda?
Jag hade velat lägga mer tid på att gå 
igenom arrangemangen i nolle-p och 
se om vi ville göra några större 
förändringar, till exempel att ha 
någon ytterligare aktivitet som inte 
är alkoholrelaterad eller byta ut 
något koncept. Det var något vi inte 
riktigt hann med eftersom deadline 
för schemaläggning tidigarelades 
samtidigt som vi kom igång med 
jobbet senare.

Är det något du är extra nöjd över under 
ditt verksamhetsår som urfadderist
höfvding?
Vilken härlig sammanhållning vi fått 
inom fadderiet och hur kul vi har 
haft. Men även att så många nollan 
verkar ha uppskattat det vi gjort, det 
ger så himla mycket tillbaka.



Kårordförande för LinTek: Elin Mattsson

Vem är du? Berätta lite kort om dig 
själv!
Jag heter Elin Mattsson och har just 
nu tagit studieuppehåll ett år för att 
sitta som Kårordförande i LinTek. 
Vanligtvis studerar jag civilingenjör i 
kemisk biologi med 
masterinriktningen protein science 
and technology. Efter mitt år som 
Kårordförande så har jag enbart 
examensarbetet kvar så snart är det 
dags för examen! Under mina år på 
LiU har jag engagerat mig i flertalet 
olika grupper, för att nämna några så 
har jag suttit med i Urfadderiet två 
år (ett år som Höfvding), i 
sektionsstyrelsen, i Kalaskommittén 
och i LinTeks kårfullmäktige samt 
utskottet LinTek Näringsliv. 

Hur kom det sig att du sökte posten som 
kårordförande för LinTek?
Jag kände att jag inte var klar inom 
studentlivet och att jag ville utveckla 
och driva kåren framåt. Jag kände 
även att jag ville utveckla mig själv

och få mer erfarenheter inom bland 
annat ledarskap. Jag tycker att 
LinTek är en fantastiskt organisation 
och jag ville helt enkelt bidra till det.
Vi har också, enligt vår 
verksamhetsplan, arbetat med att ta 
fram den nya hemsidan samt fortsatt 
att arbeta med näringslivet på 
sektionen.

Hur har ditt verksamhetsår sett ut?
Under mitt verksamhetsår har vi 
jobbat mycket med att utöka 
medlemsförmånerna, att få mer 
samhörighet mellan heltidarna och 
deltidarna inom kåren, att lägga upp 
en plan för hur vi marknadsför oss 
mot studenterna, att strukturera upp 
hur studentföreningar blir LUST-
godkända och massa annat! Vi har, 
tillsammans med de andra två 
kårerna, skrivit helt nya ägardirektiv 
till Kårservice och vi i LinTek har 
påbörjat en process på att skriva om 
ägardirektiven till BokAB. Vi har 
suttit i många möten med 
universitetet där vi bland annat har 
har kvalitetssäkrat utbildningarna, 
kollat på det nya Studenthuset på 
Campus Valla och fått kårstatus för 
ytterligare tre år. 

Har ni i kårstyrelsen gjort något 
speciellt under året, eller valt att 
fokusera på något speciellt?
Vi i styrelsen har jobbat en del med 
vår verksamhetsplan som handlar 
om våra finansiella medel, hur vi 
samarbetar med sektionerna och vårt 
mål- och visionsdokument samt 
åsiktsprogrammet. 



Kårordförande för LinTek: Elin Mattsson

Sedan har vi jobbat på att förnya 
strukturen i hur man arbetar med 
verksamhetsplanerna och lagt upp 
en struktur för projektavstämningar.

Är det något du är extra nöjd över att ha 
gjort under ditt verksamhetsår?
Jag är otroligt nöjd med det arbete 
som jag och min presidialkollega
Sebastian har gjort inom 
kårledningen med omstrukturering 
gällande träffar, arbetstider och 
liknande samt det arbete vi har gjort 
med Kårservice ägardirektiv. 

Och slutligen, ditt bästa minne från året 
som gått?
Det känns som om man har gjort så 
många otroliga grejer detta år. Jag 
minns första gången då det kändes 
helt normalt att sitta och maila med 
dekanen på Tekfak, första gången 
man tänkte "2 miljoner är inte så 
mycket", när man faktiskt insåg att 
man ska ha ett lönesamtal för första 
gången och är arbetsgivaren i 
samtalet och när man inser att man 
är ägarrepresentant för TVÅ bolag 
innan man ens har jobbat ute i ett 
företag på riktig. 



LiU iGEM 2018

Vad är iGEM? 
iGEM är en internationell tävling i 
syntetisk biologi som går av stapeln 
varje år i Boston, USA. Tävlingen går 
ut på att man i lag utför ett projekt 
som genom syntetisk biologi ska lösa 
ett problem i världen eller i lagets 
omgivning och att man som lag ska 
nå ut med sitt projekt för att påverka 
samhället. För att lösa sitt problem 
använder lagen så kallade Bio Bricks, 
modellering, och samarbeten med 
andra lag eller aktörer på 
marknaden. I slutet av tävlingen 
uppnår lagen olika nivåer där guld 
är den högsta. Lagen tävlar även om 
utmärkelser i olika kategorier, det 
laget som presterar bäst vinner 
Grand Price.

