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Kallelse 
 

 

Hej sektionen! 
 

Nu närmar sig höstmötet med stormsteg! Som tidigare informerat går Höstmötet 2019 
av stapeln den 19 november i C2 med insläpp kl 17:30. 

 
Bifogat finner ni den preliminära föredragningslistan till höstmötet. 

 
Denna gång kommer det att bjudas på en Tacobowl samt fika under pausen i mötet. 
Detta erbjuds de som är anmälda till mötet, så se till att anmäla er innan den 13 
november för att få mat och fika. Anmälningslänken finner ni återigen här: 
https://forms.gle/zh9E8a8KaUj5cCn27 

 

VIKTIGT: 
Påminner återigen om att för att få rösta på sektionsmöten behöver du vara fullvärdig 
medlem i sektionen. Detta innebär att du dels behöver vara medlem i TBi-sektionen, 
men även i LinTek för att vara röstberättigad. Detta gäller även gamla medlemmar som 
anmält medlemskap via TBi-portalen innan. 

 
I samband med insläppet behöver ni även kunna uppvisa giltigt LinTek-medlemskap för 
att vara röstberättigad. Detta görs genom att visa det kvitto som erhålls på LinTeks 
medlemssida. 

 
För att bli medlem, gå in här: 
TBi-sektionen: https://tbisektionen.se/bli-sektionsmedlem/ 
LinTek: https://lintek.liu.se/bli-medlem/ 

 

 

Sammanfattningsvis: 
•    Höstmötet äger rum tisdagen den 19/11 kl 17:30 
•    Anmäl dig senast 13 november: https://forms.gle/zh9E8a8KaUj5cCn27 
• Viktig är att vara fullvärdig medlem för att få rösta, mer information finns högre 

upp 
• Läs den Preliminära föredragningslistan bifogat i detta mail för att veta vad som 

händer på mötet 
• Fullständiga handlingar kommer ut den 11 november (med bland annat 

nomineringar till Urfadderist Höfvding & Kassör samt BTD-projektledaren) 
 

Vid eventuella frågor, kontakta styrelsen på styret@tbi.lintek.liu.se :) 
 

Vi ses på Höstmötet, TAGGA!

https://forms.gle/zh9E8a8KaUj5cCn27
https://tbisektionen.se/bli-sektionsmedlem/
https://lintek.liu.se/bli-medlem/
https://forms.gle/zh9E8a8KaUj5cCn27
mailto:styret@tbi.lintek.liu.se


4 
OG   SK   LÅ   JA 

2019-11-19 
Sektionen för Teknisk biologi 
Kårallen, Linköpings universitet 
581 83 Linköping 

 

 

 

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 slutresultat samt balansräkning för Festeriet 2018/2019 
 

11.Behandling av slutresultat samt balansräkning för Fadderiet 2018/2019 
 

12.Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen 
 

13.under verksamhetsåret 2018/2019 
 

14.Behandling av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019 
 

15.Fastställande av sektionens sammanställda resultat och balansräkning för 
 

16.verksamhetsåret 2018/2019 
 

17.Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 
 

18.balansräkning 
 

19.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2018/2019 
 

20.Antagande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019/2020 
 

21.Proposition rörande vinster från föregående läsår 
 

22.Proposition rörande Näringslivsansvarig 
 

23.Proposition rörande inval av BTD-projektledare 
 

24.Proposition rörande Ledamoten 
 

25.Fyllnadsval av Valberedningen 
 

26.Fyllnadsval av Studienämndsordförande Kansliet 
 

27.Fyllnadsval av Alumniansvarig
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28.Fyllnadsval av Masteransvarig 
 

29.Val av Fadderihöfvding 
 

30.Val av Fadderikassör 
 

31.Val av BTD-projektledare 
 

32.Motioner 
 

33.Interpellationer 
 

34.Övriga frågor 
 

35.Mötets avslutande
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Beslutspunkter 
 

 
15. Fastställande av disponering av resultat för Styrelsen 2018/2019, 

fadderiet 2018/2019 och festeriet 2018/2019 enligt fastställd 
balansräkning 

 

Att bifalla punkten i sin helhet. 
 
 
 

16.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2018/2019 
 

Att i enlighet med revisionsberättelsen ge ansvarsfrihet till styrelsen 2018/2019. 
 
 
 

17.Antagande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019/2020  
 

Att antaga verksamhetsplanen för styrelsen 2019/2020. 
 
