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Ledare
Året som alumniansvarig
har varit otroligt roligt och
lärorikt. Jag är så stolt över
allt som jag och mitt utskott
har hunnit med, och över all
positiv respons vi fått både
från er alumner och
studenter.
Under våren har vi lagt stort fokus på en inspirationsfolder
med alumniportätt som vi delat ut till studenterna på
sektionen. Utöver det har vi anordnat en lunchföreläsning
med fyra alumner och precis som vanligt har vi anordnat en
träff för mentorskapsprogrammet och en pub för alla
Stockholmsalumner. Just nu tar vi emot anmälningar till
nästa års mentorskapsprogram samt nomineringar till årets
TBi-alumn.
Jag skulle slutligen vilja tacka er alla för det här året! Det är
ert intresse och engagemang som gör det möjligt att ha en
så pass aktiv alumniverksamhet som vi har på TBisektionen. Tack!
Somriga hälsningar,
Malin Lans, Alumniansvarig 1 3/1 4
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Från vänster: Anton, Josef, Caroline, Louise, Emma, Linda,
Malin, Elisabet, Annie.
Med i utskottet men inte med på fotot: Martin, Lovisa, Karoline.

Festeriet Bi6
Sektionens och framförallt
festeriets ögonjuvel
Snuttefilmen blev i år ett riktigt
lyckat evenemang. Vi i gruppen
bestämde oss redan på våren
201 3 att nästa tema skulle vara
Batman: The Dark Knight. Vi
gjorde vårt bästa för att hålla det
hemligt för alla andra, vi valde
till exempel att symbolen för Bi6
1 3/1 4 skulle vara Batman-logon,
i fel färg, för att maskera vårt
val. Detta var självklart något

som många lagt märke till och
påpekat under året men det var
först efter temasläpp som
kopplingarna gjordes och flera
kommentarer gjordes angående
stassmärket.
Det var svårt att fixa kostymer
till temat som också gav ett
seriöst intryck, men jag tycker vi
lyckades! Det är så otroligt kul
att kunna gå in helhjärtat för vår
utklädnad och vi blev så glada

över all respons vi fick under
veckorna, både för våra
utstyrslar, trycket och temat i
sig.
Något som vi är otroligt stolta
över är att både kravall och
eftersläpp sålde helt slut och vi
hade under tio biljetter kvar till
biovisningarna. Detta enorma
besökstrycket gjorde helgen
jättelyckad!

och grymma gyckel tills det var
dags för eftersläpp!
Efter helgen är det svårt att
förstå att det är över, ett
evenemang vi har jobbat för i
nästintill ett år är över på en
helg. Det ligger väldigt mycket
kämp och slit bakom alla
studentevenemang som sker
under året och nu har TBisektionen fått dra sitt strå till
stacken. Jag hoppas att alla
gäster är lika nöjda som vi är
och att det blir ännu bättre nästa
år!

Lördagskvällen inleddes med en
Galasittning och den
traditionella scenshowen som
gick otroligt bra. Med en så
Dennis Lilja, Chef Festeriet Bi6
genomarbetad ljusshow från
Forte är det svårt att misslyckas! 1 3/1 4
Sittningen fortsatte med god mat

Foto: Rasmus Siljedahl Photogaphy och Kårallen.

Urfadderiet
Årets Nolle-P har varit
fullständigt magiskt. Ett
hundratal Nollan och nästan
lika många faddrar
sammanstrålade under två
förvånansvärt soliga veckor i
augusti.
Nolle-P innehöll gamla
godingar som Fadderns Fest
och Ärtor och Punsch, men
även några nya tillställningar
som till exempel Feta Spelen.

Min tro om Nolle-P:s
utveckling har alltid varit att
behålla det bästa och
uppdatera det näst bästa till
något bättre. Detta har vi
försökt göra och resultatet
blev ett rekord för Nolle-P
201 3, flest procentuellt
deltagande Nollan! Ett otroligt
härligt rekord som visar att vi
fortfarande utvecklas i rätt
riktning, och efter att ha fått se
smakprov på vad smURF har

att erbjuda så är jag fullkomligt
övertygad om att Nolle-P 201 4
kommer bli minst lika bra (och
förhoppningsvis bättre!) än allt
som tidigare skådats.
Ekot av marscher och skratten
till på tok för dåliga ordvitsar är

enligt mig en svårslagen
känsla, låt dem aldrig sluta.
Urmäktiga hälsningar!
Mattias Köpsén, Höfvding 201 3

Styrelsen
Hos oss på LiU händer det nu
massa saker, störst för oss i
styrelsen är en förändring i hur
sektionen är uppbyggd!
Genom den strukturella
förändringen hoppas vi i
styrelsen att vi som förening
kommer kunna arbeta mer
effektivt och tänka mer
långsiktigt. På så sätt hoppas

styrelsen att vi bland annat ska
kunna skapa fler spännande
och roligare kontaktmöjligheter
mellan oss studenter och er
alumner, men även mellan
alumner sinns emellan!
Under våren har vi även
undersökt ett eventuellt
namnbyte av sektionen.

