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Kallelse 

 
Vårmöte 9/4! 
 
Nu är det bara två veckor kvar till Vårmötet! Bifogat i det här mailet finner ni den 
preliminära föredragningslistan. Vi ska bland annat välja in Kansliet och Valberedningen 
för verksamhetsåret 19/20 och det kan vara så att vi även får finbesök.. 
 
Information om mötet i kort: 
När: Tisdag 9 April kl 18:00 (Insläpp kl 17:30) 
Var: C2, C-huset 
 
Alla anmälda kommer att bli bjudna på mat och fika under mötet. Alla som planerar att 
gå på mötet ska därför anmäla sig. Anmälan måste vara inne SENAST den 2:e april kl 
23:59 för att man ska vara garanterad mat. Anmälan sker via detta formulär: 
https://goo.gl/forms/xtoissDyzuwIMHt13  
 
Inför Vårmötet kan ni som sektionsmedlemmar som vanligt skriva motioner om ni 
tycker att något bör ändras. En motion är alltså ett (realistiskt) förslag på vad man 
tycker borde ändras eller läggas till. Det kan vara allt från en stadgeändring till en 
inventarie som vi bör införskaffa. Motioner skickas in till Sektionsordförande på 
ordf@tbi.lintek.liu.se senast IDAG kl 23:59. Motionsmall, stadgar och reglemente går att 
hitta på vår hemsida: https://tbisektionen.se/dokument/   
 
Har du glömt att förnya ditt sektionsmedlemskap? Lugnt, här kommer länken till 
formuläret: https://goo.gl/forms/wPIOyLCXLvr9uw9H2 
För att få rösta får du heller inte glömma att bli medlem i LinTek: 
https://lintek.liu.se/bli-medlem/ 
 
Vid frågor, kontakta oss i Styret på styret@tbi.lintek.liu.se! 
 

  

https://goo.gl/forms/xtoissDyzuwIMHt13
https://tbisektionen.se/dokument/
https://goo.gl/forms/wPIOyLCXLvr9uw9H2
https://goo.gl/forms/wPIOyLCXLvr9uw9H2
https://lintek.liu.se/bli-medlem/
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Föredragningslista 

 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av justeringsperson tillika rösträknare 
5. Justering av röstlängden 
6. Adjungeringar 
7. Fastställande av föredragningslistan 
8. Mötets behöriga utlysande 
9. Rapporter och meddelanden 
10. Val av Revisorer 
11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020 
12. Fastställande av samtliga arvoden för verksamhetsåret 2019/2020 
13. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019/2020 
14. Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet - Andra läsningen 
15. Proposition rörande Workshopspengar 
16. Proposition rörande införande av Vegonormen 
17. Val av Sektionsordförande 
18. Val av Arbetsmiljöombud 
19. Val av Rekryteringsansvarig 
20. Val av Kreativitetsansvarig 
21. Val av Göransvarig 
22. Val av Studienämndsordförande Kansliet 
23. Val av Masteransvarig 
24. Val av Alumniansvarig 
25. Val av Utlandsansvarig 
26. Val av Revisorsuppleant 
27. Val av Valberedning 
28. Motioner 
29. Interpellationer 
30. Övriga frågor 
31. Mötets avslutande  
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Beslutsförslag 
 

 

10. Val av Revisorer 19/20 
  Att till Revisorer 19/20 välja Johanna Frank och Oscar Karmelind. 

 

11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020 
  Att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för verksamhetsåret 2019/2020. 
 

12. Fastställande av samtliga arvoden för verksamhetsåret 2019/2020 
  Att fastställa arvoderingar till 0 kr för verksamhetsåret 2019/2020. 
 

13. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019/2020 

Att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2019/2020 enligt förslag från 
sektionsstyrelsen i Bilaga 2. 
 

14. Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet (andra läsningen) 
  Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

15. Proposition rörande Workshopspengar 
  Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

16. Proposition rörande införande av Vegonormen 
  Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

17. Val av Sektionsordförande 19/20 
  Att till Sektionsordförande 19/20 välja Olivia Geijer. 
 

18. Val av Arbetsmiljöombud 19/20 
  Att till Arbetsmiljöombud 19/20 välja Felicia Hogan. 
 

19. Val av Rekryteringsansvarig 19/20 
  Att till Rekryteringsansvarig 19/20 välja Ella Höglund. 
 

20. Val av Kreativitetsansvarig 19/20 
  Att till Kreativitetsansvarig 19/20 välja Rolf Kargén. 
 

21. Val av Göransvarig 19/20 
  Att till Göransvarig 19/20 välja Ronja Höglund. 
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22. Val av Studienämndsordförande Kansliet 19/20 
  Att till Studienämndsordförande Kansliet 19/20 välja vakant. 
 

