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Kallelse 

God kväll sektionen! 

 

Idag är det 15 läsdagar kvar till vårmötet 2020 hålls. Därför kommer här i vanlig ordning en kallelse 

till detta eminenta möte. Bifogat finner ni en preliminär föredragningslista. 

Som ni alla är medvetna om så är universitetet just nu i distansläge. Det innebär att detta möte 

kommer ske digitalt (och vara rätt så historiskt med ett digitalt möte så detta vill ni garanterat inte 
missa). Detta innebär förändringar i mötesformalia och liknande, det kommer komma mer 

information om detta och hur mötet kommer gå till närmare fram. Anmälan för mötet kommer 

öppna senare när mer information skickas ut så håll utkik i era mail-inkorgar.  

 

Sammanfattat: 

- Mötet sker den 5 maj 2020 över nätet 
- Mötet börjar 18:00 

- Anmälan kommer ut senare tillsammans med info om hur mötet kommer gå till 

- Kom ihåg att du måste vara fullvärdig medlem för att få rösta på mötet 

- Fullständiga handlingar kommer ut 5 läsdagar innan mötet 

 

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

 

Tagga digitalt möte, allt gott!  
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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 2020/2021 
12. Fastställande av samtliga arvoden för verksamhetsåret 2020/2021 
13. Behandling av preliminärt resultat för Fadderiet 2019 
14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020/2021 
15. Revidering av Grafisk profil 
16. Revidering av Mål- och visiondokument 
17. Fyllnadsval av Sektionskassör 20/21 
18. Fyllnadsval av Näringslivsansvarig 20/21 
19. Val av Rekryteringsansvarig 20/21 
20. Val av Studienämndsordförande Kansliet 20/21 
21. Val av Kreativitetsansvarig 20/21 
22. Val av Göransvarig 20/21 
23. Val av Utlandsansvarig 20/21 
24. Val av Alumniansvarig 20/21 
25. Val av Arbetsmiljöombud 20/21 
26. Val av Masteransvarig 20/21 
27. Val av Revisorsuppleant 20/21 
28. Val av Valberedningen 20/21 
29. Val av Projektledare Jubileum 20/21 
30. Motion rörande Förtroendeval av festeriets Regissör & Vice Chef - Andra 
läsningen 
31. Interpellationer 
32. Övriga frågor 
33. Mötets avslutande 
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Beslutspunkter 

10. Val av revisorer 

Att till Revisorer 20/21 välja Hannah Jacobsson och Ellinor Wingstad. 

11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2020/2021  

Att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för verksamhetsåret 2020/2021. 

12. Fastställande av samtliga arvoden för verksamhetsåret 2020/2021 

Att fastställa arvoderingar till 0 kr för verksamhetsåret 2020/2021. 

13. Behandling av preliminärt resultat för Fadderiet 2019 

Att bifalla punkten i sin helhet. 

14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020/2021  

Att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2020/2021 enligt förslag från 

sektionsstyrelsen i Bilaga 3. 

15. Revidering av Grafisk profil 

Att bifalla punkten i sin helhet. 

16. Revidering av Mål- och visionsdokument 

Att bifalla punkten i sin helhet. 

17. Fyllnadsval av Sektionskassör 20/21 

Att till Sektionskassör 20/21 välja Felicia Björklund, TB2, 

18. Fyllnadsval av Näringslivsansvarig 20/21 

Att till Näringslivsansvarig 20/21 välja Vakant. 

19. Val av Rekryteringsansvarig 20/21 

Att till Rekryteringsansvarig 20/21 välja Vakant. 

20. Val av Studienämndsordförande Kansliet 20/21 

Att till Studienämndsordförande Kansliet 20/21 välja Vakant.
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21. Val av Kreativitetsansvarig 20/21 

Att till Kreativitetsansvarig 20/21 välja Vakant. 

22. Val av Göransvarig 20/21 

Att till Göransvarig 20/21 välja Filippa Stolpe, TB2. 

