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Men vad gör alumniutskottet?
Det är alltså vi som är alumniutskottet,
vi arbetar för att bibehålla en så god
kontakt som möjligt med de studenterna
som tidigare gått på TBi-sektionen. Vi
arrangerar event endast för alumner,
samarbeten mellan alumner och
studenter samt gästföreläsningar.

Har du sett att vi har en
facebooksida?
Gilla Alumn: TBi-sektionen för
att inte missa våra kommande
event.

Det såg ut som att skytte-C
festerna var slut för gott när det
under 6 månader sattes helt stop
för att boka lokalen.
Vi kan med glädje meddela att allt
är tillbaka som vanligt igen!

Skugga en alumn
Vi parar ihop studenter med
alumner som erbjuder
studenten ett studiebesök på ½eller hel-dag.
Alumnipub
Vi anordnar pub för alumner i
Stockholm och Göteborg där ni
får chans att återkoppla med
tidigare klasskamrater och prata
gamla minnen över en öl.
Årets TBi-alumn
Varje år utser sektionen en
alumn vars karriär varit
framstående eller av annan
anledning inspirerande.
Mentorskapsprogrammet
Alumner paras ihop med
studenter som under året har en
regelbunden kontakt och
utbyter tips för studierna och
det framtida arbetslivet.

Våren 2017 anordnade LinTek i
samarbete med Genius
eventveckan Regnbågs-P för att
uppmärksamma stödet för den
fria könsidentifieringen.

Från och med verksamhetsåret 17/18
kommer alumni arrangera
heltidssittningen för sektionens 5’or.

Har du tips på andra event vi ska
arrangera så som seminarium för
alumner, mingelpub med studenter eller
liknande, mejla oss!
Är just DU sugen på att gästföreläsa och
berätta om ditt jobb eller resa ut i
arbetslivet, det fixar vi!

