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Kallelse  
 
Hej sektionen! 
 
Nu börjar det närma sig årets första sektionsmöte allt mer där bland annat Styret samt Bi6 Chef 
och Kassör 19/20 ska väljas in! Bifogat finner ni den preliminära föredragningslistan till 
Wintermötet. 
 
Nedan följer lite information i kort: 
När: Onsdag 13 februari kl. 18:00 (Insläpp kl. 17:30) 
Var: A2, A-huset 
 
Alla anmälda kommer att bli bjudna på mat och fika under mötet. Alla som planerar att gå på  
mötet ska anmäla sig. Anmälan måste vara inne SENAST den 6:e februari kl. 23:59 för att 
man ska vara garanterad mat. Anmälan sker via detta formulär: 
https://goo.gl/forms/LcRqlN71lJk8sOHs1  
 
Har du glömt att förnya ditt medlemskap? Lugn, här kommer ännu en gång 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/LcRqlN71lJk8sOHs1
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. Behandling av preliminärt resultat samt balansräkning för Fadderiet 2018 
11. Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet 
12. Proposition rörande sektionsmötets beslutsprotokoll 
13. Fyllnadsval av Fadderikassör 2019 
14. Val av Ordförande 19/20 
15. Val av Vice Ordförande 19/20 
16. Val av Sektionskassör 19/20 
17. Val av Näringslivsansvarig 19/20 
18. Val av Studienämndsordförande Styret 19/20 
19. Val av Informationschef 19/20 
20. Val av Intendent 19/20 
21. Val av Ledamot 19/20 
22. Val av E-kolvsansvarig 19/20 
23. Val av Festerichef 19/20 
24. Val av Festerikassör 19/20 
25. Motioner 
26. Interpellationer 
27. Övriga frågor 
28. Mötets avslutande  
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Beslutsförslag 
 

 

15. Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet 
  Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

16. Proposition rörande sektionsmötets beslutsprotokoll 
  Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

17. Fyllnadsval av Fadderikassör 2019 
  Att till Fadderikassör 2019 välja Adam Lång, KB2civ. 
 

18. Val av Sektionsordförande 19/20 
  Att till Sektionsordförande 19/20 välja Vakant. 
 

19. Val av Vice ordförande 19/20 
  Att till Vice ordförande 19/20 välja Petronella Engström, TB2. 
 

20. Val av Sektionskassör 19/20 
  Att till Sektionskassör 19/20 välja Fredrik Heino, TB2. 
 

21. Val av Näringslivsansvarig 19/20 
  Att till Näringslivsansvarig 19/20 välja Karl Berglund, TB2. 
 

22. Val av Studienämndsordförande Styret 19/20 
  Att till Studienämndsordförande 19/20 välja Beatrice Fusaru, KB3civ. 
 

23. Val av Informationschef 19/20 
  Att till Informationschef 19/20 välja Sara Kling, TB2. 
 

24. Val av Intendent 19/20 
  Att till Intendent 19/20 välja Shadia Islam, TB2. 
 

25. Val av Ledamot 19/20 
  Att till Ledamot 19/20 välja Johanna Hamner, KB2civ. 
 

26. Val av E-kolvsansvarig 19/20 
  Att genom tävling välja E-kolvsansvarig 19/20. 
 

27. Val av Festerichef 19/20 
  Att till Festerichef 19/20 välja Judit Kansbod, KB1. 
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28. Val av Festerikassör 19/20 
  Att till Festerikassör 19/20 välja Oliver Batista Gröndahl, KB1. 
 

29. Motioner 

a) Bidrag för vegetarisk mat 
Att avslå motionen i sin helhet. 

b) Inköp av grillbestick 
Att bifalla motionen i sin helhet. 
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Mötesprotokoll  
 
1. Mötets öppnande 

Sektionsordförande Felicia Wahlström förklarar mötet öppnat kl. 18:31. 

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 Josefin Flach och Martina Bociluk till justeringspersoner 

tillika rösträknare. 

5. Justering av röstlängden 

 
Röstlängden justeras till 78 personer. 

 
Mötet beslutar att röstlängden justeras löpande under mötet. 

6. Adjungeringar 

Oliver Schultz adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.  

7. Fastställande av föredragningslistan 

 

Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag.  