23. Val av Utlandsansvarig 20/21 

Att till Utlandsansvarig 20/21 välja Vakant. 

24. Val av Alumniansvarig 20/21 

Att till Alumniansvarig 20/21 välja Vakant. 

25. Val av Arbetsmiljöombud 20/21 

Att till Arbetsmiljöombud 20/21 välja Vakant. 

26. Val av Masteransvarig 20/21 

Att till Masteransvarig 20/21 välja Vakant. 

27. Val av Revisorssuppleant 20/21 

Att till Revisorssuppleant 20/21 välja Vakant. 

28. Val av Valberedning 20/21 

Att till Valberedning 20/21 välja Vakant 

29. Val av Projektledare Jubileum 20/21 

Att till Projektledare Jubileum 20/21 välja Vakant. 

30. Motion rörande Förtroendeval av festeriets Regissör & Vice Chef - Andra 

läsningen 

Att bifalla motionen med dess ändringar. 
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Rapporter och meddelanden 

Styrelsens arbete fram till idag 

• Haft veckovisa styrelsemöten 
• Fortsatt arbetet med att försöka utveckla hemsidan 
• Godkänt kandidaterna för Bi6 20/21 
• Utvärderat våra verksamhetsmål och planerat för vidare arbete med hänsyn till 

covid-19 

• Lyst Valberedning för 20/21 
• Haft en Generationssittning för TBi-styrelser genom tiderna 

 

Rapporter och meddelanden från Styrelse och Kansli 

Ordförande | Olivia Geijer 

Fortsatt arbetet med bl.a. styrelsemöten varje vecka, ordföranderåd varannan vecka och 
kontakt med diverse parter har fortgått. Jag är utöver detta planerat så att Vårmötet 
skulle kunna genomföras på distans, samt arbetat med alla handlingar till Vårmötet 
tillsammans med Johanna som sitter som Ledamot. 

 

Vice Ordförande | Petronella Engström 

Sedan förra sektionsmötet har jag fortsatt arbeta med kansliet där mycket fokus varit på 
sökperioden för nya utskottsledare. Mycket har blivit påverkat av corona-viruset, möten 
sker nu via zoom eller genom informationsutskick och den planerade 
informationslunchen som kansliet tillsammans med valberedningen skulle hålla fick 
ställas in. Utöver detta har det varit fortsatt styrelsearbete, möten med styrelsen, 
intervjuer för vakanta poster i styrelsen 20/21 samt sammanställning av testamenten. 
Jag har även gjort ett gemensamt testamente för framtida styrelser/kanslier där tankar 
och tips är samlade kring olika gemensamma evenemang och information som är 
användbara för alla. 

 

Kassör | Fredrik Heino 

Sedan Wintermötet har jag fortsatt bokföra, fakturerat samt  haft kontakt med utskott 
kring ekonomifrågor. Vi har haft bra möten om hur Coronasituationen kommer påverka 

sektionen med sittande och nya kassörer/sponsansvariga. Jag har även gjort en ny 

årsbudget för 20/21. 

 

Intendent | Shadia Islam 

Nu på våren har jag tillsammans med fokusgruppen för verksamhetsmålet för ökad 
gemenskap försökt planera en workshop med fokus på studieteknik i samband med 
studiesocialt engagemang. Vi spånade på idéer men innan det kom till verkstaden 
så blev Coronapandemin aktuell och då la vi kan planerna på is.  Utöver det har jag 
inte haft något postspecifikt, utan har lagt tid på överlämningen till min 
efterträdare. Vi har gått igenom förråden är planerade och han fick närvara vid 
nyckelutlämning till Urfadderiet 2020. 
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Studienämndsordförande Styrelsen | Beatrice Fusaru 

Sedan sist har jag varit på ett antal möten, både med KB-nämnden, med PPG-gruppen, 
och med studienämnden. Studienämnden har fått anpassa sina kursutvärderingar till 
distansläget och en markant skillnad var att färre svarar på formulären med 
kursutvärderingar än tidigare utvärderingar som har utförts i klasserna. 
Kursutvärderingarna för VT1 är inlämnade till LinTek, KB-nämnd, och alla 
examinatorer och dessa ska diskuteras på kommande PPG-möten. 