Lina Möller
Alumniansvarig, Kansliet 16/17
Sektionen för Teknisk Biologi
Linköpings Universitet
alumni@tbi.lintek.liu.se
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Mentorskapsprogrammet
Nu drar vi äntligen igång mentorskapsprogrammet för 17/18!
Programmet ger en fantastisk möjlighet för studenter att få guidning inför arbetslivet
utav någon som redan gått igenom studietiden.
Mentorskapsprogrammet syftar till att inspirera, utmana och utveckla såväl studenten
som mentorn i sin profession och person. Programmet är tänkt att ge studenter
möjlighet att få en mentor som kan erbjuda sin kompetens, erfarenhet och tid till en
nyfiken student med viljan till support i sin personliga utveckling för tiden mot första
anställningen. Både mentor och student kommer att utvecklas både personligt och
professionellt, skapa goda kontakter mellan studenter och arbetsmarknaden samt ha en
rolig och intressant tid.
Studentens roll
Det är studenten som formar mentorskapet efter vad studenten vill få ut av programmet.
Stor del av ett lyckat utbyte bygger på att studenten är engagerad, tar initiativ och
investerar i relationen. Innan ett möte bör studenten tänka igenom vad denne vill få ut
av träffen och vad man vill diskutera eller utvecklas inom. Detta kan göras genom att
skriva upp punkter eller ämnen som ska behandlas under träfftillfället. Våga ställ frågor
till mentorn och ta vara på tillfället.
Anmälan stänger 21 Maj 2017.
https://goo.gl/forms/O4CS95fdyDrwted83
Mentorns roll
I ett mentorskap lär mentorn och studenten av varandra även om studentens utveckling
står i fokus. Mentorn agerar bollplank för studenten och bidrar med sin kunskap och
erfarenhet inom ämnet. Det är viktigt att mentorn är engagerad, lyssnar, reflekterar
tillbaka och utmanar studenten att tänka djupare kring frågor. Ge eventuellt studenten
uppgifter mellan träffarna som ni sedan följer upp.
Anmälan öppnar 22 Maj 2017 och stänger 5 Juni 2017.
Länk och mer information skickas ut på mejl 22 Maj, samt facebook.
Länk till våran facebooksida:
https://www.facebook.com/AlumnTBiSektionen/
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Årets TBi-Alumn
Efter att ha mottagit nomineringar valdes Theresia Arbring till årets alumn för hennes
inspirerade forskning inom organisk bioelektronik.
checka av den sista tentan. Egentligen varje
gång ett resultat ramlade in (efter envist
uppdaterande på studentportalen), och
speciellt om det var lite oväntat positivt.
Även tenta-p kan jag minnas lite
romantiserande kanske, som himla härliga
stunder. Vi teamade upp, käkade pizza,
drack kaffe i mängder och satt ibland i Ahuset och kämpade långt in på
småtimmarna. Även om jag nu nog glömt
den där gnagande tentaångesten som jag
aldrig riktigt blev kvitt, hur mycket jag än
pluggade. Minns också nolle-p som en
fantastisk period, både som nollan och
fadder. Snuttefilmen 2010 ligger också
varmt om hjärtat - det största
projektarbetet under hela studietiden som
avslutades med en så slitsam, men
fantastisk helg. Men allra, allra bäst är nog
ändå att jag på TB både träffade och delade
allt detta med den man som jag nu är gift
med.
Hur hittade du till TBi?
Jag hittade en broschyr från LiU där jag läste
om Teknisk biologi och tänkte att
"kombinationen av både teknik och biologi
kan ju inte bli något annat än fantastisk". Jag
sökte den och inget annat, så det var ju tur
att jag hade rätt. När det på tredje året var
dags att välja inriktning så kändes ingen av
de två alternativen som fanns då helt
hundra. Så sneglade lite utanför boxen och
knåpade ihop en egen inriktning med
Medicinsk teknik som huvudområde. Så jag
läste med en massa y-are de sista två åren,
men det gick ju an det också ;-).
Vad är ditt bästa minne från tiden på Liu?
Det finns inte ett bästa minne, det finns en
hel massa! Det kändes nog ungefär lika
härligt att klara första grunkenduggan (trots
att det inte var på första försöket) som att

Vad arbetar du med just nu?
Idag doktorerar jag i en forskargrupp på LiU
som heter Laboratoriet för Organisk
Elektronik och i en undergrupp som heter
Organisk Bioelektronik. Det innebär en hel
massa labbande, en hel massa skrivande,
kurser (och tentor (oh no)), både praktisk
och teoretisk problemlösning, undervisning,
konferenser, workshops och stor frihet att
styra sitt arbete själv.
Hur kom du dit?
Jag tog egentligen en ganska snabb väg hit.
Hade tänkt söka både exjobb och jobb i
Stockholm, men tyckte Organisk
bioelektronik lät alldeles för spännande för
att inte titta närmare på. Skickade iväg ett
mail och fick kontakt med fantastiske Daniel
Simon, som också är en av mina handledare
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idag. Han gav mig ett exjobb och sen dess
har allt rullat på. När jag fick chansen att
doktorera behövde jag inte tänka länge.
(Även om jag bara tog mig några mil
närmare Stockholm, till campus
Norrköping.) Jag trivs verkligen så bra, både
med mitt jobb och med schyssta kollegor
och handledare. Och det som jag tycker är
häftigt är att jag fått användning av så

många kurser jag läst. Man behöver
verkligen ha koll på lite allt möjligt när man
forskar, speciellt om man gör det
tvärvetenskapligt. På min lunchföreläsning
kommer jag berätta både om den forskning
jag håller på med, men också slänga med ett
gäng anledningar till varför det är en så bra
grej att doktorera. För det finns verkligen
många!