8. Mötets behöriga utlysande 

Enligt stadgarna ska tid och lokal skickas ut till sektionen 15 läsdagar innan 
mötet, detta skickades ut 23 januari, vilket är 15 läsdagar innan mötet. 
Föredragningslistan och kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast 10 
läsdagar innan sektionsmötet, dessa gick ut den 30 januari. Vilket är 10 läsdagar 
innan mötet. Samtliga handlingar ska vara sektionen tillhanda senast 5 läsdagar 
innan mötet, dessa skickades ut 6 februari, vilket är 5 läsdagar innan mötet.  

 
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

9. Rapporter och meddelanden 

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

 
Mötet beslutar att lägga Rapporter och meddelanden till handlingarna. 

10.  Behandling av preliminärt resultat samt balansräkning för Fadderiet 2018 

Gustav Myhrinder (Fadderikassör 2018) presenterar Fadderiet 2018 ekonomi. 
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Behandling av Fadderiet 2018 med ekonomisk berättelse finns att läsa i bilaga 2a, 
2b, 2c. 

 
Mötet beslutar att lägga resultatrapporten för Fadderiet 2018 till handlingarna. 

11.  Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet 

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

Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet finns att läsa i bilaga 3. 

 
Mötet beslutar att bifalla propositionen utan ändring. 

12.  Proposition rörande sektionsmötets beslutsprotokoll 

Propositionen presenteras av Anton Björnberg (informationschef, styrelsen 
18/19). 

 
Mötet beslutar att välja in Marcus Wrangbert som tillfällig mötesekreterare 
under propositionens presentation. 

 
Proposition rörande sektionsmötets beslutsprotokoll finns att läsa i bilaga 4. 

  
Mötet beslutar att bifalla propositionen utan ändring. 

13.  Fyllnadsval av Fadderikassör 2019 

 

Mötet beslutar att till Fadderikassör 2019 fyllnadsvälja Adam Lång. 

14.  Val av Ordförande 19/20 

Mötet beslutar att till Ordförande 19/20 välja Vakant. 

 
Röstlängden justerades till 75 personer. 

 
15.  Val av Vice Ordförande 19/20 

 

Mötet beslutar att till Vice Ordförande 19/20 välja Petronella Engström. 

 

Röstlängden justerades till 77 personer. 

 

16.  Val av Sektionskassör 19/20 

Mötet beslutar att till Sektionskassör 19/20 välja Fredrik Heino. 

 
Mötet ajourneras till 20:10.  

Mötet öppnades igen 20:15. 
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Röstlängden justerades till 73 personer. 

 
17.  Val av Näringslivsansvarig 19/20 

Kandidaten är tyvärr sjuk och kan inte närvara. Istället svarar Sara Kling på 
frågor ställda till kandidaten och läser upp hans presentation.  

 
Mötet beslutar att till Näringslivsansvarig 19/20 välja Karl Berglund. 

18.  Val av Studienämndsordförande Styret 19/20 

Mötet beslutar att till Studienämndsordförande Styret 19/20 välja Beatrice 
Fusaru.  

19.  Val av Informationschef 19/20 

Mötet beslutar att till Informationschef 19/20 välja Sara Kling. 

20.  Val av Intendent 19/20 

Mötet beslutar att till Intendent 19/20 välja Shadia Islam. 

21.  Val av Ledamot 19/20 

Mötet beslutar att till Ledamot 19/20 välja Johanna Hamner. 

22.  Val av E-kolvsansvarig 19/20 

Mötet beslutar att till E-kolvsansvarig 19/20 välja Beatrice Fusaru. 

23.  Val av Festerichef 19/20 

Mötet beslutar att till Festerichef 19/20 välja Judit Kansbod. 

24.  Val av Festerikassör 19/20 

Mötet beslutar att till Festerikassör 19/20 välja Oliver Batista Gröndahl. 

25.  Motioner 

 
Motion 1: Motion rörande bidrag för vegetarisk mat.  

Motionärerna, Fredrik Heino och Petronella Engström, presenterar sin motion 
för mötet.  

Mötet beslutar att avslå motionen i sin helhet. 

 
Motion 1 med tillagt yrkande: Att ändra på formuleringen i motionen. 
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Mötet beslutar att avslå motionen med yrkande i sin helhet. 