Vad gjorde de som vann? 
iGEM Marburg, som va det laget 
som vann 2018 undersökte om det är 
möjligt att ersätta E.coli som chassi 
för att istället använda Vibirio
Natrigens som tillväxer mycket 
fortare än vad E.coli gör. De gjorde 
även ett bibliotek med sekvenser 
som kan fungera som en toolbox när 
man använder V. Natrigens. 

På våren och sommaren fick ni jobba 
tillsammans med ett projekt och 
förbereda inför tävlingen. Vad handlade 
just ert projekt om? Vad fick ni göra? 
Vårt projekt handlade om att försöka 
öka produktionen av rättveckade 
protein i E.coli. 



LiU iGEM 2018

För att göra detta undersökte vi hur 
GroES, en del av chaperonsystemet
GroEL-GroES som celler använder 
för att vecka proteiner, påverkar 
veckningen av olika proteiner. För 
att göra detta tittade vi på 
Amyloidbeta, alfa-synuklein, och tau
fuserat till mNeonGreen respektive 
EGFP. Vi lyckades visa att ett ökat 
uttryck av GroES i E.coli leder till 
mer rättveckat mNG-Ab än om 
använder hela chaperonsystememt, 
vi visade också att detta inte 
stämmer för alla proteiner. Arbetet 
med projekt började i februari. Då 
jobbade vi med att få fram en 
projektidé vi trodde på och att lära 
oss allting vi behövde inför att det 
laborativa arbetet började under 
sommaren. Parallellt med detta har 
vi hela tiden jobbat med strategier 
för att hitta sponsorer och för att nå 
ut med vårt projekt till allmänheten. 
Vi fick tillexempel prova på att göra 
en egen podcast, Attempting Science 
och vi höll i ett Ted Talk under 

Tedx Norrköping under hösten. 
Under våren och sommaren åkte vi 
även i väg på olika meetups där vi 
fick lära känna de nordiska lagen 
och fick input på vårt projekt. 

På hösten åkte ni iväg till Boston för 
tävlingen iGEM där ni fick visa upp ert 
projekt. Gick det som förväntat? Vad mer 
fick ni göra där? 
Det gick ungefär som förväntat, vi 
lyckades komma upp till silvernivån. 
Förutom att presentera vårt projekt 
för en grupp domare, presenterade 
vi vår poster. Våra presentationer var 
under de första dagarna, resten av 
veckan spenderade vi med att lyssna 
på de andra lagen, och med att 
lyssna på olika föredrag. Till 
exempel fick vi lyssna på ett 
föredrag av grundaren för Ginko
Bioworks, som också är en gammal 
iGEM:are, och på ett föredrag om ett 
gammalt iGEM-projekt som snart är 
en färdig medicin mot celiaki. Resten 
av tiden spenderades med att 
shoppa, äta gott, uppleva Boston och 
att umgås med de andra lagen. 



LiU iGEM 2018

Att driva ett forskningsprojekt med en 
helt ny grupp människor kan ju inte 
vara hur lätt som helst. Hur tycker ni att 
det har gått? Har ni lärt er något nytt 
under året? Vad för erfarenheter tar ni 
med er till arbetslivet? 
Projektet gick ganska bra och vi 
uppnådde de flesta av målen vi 
jobbat för under sommaren. Vi har 
lärt oss mycket under året. Det var 
roligt att jobba med i en grupp med 
folk från olika utbildningar, man 
märker hur utbildningarna 
kompletterar varandra och hur 
många olika kunskaper det krävs för 
att föra ett projekt framåt. 
Framförallt har man fått lära sig 
mycket om teamwork, och hur man 
tar fram, jobbar i, och säljer en 
projektidé.

Closing ceremony, sista dagen! 
Bildkälla: http://2018.igem.org

Trots hårt arbete under året verkar ni ha 
haft det väldigt roligt. Vad har det 
roligaste med att vara med i LiU iGEM? 
Det har varit jätteroligt att vara med 
och utveckla och slutföra ett projekt 
med så pass fria tyglar som vi fick. 
Det var även väldigt roligt att få 
komma till tävlingen i Boston och få 
se alla de andra lagen, det var 
inspirerande att se alla som jobbat så 
hårt på att lösa så många olika typer 
av problem. 



Nytt studenthus på campus Valla!

Just nu håller ett nytt studenthus på 
campus Valla på att byggas. Beslutet 
om att bygga detta nya studenthus 
togs år 2015 och nu är det inte långt 
kvar tills att det är klart. Huset 
beräknas öppna i augusti.

Huset, som är sju våningar högt och 
beläget bredvid Key, kommer att 
kunna erbjuda bland annat 900 nya 
läsplatser, bokmagasin, grupprum 
och mötesrum.

Hit kommer det nuvarande 
biblioteket på campus valla att flytta, 
och för den hungriga kommer det att 
finnas ett utbud av restauranger och 
caféer. Dessutom, för alla 
kaffeälskare, kan vi även avslöja att 
Baljan 2.0 kommer att öppna här!
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