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Kallelse 
Hallihallå sektionen! 

 

Det är nu 10 läsdagar till wintermötet 2020! Här kommer kallelsen och den preliminära 

föredragningslistan för mötet tillsammans med en liten påminnelse om att anmäla er 

till mötet! 

Det är många poster som ska väljas in och det kommer bli riktigt spännande, det vill du 
inte missa! Anmälan till mötet sker på den här länken och sista anmälningsdag är 4 

februari. Länken är 
här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjiuc6FQSfF36HBuBgH-

rIINXtRH8P6ddFO-_Rs99U0hLfEQ/viewform 

Glöm inte bort att för att få rösta på mötet (dvs fullvärdig medlem) måste du vara 

medlem i TBi-sektionen och i LinTek. Hur man gör det finner du i 

anmälningslänken ovan. 

 

Motions- och interpellationsstopp sker den 2 februari och dessa ska skickas till 

Sektionsordförande Olivia Geijer på ordf@tbi.lintek.liu.se enligt mallen som finns bifogat 

i mailet och på hemsidan. Stadgar och reglemente finns bifogat men även på hemsidan.  

Kortfattat: 

- Mötet sker den 11 februari 

- Tid: 18:00, insläpp 17:30 

- Anmälan sker senast 4 februari på länken ovan 

- Rösträtt ges till fullvärdiga medlemmar i sektionen, mer info ovan 

- Preliminär föredragningslista finns bifogat så att ni kan se vad som kommer hända på 

detta möte! 

- Kompletta handlingar kommer ut senast 5 läsdagar innan wintermötet 

 

Om du har några frågor är det bara ta tag i oss i styret i skolan eller maila oss 

på styret@tbi.lintek.liu.se.  

Sedan vill vi också påminna om att det är LARM samma dag som mötet, och vi vill be er 

att tänka på att LARMs personal kommer ha fullt upp med att städa bort mässan och att 

det kan vara mycket som händer i collo då. Vi ber att respektera det och att försöka att 

inte vara ivägen så att deras arbete kan gå så snabbt och smidigt som möjligt.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjiuc6FQSfF36HBuBgH-rIINXtRH8P6ddFO-_Rs99U0hLfEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjiuc6FQSfF36HBuBgH-rIINXtRH8P6ddFO-_Rs99U0hLfEQ/viewform
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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 2019 

11. Val av Sektionsordförande 

12. Val av Vice ordförande 

13. Val av Sektionskassör 

14. Val av Näringslivsansvarig 

15. Val av Studienämndsordförande Styret 

16. Val av Informationschef 

17.Val av Intendent 

18. Val av Ledamot 

19. Val av E-kolvsansvarig 

20. Val av Festerichef 

21. Val av Festerikassör 

22. Motioner 

23. Interpellationer 

24. Övriga frågor 

25. Mötets avslutande 
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Beslutspunkter 
11. Val av Sektionsordförande 20/21 

Att till Sektionsordförande 20/21 välja Amanda Engholm Flärd, KB3civil. 

12. Val av Vice ordförande 20/21 

Att till Vice ordförande 20/21 välja Vakant. 

13. Val av Sektionskassör 20/21 

Att till Sektionskassör 20/21 välja Vakant. 

14. Val av Näringslivsansvarig 20/21 

Att till Näringslivsansvarig 20/21 välja Vakant. 

15. Val av Studienämndsordförande Styret 20/21 

Att till Studienämndsordförande Styret 20/21 välja Lucas Raihle, TB4. 

16. Val av Informationschef 20/21 

Att till Informationschef 20/21 välja Vakant. 

17. Val av Intendent 20/21 

Att till Intendent 20/21 välja Oliver Batista Gröndahl, KB2civil. 

18. Val av Ledamot 20/21 

Att till Ledamot 20/21 välja Miranda Hanstorp, TB3. 

19. Val av E-kolvsansvarig 20/21 

Att genom tävling välja E-kolvsansvarig 20/21. 