 
Motion 2: Inköp av grillbestick.  

Motionären, Christina Hedner, presenterar motionen för mötet. 

Mötet beslutar att avslå motionen i sin helhet. 

 
Motion 2 med tillagt yrkande: Att köpa in grillborste för de resterande pengarna. 
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Mötet beslutar att bifalla motionen med yrkande i sin helhet. 

  

26.  Interpellationer 

Inga interpellationer. 

27.  Övriga frågor 

Mötet ställer frågor om, 

• Att TBi-sektionen ska införa den så kallade vegonormen. Är sektionen 
eniga? 

• Svar: Sektionens anser att styrelsen bör lägga till vegonormen i 
reglementet. 

• Förslag:  Styrelsen lyfter punkten som en proposition att ändra 
reglementet vid nästa sektionsmöte, Vårmötet. 

Mötet beslutar att godkänna förslaget  i sin helhet.  

28.  Mötets avslutande 

Mötesordförande Felicia Wahlström förklarar mötet avslutat kl. 22:18. 

 

  



2019-02-13 
Sektionen för Teknisk Biologi        
Kårallen, Linköpings Universitet 
581 83 Linköping  
 

11 
FW AB MB JF 

Bilagor 
 

Bilaga 1  Rapporter och meddelanden 
 
Bilaga 2A  Preliminär resultatrapport för Urfadderiet 2018 
Bilaga 2B  Preliminär balansrapport för Urfadderiet 2018 
Bilaga 2C  Preliminär ekonomisk berättelse för Urfadderiet 2018 
 
Bilaga 3  Proposition rörande STBs ekonomiska verksamhet 
Bilaga 4  Proposition rörande sektionsmötets beslutsprotokoll 
 
Bilaga 5 Motivering till valberedningens förslag av kandidater 
 
Bilaga 6A Motion rörande Bidrag för vegetarisk mat 
Bilaga 6B Motionssvar till Bidrag för vegetarisk mat 
Bilaga 6C Motion rörande Inköp av grillbestick 
Bilaga 6D Motionssvar till Inköp av grillbestick 
  
 
Bilaga 7 Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi inkl. föreslagna ändringar 
Bilaga 8 Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi inkl. föreslagna 

ändringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilaga 2A-2C, 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 

- Färdigställt och publicerat den nya hemsidan 

- Gjort projektplaner för verksamhetsmålen utifrån verksamhetsplanen 

- Lyst och tillsatt Urfadderist Kassör 2019 

- Godkänt kandidaterna för Urfadderiet 2019 

- Godkänt budgeten för Snuttefilmen 2019 

- Varit på Unga forskares riksstämma i Lund och Polystyren i Uppsala 

- Skrivit på avtal för ett till förråd i B-huset 

- Haft stormöte tillsammans med Kansliet och halvårsutvärderat verksamheten 

samt pratat planer för vårterminen 2019 

- Utsett fokusgrupper som planerar bl.a. Sektionsaktivas, generationssittning för 

gamla styrelser samt en rektorsmiddag 

- Haft Workshop om hållbart engagemang med Studenthälsan 

 

Rapporter och meddelanden från Styrelse och Kansli 
 

Ordförande | Felicia Wahlström 
Det kontinuerliga arbetet med bla. styrelsemöten varje vecka, ordföranderåd varannan 
vecka och kontakt med diverse parter har fortgått utan konstigheter. Jag har utöver 
detta varit med i den fokusgrupp som planerat Workshopen samt arbetat med alla 
handlingar till Wintermötet. Jag har också gjort mallar och sammanställningar för de 
olika dokument som används till handlingarna för att underlätta för tillträdande styrelse 
när dessa ska göras till sektionsmöten i framtiden. 
 

Vice Ordförande | Josephine Bredenberg 
Utöver styrelsearbete och kansliarbete har jag hållit i Urf-kassör intervjuer och varit 
med på godkännandemötet för Urfadderiet 19 och gjort diverse tryck till event och 
instagram-bilder. Sett över testamentet och ordnat med det samt börjat spåna på hur vi 
ska PRa kanslipostena fram tills vårmötet.  
 