23. Val av Masteransvarig 19/20 
  Att till Masteransvarig 19/20 välja vakant. 
 

24. Val av Alumniansvarig 19/20 
  Att till Alumniansvarig 19/20 välja vakant. 
 

25. Val av Utlandsansvarig 19/20 
  Att till Utlandsansvarig 19/20 välja vakant. 
 

26. Val av Revisorsuppleant 19/20 
  Att till Revisorsuppleant 19/20 välja vakant. 
 

27. Val av Valberedning 19/20 
  Att till Valberedning 19/20 välja:  

Jonathan Adler 

William Rudin 

Karin Sjöberg 

Gustav Nilsson Björk 

Lisa Åsenius 
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Mötesprotokoll 

 
1. Mötets öppnande 

Sektionsordförande Felicia Wahlström förklarar mötet öppnat kl. 18:19. 

2.  Val av mötesordförande 

Mötet beslutar att välja Felicia Wahlström (Ordförande, sektionsstyrelsen 18/19) till  

mötesordförande. 

3.  Val av mötessekreterare 

Mötet beslutar att välja Anton Björnberg (Informationschef, sektionsstyrelsen 18/19) 
till 

mötessekreterare. 

4.  Val av justeringsperson tillika rösträknare 

Mötet beslutar att välja Therese Brooling och Josefin Flach till justeringspersoner 

tillika rösträknare. 

 

5.  Justering av röstlängden 

 

Röstlängden justeras till 64 personer. 

 

6.  Adjungeringar 

Oscar Karmelind adjungeras in med närvaro- och yttranderätt. 

7.  Fastställande av föredragningslistan 

Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med reservationen att val av 
Göransvarig flyttas nedåt i föredragningslistan.  

 

8.  Mötets behöriga utlysande 

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

skickades ut 12 mars , vilket är 15 läsdagar innan mötet. Föredragningslistan och 
kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast 10 läsdagar innan sektionsmötet, dessa 
gick ut den 26 mars . Vilket är 10 läsdagar innan mötet. Samtliga handlingar ska vara 
sektionen tillhanda senast 5 läsdagar innan mötet, dessa skickades ut 2 april, vilket är 5 
läsdagar innan mötet.  

Informationschefen råkade av misstag bifoga fel bilagor som inte var av senaste version 
men länken till alla bilagor som också fanns med i mailet var till rätt sådana bilagor och 
hoppas att mötet kan ha överseende med detta.  
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Mötet finner mötet behörigt utlyst.  

 

9.  Rapporter och meddelanden 

Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet finns i bilaga 1. 

 

10.  Val av Revisorer  

Mötet beslutar att till revisorer 19/20 välja Oscar Karmelind och Johanna Frank.  

 

11.  Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020 

Mötet beslutar att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019/2020 skall 
vara 0 kr.  

 

12.  Fastställande av samtliga arvoden för verksamhetsåret 2019/2020 

Mötet beslutar att samtliga arvoden för verksamhetsåret 2019/2020 skall 
vara 0 kr.  

 

13.  Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019/2020 

Klara Pettersson (sektionskassör, styrelsen 18/19) presenterar budget för 
verksamhetsåret 19/20.  

 

Mötet beslutar att fastställa budget för verksamhetsåret 2019/2020 enligt 
förslag. 

 

14. Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet - Andra läsningen  

Propositionen presenteras av Klara Pettersson (sektionskassör, styrelsen 18/19).  

 
Mötet beslutar att bifalla propositionen rörande STBs ekonomiska verksamhet. 

 

15. Proposition rörande Workshopspengar 

Propositionen presenteras av Klara Pettersson (sektionskassör, styrelsen 18/19).  

 
Mötet beslutar att bifalla propositionen rörande Workshopspengar. 

 

16.   Proposition rörande införande av Vegonormen 

Propositionen presenteras av Josefin Bredenberg (vice ordförande, styrelsen 18/19).  