 

Informationschef | Sara Kling 

Jag har sedan Wintermötet i vanlig ordning skickat sektionsmail varannan vecka, gått på 
Info-råd med LinTek och resterande Info-C på tekfak. Jag har även utvecklat hemsidan 
ytterligare där vi nu har uppdaterat den och jag har skapat en inloggningsfunktion och 
en funktion där man kan bli medlem på tbisektionen.com. Jag och min fokusgrupp har 
fortsatt jobba mot verksamhetsmålet om informationsspridning och kommer under 
resten av terminen skicka ut en enkät om hemsidan. Jag har även skrivit klart mitt 
testamente till min efterträdare och förbereder mig just nu för överlämning och 
inlärning av hemsidan med min efterträdare så att allt ska gå så smidigt som möjligt.  

 

Ledamot | Johanna Hamner 

Jag har planerat sektionsaktivas som tyvärr blev inställt på grund av covid19-pandemin. 

Jag har även tillsammans med min fokusgrupp jobbat vidare med verksamhetsmålet 

kring grön sektion. Vi har även gjort en ny miljöplan för 20/21. Jag har utöver detta 

skickat ut info till miljöombudsgruppen och skickat ut info i sektionsmailen. Slutligen 
har jag tillsammans med resten av styret genomfört en generationssittning för tidigare 

års styren. 

 

Näringslivsansvarig | Karl Berglund 

Det har varit en turbulent tid på senaste och därför har jag mest jobbat med att 
framtidsplanera med sektionskassören och lagt lite planer på hur man skulle kunna 
täcka upp eventuella samarbetsavhopp. 

 

Studienämndsordförande Kansliet | Emmy Johansson 

Studienämnden har sedan Wintermötet hållit i en pluggstuga med Self-care tema samt 
har precis skrivit kursutvärderingarna för kurserna under VT1. Dessa 
kursutvärderingar har helt hållits på distans. Studienämnden har dessutom haft 
flertalet lunchmöten, varav ett möte har varit på distans. Det har även planerats för 
excelutbildning, men denna blev tyvärr inte av på grund av pandemin. Men vi har ett 
upplägg för en utbildning samt en villig lärare att hålla i utbildning, så detta är ändå 
arbete som studienämnden 20/21 kan ta nytta av framöver. Jag som Snordf har 
dessutom deltagit på ett flertal PPG-möten, ett nämndmöte och några UR möten 
(varav ett stUR-möte) sedan wintermötet. 

 

http://tbisektionen.com/
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Kreativitetsansvarig | Lisa Åsenius 

Tyvärr har jag behövt ställa in alla möten och liknande aktiviteter med utskottet, på 
grund av omständigheterna. Vi har inte kunnat genomföra det jag hade planerat med 
utskottet. Några av medlemmarna har fått testa på zoom-möte, resultatet av mötet 
kan läsas i nästa nummer av Lithanian. 

 

Rekryteringsansvarig | Ella Höglund 

Sedan förra sektionsmötet har RekU stått på ett öppet hus och en minimässa för 
basårsstudenterna. Utöver det har jag haft kontakt med universitetet kring om övriga 
rekryteringsevent samt hemmissioneringen skulle bli av eller inte, och isåfall hur. 

 

Göransvarig | Ronja Höglund 

Sedan vintermötet har GörU främst planerat Amazing Race, samt har planeringen och 
utförandet av andra event ställts in. Förberedelser inför nästa år och inför inval av en 
ny GörAnsvarig har också påbörjats. 