Kassör | Klara Pettersson 
Sedan Höstmötet så har jag kontinuerligt fört bok över sektionens ekonomi, haft möten 
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med kassörsgruppen och gått på kassörsråd med Lintek och de andra TekFak 
kassörerna. Jag har sammanställt och redovisat alla nämndäskningar för hela året 2018, 
skickat in till Lintek och de har blivit godkända. Jag har även haft hand om alla 
inbetalningar för olika sittningar och event som alla olika utskott har arrangerat. 
 

Intendent | Emelie Tervo 
Den senaste tiden har jag arbetat med diverse styrelsearbete, som exempelvis 
verksamhetsmål och workshopen. Jag har haft intervjuer för att tillsätta posten URF-
kassör. Jag har planerat och fixat med det nya förrådet. Jag har även fortsatt mitt arbete 
med att hyra/låna ut TBi-sektionens ägodelar till diverse föreningar. 
 

Studienämndsordförande Styrelsen | Marcus Wrangbert 
Sen höstmötet har jag varit på flera möten med Nämnden där vi bl.a. diskuterat 
kursutvärderingarna som gjorts under HT1. Har även varit på en inspirationsdag som 
anordnades av Lintek vilket var givande. Utöver detta så har jag tillsammans med en 
fokusgrupp inom styret lanserat den nya hemsidan för sektionen och har tillsammans 
med studienämnden anordnat ännu en pluggstuga som hölls innan julen. 
 

Informationschef | Anton Björnberg 
Jag har arbetat på med diverse info-c uppgifter och arbetat på gemensamma 
styrelseuppgifter ihop med styret. Hemsidan lanserades på nyårsafton så arbetet med 
den är självklart rullande. Sedan hunnit med diverse sektionsmail och börjat på arbetet 
med att uppdatera våra sociala medier, exempelvis kollat på nya alternativ istället för 
facebook. 
 

Ledamot | Oscar Zuaw 
Efter höstmötet följde jag med och representerade sektionen på Polystyren i Uppsala. Vi 
har även arbetat hårt för att lansera den nya hemsidan innan årsskiftet. Jag har även 
påbörjat arbetet med verksamhetsmålet rörande sektionsengagemang, samt att 
planeringen för sektionsaktivas har börjat. 
 

Näringslivsansvarig | Martina Bociluk 
Sedan höstmötet har jag i vanlig ordning kallat till lunchmöten, gått på kanslimöten, 
näringslivsråd med andra Tekfak-näringslivsansvariga och haft sponsmöten inom 
sektionen. Vi uppdaterade produktportföljen och genomförde två kvällsevent. Deltagit 
på NärU-meetupen på Mjärdevi som var en workshop för alla näringslivsutskott på LiU 
där vi fick utbyta erfarenheter och kontakter. Utskottet har haft en kick-off och arbetar 
med vårens och höstens event. Planerar två studiebesök och en del lunchföreläsningar. 
Arbetet består mycket av mailande och en del möten. Vi samarbetar mer med andra 
sektioner för att stärka studentnyttan. 
 

Studienämndsordförande Kansliet | Emil Björklund 
Efter höstmötet så har vi arrangerat excelföreläsningen för TBi-sektionen, det gick 
superbra! Alla var supernöjda! Sedan dess har vi även genomfört utvärderingarna för 
HT-2. Vi har även anordnat en pluggstuga i december. 
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Kreatatvitetsansvarig | Lucas Raihle 
Kreatu har sedan höstmötet gjort två nummer till lithanian, anordnat ytterligare en 
systuga, fotograferat klasser och utskott i sektionen, anordnat TBI-sektionens 
julkalender och hjälpt Bi6 med skyltar till event. 
 

Rekryteringsansvarig | Elvira Ståhlbrand- 
RekU har sedan höstmötet haft hemmissioneringsfika och informerat om 
hemmissionering. Vi har även uppdaterat texten om hemmissionering till den nya 
hemsidan. Utöver det har vi inte gjort så mycket, vi håller just nu på att ladda om inför 
den nya terminen och den sista rekryteringsperioden. 
 