 
 

18.Proposition rörande Näringslivsansvarig 
 

Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
 
 

19.Proposition rörande inval av BTD-projektledare 
 

Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
 
 

20.Proposition rörande Ledamoten 
 

Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
 
 

21.Fyllnadsval av Valberedningen 

Att till Valberedningen välja: 

Denisse Marginean, KB2nv 

Sebastian Henriksson, TB1 

Edvin Serrander, KB1 
 
 
 

22.Fyllnadsval av Studienämndsordförande Kansliet 
 

Att till Studienämndsordförande Kansliet välja Emmy Johansson, KB3nv.



2019-11-19 
Sektionen för Teknisk biologi 
Kårallen, Linköpings universitet 
581 83 Linköping 

7 
OG   SK   LÅ   JA 

 

 

 
 
 

23.Fyllnadsval av Alumniansvarig 
 

Att till Alumniansvarig välja Rolf Kargén, TB4. 
 
 
 

24.Fyllnadsval av Masteransvarig 
 

Att till Masteransvarig välja Peter Gustafsson, TB4. 
 
 
 

25.Val av Fadderihöfvding 
 

Att till Fadderihöfvding välja Vakant. 
 
 
 

26.Val av Fadderikassör 
 

Att till Fadderikassör välja Axel Josefsson, KB3civ. 
 
 
 

27.Val av BTD-projektledare 
 

Att till BTD-projektledare välja Vakant.
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Mötesprotokoll 
 

 

§ 1. Mötets öppnande 
Sektionsordförande Olivia Geijer förklarar mötet öppnat 18:39. 

 

 

§ 2. Val av mötesordförande 
Mötet beslutar att välja Olivia Geijer (Ordförande, sektionsstyrelsen 19/20) till 
mötesordförande. 

 

 

§ 3. Val av mötessekreterare 
Mötet beslutar att välja Sara Kling (Informationschef, sektionsstyrelsen 19/20) till 
mötessekreterare. 

 

 

§ 4. Val av justeringsperson tillika rösträknare 
Mötet beslutar att välja Lisa Åsenius och Julia Andersson till justeringspersoner 
tillika rösträknare. 

 

 

§ 5. Justering av röstlängden 
Röstlängden justeras till 73 personer. 
Mötet beslutar att röstlängden justeras löpande under mötet. 

 

 

§ 6. Adjungeringar 

Inga adjungeringar. 
 

 

§ 7. Fastställande av föredragningslistan 
Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt ändring föreslagen av styrelsen. 

 

 

§ 8. Mötets behöriga utlysande 
Enligt stadgarna ska tid och lokal skickas ut till sektionen 15 läsdagar innan mötet, 
dessa skickades ut den 27 november, vilket är 17 läsdagar innan. Föredragningslistan 
och kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast 10 läsdagar innan sektionsmöten, 
även dessa gick ut den 4 november, vilket är 12 läsdagar innan. Samtliga 
handlingar ska vara sektionen tillhanda senast 5 läsdagar innan mötet, dessa skickades 
ut 12 november, vilket är 5 läsdagar innan. 

 

 

Mötet beslutar att sektionsmötet tid och lokal är behörigt utlyst enligt 
stadgarna. 

 

 

§ 9. Rapporter och meddelanden 
Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet finns i bilaga 1. 
Olivia Geijer presenterar muntligt gemensamma rapporter och meddelanden 
för styrelsen 19/20. 
Mötet beslutar att lägga Rapporter och meddelanden till handlingarna.
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§ 10. Behandling av slutresultat samt balansräkning för Festeriet 18/19  
Fredrik Heino (Kassör Bi6 18/19) presenterar Festeriet 18/19 ekonomi. 
Behandling av Festeriet 18/19 med ekonomisk berättelse finns att läsa i bilagor 2A-2C. 
Mötet beslutar att lägga resultatrapporten för Festeriet 18/19 till handlingarna. 

 

 

§ 11. Behandling av slutresultat samt balansräkning för Fadderiet 2018  
Gustav Myhrinder (Kassör Urfadderiet 2018) presenterar Fadderiet 2018 ekonomi. 
Behandling av Fadderiet 2018 ekonomi och ekonomisk berättelse finns att läsa i bilaga 
3A-3C. 
Mötet beslutar att lägga resultatrapporten för Fadderiet 2018 till handlingarna. 

 

 

§ 12. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 
styrelsen 
under verksamhetsåret 18/19 
Josephine Bredenberg (vice sektionsordförande styrelsen 18/19) och Fredrik Heino 
(Kassör Styrelsen 19/20) presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
för styrelsen under verksamhetsåret 18/19. 

 

 

Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelsen 18/19 
finns att läsa i bilagor 4A-4C samt 5A. 

 

 

Mötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen för styrelsen 18/19 till 
handlingarna. 