 

Arbetsmiljöombud | Felicia Hogan 

Sedan Wintermötet har vi i projektgruppen för Hjälp Min Vän slutfört projektet genom 
att anordna de sista lunchföreläsningarna samt utvärdera och testamentera projektet. 
Jag har även deltagit på kanslimöten, studienämndens möten, stormöte med kansliet 
och styret, AMO-råd samt SSG-möte med representanter från IFM. Eftersom min 
mandatperiod nu börjar närma sig sitt slut har jag också jobbat med mitt eget 
testamente inför överlämningen till nästa års AMO. 

 

Alumniansvarig | Rolf Kargén 

Pga Covid19 har lunchföreläsningen med årets TBi-alumn fått ställas in. Ev. kommer den 
ersättas av en inspelad föreläsning som kan läggad upp på sektionshemsidan men detta 
är upp till om föreläsaren känner att hon har tid. Likaså har den planerade Alumnipuben 
i Linköping ställts in. Tyvärr har dessutom KreatU återkommit med att de inte har 
möjlighet att bistå i arbetet med alumnitidningen. Kanske går det att skriva en kortad 
version. Ska dessutom starta nomineringarna till nästa Årets TBi-alumn. 

I övrigt har jag arbetat med testamentet, genomfört Alumnis infosession via instagram, 
börjat städa på Alumnis drive och gmail, samt deltagit i kanslimöten. 

 

Fadderihöfvding 2019 | Mathilda Sjöström 

Sedan senaste sektionsmötet har gruppen haft ett fåtal möten angående en sittning som 
varje år arrangerar för TekFak-fadderierna som senast genomförde Nolle-P, men som 
beslutades att ställas in på grund av rådande Covid-19. 
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Fadderihöfvding 2020 | Beatrice Fusaru 

Sedan Wintermötet har Urfadderiet fortsatt sin planering för mottagningen. Vi har varit 
på utbildningar, övat in gückel, sytt våra stassar, tagit in fadderanmälan, och grov- samt 
detaljplanerat alla aktiviteter som vi ska anordna. Vi har fått anpassa vårt arbete under 
våren efter omständigheterna och har, bland annat, behövt ställa in vårt Storskifte till 
följd av dessa. Jag har jobbat mot att Urfadderiets engagemang ska vara hållbart och att 
det ska finnas bra kommunikation mellan oss och andra parter som vi kommer att 
jobba med. 

 

Festerichef 2019 | Judit Kansbod 

Sedan Wintermötet har Bi6 arrangerat och utvärderat Snuttefilmen 2020 med lyckat 
resultat. Strax innan tenta-p fick vi alla våra efterträdare som vi nu lär upp efter bästa 
förmåga. Till följd av pandemin har tyvärr resterande av våra arrangemang som 
planerades till vårterminen ställts in. 

 

Festerichef 2020 | Ellen Hellrup Nyrén 

Sedan Wintermötet har resterande poster i festeriet valts in. I nuläget har vi 
regelbundna möten och gückelträningar, samt enstaka sydagar. Trots att corona- 
situationen påverkar vårt arbete väldigt mycket försöker vi fortsätta med 
planeringen av kommande arrangemang som att det blir av som vanligt. 

 

BTD-projektledare | Denisse Marginean 

Sedan förra sektionsmötet har BTD-projektgruppen 2020 blivit invalda. Gruppen har 
hunnit ha en kickoff och satt ihop ett gruppkontrakt samt diskuterat visioner. Vi har 
kommit igång med planeringen inför BTD och alla jobbar på med sina postspecifika 
uppgifter. Jag och kassören Julia har även suttit med i en del möten med BTS-
styrelsen. 
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Mötesprotokoll 
§ 1. Mötets öppnande 
Sektionsordförande Olivia Geijer förklarar distansmötet öppnat 18:08. 
 
§ 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 John Laoying Hardingz och Axel Josefsson till justeringspersoner 
tillika rösträknare. 
 
§ 5. Justering av röstlängden 
Röstlängden justeras till 64 personer. 
Mötet beslutar att röstlängden justeras löpande under mötet. 
 