20. Val av Festerichef 20/21 

Att till Festerichef 20/21 välja Ellen Hellrup Nyren, TB1. 

21. Val av Festerikassör 20/21 

Att till Festerikassör 20/21 välja Hassan Al-Hakim, KB1a. 

22. Motioner 

a) STBs ekonomiska buffertar 

Att bifalla motionen i sin helhet. 

b) Förtroendeval av festeriets Regissör & Vice Chef 

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 

• Lyst och tillsatt Urfadderist Höfvding 2020 

• Lyst och tillsatt BTD-projektledaren 2020 

• Genomfört ett extra sektionsmöte 

• Godkänt kandidaterna för Urfadderiet 2020 

• Godkänt budgeten för Snuttefilmen 2020 

• Varit på Unga forskares riksstämma i Örebro 

• Utsett fokusgrupper som planerar bl.a. Sektionsaktivas och generationssittning 

för gamla styrelser 

 

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 med i den fokusgrupp som 

planerar Generationssittningen samt arbetat med alla handlingar till Wintermötet  

tillsammans med Johanna som sitter som Ledamot. 

 

Vice Ordförande | Petronella Engström 

Mitt arbete som vice ordförande har sedan Höstmötet bestått av fortsatt arbete med 
kansliet, vi har haft kontinuerliga möten varannan vecka. Arbetet har nu bestått mer av 
att alla utskott arbetar med sina evenemang samt att försöka utveckla samarbetet ännu 

mer mellan utskotten, till exempel som Musikhjälpen. Jag har även gjort en anonym 
halvårsutvärdering för kansliet och sammanställt den för att kunna utveckla arbetet. Jag 

har börjat planera ett stormöte mellan Styrelsen och Kansliet för att diskutera 

överlämningar och samarbeten, samt fortsatt att arbeta med två av våra 

verksamhetsmål, Grön sektion samt Gemenskap & Sektionsengagemang.  

 

Kassör | Fredrik Heino 

Sedan höstmötet har jag bokfört kontinuerligt, godkänt budgetar och sett över 
inbetalningar för Åreresan och flera sittningar. Höstens nämndäskningar är redovisade 

där även tillläggsäskningar för sök-utskotts-puben samt dyrare resa till BTD godkändes. 

Jag har även redovisat till LiU för att få det miljöstöd vi ansökte om i höstas för att kunna 

servera ekologisk mat på sektionens event. 
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Intendent | Shadia Islam 

Sedan höstmötet har jag planerat upp resten av mitt verksamhetsår. Dels har jag lagt  
upp en plan för nyckelöverlämningar och skrivit testamente till min efterträdare. Annars 

har jag varit i kontakt med kårservice om B23 som numera kommer fås tillgång till via 

behörighet med LiU-ID och jag har köpt och bytt lampa i A15. Har även undersökt 

avtalet kring sektionsryggsäckarna och lagt upp en plan för att förhoppningsvis  
reklamera alla trasiga ryggsäckar. Till sist har jag bytt och lagt till personer som ska ha 

tillgång till salsbokning via sektionen (ny Urfadderiet-höfvding och BTD-projektledare). 

 

Studienämndsordförande Styrelsen | Beatrice Fusaru 

Sedan Höstmötet har jag tillsammans med resten av studienämnden hållit i decenniets  
sista pluggstuga. Jag har varit på Nämndmöte där det diskuterades mycket om 
programmeringen betydelse för våra studenter och vad som skulle kunna ändras i  

framtiden. Vi hade även en workshop i studentbemötande som ska användas till flera 

tillfällen med framtida lärare på universitetet. Jag har även varit på PPG-möten och UR- 

möten. Studienämnden har deltagit i Insamlingen till Musikhjälpen som TBi-sektionen 
anordnade. Sedan det nya året började har jag och Snordf Kansliet planerat arbetet som 

ska göras under våren och diskuterar saker vi kan göra med både Studienämnden och 
hela sektionen. Vi ska snart gå igenom alla kursutvärderingar och börja planera inför 

utvärderingen av VT1 kurserna. 