Ordförande har ordet

Jag heter Sandra och läser mitt fjärde år
på Kemisk Biologi och jag sitter för
tillfället som ordförande för TBisektionen. Jag kommer ursprungligen
från Trollhättan och hade inte satt min
fot i Linköping innan jag började här
2012. Trots detta har det ändå gått bra
och nu trivs jag som fisken i vattnet!
Hur har ditt år som ordförande varit?
Mitt år som ordförande har varit väldigt
roligt och varierande. Jag tillsammans
med min styrelse har hittat på många
olika saker och haft väldigt kul
tillsammans. Vi diskuterar saker från
högt till lågt vilket gör mitt arbete extra
roligt och utmanande. Inget möte eller
aktivitet har varit den andra lik. Utöver
det är det såklart väldigt kul att få se
sektionen utvecklas med hjälp av alla
sektionsaktiva.

Varför sökte du den posten?
TBi-sektionen är en väldigt härlig
sektion där det är enkelt att engagera
sig. Jag kände att jag inte var färdig med
engagemang inom sektionen och att jag
hade mer att bidra med! Med mina
tidigare engagemang kände jag att det
var dags att testa på ordförande-rollen
och på det sättet få möjlighet att driva
mina visioner vidare inom sektionen. Jag
var även taggad på att få hänga med en
ny grupp människor och tillsammans
åstadkomma saker.
Har du engagerat dig inom annat på
sektionen och kåren?
Jag började engagera mig direkt när jag
började på universitet och har hållit på
med det sen dess! Jag har hunnit med
lite av varje, Urfadderiet, Styret*2,
klassföreståndare, jobbat ett år på
LinTek och annat smått och gott. Det är
så kul att få vara en del av studentlivet,
utvecklas som person samtidigt som
man lär känna så många härliga
personer.
Vad har varit fokusfrågorna i ditt styre?
Vi har fokuserat mycket på att ta ner
frågor till en nivå som både vi men också
alla sektionsmedlemmar kan förstå och
relatera till. Det är ingen idé att göra
saker mer komplicerat än vad det
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egentligen är! Sen har vi ifrågasatt
mycket under året, varför gör vi just den
här saken eller finns det något bättre
sätt att göra det på? Detta mest för att
inte fastna i gamla vanor och traditioner
utan att istället våga utmana och
förhoppningsvis utveckla saker och ting.
Har ni gjort några förändringar på
sektionen, i så fall vad?
Ja! Vi har flyttat över
firmateckningsrätten från vice
ordförande till kassören. Sen har vi
också påbörjat ett arbete med att
omorganisera lite i utskotten som bland
annat kommer resultera i ett helt nytt
utskott. Vi har även skrivit ett
policydokument om
informationsspridning på sektionen och
jobbat fram en grafisk profil! Jag hoppas
att vi har tagit sektionen ett steg i rätt
riktning och att framtida styren kommer

se våra förändringar som bra och vettiga
saker.
Och sen det viktigaste: Kommer Bo B
någonsin gifta sig?
Den eviga frågan! Bo B är en väldigt skön
person så tillslut så kommer även Bob
att hitta sin själsfrände. Han kommer
dock alltid att ha TBi-sektionen närmast
hjärtat.

Sektionens styre 16/17

Urfadderist Höfding: Tom Axelsson
Vi har intervjuat 2016 Urfadderist Höfvding för att se hur hans verksamhetsår gick och ge
er en liten inblick i utvecklingen på mottagningen. Nolle-p 2017s planering är i full gång
men vi vill inte riktigt släppa taget om det förra så här får ni en kort frågestund med Tom
Axelsson, Urfadderist Höfvding 2016.

Vi börjar med att fråga hur
verksamhetsåret har sett ut? Gick
mottagningen som förväntat?
Jag tycker att det mesta gick toppen och

utan komplikationer. Planeringen under
våren var väldigt lärorik för de flesta och
det dök upp en del mindre problem som
vi i fadderiet löste bra. Nolle-P gick över
förväntan för min del, Nollan var
taggade på nästan allt och vi lyckades
undvika att något gick åt skogen, dvs i
slutändan blev allt som vi tänkt oss mer
eller mindre vilket är otroligt skönt med
så mycket planering som vi faktiskt gör.
Efter Nolle-P blev det ganska fullt upp
för mitt gäng då vi gjorde lite mer än
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Urfadderiet brukar gör på hösten i och
med bland annat Nolle-P Reunion.