 

 

Mötet ajourneras i tio minuter till 19:42. 
Röstlängden justeras efter ajourneringen till 75 personer. 

 

 

§ 13. Behandling av revisionsberättelse för verksamhetsåret 18/19 
Fredrik Heino (Kassör Styrelsen 19/20) presenterar revisionsberättelsen för 
verksamheten under verksamhetsåret 18/19. 
Behandling av revisionsberättelse för verksamheten under verksamhetsåret 18/19 
finns att läsa i bilaga 5B. 
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelse för verksamheten under verksamhetsåret 
18/19 till 
handlingarna. 

 

 

§ 14. Fastställande av disponering av resultat för Styrelsen 2018/2019, 
Fadderiet 2018/2019 och Festeriet 2018/2019 enligt fastställd 
balansräkning 
Mötet beslutar att fastställa styrelsens resultat till 752,66 kr, Fadderiets resultat till 5238,36 
kr och Festeriets resultat till -35508,39 kr.  

 

 

Propositionen presenteras av Fredrik Heino (sektionskassör, styrelsen 19/20). 
Proposition rörande disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 
finns att läsa i handlingarna.



2019-11-19 
Sektionen för Teknisk biologi 
Kårallen, Linköpings universitet 
581 83 Linköping 

10 
OG   SK   LÅ   JA 

 

 

 

Mötet beslutar att bifalla propositionen utan ändring. 
 

 
 

§ 15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 18/19 
Närvarande från styrelsen 18/19 avsäger sig sina röster i beslutet om ansvarsfrihet till 
styrelsen 18/19. 
Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till styrelsen 18/19 och därmed även festerikassör 
18/19 och fadderikassör 18/19. 

 

 

Mötet ajournerades 19:54 till 20:25 för en fikapaus. 
Röstlängden justeras till 73 personer efter pausen. 

 

 

§ 16. Antagande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019/2020  
Styrelsen 18/19 presenterar verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019/2020. 

 

 

Yrkande 2: Ändra: 
• att: stryka verksamhetsmål 1 och konsekvensändra de övriga 

verksamhetsmålens siffror så att de numreras 1-3 
•    att: ålägga styrelsen att flytta punkterna 1-5 i verksamhetsmålet Näringsliv till ett 

enskilt dokument som ägs av styrelsen och inte sektionsmötet, t.ex. ett direktiv 
för utskott. Detta är för att klargöra vad Näringslivsutskottet ska verka för de 
kommande åren. Direktivet ska inte ägas av sektionsmötet utan av styrelsen så 
att styrelsen själva kan ändra i detta när det finns behov för det. . 

 

 

Yrkande 3: Ändra: 
•    att    under “Styrelsen ska därför” under verksamhetsmål 3 lägga till punkten 

“utvärdera organisationen Grön sektion och om STB ska fortsätta vara med i den 
organisation eller skapa en egen struktur kring miljö, t.ex. skriva en egen 
miljöpolicy utifrån Grön Sektions riktlinjer“  

 

 

Yrkande 4: Ändra: 
•    att    under “Styrelsen ska därför” under verksamhetsmål 4 lägga till punkten 

“undersöka vad ett införande av Årets TBi:are skulle ha för konsekvenser”  
 

 

Mötet beslutar att bifalla proposition för verksamhetsmål 1 utan tillägg av yrkande 2 
enligt votering där majoritetsprincipen tillämpades. 

 

 

Reservation mot ovan, bifall av proposition för verksamhetsmål 1 utan tillägg av 
yrkande 2 enligt votering där majoritetsprincipen tillämpades, begärdes av följande 
personer: Elin Mattsson, Julia Bjers samt Lina Grudd. 

 

 

Mötet beslutar att bifalla proposition för verksamhetsmål 3 med tillägg av yrkande 3. 

Mötet beslutar att bifalla proposition för verksamhetsmål 4 med tillägg av yrkande 4.
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Mötet beslutar att bifalla verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019/2020 enligt 
ändringar ovan. 

 

 

§ 17. Proposition rörande Näringslivsansvarig 
Karl Berglund (näringslivsansvarig, styrelsen 19/20) presenterar propositionen. 
Proposition rörande näringslivsansvarig finns att läsa bilaga 7. 

 

 

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 
 

 

§ 18. Proposition rörande inval av BTD-kommittén 
Petronella Engström (vice ordförande, styrelsen 19/20) presenterar propositionen. 
Proposition rörande BTD-kommittén finns att läsa i bilaga 8. 

 

 

Yrkande 5: Ändra: 
•    att återremittera hela propositionen 

 

 

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet utan yrkande. 
 