Göransvarig | Klara Melander 
Sedan höstmötet har GörU arrangerat ett besök på Yoump, en cykelfest och filmmys 
tillsammans med KreatU i november och december. Arrangemangen har gått bra, trots 
lite varierande uppslutning. Skidresan till Åre har genomförts då Wintermötet äger rum 
och förhoppningsvis har alla haft en kul resa! Många har anmält sig till att gå på Spex 
tillsammans med oss vilket var oväntat men väldigt roligt. Härnäst väntar Tagga- Snutte 
Puben och planeringen inför de större arrangemangen Beerlympics och Amazing Rejs 
som redan har startat. Vi förväntar oss utöver detta att genomföra ett nytt intag av 
medlemmar inom kort. 
 

Utlandsansvarig | Lia Walhagen 
Utlandsutskottets första Instagramkonto har startats för att influera, inspirera och 
informera studenter om utlandsstudier. På kontot har studenter som tidigare varit 
utomlands fått gästa och hålla i kontot under en vecka. De har lagt ut bilder och stories 
från sin tid utomlands. Sedan har även påminnelser om att söka utlandsstudier för 
HT19/VT20 har gått ut i båda fb-kanalerna och på Instagram. Utskottet tog även till vara 
på sektionens julkalender och hade en lucka där våra kanaler på sociala medier 
marknadsfördes. Planering för en Utlandspub med GörU har påbörjats och datum för 
pub spikats. För tillfället planeras en informationskväll/event för att informera om vilka 
möjligheter som finns till att göra en "freemove" eller att ansöka om utlandsstudier via 
Liu. Vårens första utskottsmöte kommer att äga rum i nästa vecka. 
 

Arbetsmiljöombud | Therese Brooling 
Sedan höstmötet har jag tillsammans med projektgruppen till ”Hjälp! Min vän är...” gjort 
den sista planeringen inför workshopparna som berör psykisk ohälsa, samt genomfört 
tre av dessa. Jag har dessutom deltagit på AMO-råd, samt haft planeringsmöten för AMO-
veckan som går av stapeln vecka 10. 
 

Alumniansvarig | Josefin Flach 
Sedan Höstmötet har mycket fokus legat på heltidssittningen som vi arrangerade för 
sektionens femmor i slutet av januari. Utöver det har vi i utskottet anordnat en 
alumnipub nere i Göteborg. Nu har vi även fått in tillräckligt med svar för vår Placement 
report. Det är en enkät som alumner fyller i och är en till för att vara inspiration för 
nuvarande studenter. Denna håller på att sammanställas och planeras för att sedan 
delas med hela sektionen samt alumner. Jag har varit på alumnirådsmöten med 
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resterande alumniansvariga i Tekfak, där vi delar erfarenheter och problem som stötts 
på. Vi ska även börja ta emot nomineringar för årets Tbi-alumn nu i februari. 
 
Fadderihöfvding 2018 | Kajsa Tunedal 
Sedan höstmöte har Urfadderiet 2018 gjort en överlämning till Urfadderiet 2019 med 
testamenten och beskrivningar av vårt år. Vi har även anordnat en visning av nollep-
filmen där vi serverade julmat, samt haft regelbundna planeringsmöten inför slutet av 
vårt verksamhetsår. 
 

Fadderihöfvding 2019 | Mathilda Sjöström 
Sedan förra sektionsmötet har fadderiet för 2019 valts in och startats upp. Vi har haft 
kick off för att lära känna varandra lite, haft överlämning med förgående års fadderi och 
börjat planera upp arbetet inför Nolle-P 2019. 
 

Festerichef | Ronja Höglund 
Sedan höstmötet har vi arrangerat Herr och Dam och ett Panta Mera event för att samla 
in pengar till musikhjälpen. Vi har också förberett allt inför Snutte och påbörjat vår PR-
period i för festen. 
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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 sektionsmötets beslutsprotokoll 
___________________________________________________________________________ 
 
Bakgrund  

Informationschefen på sektionen har kommit fram till att en vecka är för kort tid för att 
hinna justera ett beslutsprotokoll för ett sektionsmöte. En tid på två veckor för justering 
skulle därför underlätta arbetet.  
 

Därför yrkar styrelsen 
att i stadgan ändra följande: 

 

Från:   
  

4.11. Vid sektionsmöte skall föras beslutsprotokoll, vilket inom en vecka skall 
framställas i minst ett exemplar som ska arkiveras.  