Med era åsikter som tyngsta
argument beslutade vi att
behålla sektionsnamnet!
Mitt år i styrelsen har varit helt
fantastiskt och jag har fått äran
att representera sektionen på
en hel del event runt om i
Sverige. När jag åkt runt i
Sverige har jag upplevt ett

ökat intresse och kunskap om
oss TBi-studenter och det har
man framförallt er alumner att
tacka för! Så fortsätt jobba på
bra och representera vår
utbildning så ses vi snart i
arbetslivet.
David Hallberg, Ordförande
STB 201 3/201 4

Nu finns TBi:s alumnisidor både
på LinkedIn och Facebook!
Ladda ned tidningen och klicka på respektive
logga för att komma till sidan.

Mentorskapsprogrammet
På sektionen finns det ett något
som kallas för
mentorskapsprogrammet, som
består av ett mentorskapspar;
en student och en alumn. Syftet
med mentorskapsprogrammet
är att kunna skapa en naturlig
länk mellan utbildning och
arbetslivet. Mentorn kommer att
finnas där för studenten för att
kunna svara på frågor gällande;
karriärplanering, första
anställningen och allt annat som
de flesta studenter undrar och
oror sig för. Mentorn får i sin tur
nätverk av andra mentorer och
studenter och även personlig
utveckling då man får berätta
om sin studietid och val av
karriär.

En student som är med i
mentorskapsprogrammet fick
svara på tre frågor om vad
studenten tycker om
programmet:
1 . Varför sökte du till
Mentorskapsprogrammet?
”Jag sökte till
mentorskapsprogrammet för
att jag var i slutet av min
utbildning och ville ha kontakt
med en person som kunde
berätta vad man bör tänka på
inför arbetslivet och hur livet
kan tänkas se ut efter studierna.
Sen tycker jag att det är
kul med möten med människor
så det var kul att bli tilldelad en
mentor och även att få träffa
de andra deltagarna.”

2. Vad tycker du har varit mest
givande, har du fått svar på de
frågor du förväntade dig?
”Det mest givande har varit
att kunna vända sig till Mary
vare sig det gäller
stora eller små frågor. Jag
har fått nyttiga tips och råd
om exjobb/jobbansökan,
presentationsteknik och
anställningsvillkor,
vilket var mer än vad jag
hade väntat mig.”

3. Hur mycket kontakt har ni
haft?
”Vi har setts en handfull gånger
och även haft mailkontakt under Sutina, adept i ett av våra
mentorskapspar.
året. ”

En mentor fick svara på samma
frågor angående
mentorskapsprogrammet:
1 . Varför sökte du till
mentorskapsprogrammet?
”Jag sökte då jag ville ge en
student något som jag saknade
då jag gick, en
verklighetsförankring med
världen utanför studerandet,
samtidigt som jag kände att jag
har lärt mig mycket under de år
jag jobbat och vill dela med mig

av mina erfarenheter till någon
som inte har dem än. Jag ville
även ge tillbaka till TBi och LiU,
då jag trivdes väldigt bra där.”

2. Vad tycker du har varit mest
givande, har du fått de frågor du
förväntade dig?
”Mest givande har varit att se
hur min adept har utvecklats
under året samt att inse hur
mycket jag själv lärt mig under
de år jag arbetat.
Jag har fått både frågor jag
förväntade mig och frågor som
varit väldigt bra som jag själv
inte ens tänkt på att jag heller
inte visste svaret på då jag var
student. Svåra och lätta.
Samtidigt har det varit en
diskussion mellan min adept och
mig, inte så att jag haft alla svar,
utan att vi tillsammans diskuterat
oss fram till ett svar som passar i
just min adepts situation.”
På bilden till vänster:
Mary, mentor i ett av
årets mentorskapspar.

3. Hur mycket kontakt har ni
haft?
”Jag och min adept har träffats
sex gånger ungefär. I början för
att lära känna varandra och se
på vilken nivå vi ville lägga vårt
samarbete, pratat om val av
kurser, sedan jobbade vi med cv
och exjobbsansökningar, jag har
hållit ett föredrag om
presentationsteknik för min
adept med vänner (då jag kände
att det var något som krävs i
arbetslivet men som inte finns
med i tillräcklig utsträckning i
utbildningen), vi har också pratat
på telefon någon gång och
jobbat via nätet med
jobbansökningar. ”

Som mentorspar finns det inget
krav på hur mycket man träffas
eller om man ens bor i samma
stad eller land, det är helt upp till
mentorsparen att bestämma!
Under året kommer det att
anordnas träffar för alla som är
med i mentorskapsprogrammet
då man bara får umgås och ha
kul. Träffarna sker i de städer
som passar bäst för att så
många som möjligt kan komma
och den senaste träffen hölls
den 1 0 april i Stockholm. Just nu
pågår rekrytering av nya
mentorer och studenter så är du
intresserad är det bara att höra
av sig till
alumni@tbi.lintek.liu.se!