§ 6. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 
§ 7. Fastställande av föredragningslistan 
Olivia Geijer föreslår att ta bort punkt 31: Motioner från föredragningslistan. 
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 14 april, vilket är 15 läsdagar innan sektionsmötet. Föredragningslistan och 
kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast 10 läsdagar innan sektionsmöten, även dessa gick ut 
14 april, vilket är 15 läsdagar innan. Samtliga handlingar ska vara sektionen tillhanda senast 5 
läsdagar innan mötet, dessa skickades ut 28 april, vilket är 5 läsdagar innan mötet. 
 
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 (Sektionsordförande 19/20) presenterar muntligt gemensamma rapporter och 
meddelanden för styrelsen 19/20. 
Mötet beslutar att lägga Rapporter och meddelanden till handlingarna. 
 
§ 10. Val av Revisorer 
Mötet beslutar att till revisorer 19/20 välja Hannah Jacobsson och Ellinor Wingstad. 
 
Röstlängden justerades till 61 personer. 
 
§ 11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2020/2021  
Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för verksamhetsåret 2020/2021. 
 
§ 12. Fastställande av samtliga arvoden för verksamhetsåret 2020/2021  
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Mötet beslutar att fastställa samtliga arvoderingar till 0 kr för verksamhetsåret 2020/2021. 
 
§ 13. Behandling av preliminärt resultat för Fadderiet 2019 
Adam Lång (Urfadderiet Kassör 2019) presenterar preliminärt resultat för Fadderiet 2019. 
Preliminär balansrapport och resultatrapport för Urfadderiet 2019 finns att läsa i bilaga 2A 
respektive bilaga 2B. 
Mötet beslutar att avslå och avskriva punkten i sin helhet.  
 
§ 14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020/2021  
Fredrik Heino (Sektionskassör 19/20) presenterar budget för 
verksamhetsåret 2020/2021. 
Budgeten för verksamhetsåret 2020/2021 finns att läsa i bilaga 3. 
 
Yrkande från Gustav Myhrinder:  
att under Ovveinvigningen öka "Inköp Fulvin och stationsmaterial" från 2000 kr till 2500 kr. 
att under GörU ändra "Kostnader Pubar" från 17500 kr till 17000 kr. 
 
Mötet beslutar att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2020/2021 enligt förslag 
från sektionsstyrelsen i bilaga 3 tillsammans med yrkandet. 
 
§ 15. Revidering av Grafisk profil 
Den reviderade grafiska profilen finns att läsa i bilaga 4B. 
Den reviderade grafiska profilen presenteras av Shadia Islam (Sektionsintendent 19/20). 
 
Yrkande från Felicia Wahlström: Att i Grafiska profilen, punkt 2.1, stycke 3 i stället skriva: "Loggor på 
till exempel utskottskläder får tillämpas med andra eller färre färger som tillhör originalloggan. 
Dessa ändringar skall godkännas av Styrelsen och skall utformas i den mån att ursprungsloggan inte 
går att misstas." 
 
Yrkande från Felicia Hogan: Att i Grafiska profilen, punkt 2.1, stycke 3 istället skriva "Loggor på till 
exempel utskottskläder får tillämpas med andra färger eller ett urval av de färger som ingår i 
ursprungsloggan ifall detta är motiverat av exempelvis billigare tryckkostnad eller för att följa ett 
specifikt tema. Dessa ändringar ska godkännas av Styret och ska utformas på ett sätt som gör att 
utskottets logga fortfarande går att känna igen." 
 
Mötet beslutar att bifalla punkten med yrkandet från Felicia Hogan i sin helhet. 
 
§ 16. Revidering av Mål- och visiondokument 
Det reviderade mål- och visionsdokumentet finns att läsa i bilaga 4A. 
Det reviderade mål- och visionsdokumentet presenteras av Fredrik Heino (Sektionskassör 19/20). 
Yrkande från Elin Mattsson: Jag yrkar att meningen "Med utbildningarna åsyftas de program som 
förknippas med STB: Teknisk Biologi, Kemisk Biologi Civilingenjör, Kemisk Biologi Naturvetare samt 
Protein Science." ska ändras till "Med utbildningarna åsyftas de program som förknippas med STB: 
Teknisk Biologi, Kemisk Biologi Civilingenjör, Kemisk Biologi Naturvetare samt det fristående 
masterprogrammet Protein Science". 
 