Yrkande gällande formuleringen för vegonormen i punkt 16.2.  
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Följande ändring: 

Från: Om kött serveras under event för sektionens medlemmar ska det vegetariska 
alternativet vara den huvudsakliga rätten och presenteras tydligt. 

Till: Det vegetariska alternativet ska presenteras tydligt och vara den huvudsakliga 
rätten. Om kött serveras under eventet, faller detta alternativ under specialkost. 

 

Mötet beslutar att bifalla propositionen med tillagt yrkande.  

 

17.  Val av Sektionsordförande 

Mötet beslutar att till sektionsordförande 19/20 välja Olivia Geijer. 

 
Mötet ajournerades 19:36.  

Mötet öppnades åter 20:15. 

 
Röstlängden justerades till 69 personer. 

18.  Val av Arbetsmiljöombud 

Mötet beslutar att till arbetsmiljöombud 19/20 välja Felicia Hogan.  

 

19.  Val av Rekryteringsansvarig 

Mötet beslutar att till rekryteringsansvarig 19/20 välja Ella Höglund.  

 

20.  Val av Kreativitetsansvarig 

Valberedningen nominerar Rolf Kargén. Motkandidering av Lisa Åsenius. 

 

Mötet ajournerades 21:14. 

Mötet öppnades åter 21:22. 

 
Mötet beslutar genom sluten votering att till kreativitetsansvarig 19/20 välja Lisa 
Åsenius.  

 

21.  Val av Göransvarig 

Mötet beslutar att till Göransvarig 19/20 välja Ronja Höglund.  

 

22.  Val av Studienämndsordförande Kansliet 

Mötet beslutar att till Studienämndsordförande Kansliet 19/20 välja vakant. 
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23.  Val av Masteransvarig 

Mötet beslutar att till Masteransvarig 19/20 välja vakant. 

 

24.  Val av Alumniansvarig 

Mötet beslutar att till Alumniansvarig 19/20 välja vakant. 

 

25.  Val av Utlandsansvarig 

Mötet beslutar att till utlandsansvarig 19/20 välja vakant. 

 

26.  Val av Revisorssuppleant 

Valberedningen vakant.  

Motkandidering Gustav Myhrinder. 

Mötet beslutar att till Revisorssuppleant 19/20 välja Gustav Myhrinder. 

 

27.  Val av Valberedning 

Mötet beslutar att till valberedningen välja in de nominerade nedan genom 
klumpval, alla nominerade vals in samtidigt. 

• Jonathan Adler 
• Karin Sjöberg 
• Lisa Åsenius 
• William Rudin 
• Gustav Nilsson Björk 

 

28.  Motioner 

Inga motioner. 

 

29.  Interpellationer 

 Inga interpellationer. 

 

30.  Övriga frågor 

Fråga 1: Har vi en update på sektionsryggsäckarna?  

De är på g och kommer att beställas innan sommaren. NärU har löst spons på väskorna. 
Förhoppningen är att nollan ska kunna köpa ryggsäckar redan från start.  

Fråga 2: Vad händer om förtroendeposterna förblir vakanta?  

Styrelsen gör avvägningen om vi ska lysa posterna igen och invalen görs av styrelsen 
samt att sektionen får godkänna kandidaterna på höstmötet. 
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31.  Mötets avslutande 

Mötet avslutades 22:00.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  Rapporter och meddelanden 
 
Bilaga 2  Budget för verksamhetsåret 2019/2020 
 
Bilaga 3  Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet 
Bilaga 4  Proposition rörande Workshopspengar 
Bilaga 5  Proposition rörande införande av Vegonormen 
 
Bilaga 6 Motivering till Valberedningens förslag av kandidater  
 
Bilaga 7 Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi inkl. föreslagna ändringar 
Bilaga 8 Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi inkl. föreslagna 

ändringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilaga 2, 7 samt 8 finns bifogat externt i Drive-mappen för handlingarna. Resterande 
bilagor finns i dessa handlingar.  
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Bilaga 1 

Rapporter och meddelanden 
 

 
Styrelsens arbete fram till idag: 
 