 

Informationschef | Sara Kling 

Jag har sedan höstmötet fortsatt jobba på att utveckla hemsidan och få upp nya features. 

Tillsammans med KreatU har vi genomfört julkalendern på hemsidan. I vanlig ordning 

skickar jag ut sektionsmail varannan vecka och har fortsatt gå på mötena tillsammans 

med LinTek och alla andra tekfak-info-c. Jag, Johanna och Petronella har påbörjat arbetet 
för ett nytt sektionsaktiva i vår. Jag jobbar på att utveckla vårt G-suite konto då 

mailadresserna har börjat strula lite. Samtidigt är jag och Shadia i kontakt med företaget  

som producerade våra väskor pga produktionsfel. 

 

Ledamot | Johanna Hamner 

Jag har tillsammans med Fredrik och Petronella börjat arbeta med verksamhetsmålet  
kring Grön sektion. Utöver detta har jag även hållit i två miljöombudsmöten med resten 

av sektionens miljöombud. Jag har även beställt hem boken Medlemsmodellen från Unga 
forskare. Slutligen har jag även börjat planera sektionsaktivas tillsammans med 

Petronella och Sara. 
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Näringslivsansvarig | Karl Berglund 

NärU har jobbat med att sammanställa en sommarjobbsmässa för sektionen och har 
bokat in några studiebesök. Sedan har jag påbörjat nämndäskningar och varit på 

godkännandemöte för Urf 2020! 

 

Studienämndsordförande Kansliet | Emmy Johansson 

Sedan höstmötet har det varit en kursurvärderingsperiod och det är en pågående just i  

detta nu. Vi har dessutom hållt i 1 pluggstuga samt försöker fortfarande spåna i att hålla 

en excelutbildning. Framöver kommer studienämnden hålla i ytterligare 2 

kursutverderingstillfällen, 2 pluggstugor och även i Gyllene moroten.  

 

Kreativitetsansvarig | Lisa Åsenius 

Från höstmötet tills nu har hela utskottet jobbat på med olika arbeten, arbeten så som 

julkalender, dekor till Musikhjälpen och även dekor till Snutte, samt den fina TBi-lagan. 

Vi har startat upp vårens arbeten i de olika fokusgrupperna. 

 

Rekryteringsansvarig | Ella Höglund 

Sedan höstmötet har RekU hållit i ett hemmissioneringsevent. Jag har haft mycket 
kontakt med universitet kring två stycken öppet hus som händer nu i vår, och planerat 

inför dem tillsammans med utskottet. Jag har dessutom blivit kontaktad om en mässa för 

basårsstudenter som RekU kommer medverka på och jobbat med förberedelser inför 

den. 

 

Göransvarig | Ronja Höglund 

Sedan förra sektionsmötet har GörU arrangerat lite olika evenemang. Vi har bl. a. haft en 
nyårspub, en wii-sports turnering och en resa till Åre. Vi har även påbörjat planeringen 

av Pi-balen, beerlympics och Amazing Rejs som kommer senare under terminen. Vi har 

även haft en halvårsutvärdering. 

 

Arbetsmiljöombud | Felicia Hogan 

Sedan höstmötet har jag jobbat mycket med Hjälp Min Vän, ett projekt jag driver 

tillsammans med 7 andra AMO's från 6 andra sektioner på både Tekfak och Filfak. När 

wintermötet går av stapeln kommer vi att ha anordnat 6 av 8 lunchföreläsningar med 

olika teman inom psykisk hälsa. Utöver det har jag deltagit i AMO-råd samt hanterat 

olika studentärenden på sektionen. 
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Alumniansvarig | Rolf Kargén 

Sedan höstmötet har Heltidssittningen genomförts, samt Alumniutskottets bidrag till 
julkalendern. Det som nu planeras för är nytt rekryteringsförsök till utskottet, en ev. 

alumnipub i Linköping, samt Alumnitidningen. Utöver detta har jag haft möten med 

alumnirådet och kansliet. 