 

§ 19. Proposition rörande Ledamoten 
Johanna Hamner (ledamot, styrelsen 19/20) presenterar propositionen. 
Proposition rörande ledamoten finns att läsa i bilaga 9. 
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

 

Röstlängden justerades till 72 personer. 
 

 

§ 20. Fyllnadsval av Valberedningen 
Mötet beslutar att till Valberedningen fyllnadsvälja: 
Denisse Marginean, KB2nv 
Sebastian Henriksson, TB1 
Edvin Serrander, KB1 
Mötet beslutar att fyllnadsvälja dessa personer i grupp till valberedningen. 

 

 

§ 21. Fyllnadsval av Studienämndsordförande Kansliet 
Mötet beslutar att till Studienämndsordförande Kansliet 19/20 fyllnadsvälja Emmy 
Johansson, KB3nv. 

 

 

§ 22. Fyllnadsval av Alumniansvarig 
Mötet beslutar att till Alumniansvarig 19/20 fyllnadsvälja Rolf Kargén, TB4. 

 

 

§ 23. Fyllnadsval av Masteransvarig 
Mötet beslutar att till Masteransvarig 19/20 fyllnadsvälja Peter Gustavsson, TB4. 

 

 

§ 24. Fyllnadsval av Utlandsansvarig 
Mötet beslutar att till Utlandsansvarig 19/20 fyllnadsvälja vakant.
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§ 25. Val av Fadderihöfvding 
Mötet beslutar att till Fadderihöfvding 20/21 välja vakant. 

 

 

§ 26. Val av Fadderikassör 
Mötet beslutar att till Fadderikassör 2020 välja Axel Josefsson, KB3civ. 

 

 

§ 27 Val av BTD-projektledare 
Mötet beslutar att till BTD-projektledare 2020 välja vakant. 

 

 

§ 28. Motioner 
 

 

28.1 Motion rörande STB:s ekonomiska buffertar 
Motionen finns att läsa i bilaga 10A. 
Motionären drog tillbaka sin motion och motionen avskrivs till mötet. 

 

 

28.2 Motion angående TBi-band 
Motionen finns att läsa i bilaga 10B. 
Motionären drog tillbaka sin motion och motionen avskrivs till mötet. 

 

 

§ 29. Interpellationer 
 

29.1 Varför finns inte styrdokumentet Mål- och visionsdokumentet på 
hemsidan? 
Det finns inget som säger att alla styrdokument måste ligga uppe på 
hemsidan men vi i styrelsen kan lägga till det på hemsidan. 

 
 
 
 

29.2 Mål- och visionsdokumentet ska göra en större revidering var 
tredje år. Vi råkar veta att det gäller ert år. Har ni någon plan för 
detta? 
Vi är fullt medvetna om att detta dokument ska revideras under vårt 
verksamhetsår och har vid sommarträffen beslutat att göra det till antingen 
wintermötet eller vårmötet. Styrelsen väljer att inte göra det till höstmötet 
då det är det höstmöte som har flest och tyngst punkter som ska behandlas 
och vi vill ha en jämnare arbetsfördelning för både oss och alla deltagare. 

 

 
 

§ 30. Övriga frågor 
30.1 Fråga angående vakant Fadderihöfvding 
Styrelsen kommer lysa posten efter ett möte och diskutera fram en plan för 
hur posten ska fyllas.
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30.2 Fråga rörande nomineringar: Vem nominerar man för vakanta 
poster? 
Det kommer komma information om det på hemsidan och nomineringar 
kommer komma in till styrelsen. 

 

 

30.3 Fråga angående vakant BTD-projektledare 
Vi kommer prata med BTS-styrelsen och komma fram till hur vi ska lysa posten. 

 

 

30.4 Fråga om extra sektionsmöte: Kommer det bli ett extra sektionsmöte? 
Beroende på hur snabbt invalet till Fadderihöfvding och BTD-projektledare går kommer 
det eventuellt tillkomma ett nytt sektionsmöte innan årsskiftet. 

 

 

§ 31. Mötets avslutande 
Mötesordförande Olivia Geijer förklarar mötet avslutat 23:09.
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Rapporter och meddelanden 
 

 
Styrelsens arbete fram till idag: 

 

- Haft en sommarträff där vi diskuterade diverse saker, bland annat 
gruppdynamik, verksamhetsmål, aktionsmål och gruppkontrakt. 

 

-     Målat märkesbacken tillsammans med Kansliet, Bi6, Phitau och QQQ. 
 

-     Anordnat megafinalen samt haft station på hajken och skolorienteringen. 
 