- Haft veckovisa styrelsemöten 

- Utvärderat posterna i festeriet tillsammans med sittande, föregående och 

tillträdande festerichefer 

- Godkänt kandidaterna för Bi6 19/20 

- Utformat och skickat ut en enkät angående sektionsengagemang för att kartlägga 

nuvarande status på sektionen i linje med vårt verksamhetsmål 

- Utvärderat våra verksamhetsmål och planerat för vidare arbete av dessa 

- Planerat om Sektionsaktivas efter för få anmälningar till kryssningen 

- Lyst Valberedning för 19/20 

- Haft en Generationssittning för styrelser genom tiderna 

- Haft stormöte tillsammans med Kansliet för att planera sista tiden av 

verksamhetsåret, överlämningar och utvärderingar 

 

Rapporter och meddelanden från Styrelse och Kansli 
 

Ordförande | Felicia Wahlström 
Sedan Wintermötet har jag arbetat med handlingarna för Vårmötet, planerat 
överlämning till nästa års styrelse och kansli samt gått på diverse möten som OR-L i 
vanlig ordning. Jag har också fortsatt kallat till styrelsens veckovisa möten och planerat 
för dessa. 
 

Vice Ordförande | Josephine Bredenberg 
Sedan förra sektionsmötet har det framförallt varit arbete med kansliet och den nya 
sökperioden. Huvudsakligen har det varit att samordna och skicka ut information 
gällande detta. Vi fick även hjälp av valberedningen och ordnade en infolunch där 
kansliet berättade om sina poster. Utöver det har det varit arbete med proppar, möten 
med styret samt arbete med testamente och att sammanställa så mycket som möjligt för 
att kunna göra en bra överlämning. 
 

Kassör | Klara Pettersson 
Sedan Wintermötet har jag haft fullt upp med att bokföra, fakturerat och haft 
kontinuerlig kontakt med utskottsledarna kring event som rör pengar. Jag har gjort 
årsbudgeten inför nästkommande verksamhetsår tillsammans med resterande 
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styrelsen. Dessutom så har jag planerat generationssittningen för tidigare och 
kommande styrelsen. 
 

Intendent | Emelie Tervo 
Sedan Wintermötet har jag tagit emot ansökningar till Valberedningen 19/20, fixat 
inventarier till förråden och bihålan, hyrt ut sektionens prylar till diverse föreningar 
samt planerat inför sektionsaktivas. 
 

Studienämndsordförande Styrelsen | Marcus Wrangbert 
Sen wintermötet har jag fortsatt mitt dagliga arbete som Snordf inom studienämnden 
och KB-nämnden där vi utvärderat och diskuterat kurser. Jag och Snordf kansliet har 
utsett vinnaren av Minimoroten 2019 som prisas på vårmötet 2019. Jag har även inom 
styret tagit fram en enkät som handlar om sektionsengagemanget som följer ett av våra 
verksamhetsmål. 
 

Informationschef | Anton Björnberg 
Jag har sen Wintermötet arbetat vidare med mitt styrelsearbete och är glad att 
hemsidan fungerar så bra som den gör. Det har vart mycket roligt arbete med 
ansökningsperioder och att få ut info om det till sektionen. 
 

Ledamot | Oscar Zuaw 
Jag har arbetat och färdigställt enkäten angående sektionsengagemang. Jag har även 
planerat sektionsaktivas. 
 

Näringslivsansvarig | Martina Bociluk 
Näringslivsutskottet håller just nu på att arbeta med frågan hur utskottet ska arbeta i 
framtiden. Vi har olika arbetsuppgifter och planerar olika event och företagssamarbeten, 
ett studiebesök hos Cambrex och väskspons är aktuellt. Fokuset i vår är att planera 
höstens event och utbilda nuvarande samt nya utskottsmedlemmar inom 
näringslivsverksamheten. Sätta upp gemensamma mål för kommande verksamhetsår 
och lägga upp en plan för hur utskottet ska arbeta effektivt 
 

Studienämndsordförande Kansliet | Emil Björklund 
Sedan Wintermötet så har vi fortsatt vårt arbete med utvärderingarna för HT2 o VT1. 
Men vi har även anordnat en pluggstuga för tbi-sektionens studenter. Jag o Marcus har 
gått på några ppg-möten o diskuterat programmens struktur och upplägg. 
 

Kreatatvitetsansvarig | Lucas Raihle 
Sedan förra mötet har vi producerat ett par nummer av lithanian, planerat nästa 
systuga, och påbörjat redigering av bilderna från skolfotograferingen. 
 