 

Fadderihöfvding 2019 | Mathilda Sjöström 

Urfadderiet 2019 har genomför Julmys och Nolle-P filmvisning för Nollan och Faddrar. 

Deltagit på intervjuer av sökande till Urfadderiet 2020 samt planerat för överlämning 

och de arrangemang som ska genomföras under våren 2020. 

 

Fadderihöfvding 2020 | Beatrice Fusaru 

Sedan jag har blivit invald har jag tillsammans med Urf Kassör hållit i intervjuer och valt  

ut ett fadderi som sedan godkändes av styrelsen. Vi har kommit igång med arbetet och 

ser fram emot våren! Jag har lagt upp en plan för vårt arbete och haft kontakt med 

LinTek samt de andra generalerna. 

 

Festerichef | Judit Kansbod 

Det som Bi6 gjort utåt sedan höstmötet är att vi haft lagsläpp till Snuttefilmen, hjälpt  

Ettan med Tacksittningen och arrangerat sittningen Klack & Frack. Vårt främsta fokus 

har dock varit att göra klart allt inför Snuttefilmen som började PRas för igår. Utöver 

Snutte har vi jobbat en del på överlämningen till Bi6 20/21 och börjat kika på 

resterande arr vi har under våren. 

 

BTD-projektledare | Denisse Marginean 

Sedan effektivitetsmötet har jag lite smått börjat förbereda mig inför det kommande 

året. Jag arbetar just nu med invalet av resterande BTD-kommittén. Jag har utvärderat 

förra årets poster och gjort en del poständringar, skapat kravprofiler och intervjufrågor 

samt har haft en ansökningsperiod. 
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Mötesprotokoll 
§ 1. Mötets öppnande 

Sektionsordförande Olivia Geijer förklarar mötet öppnat 18:16. 
 

§ 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 Ronja Höglund och Emmy Johansson till justeringspersoner 
tillika rösträknare. 
 

§ 5. Justering av röstlängden 

Röstlängden justeras till 78 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 förslag från styrelsen.. 
 

§ 8. Mötets behöriga utlysande 

Enligt stadgarna ska tid och lokal skickas ut till sektionen 15 läsdagar innan mötet, 
dessa skickades ut 22 januari 2020, vilket är 15 läsdagar innan mötet. 
Föredragningslistan och kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast 10 läsdagar 
innan sektionsmöten, även dessa gick ut 29 januari 2020, vilket även det är 10 läsdagar 
innan mötet. Samtliga handlingar ska vara sektionen tillhanda senast 5 läsdagar innan 
mötet, dessa skickades ut 4 februari, vilket är exakt 5 läsdagar innan sektionsmötet.  
 

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. 
 

Sektionsordförande 19/20 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 preliminärt resultat samt balansräkning för Fadderiet 2019  

Axel Josefsson (Kassör Urfadderiet 2020) presenterar Urfadderiet 2019 ekonomi. 
Behandling av Urfadderiet 2019 med ekonomisk berättelse finns att läsa i bilaga 2C. 
 

Mötet beslutar att lägga resultatrapporten för Urfadderiet 2019 till handlingarna. 
 

11. Val av Ordförande 20/21 

Röstlängden justeras till 84 personer. 
 

Mötet beslutar att till Ordförande 20/21 välja Amanda Engholm Flärd, KB3civ. 
 

12. Val av Vice Ordförande 20/21 

Motkandidering av Karl Berglund. 
 

Röstlängden justeras till 81 personer. 
 

Mötet beslutar att till Vice Ordförande 20/21 välja Karl Berglund. 
 

13. Val av Sektionskassör 20/21 

Mötet beslutar att till Sektionskassör 20/21 välja vakant. 
 

Röstlängden justeras till 80 personer. 
 

14. Val av Näringslivsansvarig 20/21 

Mötet beslutar att till Näringslivsansvarig 20/21 välja vakant. 
 

Röstlängden justeras till 81 personer. 
 