 
 

Till:  

4.11. Vid sektionsmöte skall föras beslutsprotokoll, vilket inom två veckor 
skall framställas i minst ett exemplar som ska arkiveras.  
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Bilaga 5 

Motivering till valberedningens förslag av kandidater 
 

 
Sektionsordförande 19/20: Vakant 
 
Vice ordförande 19/20: Petronella Engström, TB2 
Under sin intervju visade Petronella på ett stort driv och engagemang. Hon verkar vara 
en strukturerad och ambitiös person som brinner för sektionens utveckling. Petronella 
har tidigare erfarenheter från att vara sektionsaktiv och är sittningsansvarig i Bi6 och 
har därmed erfarenheter av ledarroll. Valberedningen anser att med dessa egenskaper 
och erfarenheter skulle Petronella passa bra till posten och har därför valt att nominera 
Petronella Engström till Vice ordförande i styret 19/20. 
 
Sektionskassör 19/20: Fredrik Heino, TB2 
Fredrik har goda erfarenheter från bland annat Bi6 där han var kassör under året 
18/19, detta har gett honom goda kunskaper inom bokföring och ekonomi. Han verkar 
även engagerad och brinna för sektionens styrelsearbete. Vi kan se detta då han pratar 
engagerat om det ekonomiska arbetet och hur man kan utveckla det vidare. Fredrik är 
självsäker, avslappnad och kan skilja på fritid och arbete effektivt. Valberedningen väljer 
därför att nominera Fredrik Heino som kassör i Styret 19/20. 
 
Näringslivsansvarig 19/20: Karl Berglund, TB2 
Karl är en strukturerad person som är väldigt ambitiös i sitt arbete. Han har mycket 
relevanta erfarenheter för posten som Näringslivsansvarig då han suttit som 
Sponsansvarig i Bi6 18/19 och även haft ett nära samarbete med TBi-sektionens 
näringslivsutskott, NärU. Karl brinner för sektionen, dess utveckling och arbetet kring 
samarbeten mellan sektionen och näringslivet. Därför har valberedningen valt att 
nominera Karl Berglund som Näringslivsansvarig i Styret 19/20. 
 
Intendent 19/20: Shadia Islam, TB2 
Shadia är en strukturerad och karismatisk person som är väldigt bra på att 
kommunicera. Hon har tidigare erfarenheter av företagskontakt och beställningar 
genom hennes år i Bi6. Hon visar ett tydligt engagemang och intresse för styrelsearbete 
och skulle vilja se ett större samarbete inom sektionen. Shadia har även en tydlig 
struktur och förmåga att planera för sina engagemang idag. Valberedningen väljer 
därför att nominera Shadia Islam till Intendent i Styret 19/20. 
 
Informationschef 19/20: Sara Kling, TB2 
Sara är en utåtriktad person, full med energi. Hon har under året suttit som Regissör & 
PR i Bi6, där hon fått en mängd erfarenheter relevanta för posten. Hon har haft mycket 
kontakt, både via mail och telefon, med företag och föreningar. Sara har även viss 
erfarenhet av webbdesign och wordpress. Hon har en öppen och positiv inställning till 
arbetet och en vilja att utveckla sektionen. Valberedningen väljer därför att nominera 
Sara Kling till Informationschef i Styret 19/20. 
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Studienämndsordförande Styret 19/20: Beatrice Fusaru, KB3civ 
Beatrice har väldigt bra erfarenhet relaterat till posten, då hon varit klassrepresentant 
tidigare samt general för basårets fadderi. Hon har bra insikt i vad posten innebär samt 
förslag på några förbättringar som hon vill driva igenom. Beatrice verkar vara en seriös 
och driven person. Valberedningen anser att med dessa egenskaper och erfarenheter 
skulle Beatrice bli en bra studienämndsordförande och har därför valt att nominera 
Beatrice Fusaru till studienämndsordförande 19/20. 
 
Ledamot 19/20: Johanna Hamner, KB2civ 
Johanna verkar vara en positiv och strukturerad person som har lätt för att samarbeta i 
grupp. Hon har relevanta erfarenheter från Bi6 arbete samt har insikt i arbetsuppgifter 
och belastning för posten. Johanna verkar engagerad och vill vara med och utveckla 
sektionen bland annat genom att mer aktivt miljöarbete. Därför har valberedningen valt 
att nominera Johanna Hamner till Ledamot i styret 19/20. 
 