Rekryteringsansvarig | Elvira Ståhlbrand- 
RekU har haft fullt upp med det sista innan högskoleansökan stänger. Vi har stått på 
Öppet hus i Linköping och Norrköping, samt på ett informationsevent för basåret. Vi har 
även hållit ett hemmissioneringsevent med Ling och MatNat. Framöver ska vi utvärdera 
året och kolla på om man kan få ihop tröjor till mässor där vi representerar sektionen.  
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Göransvarig | Klara Melander 
Sedan förra sektionsmötet har GörU arrangerat en pub, ett pubquiz under Snutteveckan 
och TBY:s Vårbankett tillsammans med Y-aktu. Vi har förutom detta börjat planera 
Amzing Rejs och Beerlympics samtidigt som vi genomför nyintag av medlemmar. 
Därutöver håller vi möten varje vecka och jag går även på kansli- och stormöten. Jag har 
också börjat sammanställa punkter för mitt testamente. 
 
Masteransvarig | Matilda Persson 
Arbetet med att utvärdera masterkurserna går bra! Nu under våren är det färre kurser 
att utvärdera då dem som är inne på sin sista termin är ute och gör sina examensarbeten 
och därför inte läser några kurser. 
 

Utlandsansvarig | Lia Walhagen 
Sedan vintermötet har utskottets instagramkontot startat och utskottet har sedan dess 
kontaktat studenter som varit utomlands för att de ska vilja vara med och inspirera på 
konton med bilder och inlägg. Planering för pub med görU påbörjades under höst/vinter 
men fick läggas på is pga dåliga pubdatum under våren. Detta beslut fattades 
tillsammans med Göran. Planering av ett event för att söka restplatser fick tyvärr också 
ställas in då inga restplatser våren VT20 erbjuds via Liu, vilket kom som något av en 
överraskning. Vi filar istället på ett alternativt evenemang för utlandsstudieintresserade 
på sektionen, ev en informationskväll för att informera om free moveing, då till VT 20. 
Utskottets möten upptogs igen efter tenta-p, dvs förra veckan. Vi jobbar också på att 
försöka sammanställa ett dokument med tidigare TBi-studenter som rest utomlands, 
vilka universitet de varit på, men framförallt vilka kurser de valt och sedan fått 
tillgodoräkna sig efter sin utlandstermin. Detta för att förenkla för framtida studenter att 
hitta kurser som matchar dennes program samt termin då studenten önskar åka. 
 

Arbetsmiljöombud | Therese Brooling 
Sedan Wintermötet har alla AMOs anordnat AMO-veckan för att PR:a oss lite extra. Det 
sektionsöverskridande AMO-projektet "Hjälp! Min vän..." har pågått fram tills vecka 13 
då det var den sista workshopen. Utöver detta har jag deltagit på AMO-råd individuella 
möten med CAMO i Lintek. 
 

Alumniansvarig | Josefin Flach 
Sedan Wintermötet har vi i alumniutskottet haft lunchföreläsning med en alumn. Vi har 
även haft en lyckad alumnpub här i Linköping samt planerar en i Stockholm i slutet av 
april. Just nu arbetar vi med alumnibladet som är sektionens alumntidning samt har 
utsett årets Tbi-alumn, vilket kommer publiceras inom kort. Utöver det har vi varje 
månad lagt upp månadens alumn och jag har gått på möten med kansliet och 
alumnirådet. 
 

Fadderihöfvding 2019 | Mathilda Sjöström 
Urfadderiet har börjat planera Nolle-P med både arrangemang och klassrumsbesök. 
Arbetet med stassarna är igång och vi har regelbundna gückelträningar. Vi har varit på 
fadderistutbildning tillsammans med de andra fadderierna på TekFak. Vi har satt ihop 
gruppkontrakt, mål med vårt arbete samt haft individuella utvecklingssamtal och en stor 
gruppdynamikövning. 
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Festerichef 18/19 | Ronja Höglund 
Sedan Wintermötet har Bi6 arrangerat och utvärderat Snuttefilmen 2019. Vi har också 
fått efterträdare som vi jobbar med inför deras kommande verksamhetsår. Vi har 
påbörjat arbetet inför kommande event vi har med andra, såsom Pi-balen som vi 
arrangerar tillsammans med D-Aktu och Sommarsittsen vi har med Vi-ling. Samtidigt 
planerar vi några fler event och våra sista jobbpass innan vårt verksamhetsår är slut. 
 