15. Val av Studienämndsordförande Styret 20/21 

Mötet beslutar att till Studienämndsordförande Styret 20/21 välja Lucas Raihle, TB4. 
 

Mötet ajourneras till 19:55. 
Röstlängden justeras till 76 personer. 
 

16. Val av Informationschef 20/21 

Motkandidering av Jonathan Adler.  
 

Mötet beslutar att till Informationschef 20/21 välja Jonathan Adler. 
 

17. Val av Intendent 20/21 

Mötet beslutar att till Intendent 20/21 välja Oliver Batista Gröndahl, KB2civil. 
 

18. Val av Ledamot 20/21 

Röstlängden justeras till 74 personer.  
 

Mötet beslutar att till Ledamot 20/21 välja Miranda Hanstorp, TB3. 
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19. Val av E-kolvsansvarig 20/21 

Mötet beslutar att till E-kolvsansvarig 20/21 välja Lukas Raihle.  
 

20. Val av Festerichef 20/21 

Röstlängden justeras till 73 personer. 
 

Mötet beslutar att till Festerichef 20/21 välja Ellen Hellrup Nyren, TB1. 
 

21. Val av Festerikassör 20/21 

Mötet beslutar att till Festerikassör 20/21 välja Hassan Al-Hakim, KB1a. 
 

Mötet ajourneras till 21:52. 
 

22. Motioner 

a) STBs ekonomiska buffertar 

Röstlängden justeras till 61 personer. 
 

Yrkande: Att bifalla de två första att-satserna i motionen rörande STBs ekonomiska 
buffertar, men att avslå den tredje att-satsen rörande ändring i reglementet. 
 

Mötet beslutar att bifalla motionen med dess yrkanden i sin helhet. 
 

b) Förtroendeval av festeriets Regissör & Vice Chef 

Röstlängden justeras till 62 personer. 
 

Att bifalla motionen med dess ändringar. 
 

Josefine Flach, Elin Mattsson, Beatrice Fusaru, Julia Bjers, Emelie Tervo, Felicia Hogan, 
Klara Pettersson samt Felicia Wahlström reserverar sig alla mot beslutet i punkten 22.b.  
 

23. Interpellationer 

Inga interpellationer. 
 

24. Övriga frågor 

24.1 Vad händer om motionen angående att förtroendevälja Regissör & Vice Chef avlås 
på vårmötet iochmed att det är en stadgaändring? 

Svar från styrelsen: m motionärerna anser att de vill ta upp motionen ytterligare börjar 
räkningen på noll igen och den måste återigen röstas in två gånger i rad. 
 

25. Mötets avslutande 

Mötet avslutades 23:26.  
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Motion angående STBs ekonomiska buffertar 
Av: Gustav Björk och Gustav Myhrinder 

Bakgrund 

I dagens läge ska STB enligt reglementet, punk 3.1.4, sträva efter att tillhandahålla en 

ekonomisk buffert på 50 000 SEK, vars syfte är att balansera sektionens ekonomi. Den 
ekonomiska bufferten byggdes bland annat upp genom att tidigare sektionsstyrelser gav 

Bi6 och Urfadderiet i uppdrag att gå med en vinst på 10 000 SEK vardera, där denna 

vinst skulle användas till att stärka sektionsbufferten. I dagsläget finns det dock 85 000 

kr avsatt i denna sektionsbufferten. Alltså ett överskott på 35 000 kr. 

Under STBs vårmöte 2019-04-09 röstades det igenom att Bi6 och Urfadderiet ska utöka 

sina egna ekonomiska buffertar med 1/4 prisbasbelopp (prisbasbeloppet är på 46 500 
SEK år 2019). Det finns alltså ett buffertöverskott i sektionens buffert på 35 000 kr och 

ett underskott i festeriets och fadderiets buffertar. Vi anser därför att dessa 35 000 kr 

ska fördelas mellan festeriet och fadderiet för att bygga upp deras buffertar. Utöver 
detta har det med ändringen i reglementet 2019-04-09 blivit onödigt invecklat i punkt 

7.1.2 samt 8.1.2 i reglementet. Dessa bör därför omformuleras. 