Mötet beslutar att bifalla punkten med dess yrkande i sin helhet. 
 

Mötet beslutar att ajournera mötet till 20:09. 
Mötet återupptas 20:30. 

Röstlängden justeras till 61 personer. 
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§ 17. Fyllnadsval av Sektionskassör 20/21 
Mötet beslutar att till Sektionskassör 20/21 välja Felicia Björklund, TB2. 
 
Röstlängden justeras till 60 personer. 
 
§ 18. Fyllnadsval av Näringslivsansvarig 20/21 
Motkandidering av John Laoying Hardingz, TB2. 
 
Mötet beslutar att välja in Anton Elfstrand som tillfällig justeringsperson tillika rösträknare under 
punkt 18 då John Laoying Hardingz berörs av punkt 18. 
 
Mötet beslutar att till Näringslivsansvarig 20/21 välja John Laoying Hardingz. 
 
Röstlängden justerades till 59 personer. 
 
§ 19. Val av Rekryteringsansvarig 20/21 
Mötet beslutar att till Rekryteringsansvarig 20/21 välja vakant. 
 
§ 20. Val av Studienämndsordförande Kansliet 20/21 
Mötet beslutar att till Studienämndsordförande Kansliet 20/21 välja vakant. 
 
§ 21. Val av Kreativitetsansvarig 20/21 
Mötet beslutar att till Kreativitetsansvarig 20/21 välja vakant. 
 
Röstlängden justerades till 58 personer. 
 
§ 22. Val av Göransvarig 20/21 
Mötet beslutar att till Göransvarig 20/21 välja Filippa Stolpe, TB2. 
 
Röstlängden justerades till 56 personer. 
 
§ 23. Val av Utlandsansvarig 20/21 
Motkandidering av Peter Hedeta, TB2. 
 
Mötet beslutar att till Utlandsansvarig 20/21 välja Peter Hedeta, TB2. 
 
§ 24. Val av Alumniansvarig 20/21 
Mötet beslutar att till Alumniansvarig 20/21 välja vakant. 
 
Röstlängden justerades till 54 personer. 
 
§ 25. Val av Arbetsmiljöombud 20/21 
Motkandidering av Emmy Johansson, KB3nv. 
 
Mötet beslutar att till Arbetsmiljöombud 20/21 välja Emmy Johansson, KB3nv. 
 
§ 26. Val av Masteransvarig 20/21 
Mötet beslutar att till Masteransvarig 20/21 välja vakant. 
 
§ 27. Val av Revisorsuppleant 20/21 
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Motkandidering av Fredrik Heino, TB3. 
 
Mötet beslutar att till Revisorsuppleant 20/21 välja Fredrik Heino, TB3. 
 
Röstlängden justerades till 51 personer. 
 
§ 28. Val av Valberedningen 20/21 
Motkandidering av Tessie Brooling, Klara Pettersson och Emelie Tervo, TB4. 
 
Mötet beslutar att till Valberedningen 20/21 välja Tessie Brooling, TB4, Klara Pettersson, TB4 och 
Emelie Tervo, TB4. 
 
Röstlängden justerades till 47 personer. 
 
§ 29. Val av Projektledare Jubileum 20/21 
Motkandidering av Louise Woodcock, TB1. 
 
Mötet beslutar att till Projektledare Jubileum 20/21 välja Louise Woodcock, TB1. 
 
Röstlängden justerades till 46 personer. 
 
 
§ 30. Motion rörande Förtroendeval av festeriets Regissör & Vice Chef - Andra 
läsningen 
Motionen rörande förtroendeval av festeriets Regissör & Vice Chef - andra läsningen finns att läsa i 
bilaga 7. 
Mötet beslutar att avslå punkten i sin helhet. 
 