Festerichef 19/20 | Judit Kansbod 
Sedan Wintermötet har resterande Bi6 19/20 valts in efter utvärdering av tidigare 
poster och en del poständringar. Vi har så smått börjat förbereda vårt kommande 
verksamhetsår, ha regelbundna möten samt börjat planera våra första arrangemang. Vi 
har även skrivit gyckel samt gjort presentations- och taggfilmer.  
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Bilaga 3 

Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet 
 

Bakgrund  

Tidigare år har fadderiets, festeriets och styrelsens resultat sammanställts och styrelsen 
har lagt fram en proposition rörande disposition av vinst eller förlust. Föregående års 
revisorer ansåg att det är lite missvisande att sammanställa vinsten och att vi istället 
borde fokusera på varje enhet var för sig då det är viktigast att se att varje enhet går 
runt i det stora hela.  

För att fadderiet och festeriet ska ha möjlighet att utveckla sina verksamheter förslår 
styrelsen att utskotten själva ska ha möjlighet att lägga fram en motion huruvida en 
eventuell vinst ska spenderas och att de tre parternas ekonomi ska redovisas var och en 
för sig.  

Om denna uppdelning av resultatet sker så är planen på längre sikt är att de två 
utskotten ska jobba upp varsin egen buffert där de kan ta pengar från om de backar 
något år och där de kan lägga fram en motion att sätta in pengar om de skulle gå med 
vinst. Skulle det inte finnas pengar på buffertkontot för att täcka upp en förlust så kan 
utskottet få ta ett lån från sektionsbufferten som skall återbetalas inom avtalad tid. De 
två utskottens buffertar ska sikta på att ligga på 1/4 prisbasbelopp. Detta föreslår 
styrelsen att specificera i reglementet.  

Sedan vi bytte bokföringsprogram till Fortnox har vi inte möjlighet att få ut en 
sammanställd balansräkning av alla 3 parter så därför måste punkten om vad som 
åligger kassören korrigeras.  

Efter samtal med sittande kassör i fadderiet önskas även en ökning i fadderiets 
buffertbelopp till 30 000 kr från nuvarande 20 000 kr då det under våren är många 
kostnader för fadderiet men inga inkomster.  

 
Därför yrkar styrelsen 

att i stadgan ändra följande: 

Från: 

4.15. Det åligger sektionsmötet att på Höstmötet   
• Behandla avgående styrelsens ekonomi  

• Behandla föregående fadderiets slutgiltiga resultat samt balansräkning  

• Behandla avgående festeriets ekonomi  

• Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från 
föregående verksamhetsår  
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• 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 Fadderihöfvding  

• Välja Fadderikassör   

• Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen. 

• Om STB anordnar BTD nästkommande år, välja en BTD-projektledare.   

  
Till:  

4.15. Det åligger sektionsmötet att på Höstmötet   
• Behandla avgående styrelsens slutgiltiga resultat samt balansräkning 

• Besluta om fastställelse av styrelsens resultat och balansräkning 

• Besluta om disposition beträffande styrelsens vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen   

• Behandla föregående fadderiets slutgiltiga resultat samt balansräkning  

• Besluta om fastställelse av fadderiets resultat och balansräkning  
• Besluta om disposition beträffande fadderiets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen   

• Behandla avgående festeriets slutgiltiga resultat samt balansräkning 

• Besluta om fastställelse av festeriets resultat och balansräkning  
• Besluta om disposition beträffande festeriets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen   

• Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från 
föregående verksamhetsår  

• Besluta om ansvarsfrihet för föregående styrelse  
• Välja Fadderihöfvding  

• Välja Fadderikassör   

• Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen. 

• Om STB anordnar BTD nästkommande år, välja en BTD-projektledare.   
 

att i reglementet ändra följande: 

Från: 

3.3.4 Det åligger kassören att   

• Handha sektionens ekonomi   
• Leda kassörsgruppen som består av sektionskassör, festerikassör 

och fadderikassör 
• Förvalta sektionens kassa och föra bok över sektionens inkomster 

och utgifter   
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• Upprätta sektionsstyrelsens förslag till budget för kommande 
verksamhetsår   

• Upprätta bokslut efter avslutat verksamhetsår   
• Tillse att bokslut för fadderi och festeri genomförs   
• Efter genomfört verksamhetsår samredovisa fadderiets samt 

festeriets resultat i sektionens sammanställda resultat och 
balansräkning 

• Tillse att de behörigheter anknutna till sektionens ekonomi 
överensstämmer med de som beslutats under sektionens möten 