Vad är ditt bästa minne från Nolle-p
2016?
Som vanligt när man får en sån här fråga
är det otroligt svårt för det finns så
många bra minnen men jag skulle ändå
säga att jag har två favoritminnen från
Nolle-P.
Det första var att få stå framför Nollan
under deras första dag och hålla tal efter
att ha marscherat in och avbrutit deras
fuskföreläsning. Detta var något jag sett
fram emot hela året med både skräck
och entusiasm men att få stå där medan
alla knäpptyst lyssnade var en enorm
egoboost och mycket spänning inför
resten av Nolle-P släppte efter det.
Mitt andra favoritminne är från fredagen
i Nollans andra vecka när vi efter Häfvet
och Megaympingfinalen gjorde två
gemensamma uppträdanden i Amfi med
alla sju fadderierna på LinTek. Det första
var ett gemensamt gückel som skrevs av
fadderierna 2015. Det andra som
förmodligen var en överraskning för
många var att vi alla dansade den
gemensamma Nolledansen och när man
såg alla haka på, det var otroligt roligt.
Cake By The Ocean med DNCE är en låt
som fick många att röra på höfterna
under n0lle-p, kan du berätta lite om det?
Absolut. Som jag nyss nämnde fanns det
iår en så kallad Nolledans som var till
låten Cake By The Ocean. Detta var ett
nytt koncept fadderierna skapade
tillsammans där vi alla såg till att våra
egna faddrar och Nollan lärde sig dansen
under de första dagarna i Nolle-P. I
efterhand kan jag säga att jag aldrig
förväntade mig att konceptet skulle tas
emot så bra som det gjorde, att se folk

dansa dansen på fester även nu, ett
halvår senare är superkul och jag
hoppas det är ett koncept som behålls
och utvecklas 2017.
2016´s fadderier valde att skapa ett nytt
koncept, Nolle-p Reunion, vilket var en
fest för ettan och faddrar och som hölls
på kårallen. Festen gick av stapeln den 15
december. Kan du berätta lite mer om
konceptet och vad fick er att anordna den
här festen? Tror du att det är något era
efterträdare kommer ta efter?
Festen började diskuteras under våren
innan Nolle-P bland oss generaler för
fadderierna då vi konstaterade att vi
gjorde olika mycket saker efter Nolle-P
för våra Nollan. Vissa hade egna
reunions och andra aktiviteter medan
andra knappt hade något. Tanken var då
att skapa en gemensam reunion ett tag
efter Nolle-P för att alla skulle få något
att jobba mot under slutet av
verksamhetsåret och för att göra något
mer för att följa upp Nollans mottagning
samt främja gemenskap mellan
sektionerna.
Nu i efterhand tycker jag att hela
reuniondagen var väldigt lyckad och vi
jobbade mycket för att göra den till en
egen grej, och mer än bara en kravall i
mängden. Det var därför vi gjorde saker
som att stå i märkesbacken på
morgonen samma dag, hålla en
lunchtävling som vävde samman alla
tävlingarna från Nolle-P och att avsluta
med en kravall. Vi ville återskapa NolleP under en dag och det tycker jag vi
lyckades med och jag hoppas det var
uppskattat och något som återkommer i
framtiden.
Är det något du skulle vilja lägga till om
ditt verksamhetsår som Urfadderiets
Höfvding? Är det något du är extra nöjd
över som du/ni utfört?
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Jag vet inte om har något mer att lägga
till men det som jag är mest nöjd med
under året är nog ändå det vi tagit upp
nu. Nolledansen, Nolle-P Reunion,
förbättring av vår sittning med Ling och
allt arbete vi gjort detta året för att
skapa mer gemenskap över sektionerna
och att vi inte bara körde vårt eget race.