-     Anordnat en utskottspub tillsammans med GörU. 
 

-     Anordnat en utskottsmässa tillsammans med Kansliet. 
 

-     Planerat och genomfört ovveinvigningen. 
 

- Anmält representanter från oss till Unga Forskares Riksstämma som ägde 

rum 8–10/11 i Örebro. 
 
 
 

Rapporter och meddelanden från Styrelse och Kansli 
 

Ordförande | Olivia Geijer 
 

Jag har sedan jag blev invald i våras planerat styrelsens sommarträff och även kallat till 

samtliga möten vi haft med styrelsen. Jag har även deltagit på Ordföranderåd 
tillsammans med de andra Tekfak-ordförandena och LinTeks kårordförande. På dessa 

möten diskuteras erfarenheter, tips samt frågor som de olika sektionerna ställs inför, vi 
rapporterar även våra arbeten för varandra. Jag har också haft ett ledargruppsmöte med 
Mathilda (Fadderihöfvding) och Judit (Festerichef). 

 

Utöver detta har jag distribuerat korridorsrum i TBi-korridoren, gått på diverse möten, 

mailat en hel del, samt sett till så att styrelsens arbete går som planerat. Jag har även 
planerat Höstmötet och sammanställt alla dokument som behövs tillsammans med 
ledamoten Johanna. Slutligen har jag tillsammans med 6 st. andra från styrelsen deltagit 

på Unga forskares Riksstämma i Örebro. 
 
 
 

Vice Ordförande | Petronella Engström 
 

Mitt arbete som vice ordförande har hittills bestått av att planera upp verksamhetsåret 
som vi gjorde gemensamt vid början av året. Sedan startade jag upp Kansliet med alla 

kanslimedlemmar, som sedan har haft regelbundna möten varannan onsdag. Arbetet har 
cirkulerat mycket kring att rekrytera nya medlemmar, med bland annat utskottspub och 
utskottsmässa, samt hur utskotten ska kunna utnyttja samarbeta mellan sig. Jag har 

varit med och jobbat med två verksamhetsmål, grön sektion och Gemenskap &
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sektionsengagemang. Vi har gemensamt i styret hållit i Ovveinvigningen och varit på 

rikstämman för Unga forskare i Örebro. 
 
 
 

Kassör | Fredrik Heino 
 

Som Kassör i Styrelsen har jag under hösten bistått styrelsen och sektionens utskott 
med att sköta ekonomin genom att bokföra samt informerat och diskuterat om vilka 
pengar det finns att röra sig med till olika event och inköp. Inom sektionens 

kassörsgrupp har vi fört diskussioner samt haft en “bokföringsstuga”. Jag har även gått 
på Linteks kassörsråd med kassörer från de andra styrelserna. Jag har avslutat och fått 

igenom sektionens äskningar från KB-nämnden samt fått igenom en miljö-äskning (nytt 
för i år!) från Liu på knappt 5000 kr att använda till ekologiska matvaror, iKaffe samt 

nedbrytbara plastglas. Utöver det postspecifika kassörsarbetet har jag varit med och 
tagit fram två av våra verksamhetsmål; Grön Sektion och Näringsliv. Jag har även varit 
med och jobbat och planerat Styrelsens event under NolleP, Ovveinvigningen m.m. 

 
 
 

Intendent | Shadia Islam 
 

Innan sommaren beställde jag sektionshoodies till alla i kansliet och styret 19/20. Jag 

beställde även nya kårallennycklar av DC för att ersätta trasiga och borttappade sådana. 
Under sommaren hade jag också kontakten med företagen som skulle leverera våra 

overaller och våra sektionsväskor. Försäljningen av dessa hade jag huvudansvar för i 

nolle-p. När jag kom tillbaka till Linköping köpte jag färg till märkesbackesmålningen 
och informerade kansliet, Bi6, QQQ, Phitau och Styret så att vi målade tillsammans. I 

samband med målningen kvitterade jag ut kårellennycklar till dem som skulle ha dessa. 
Utöver detta har jag uppdaterat diverse bokningsdokument och fått ta emot en del 

bokningar av sektionens perkulator. Sist men inte minst har inventeringslistorna för 
A15 och för B23 blivit uppdaterade. 

 
 
 

Studienämndsordförande Styrelsen | Beatrice Fusaru 
 

Mitt arbete som studienämndsorförande började med en utbildning från Lintek och 

sedan dess har jag och Emmy Johansson, Studienämdsordförande i kansliet, rekryterat 
klassreppar, haft möten med dem, samt utvärderat kurser tillsammans. Studienämnden 
har även arrangerat årets första pluggstuga och nu ska alla utvärderingar för HT1 

sammanställas. Jag har även gått på möten med KB-nämnden, dess projektplanegrupp 
samt utbildningsrådet som sammankallas av Lintek. 