§ 31. Interpellationer 
Inga interpellationer. 
 
§ 32. Övriga frågor 
§ 32.1 Fråga angående vakanta poster (sektionsengagemang) 
Det är ofta en del vakanta poster till förtroendeposter. 
Styret kommer lysa posterna som är vakanta efter sektionsmötet. 
Styret tror att antalet vakanta poster beror mycket på covid-19 och hur den har påverkat allas 
levnadssituation. 
 
§ 32.2 Fråga angående inval av projektgrupp till Jubileumet 
I reglementet punkt 9.7.1 står det att projektledaren ska välja in projektgruppen efter personens 
inval på Vårmötet innan sommaren. Det kan bli väldigt tight och styret ska se över det till nästa år. 
 
§ 33. Mötets avslutande 
Mötet avslutas 00:19. 
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Motion rörande Förtroendeval av festeriets Regissör & Vice Chef 
Av: Judit Kansbod och Fanny Elingfors  
 

Bakgrund 
De senaste åren har Festeriet Bi6s verksamhet växt sig större och större. Med den utvecklade 
verksamheten har Bi6 medlemmar fått ett större ansvar för sitt arbete. Snuttefilmen är Bi6 största 
arrangemang under verksamhetsåret och arbetet mot festhelgen leds att personen som besitter 
posten Regissör & Vice Chef. Utöver att ansvara för Snuttefilmen avlastar Regissör & Vice Chef 
festerichefen och stöttar denne under året samt tar över dennes uppgifter om Chefen inte kan 
genomföra dem av någon anledning.  
Regissörens roll har blivit allt mer central i festeriets verksamhet och det tycker vi i Bi6 19/20 bör 
belysas genom att förtroendevälja posten, något vi även tror skulle förtydliga postens karaktär och 
vad som förväntas av den som väljer att söka posten. Som det ser ut nu projektleder Regissören 
Snuttefilmen utan att ha någon som helst erfarenhet av att arrangera en festhelg vilket försvårar 
dennes arbete. Skulle Regissören väljas in tillsammans med festerichef och festerikassör på 
Wintermötet skulle denne få jobba hela Snuttefilmen under bäbisperioden och ha en stabilare grund 
att stå på inför sitt sittande år. Personen skulle både få erfarenhet och kunna bilda sig en uppfattning 
om vad som förväntas genom att skugga sittande Regissör.  
 
Som förtroendevald skulle Regissören även få mer respekt och tilltro om denne skulle behöva ta 
över festerichefens uppgifter. Regissören skulle förhoppningsvis även känna sig tryggare med 
sektionen i ryggen om en sådan situation skulle uppstå. Festerichefen och Regissören sk ulle även få 
möjlighet att börja jobba tillsammans direkt, tillsammans med Kassören, om de väljs in samtidigt 
vilket skulle gynna deras fortsatta samarbete under året. Ett bra samarbete mellan Regissör & Vice 
Chef och festerichefen är vitalt.  
 

Sektionen har den senaste tiden haft en del problem med vakantsatta poster, det är dock något som 
inte märks av på Bi6s söktryck och därför bör det inte vara något problem enligt vår uppfattning. Bi6 
19/20 har diskuterat det här kontinuerligt under året samt tagit kontakt med tidigare Regissörer 
och har därefter kommit fram till att vi tycker att ett förtroendeval vore bra! 
 

 

 

 

Motionssvar till Förtroendeval av festeriets Regissör & Vice Chef  
 
Motionen har välgrundade argument och bra resonemang. Styrelsen anser att det är 
positivt att den nyinvalda Regissör & Vice Chefen får mer erfarenhet och får seSnuttefilmen inifrån. Det är 
också en fördel att festerichefen, festerikassören och Regissör & Vice Chef får börja sitt verksamhetsår med 
samma grund. Ett förtroendeval skulle dessutom resultera i en kandidat som är medveten om vad som 
förväntas av den i arbetet som Regissör & Vice Chef. Ett förtroendeval av Regissör & Vice Chef skulle även 
innebära att denna person skulle vara med i invalsprocessen av resterande festeri vilket Styrelsen varken ser 
för- eller nackdelar med. En nackdel i denna motion är dock att man går miste om den personkemi som kan 
uppnås mellan festerichef och Regissör & Vice Chef om festerichef, i samråd med festerikassör, själva kan 
välja sin Vice Chef. 