 

Förslag 

att 16 761,64 SEK från STBs buffertöverskott skall användas till att bygga upp fadderiets 

ekonomiska buffert. 

att 18 238,36 SEK från STBs buffertöverskott skall användas till att bygga upp festeriets  

ekonomiska buffert. 

 

att i reglementet ändra följande: 

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. Festeriet har desssutom en ekonomsik buffert på ¼ 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.” 

till: 

7.1.2 ”Festeriet inleder sitt verksamhetsår med ett buffertbelopp på 73 000 kr, exklusive 
interimsskulder och interimsfordringar. Finns det ej pengar på kontot 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 30 000 kr, 
exklusive interimsskulder och interimsfodringar, samt 999 kr per person, för 

representation, från sektionens kapital. Fadderiet har desssutom en ekonomsik buffert 

på ¼ 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.” 

 

till: 

8.1.2 ”Fadderiet inleder sitt verksamhetsår med ett buffertbelopp på 53 000 kr, 
exklusive interimsskulder och interimsfordringar. Finns det ej pengar på kontot för att 

täcka upp en förlust kan ett lån tas från sektionsbufferten som skall återbetalas inom 

avtalad tid.” 
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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 serut 

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 skulle 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! 

 

Förslag 

Att i stadgarna ändra följande: 

 

Lägga till: 

4.13 Det åligger sektionsmötet att på Wintermöte 

• Välja Sektionsordförande, Sektionskassör, Vice sektionsordförande, 

Informationschef, Intendent, Studienämndsordförande Styrelsen, 

Näringslivsansvarig samt Ledamot. 
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• Välja Festerichef samt Festerikassör 

• Behandla det avgående fadderiets preliminära resultat samt balansräkning 

• Välja in festeriets Regissör & Vice Chef 

 

Lägga till: 

8.2 Festeriet består av Festerichefen, festeriets Regissör & Vice Chef, Festerikassör samt 

utsedda medarbetare. Nyinvald Festerichef samt Regissör & Vice Chef väljer i samråd 

med nyinvald Festerikassör in resterande medarbetare som sedan ska presenteras inför 

och godkännas av styrelsen. 

 

Att i reglementet ändra följande: 

Lägga till: 

4.2.12 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. 

 

7.2 Invalsprocess 

7.2.1 Valberedningen väljer ut en invalsberedning som kommer att delta på festeriets 
intervjuer, max 2 representanter per intervju, och sedan på mötet där styrelsen 

godkänner. Invalsberedningen kommer inte att tillföra något till diskussioner efter 

intervjun, utan sparar sina åsikter till det godkännande mötet. Minst två men inte mer 
än tre representanter från sittande festeri kommer att delta på intervjuerna och vara 

stöd vid inval. Om festerichef, festeriets Regissör & Vice Chef eller festerikassör är före 

detta representanter av festeri, räknas denne som en av de två representanterna. 

 

7.2.2 Styrelsen, invalsberedningen och nyvalda festerichef, festeriets Regissör & Vice 

Chef och festerikassör deltar på det godkännande mötet av festeri. 
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Motivering till valberedningens kandidater 
 

Sektionsordförande 20/21: Amanda Engholm Flärd, KB3civil  

Under sin intervju gav Amanda intrycket av att vara strukturerad, noggrann och trygg. 

Amanda är en trevlig och ambitiös person. Hon har en ledarinstinkt och har flera 

erfarenheter av ledarpositioner, bland annat som platschef och som fadderansvarig i 

urfadderiet. Arbetet i fadderiet har gett henne en inblick i hur en grupp ska fungera och 

arbetet som just fadderansvarig har gjort henne bekväm i ledarrollen. Därför har 

valberedningen valt att nominera Amanda Engholm Flärdh till Ordförande i Styret 20/21.  