Festerichef 19/20: Judit Kansbod, KB1 
Judit visade under sin intervju ett stort engagemang och mycket driv. Då hon tidigare 
haft ledarroller och andra relevanta egenskaper. Judit kändes som en trygg och glad 
person och hade tydliga visioner för hur Bi6 kan utvecklas, både inåt och utåt. Utöver 
detta ingav hon ett seriöst intryck och en hög social kompetens vilket krävs för att vara 
en bra ledare.  
Valberedningen bedömer därför att Judit har både erfarenheten och de egenskaper som 
krävs för att göra ett bra jobb som Chef och har därför valt att nominera Judit Kansbod 
som chef i Bi6 19/20. 
 
Festerikassör 19/20: Oliver Batista Gröndahl, KB1 
Oliver har mycket god insikt i hur kassörsarbetet fungerar. Han har relevanta 
erfarenheter då han jobbat på ABB, var ansvarig för PR till tackfesten och aktiv inom 
GörU. Oliver gav intrycket att han brinner för arbetet som Bi6 och visar ett genuint 
intresse för ekonomi.  
Utöver detta uppfattas Oliver som en mycket strukturerad och noggrann person.  
Valberedningen har därför valt att nominera Oliver Batista Gröndahl till Bi6 kassör 
19/20. 
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Bilaga 6A 

Motion rörande Bidrag för vegetarisk mat 
 
 

Av: Fredrik Heino, Petronella Engström 

 
Bakgrund 
En stor del av studentlivets miljöpåverkan kommer ifrån den mat som serveras under 
event. Att servera klimatsmart mat skulle därför vara ett stort steg i rätt riktning för att 
bli en grönare sektion. Då vegetarisk mat släpper ut minst hälften så mycket CO2 än kött i 
är att servera vegetarisk mat ett väldigt enkelt och effektivt sätt att bidra till ett 
klimatsmartare studentliv. T.ex. släpper baljväxter i snitt ut 0,3 kg CO2/kg, jämfört med 
kyckling (2,5 kg CO2/kg), fläsk (6kg CO2/kg) och nötkött (43 kg CO2/kg). ii 
Vi föreslår därför att ett system vilket man kan äska pengar ifrån ska införas. Förslag på 
vad man ska kunna äska för är till exempel: 

• Möjlighet till rabatterat pris på vegetarisk mat, på event där mat säljs. Man ska 

t.ex. kunna sälja det vegetariska alternativet för 10 kr mindre.  

• Rabatterat sittningspris för det vegetariska alternativet.  

• Om mat ingår i ett event, kan en klumpsumma betalas ut om maten är vegetarisk.  

• Andra idéer där det vegetariska alternativet främjas på eventet.  

Förutom att det gynnar miljön och vårt engagemang i att vara en grön sektion, gynnas 
sektionens medlemmar genom att de behöver betala mindre för mat/event.  
Fredrik har en vän på Chalmers som är aktiv inom I-sektionen. De har ett system där 
man får 10kr i bidrag per serverad vegetarisk portion. Detta har lett till att de bara 
serverar vegetariskt på deras event.  
För att genomföra detta i full skala kommer troligen mer pengar behöva komma in till 
sektionen. Att jobba med det över flera verksamhetsår är därför nödvändigt. Det kan 
även vara rimligt att begränsa de olika utskotten till hur mycket de får ansöka för, också 
för att potten ska kunna fördelas över hela verksamhetsåret, med ambitionen att öka det 
till nästa år.  
Att ha detta systemet kan också öka våra chanser att få spons ifrån företag som vill bidra 
till ett arbete för ett bättre klimat.  
 

Förslag 
- Att Styret 19/20 ska utforma ett system för bidrag till att rabattera vegetarisk 

mat från sektionen.  

- Att Styret 19/20 ska verka för att ta fram nya inkomstkällor och eventuellt 

omprioritera andra kostnader, för att upprätta systemet. 
- Att Styret 19/20 ska arbeta både kort- och långsiktigt med ovanstående punkter.  