 
 
 

Informationschef | Sara Kling 
 

Jag började mitt år med att dela ut mailadresser till alla utskott och utskottsledare. 

Därefter har jag kontinuerligt skickat ut sektionsmail varannan vecka med start efter
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nolle-p. Jag är sekreterare vid alla styrelsens möten, fixat med småproblem som dykt 

upp längs vägen med mailadresserna och mailat en hel del. Jag och resten av styret har 
satt ihop våra verksamhetsmål där ett av dem är att utveckla hemsidan. Hemsidan har 

 

jag börjat utveckla mer genom att undersöka nya uppgraderingar och förbättra redan 
ditsatta funktioner. Just nu håller jag en ständig kontakt med webbhotellet som TBi:s 
hemsida ligger på för att vi ska få den uppgraderingen som passar oss bäst. Jag har även 

undersökt utvecklingen av våra G-Suite-konton som finns på sektionen då den varan vi 
har nu börjar bli utdaterad. Utöver detta går jag på möten med informationsrådet på 

LinTek regelbundet där vi delar med oss av erfarenheter och tips samt diskuterar 
aktuella händelser på universitetet. 

 
 
 

Näringslivsansvarig | Karl Berglund 
 

I början av terminen har Näringslivsutskottet reformeras och ändrats. Utskottet får 

uppdrag från näringslivsansvarig och så löser man uppdraget genom arbete i par. 
Näringslivsutskottet har arbetat med att fortsatt utveckla produktportföljen tillsammans 

med Bi6 och Urf. kontraktet mellan de olika sponssökande utskotten har förnyats. I 

Näringslivsrådet har vi diskuterat samarbeten mellan sektionerna och hur vi ska främja 
studentnyttan. Vi planerar olika typer av event med två konsultbolag som borde ske i 

slutet av terminen och förhoppningsvis kommer det fler NärU-event framöver. Utskottet 
har tillsammans satt upp mål för verksamhetsåret och strävar efter att uppnå dessa. 

 
 
 

Ledamot | Johanna Hamner 
 

Under den tid som gått på verksamhetsåret har jag som ledamot tagit del av 

styrelsearbetet och bistått med hjälp till övriga styrelsemedlemmar. Jag har hjälpt till vid 
arrangemang som Styret anordnat under Nolle-P och haft huvudansvar för 
ovveinvigningen. Jag har även startat upp miljöombudsarbetet och varit på utbildning 

hos Gröna Sektioner. 
 
 
 

Studienämndsordförande Kansliet | Emmy Johansson 
 

Innan sommaren så gick jag på en snordfutbildning samt började planera upp arbetet 
med Bea, studienämndsordförande i styret, inför det kommande året. Direkt vid 

skolstart började vi samla ihop klassreppar till vårt utskott, vi har gått på nämndmöten 
och projektplan-gruppsmöten och vi har haft klassreppsmöten med våra klassreppar. Vi 

har dessutom anordnat årets första pluggstuga, kursutvärderingarna för HT1 är i full 

gång att sammanställas och jag har tagit kontakt med börsgruppen där vi planerar upp 
för 2 nya excelutbildningar.
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Göransvarig | Ronja Höglund 
 

Under början av detta läsåret har GörU påbörjat planeringen av flera event samt utfört  
ett Halloween-event för sektionen och hållit i en pub. Vi har även planerat stora delar av 

skidresan som kommer ske senare under läsåret. Utöver detta har vi delat ut 
ansvarsposter och fokusgrupper inom utskottet som har påbörjat sitt jobb! 

 
 
 

Kreativitetsansvarig | Lisa Åsenius 
 

Läsåret började med att starta upp utskottet, där jag stod på både utskottspub och 
utskottsmässa för att locka in nya medlemmar. Sedan las arbete på att strukturera upp 

fokusgrupper inom utskottet och få igång alla fokusgrupper. Än så länge har KreatU 
anordnat en systuga samt skapat och skickat in vår sektionssida i Lithanian. Just nu 

arbetar vi med t.ex. nya Lithanian sidor, flera systugor, skolfotografering, julkalendern 
och samarbeten mellan sektionens utskott. 

