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1.  Inledning 

Sektionen för Teknisk biologi (STB) mål- och visionsdokument är ett styrdokument som 

beskriver vad STB ska sträva efter på lång sikt samt hur detta ska uppnås. 

1.1.      Syfte 

Detta dokument ska underlätta arbetet för STB:s styrelse och tydliggöra vad styrelsens 

fokusområden är. 

1.2.      Användning 

Detta dokument ska tas i beaktning vid samtliga beslut på styrelse- och 

sektionsmötesnivå. Detta för att förenkla prioriteringar och garantera långsiktighet och 

kontinuitet i sektionens verksamhet. 

• Mål- och visionsdokumentet ska användas som grund vid framtagning av den 

årliga verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen konkretiseras innehållet i mål- 

och visionsdokumentet och utifrån detta skapas ettåriga projektmål, av vilka 

utförandet planeras av styrelsen och presenteras på verksamhetsårets första 

sektionsmöte.   

• Varje år bör mål- och visionsdokumentet utvärderas och eventuellt revideras. 

Vart tredje år, från 2020,  ska mål- och visionsdokumentet genomgå en 

omfattande utvärdering och därefter godkännas på ett sektionsmöte.  

• Varje år bör samtliga mål och organisationsmål i detta dokument behandlas i  

styrelsens verksamhetsplan. 

1.3.      Struktur  

Mål- och visionsdokumentet börjar med sektionens vision och under denna presenteras 

mål som ska uppfyllas för att infria visionen. Till varje mål hör en strategi som praktiskt 

ska beskriva hur man ska arbeta med målen och hur de ska uppnås.   

För att nå fram till visionen krävs en målmedveten och effektiv organisation med tydlig 

rolluppdelning och struktur. Därför har sektionen även satt upp ett antal mål för den 

interna organisationen. Detta behandlas under rubriken Organisationsmål.               
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När det i detta dokument refereras till studenter åsyftas personer som studerar på 

program som hör ihop med Sektionen för Teknisk biologi. Med styrelsen och kansliet 

åsyftas STB:s styrelse samt kansli. Med utbildningarna åsyftas de program som 

förknippas med STB: Teknisk Biologi, Kemisk Biologi Civilingenjör, Kemisk Biologi 

Naturvetare samt det fristående masterprogrammet Protein Science. 

Linköpings universitet förkortas LiU och Linköpings teknologers studentkår förkortas 

LinTek.  

2.  Vision och mål 

2.1.      Vision 

Sektionens vision är att utbildningarna ska vara de bästa i sitt slag, att studenterna ska 

ha goda förutsättningar för framtiden samt att studenterna både under och efter sin 

studietid ska känna gemenskap och samhörighet med varandra. 

2.2.      Mål 

För att visionen ska infrias har sektionen satt upp ett antal mål att sträva emot. Dessa 

mål beskrivs nedan. 

• Utbildningarna ska hålla erkänd hög kvalité. 

• Studenterna ska ha goda förutsättningar inför framtiden. 

• Studenterna ska ha en fortsatt bra kontakt med sektionen efter avslutad studietid. 

• Studenterna ska känna att de har inflytande över sektionen. 

• Studenterna ska ha goda möjligheter att engagera sig i sektionens verksamhet. 

• På sektionen ska det råda god gemenskap och en familjär stämning. 

2.2.1 Utbildningarna ska hålla erkänd hög kvalité 

En högkvalitativ utbildning ligger i studenternas intresse både under och efter 

studietiden. Därför ska sektionen kontinuerligt utvärdera och utveckla alla aspekter 

som utbildningen berör. 

Strategi 

Sektionen ska sträva efter att alla kurser inom utbildningarna utvärderas årligen. 

Sektionen ska arbeta för att alla studenter har tillgång till stöd för alla delar av 

utbildningen. 
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Sektionen ska arbeta för att de studiemiljöer som nyttjas mest av studenterna håller god 

standard. 

2.2.2 Studenterna ska ha goda förutsättningar inför framtiden 

Under studietiden, både i och utöver utbildningen, ska studenterna känna en stark 

koppling till näringslivet. Möjligheter att knyta näringslivskontakter under studietiden 

är en vital del för studenternas liv efter examen. 

Strategi 

Sektionen ska jobba för att bygga upp ett stort och bestående kontaktnät av företag 

inom vår näringslivssektor. 

Sektionen ska jobba för att skapa forum där studenterna kan skapa kontakter som är 

relevanta för studenternas framtida arbetsliv. 

2.2.3 Sektionen ska ha fortsatt bra kontakt med studenterna efter 

avslutad studietid 

Att ha god kontakt med alumner är viktigt för studenternas samtid och framtid, då det 

ger förbättrad insikt i utbildningens möjligheter och bredare kontaktnät. 

Strategi 

Sektionen ska sträva efter att ha ett funktionellt alumninätverk. 