 

Vice ordförande 20/21: Vakant  

Sektionskassör 20/21: Vakant  

Näringslivsansvarig 20/21: Vakant  

Studienämndsordförande Styret 20/21: Lucas Raihle, TB4  

Vi har valt att nominera Lucas Raihle till studienämndsordförande i styrelsen för TBi- 

sektionen 20/21. Lucas läser 4:e året på teknisk biologi och är för tillfället i Australien efter 

en utbytestermin i Malaysia, men kommer snart tillbaka. Han är en glad och ambitiös person 

och anledningen till att vi nominerar honom till posten är främst hans driv för att påverka 

utbildningen samt hans erfarenhet i ledarroller. Han har bland annat varit klassrepresentant, 

ansvarig för Kreatu (Kretan), och coach för ett fotbollslag. Han framstår som väldigt 

strukturerad och har mycket bra koll på vad Snorf och styret gör, och har även konkreta 

förslag på tänkbara förändringar. Vi tror att Lucas har det som krävs för att göra ett mycket 

bra jobb som Snorf.  

 

Informationschef 20/21: Vakant  

Intendent 20/21: Oliver Batista Gröndahl, KB2civil  

Oliver är en lugn kille och brinner för det ideella arbetet på sektionen. Under intervjun 

visade han prov på noggrannhet och struktur, egenskaper som behövs i posten som 

Intendent i Styret. Han har under året som kassör i Bi6 utvecklats på flera plan, och är väl 

insatt i vad posten som Intendent innebär och skulle kräva av honom. Därför har 

Valberedningen valt att nominera Oliver Batista Gröndahl som Intendent i Styret 20/21.  

 

Ledamot 20/21: Miranda Hanstorp, TB3  
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Under sin intervju gav Miranda ett intryck om att vara hjälpsam, mottaglig och mogen. Hon 

har en bra uppfattning av vad som krävs av posten och visar på stort engagemang i 

styrelsearbetet. Med hennes intresse av klimat och miljöarbete tror vi att hon kommer göra 

ett bra jobb som miljöombud. Därför har vi i valberedningen valt att nominera Miranda 

Hanstorp till Ledamot i Styret 20/21.  

 

Festerichef 20/21: Ellen Hellrup Nyren, TB1  

Ellen är en seriös och positiv person som under sin intervju visade på ett intresse för posten 

och ett driv för att leda en grupp under ett år. Ellen gav bra exempel på hur hon hanterar 

stress vilket vi i valberedningen bland annat tycker är viktigt för en Bi6 chef. Hon gav även 

bra exempel på hur hon skulle agera i en situation som ledare, exempelvis hur hon skulle 

prioritera arbetet samt delegera ut uppgifter. Därför har vi i valberedningen valt att 

nominera Ellen Hellrup Nyren till Bi6 chef 20/21.  

 

Festerikassör 20/21: Hassan Al-Hakim, KB1a  

Vi har valt att nominera Hassan Al-Hakim till Bi6 kassör 20/21. Hassan är en glad och positiv 

person, som framstår som väldigt strukturerad och noggrann. Han har goda erfarenheter 

inom både excel och bokföring, och har en god uppfattning om postens innebörd och vad 

som krävs. Innan Hassan började på TBi har han jobbat, några av hans arbetsuppgifter var då 

att lägga upp scheman i excel, beräknade pengar och bokförde vinsten. Hassan ger intrycket 

av att han är engagerad, pålitlig och att han gillar att jobba i grupp, samt har visioner för Bi6 

20/21. Vi anser att Hassan, med hans erfarenheter och personlighet, kommer göra ett 

mycket bra jobb och därför har valberedningen valt att nominera Hassan al-Hakim till Bi6 

kassör 20/21. 
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Justeringspersoner 
 

 

 

________________________________ 

Sektionsordförande 19/20 

Olivia Geijer 

 

 

 

________________________________ 

Informationschef 19/20 

Sara Kling 

 

 

 

________________________________ 

Justeringsperson 

Ronja Höglund 

 

 

 

________________________________ 

Justeringsperson 

Emmy Johansson 