 
 
 

Rekryteringsansvarig | Ella Höglund 
 

Hittills har jag haft flera möten med LiU:s inforåd om vad som händer detta 

verksamhetsår och hemmissionering. Jag har även haft ett möte med LinTeks 
marknadsföringsansvarig samt flera möten med mitt utskott. Jag har jobbat med 
förberedelser inför popmässan som utskottet sedan har stått på, och jobbar med 

förberedelser inför quintek-mässan. Jag håller nu på att tillsammans med mitt utskott 

försöka komma på något vi kan göra på våren då det inte är så mycket mässor, dessutom 

ska vi planera hemmissioneringsevent. 
 
 
 

Arbetsmiljöommbud | Felicia Hogan 
 

Jag har genomgått en AMO-utbildning arrangerad av kårerna där samtliga AMOs från 
Linköping och Norrköping deltog. Tillsammans med AMOs från Y-sektionen, 
D-sektionen, MatNat-sektionen, I-sektionen, ELIN och PULS har jag varit med och startat 

upp Hjälp Min Vän-projektet för i år. Projektet startades förra året med syftet att sprida 

kunskap och tillhandahålla verktyg för arbete inom psykisk ohälsa bland studenter. Vi 

har lunchmöte varje vecka och kvällsmöte varannan vecka där vi arbetar inför en 
föreläsningsserie som kommer gå av stapeln v. 4-8 i vår. Håll utkik! En gång i månaden 

går jag på AMO-råd med alla AMOs på Campus Valla och CAMOs (centrala 
arbetsmiljöombud) från LinTek och StuFF. Där har vi workshops med olika teman samt 
går igenom aktuella händelser på Campus Valla som är relaterade till arbetsmiljö. Hittills 

har jag varit på 2 st AMO-råd. Jag har även deltagit på ett möte med Studienämnden på 
TBi samt lunchmöten varannan vecka med Kansliet. Utöver detta har jag varit i kontakt 

med studenter på TBi-sektionen och varit behjälplig med olika studentärenden. Tveka 
inte att kontakta mig om du har några funderingar över arbetsmiljön på universitetet!
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Alumniansvarig | Rolf Kargén 
 

I början av läsåret låg fokus på nyrekrytering till Alumni. Utskottspub och mässa 
förbereddes och genomfördes. Nuvarande fokus ligger på planering av Heltidssitningen. 

Dessutom planeras en lunchföreläsning med fjolårets "Årets TBi-alumn". Dessutom har 
höstmailet till sektionens alumner skrivits för att samla intresse för årets upplaga av 
Mentorskapsprogrammet och Skugga en Alumn, samt nomineringar till månadens och 

årets TBi-alumn. Utöver detta har jag haft möte med alumnirådet där planer för att 
förbättra hanteringen av kontaktinformation om alumner diskuterats för att avhjälpa de 

hinder GDPR-lagen inneburit. Har också gått på möten med kansliet och utfört 
kansliarbete såsom utarbetning av höstmötets matbudget. 

 
 
 

Fadderihöfvding | Mathilda Sjöström 
 

Urfadderiet har genomfört Nolle-P och välkomnat in årets nya TBi-studenter på 

sektionen tillsammans med faddrar, klassföräldrar, Bi6 m.fl. Under hösten har även en 
familjedag genomförts samt reunionsittningen Öl & Bacon. Allting har utvärderats, både 
poster och vår arbetsgång samt arrangemang, klassrumsbesök och Nolle-P överlag. Även 

faddrar och Ettan har deltagit i denna utvärdering, och svaren har sammanställts och 
skickats till Mottagningsansvarig på LinTek. Framåt har vi en kväll med Laserdome samt 

ett julmys planerat för Ettan, annars är det överlämning till nästa års fadderi som är 
kvar att göra. 

 
 
 

Festerichef | Judit Kansbod 
 

Bi6 har hjälpt URF under Nolle-P samt genomfört Nollans Finsittning och det 

efterföljande eftersläppet Nollefinalen på Kårallen under augusti. Vi har även genomfört 

Tenta- & Omtentakravallen tillsammans med D-Group på Kårallen. Till det har vi 
planerat sittningen Klack & Frack som går av stapeln i början av december. Sist men inte 

minst är vi i slutskedet av planeringen inför Snuttefilmen 2020. Vi jobbar även 
kontinuerligt på våra testamenten samt utvärderar vår verksamhet för att underlätta för 

nästa års Bi6.
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Proposition rörande BTD-invalsprocess 
 

 

Bakgrund 
Var 6:e år är Sektionen för Teknisk Biologi (STB) vid Linköpings universitet ansvariga 
för att hålla i BioteknikDagarna (BTD). Inför det verksamhetsåret ska en projektledare 
väljas som ska ansvara för kommittén. Styrelsen och Valberedningen 19/20 har noterat 
att urvalsprocessen av detta inte klargjorts i reglementet och vill därför att det ska bli 
tydligt vilka som är ansvariga för detta. 