Bilder från halvtidsträffen med mentorskapsprogrammet.

Gückelgruppen QQQ har blivit
kompletterad med kvinnlig motpart, PhiTau

Gückel har för TBi-sektionen
länge varit något som ligger
nära hjärtat, inte minst genom
de självklara gücklarna Bi6 och
Urfadderiet. Under tidigt 2000-tal
underhöll tre TBi:are
studenterna med sång, mest
kända som Gullbergs trio, och
efter en QQQ-sittning hösten

2005 grundades gückelgruppen
QQQ (Hädanefter kallad GGQ
för att inte blandas ihop med
sektionens mansförening).
Första uppträdandet var redan
en månad senare, på sektionens
damsittning. GGQ gick snabbt
från att ha varit en laid-back, kul
grej till att gückla på både

Baljans p-fest och på
examenshögtiden (som togs
över från Gullbergs trio). Efter
flera år av gückel började GGQ
falla lite i skymundan under 2008
och 2009, men fick en nystart
under 201 0 då nytt blod kunde
fullfölja generationsskiftet.
Idag är GGQ bland LiUs mest
populära gücklare, med 34(!)
gückel under höstterminen 201 3,
inklusive en obruten svit av
gückel på varje examenshögtid i
modern tid.
Men det är inte bara sektionens
herrar som gillar att guckla, som
exempel gücklade tjejgänget

Quties under 2007 och 2008
med bland annat en kontring till
GGQs Alla flickor gückel. När
GGQ fullbordat
generationsskiftet väcktes
återigen intresset hos sektionens
damer och efter flera år av lösa
diskussioner kring en kvnnlig
gückelgrupp fick det vara nog.
På hösten 201 2 insåg Marie
Roth att om det skulle bli någon
kvinnlig gückelgrupp innan
hennes examen så fick hon
starta en själv. För att inte
behöva stå för allt arbete helt
själv så rekryterade hon två
andra GGQ-flickvänner, Johanna
Johansson och Elisabeth

Westergren. Tillsammans
rekryterade de en hel grupp och
gückel började skrivas. För att
inte behöva göra bort sig om allt
skulle rinna ut i sanden var
PhiTau hemligstämplat tills det
fanns tillräckligt bra gückel för att
inte skämmas, och först på
höstmötet presenterade de sig.
Sedan dess har PhiTau gücklat
på många olika sittningar och
tillställningar, t.ex. Snuttefilmens
galasittning, LinTeks
jubileumssittning och för
Quintek, och under årets
LARMbankett gjorde PhiTau ett

Stockholmspuben
Den 25e april
anordnades en pub
för alla alumner som
bor i
Stockholmsområdet,
det blev en lyckd
kväll med trevliga
samtal och god mat!

bejublat framträdande
tillsammans med GGQ, där
både GGQs Alla flickor gückel
och Quties kontring på samma
melodi framfördes.
Jag inser när jag sitter och
skriver denna text att mycket av
innehållet kan ni alumner
betydligt bättre än jag, men jag
hoppas att mina efterforskningar
ska vara tillräckliga för att inte
göra någon orätt. Sist vill jag
säga att vi i Alumniutskottet och
på sektionen varmt välkomnar
dessa skönsjungande damer!
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Alumner höll lunchföreläsning på
sektionens födelsedag
I februari fyllde sektionen 1 8 år,
och alumniutskottet anordnade
en lunchföreläsning som en del
av firandet. TBi-alumnerna
Kristina Johansson, Liza Lind,
Malin Johansson och Mikaela
Eliasson kom till ett välbesökt
C3 och berättade för
studenterna om sina
erfarenheter från jobb, exjobb

och jobbsökande. Efter
lunchföreläsningen anordnades
en sektionspub där studenterna
fick möjlighet att prata närmare
med alumnerna.
Alla fyra alumnerna tog
examen runt 201 2-201 3 och
har fortsatt på den akademiska
banan.

Nominera till Årets TBi-alumn!

Anna Wetterbom,
Årets TBi-alumn 2013.

Nomineringsperioden för årets
TBi-alumn är öppen ännu ett tag!
Det är en ärofylld titel som delas
ut till en TBi-alumn som gjort
något speciellt. Även om
arbetslivet kanske är det första
man tänker på, kan det kan även
handla om engagemang eller
liknande utanför jobbet.
Känner du någon alumn från
TBi-sektionen som du tycker
förtjänar titeln? Passa på att
nominera honom eller henne
genom att maila
alumni@tbi.lintek.liu.se senast
den 1 8e maj.