• Tillse att skatteverket, banken eller liknande instanser ges tillgång 
till uppdaterade uppgifter om sektionens firmatecknare  

Till:  

3.3.4 Det åligger kassören att   

• Handha sektionens ekonomi   
• Leda kassörsgruppen som består av sektionskassör, festerikassör 

och fadderikassör 
• 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 samredovisa fadderiets samt 

festeriets resultat i sektionens sammanställda resultaträkning 
• Tillse att de behörigheter anknutna till sektionens ekonomi 

överensstämmer med de som beslutats under sektionens möten 
• Tillse att skatteverket, banken eller liknande instanser ges tillgång 

till uppdaterade uppgifter om sektionens firmatecknare   

 

 
Från:  

7.1.2 Festeriet inleder sitt verksamhetsår med ett buffertbelopp på 50 000 kr, 
exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999kr per person, 
för representation, från sektionens kapital.   

Till:  

7.1.2 Festeriet inleder sitt verksamhetsår med ett buffertbelopp på 50 000 kr, 
exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999kr per person, 
för representation, från sektionens kapital. Festeriet har dessutom en 
ekonomisk buffert på 1/4 prisbasbelopp på ett sparkonto. Finns det ej 
pengar på sparkontot för att täcka upp en förlust kan ett lån tas från  

sektionsbufferten som skall återbetalas inom avtalad tid. 
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Från:  

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

exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999 kr per 
person, för representation, från sektionens kapital.  

Till:  

 

8.1.2 Fadderiet inleder sitt verksamhetsår med ett buffertbelopp på 30 000 kr, 
exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999 kr per 
person, för representation, från sektionens kapital. Fadderiet har 
dessutom en ekonomisk buffert på 1/4 prisbasbelopp på ett sparkonto. 
Finns det ej pengar på sparkontot för att täcka upp en förlust kan ett lån 
tas från sektionsbufferten som skall återbetalas inom avtalad tid. 
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Bilaga 4 

Proposition rörande Workshopspengar 
___________________________________________________________________________ 
 
Bakgrund  

På Höstmötet 2018 beslutades att en del av föregående års vinst skulle läggas på att 
hålla en Workshop i Hållbart engagemang, till en summa av 4440 kr. Denna Workshop 
visade sig sedan kunna finansieras via en äskning från nämnden. Styrelsen anser dock 
att dessa pengar borde läggas på sektionens medlemmar i form av ytterligare en 
Workshop med liknande tema. 

 

Därför yrkar styrelsen 
att den undanlagda summan på 4440 kr sparas till nästkommande års styrelse för att 
anordna en Workshop för sektionens medlemmar under Hösten 2019. 

 



2019-04-09 
Sektionen för Teknisk Biologi        
Kårallen, Linköpings Universitet 
581 83 Linköping  
 

21 
AB TB JF FW 

Bilaga 5 

Proposition rörande införande av Vegonormen 
___________________________________________________________________________ 
 
Bakgrund 
Köttindustrin står för en stor del av utsläppen och har en stor negativ klimatpåverkan. 
Då STB ska sträva efter att vara en grönare sektion och göra skillnad där möjlighet ges, 
är det därför en bra idé att införa den så kallade “Vegonormen” på sektionen. 
Vegonormen syftar till att öka tillgängligheten och marknadsföringen av vegetariska 
alternativ på event samt göra valet av vegetarisk och vegansk mat till en självklarhet, för 
att på så sätt minska köttkonsumtionen och bidra till ett mer hållbart klimat. 
 

Därför yrkar styrelsen 
att i reglementet införa följande; 
 
16. Vegonormen 
16.1. Alla event som hålls för sektionens medlemmar där mat serveras ska det 
arrangerande utskottet för eventet utgå ifrån att den som köper matbiljett ska ha det 
vegetariska alternativet.  
 
16.2. Om kött serveras under event för sektionens medlemmar ska det vegetariska 
alternativet vara den huvudsakliga rätten och presenteras tydligt. 
 

16.3. Utskotten ska varje termin sträva efter att minst hälften av de arrangerade eventen 
är helvegetariska.  
 

16.4. Vid samarbete med andra sektioner, ska vegonormen alltid presenteras som 
förslag från STBs utskott under planering inför eventet. 
 