 

 
 

Därför yrkar styrelsen 
Att i reglementet ändra följande: 

 
Ta bort: 
10.1. De år BTD anordnas av annan instans än STB nominerar sittande 
sektionsstyrelse, under hösten, två representanter till bioteknikstyrelsen 
(BTS) för kommande kalenderår. De år BTD anordnas av STB väljs en 
projektledare till BTD av sektionsmötet (höstmötet). Denne projektledare 
sitter även i BTS. 

 
Lägga till: 
10.1. De år BTD anordnas av annan instans än STB nominerar sittande 
sektionsstyrelse, under hösten, två representanter till bioteknikstyrelsen 
(BTS) för kommande kalenderår. De år BTD anordnas av STB nominerar Valbered- 
ningen en kandidat till projektledare till BTD som sedan ska godkännas 
av sektionsmötet (höstmötet). Denne projektledare 
sitter även i BTS.
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Proposition rörande ledamoten 
 

 

Bakgrund 
Ledamoten är sektionens miljöombud och ansvarar för driva sektionens miljöarbete 
framåt. Trots detta finns det ganska få riktlinjer för hur miljöombudet ska arbeta. I 
samband med verksamhetsmålet kring grön sektion yrkar Styrelsen 19/20 därför att 
lägga till följande punkt i reglementet om ledamotens roll i styrelsen. Detta för att 
miljöarbetet mellan utskotten ska kunna utvecklas och för att förtydliga ledamotens 
arbetsuppgifter, vilket även följer riktlinjerna för utmärkelsen Grön Sektion på 
Linköpings universitet. 

 

Därför yrkar styrelsen 
Att i reglementet ändra följande: 

 
Lägga till: 

 
3.3.7 Det åligger ledamoten att 

●   Ha övergripande koll på på sektionens projektverksamheter 
●   Vara övriga styrelseledamöter till hands vid behov 
●   Att kontrollera att sektionens verksamhet följer universitetets 

miljökrav 
●   Att driva sektionens verksamhet att uppnå sektionens miljömål 
●   Leda miljöombudsgruppen som består av miljöombud från 

sektionens samtliga utskott
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Proposition rörande näringslivsansvarig 
 

 

Bakgrund 
Styrelsen har i samband med verksamhetspunkten kring näringslivet och gemenskap på 
TBi-sektionen i samråd med företagsansvariga i festeriet och fadderiet valt att lägga 
fram en proposition för att förändra på posten Näringslivsansvarig. Förslaget är att 
lägga till att Näringslivsansvarig ska kalla till ett näringslivsråd för att långsiktigt kunna 
utveckla TBi-sektionens näringsliv och främja samarbetet inom sektionen. Detta för att 
det ska finnas ett mer lättillgängligt och öppet forum för företagsansvariga att kunna 
diskutera svårigheter eller framgångar och tydligt känna att styrelsen finns för att bistå 
dem. 

 

 
 

Därför yrkar styrelsen 
att i reglementet ändra följande: 

 

 
 

Lägga till: 
 

3.3.8 Det åligger näringslivsansvarig att 
• Ansvara för att organisera och utveckla kontakter mellan STB och 

näringslivet 
•    Handha sektionens sponsorverksamhet 
• Leda näringslivsrådet som består av näringslivsansvarig för sekt- 

ionen samt företagsansvariga i festeriet och fadderiet.
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Motivering till valberedningens kandidater 
 

 
Urfadderist Höfvding 20/21: Vakant 

 
 
 

Urfadderist Kassör 20/21: Axel Josefsson 

Axel uppvisade på intervjun djup insikt i vad rollen som kassör i Urfadderiet innebär. 
Han är målmedveten och vill bidra till ett roligt Nolle-P där pengarna räcker till så 

mycket kul som möjligt. Struktur och planering är viktigt för Axel; samtidigt som han har 
ett stort intresse för ekonomi, som han bland annat läst en kurs i här på universitetet. Vi 

tror att Axels driv, ambitioner och hans välvilja gör honom till en lämplig kandidat för 
posten. 

 
 
 

BTD-projektledare 20/21: Vakant
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Justeringspersoner 
 
 
 
 
 
 
 

Sektionsordförande 19/20 
Olivia Geijer 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informationschef 19/20 
Sara Kling 

 

 
 
 
 
 
 
 

Justeringsperson 
Lisa Åsenius 

 

 
 
 
 
 
 
 

Justeringsperson 
Julia Andersson 