 
Styrelsen yrkar enligt motionssvar ovan:  
att godkänna motionen med ändringarna i stadgarna 4.13 och i reglementet i 7.2, samt med följande 
ändringar: 

 
Att 1) 
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I stadgarna ändra följande: 
 
Lägga till: 
8.2 Festeriet består av Festerichefen, festeriets Regissör & Vice Chef, Festerikassör 
samt utsedda medarbetare. Nyinvalda festerichef, Regissör & Vice Chef samt festerikassör väljer i samråd in 
resterande medarbetare som sedan ska presenteras inför och godkännas av styrelsen.  

 
I reglementet ändra följande: 
 
Lägga till: 
7.1.5 Det åligger festeriets Regissör & Vice Chef att 
• ansvara för Snuttefilmen och leda planeringen inför festveckan. 
• ta över festerichefens uppgifter om ordinarie festerichef av någon 
anledning inte kan genomföra sina uppgifter. 

 
Att 2) 
Bordlägga ändringarna av reglementet framtill stadgaändringarna har bifallits eller avslagits. Om 
stadgaändringarna avslås uteblir även ändringarna av reglementet. 
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Motivering till styrelsens förslag av kandidater 
 

Sektionskassör 20/21: Felicia Björklund, TB2 

Under intervjun gav Felicia intrycket av att vara en lugn, stabil och strukturerad person. 
Hon svarade genuint och trovärdigt på intervjufrågorna samt gav ett väldigt seriöst 

intryck. Trots att hon inte haft tidigare erfarenhet som kassör verkade hon ha bra 
översikt om vad posten innebär och dess arbetsuppgifter; exempelvis bokföring, 

årsredovisning och allmänt ekonomiskt arbete. Felicia beskriver även sig själv som 
lösningsorienterad, snabblärd och organiserad. Vilket även vi under intervjun fick ett 

intryck av. Baserat på ovan nämnda egenskaper väljer TBi-sektionens styrelse att 

nominera Felicia Björklund till Styret-Kassör 20/21. 

 

Näringslivsansvarig 20/21: Vakant
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Motivering till valberedningens kandidater 

 

Rekryteringsansvarig 20/21: Vakant 

Studienämndsordförande Kansliet 20/21: Vakant 

Kreativitetsansvarig 20/21: Vakant 

Göransvarig 20/21: Filippa Stolpe, TB2 

Under sin intervju visade Filippa ett stort intresse i posten som Göransvarig. Som aktiv i 

GörU under 1,5 år har hon fått insikt i vad som innebär att vara en del en av TBi- 
sektionens större utskott, och är nu beredd på vad det innebär att bli Göransvarig. 

Filippa är positiv, omtänksam och driven person och därför har vi från valberedningen 

valt att nominera Filippa Stolpe till Göransvarig i Kansliet 20/21. 

Utlandsansvarig 20/21: Vakant  

Alumniansvarig 20/21: Vakant  

Arbetsmiljöombud 20/21: Vakant  

Masteransvarig 20/21: Vakant 

Revisorsuppleant 20/21: Vakant 

Projektledare Jubileum 20/21: Vakant 
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Justeringspersoner 
 

 

________________________________ 

Sektionsordförande 19/20 

Olivia Geijer 

 

 

 

________________________________ 

Informationschef 19/20 

Sara Kling 

 

 

 

________________________________ 

Justeringsperson 

Axel Josefsson 

 

 

 

________________________________ 

Justeringsperson 

John Layoing Hardingz 

 

 

_________________________________ 

Justeringsperson 

Anton Elfstrand 