Sektionen ska arbeta för att välfungerande plattformar existerar, på vilka studenter och 

alumner kan mötas. 

2.2.4 Studenterna ska känna att de har inflytande över sektioner 

Studenterna ska känna att de har möjlighet att påverka sektionens verksamhet och vara 

delaktiga i utvecklingen av sektionen. För att möjliggöra detta måste sektionen ha en 

öppen kommunikation med studenterna om sin verksamhet. 

Strategi 

Sektionen ska arbeta för att det finns lättillgängliga plattformar för inflytande över 

sektionen. 

Sektionen ska arbeta för att ha kommunikativa och funktionella informationskanaler.  

Sektionen ska bedriva sin verksamhet med öppenhet och transparens. 
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2.2.5 Studenterna ska ha goda möjligheter att engagera sig i 

sektionens verksamhet 

Att engagera sig i studentföreningar är för många en viktig del av studentlivet och 

därför bör studenterna ges möjlighet att engagera sig i, samt bidra till, sektionens 

verksamhet. Genom engagemang i olika delar av sektionen ges studenterna tillfälle att 

utvecklas och lära känna andra medlemmar. 

Strategi 

Sektionen ska sträva efter att studenterna ges möjlighet att engagera sig i 

verksamheten, oberoende intresseområde. 

2.2.6 På sektionen ska det råda god gemenskap och en familjär 

stämning 

Att se till att studenterna trivs och känner sig hemma i sektionen är en viktig del av 

sektionens syfte. Med en stark gemenskap kan studenterna stötta varandra under 

studietiden och tillsammans kan de göra studietiden till en av de bästa perioderna i 

deras liv. 

Strategi 

Sektionen ska främja utvecklingen av mötesplatser för studenterna. 

Sektionen ska anordna evenemang för studenterna. 

Sektionen ska genom mottagningen arbeta för att ge de nyantagna studenterna en god 

introduktion till sektionen och studentlivet.  

2.3.      Organisationsmål 

För att uppfylla målen, och i slutändan visionen, krävs det att sektionen har en effektiv 

och ändamålsenlig organisation som målmedvetet kan jobba mot de uppsatta målen. 

Därför finns ett antal organisationsmål. Dessa mål beskrivs nedan. 

• Sektionen ska aktivt eftersöka nya strategiska samarbeten samt bevara och utveckla 

de nuvarande. 

• Sektionen ska ha en tydlig och effektiv intern organisation.  

• Sektionen ska vara tilltalande för studenterna att engagera sig i . 

• Sektionen ska ha en stabil ekonomi 

2.3.1 Sektionen ska aktivt eftersöka nya strategiska samarbeten samt 

bevara och utveckla de nuvarande  
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För att sektionen effektivt ska kunna arbeta mot de uppsatta målen bör sektionen ingå 

samarbeten med andra organisationer vid LiU. 
 

 

 

Strategi 

Sektionen ska arbeta för att utveckla och utvärdera nuvarande samarbeten i enlighet 

med sektionens uppsatta mål 

Sektionen ska sträva efter att ingå nya samarbeten som gynnar verksamheten och 

studenterna 

2.3.2 Sektionen ska ha en tydlig och effektiv intern organisation 

Det är viktigt att sektionen har en organisation som möjliggör både strategiskt och 

operativt arbete. Genom tydlig arbetsfördelning förenklas arbetet mot sektionens 

långsiktiga mål.  

Strategi 

Sektionen ska kritiskt granska sin egen verksamhet och organisation i relation till dess 

långsiktiga mål 

Sektionens verksamhet ska dokumenteras och arkiveras för att främja kontinuitet i 

arbetet 

 

Styrelsen arbetar främst strategiskt och långsiktigt men även operativt. Kansliet och 

sektionens utskott uträttar sektionens huvudsakliga operativa arbete. 

 

2.3.3 Sektionen ska vara tilltalande för studenterna att engagera sig 

i       

Det är viktigt för sektionen att det finns studenter villiga att engagera sig i både 

styrelsen, kansliet samt dess utskott. Då all sektionens verksamhet baseras på ideellt 

engagemang måste sektionen kunna attrahera studenter villiga att driva sektionens 

verksamhet framåt. 

Strategi 

Sektionen ska sträva efter att göra det roligt och givande att engagera sig i 

verksamheten 

Sektionen ska arbeta för att upprätthålla en god arbetsmiljö för de engagerade 

studenterna 

Sektionen ska aktivt kommunicera fördelarna med engagemang 

2.3.4 Sektionen ska ha en stabil ekonomi 
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Med en stabil ekonomi kan sektionen bibehålla sin normala verksamhet samt klara 

eventuella oväntade utgifter.  

Strategi 

Sektionen ska sträva efter att på bästa sätt använda de bidrag och inkomster sektionen 

har att tillgå 

Sektionen ska sträva efter långsiktiga och återkommande ekonomiska samarbeten. 