 

Källor till motionen finnes i slutet av handlingarna.   
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Bilaga 6B 

Motionssvar till Bidrag för vegetarisk mat 
 
 

 

Styrelsen anser att motionen berör en viktig fråga och bra aspekter, men väcker även en 
del frågeställningar kring hur systemet skulle kunna användas och upprättas. Det tas 
exempelvis inte upp i motionen hur detta system ska finansieras, det framkommer inga 
konkreta förslag på inkomstkällor. Vid omfördelning av pengarna så innebär det i 
dagsläget att sektionens medlemmar indirekt står för finansieringen, då priserna på 
något annat måste höjas, som exempelvis priset på ovvar eller sektionsväskor vid 
försäljning.  
 

Styrelsen 18/19 har inte heller befogenheten att yrka kring vad styrelsen 19/20 ska 
arbeta med. Styrelsen 18/19 anser dock detta vara ett mycket bra förslag på ett 
verksamhetsmål i framtiden och rekommenderar styrelsen 19/20 att ha detta i 
beaktning när deras verksamhetsplan presenteras. 
 

 

Styrelsen yrkar därför att:  
Avslå motionen i sin helhet 
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Bilaga 6C 

Motion rörande Inköp av grillbestick 
 
 

Av: Christina Hedner 

 
Bakgrund 
 
Under såväl nolle-p som resten av året används TBI-sektionens grill. Det som dock 
saknas för att kunna grilla smidigt är grillbestick, så som exempelvis tänger och 
stekspadar i metall. Det skulle kräva inköp av två set grillbestick, så att de med 
specialkoster så som glutenintolerans och veganers redskap inte ska behöva ha samma 
redskap som andra.  
 
 
Förslag 

 
Köpa in två set grillbestick, kostnad max 200kr 
Exempelvis https://www.bauhaus.se/grillset-i-3-delar-gourmet.html  
 
  

https://www.bauhaus.se/grillset-i-3-delar-gourmet.html
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Bilaga 6D 

Motionssvar till Inköp av grillbestick 
 
 

 
Styrelsen anser att motionen föreslår ett konkret förslag på något som skulle förenkla en 
del av många arrangemang på sektionen. Att ha ordentliga grillbestick när man ska grilla 
känns som en självklarhet, likaså att det ska finnas två set för att inte beblanda 
specialkoster vid användning. 
 
 
Styrelsen yrkar därför att: 
Bifalla motionen i sin helhet. 
  



2019-02-13 
Sektionen för Teknisk Biologi        
Kårallen, Linköpings Universitet 
581 83 Linköping  
 

27 
FW AB MB JF 

 

Justeringspersoner 
 
 

Mötesordförande 
Felicia Wahlström 
 
 
 

Mötessekreterare 
Anton Björnberg 
 
 
 

Justeringsperson 
Josefin Flach 
 
 
 

Justeringsperson 
Martina Bociluk 
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i https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-014-1169-1 
ii https://blogg.naturskyddsforeningen.se/energi/kott-klimat-och-energipolitik-del-
1/?gclid=Cj0KCQiA7briBRD7ARIsABhX8aDaVdOxsLo662KDhSmwTXwuguzRthGwz9kmRZQoqjpg9fNQ03
qRS6EaAoKREALw_wcB 
 
 

                                                      

https://blogg.naturskyddsforeningen.se/energi/kott-klimat-och-energipolitik-del-1/?gclid=Cj0KCQiA7briBRD7ARIsABhX8aDaVdOxsLo662KDhSmwTXwuguzRthGwz9kmRZQoqjpg9fNQ03qRS6EaAoKREALw_wcB
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/energi/kott-klimat-och-energipolitik-del-1/?gclid=Cj0KCQiA7briBRD7ARIsABhX8aDaVdOxsLo662KDhSmwTXwuguzRthGwz9kmRZQoqjpg9fNQ03qRS6EaAoKREALw_wcB
https://blogg.naturskyddsforeningen.se/energi/kott-klimat-och-energipolitik-del-1/?gclid=Cj0KCQiA7briBRD7ARIsABhX8aDaVdOxsLo662KDhSmwTXwuguzRthGwz9kmRZQoqjpg9fNQ03qRS6EaAoKREALw_wcB
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