 
Att införa Vegonormen som punkt 16 i reglementet samt att flytta punkten Övriga 
dokument i reglementet till punkt 17. 
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Bilaga 6 

Motivering till valberedningens förslag av kandidater 
 

 
Revisorer 19/20: 
Oscar Karmelind 
På intervjun gav Oscar ett seriöst intryck samt visade på stort intresse för revisor 
arbetet. Han verkar vara en driven och utåtriktad person. Vi tror Oscar kommer kunna 
vara ett bra bollplank för ekonomiska frågor och sköta arbetet bra. Valberedningen har 
därför valt att nominera Oscar Karmelind till Revisor 19/20. 
 
Johanna Frank 
Johanna verkar vara en lugn och strukturerad person med stort intresse för revisor 
arbetet. Hon har relevanta erfarenheter då hon jobbar på bank samt bra insikt i vad 
arbetet innebär. Valberedningen har därför valt att nominera Johanna Frank till Revisor 
19/20. 
 
Sektionsordförande 19/20: Olivia Geijer 
Olivia ger intrycket av struktur och trygghet. Hon har en god syn på vad ledarrollen 
innebär samt hur hon ska uppfylla denna. Med merit från urfadderiet har hon fått inblick 
för hur ett grupparbete bör fungera och vad det innebär att ta på sig ansvar. Hon har ett 
brinnande engagemang för sektionen och har klara visioner för en roll i styret. 
Valberedningen väljer därför att nominera Olivia Greijer till Ordförande i Styret 19/20. 
 
Arbetsmiljöombud 19/20: Felicia Hogan 
Felicia brinner för sektionen och arbetet som AMO passar henne väl. Hon har mycket 
relevanta erfarenheter från bl.a. Bi6 17/18, LARM och annat ideellt arbete. Hon verkar 
lugn, strukturerad och gav ett seriöst intryck. Felicia verkar väl insatt i arbetet och har 
mycket idéer för kommande läsår gällande arbetsmiljön.  
Valberedningen har därför valt att nominera Felicia Hogan till Arbetsmiljöombud 19/20. 
 
Rekryteringsansvarig 19/20: Ella Höglund 
Ella har varit med i RekU under det här året och har därifrån god insikt i utskottets 
arbete. Hon verkar vara en lugn och trygg person som kommer kunna driva utskottets 
arbete väl. Därför väljer Valberedningen att nominera Ella Höglund till 
Rekryteringsansvarig 19/20. 
 
Kreativitetsansvarig 19/20: Rolf Kargén 
Rolf är en ansvarfull och hårt arbetande individ. Han har goda idéer som han med ett 
klart ledarskap vill föra KreatU kreativt framåt. Rolf har varit med sedan begynnelsen av 
kreatu och har därför god insikt i hur utskottet fungerar och hur ledarskapet har 
bedrivits. Han har även varit projektkoordinator och varit delaktig i ett flertal 
projektarbeten på både D-sektionen och TBi-sektionen, eftersom att han pluggar två 
utbildningar. Med mycket meriter och en flitig bakgrund så har vi i Valberedningen valt 
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att nominera Rolf Kargén till Kreativitetsansvarig 19/20.  
 
Göransvarig 19/20: Ronja Höglund 
Ronja är en inlyssnande person som verkligen vill vara delaktig i sektionen och dess 
arbete. Hon har mycket god erfarenhet av att leda en grupp, bland annat som tidigare 
chef i Bi6. Hon har även mycket tankar om vad hon vill åstadkomma som GörAn och med 
sin medverkan i kansliet. Därför väljer Valberedningen att nominera Ronja Höglund till 
Göransvarig 19/20. 
 
Studienämndsordförande Kansliet 19/20: Vakant 
 
Masteransvarig 19/20: Vakant 
 
Alumniansvarig 19/20: Vakant 
 
Utlandsansvarig 19/20: Vakant 
 
Revisorsuppleant 19/20: Vakant 
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Justeringspersoner 

 
 
 
 

Sektionsordförande 18/19 
Felicia Wahlström 
 
 
 

Informationschef 18/19 
Anton Björnberg 
 
 
 

Justeringsperson 
Therese Brooling 
 
 
 

Justeringsperson 
Josefin Flach 
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