Bi6 chef: Emma Pettersson
Tentakravallen blev en två-dagars fest
och att lagsläppet till Snuttefilmen har
lagen fått tävla med sin filmidé istället
för att köa.

Hur har ditt år som en del av Bi6 familjen
varit?
Det har varit helt fantastiskt! Mycket slit,
men nu såhär i efterhand är det mesta
slitet och jobbet helt klart värt det.
Har ni gjort något annorlunda i år från
tidigare?
Ja, lite småsaker ändras varje år. De två
stora sakerna vi förändrat är väl just att

Vad var temat på årets Snutte?
I år hade vi temat Avengers.
Veckan inleddes med biljettsläpp på
måndagen och tre filmvisningar på SFbio på tisdagen.
Under Onsdagen hade TBI-sektionens
aktivitetsutskott, GörU, ett filmquiz på
Flamman.
På Torsdagen fick alla lagen i sig mat i
Gasquen under fulsitsen, som sedan
följdes av KrAvengers, som årets kravall
hette.
På Fredagen hade våra pateter, VHS,
styrt ihop fest på Skytte-C. Festen heter
"Uppesittarkväll med VHS” där alla lagen
får komma för att festa.
Under lördagen hade vi ”Lag-häng” på
Flamman där lagen fick komma och käka
lite lasagne och tagga igång inför
Galasittningen. Vi hade ca 300 sittande i
matsalen på Kårallen under kvällen. Där
bjöd vi på tre-rätters, en scenshow, och
lite gückel. Efteråt följdes kvällen av stor
fest på Kårallen, den så kallade
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”Galafesten”, där Petter var den stora
akten.
Vad önskar du att du hade gjort
annorlunda under ditt år som chef?
Jag vet inte riktigt, nu i efterhand är det
enkelt att sitta och peta i småsaker som
man kunde gjort bättre, men samtidigt
har det gått bra i det stora hela. Man är
ju bara människa, som någon vis sa en
gång. Jag är stolt över det arbete mitt
Bi6-gäng gjort och det är väl det
viktigaste för mig.

LinTek45
2016 var det dags för LinTek att fylla 45 år! I samband med detta passade vi på att prata
med en av arrangörerna i jubileumsveckan, som desutom råkar gå på sektionen: Irma
Wenhov.
För att fira Linteks 45 års jubileum
anordnade de lintek-45. Vilket var en
vecka fylld med event, både i
Norrköping och Linköping. Det som
anordnades var:

Lintek är studentkåren för den tekniska
fakulteten. De arbetar för att
studenterna ska kunna få så bra
utbildning som möjligt. Utöver detta
jobbar de för att främja de sociala
relationerna mellan studenterna och
sektionerna, genom studiesociala event.
De jobbar också med framtidsprojekt så
som LARM, som är en arbetsmarknads
mässa, och klimatveckan. Värdeorden
lyder framtid, utbildning och
gemenskap.

Lunchföreläsningar
Quiz kväll
torsdagkrök med fifa turnering
Pink party på Hg med JOHN DOE
och Johan Lundqvist
- Fredagspub med tema Comedy
club, där KODJO och ARON FLAM
uppträdde och Marcus Odlander
gästade.
- En bankett och en kravall på
trappan i Norrköping
Eventen var tänkte att erbjuda något till
alla, där av det breda utbudet. Främst
fredagspuben var en rolig och
nytänkande ide.
-
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LiU iGEM
Under året 2016 hade studentföreningen LiU iGEM en ny grupp med drivna studenter och
ett nytt projekt att visa upp i Boston. Vi har passat på att intervjua gruppen om deras
arbete.

På våren och sommaren fick ni jobba
tillsammans med ert projekt och
förbereda inför tävlingen. Vad handlade
just ert projekt om? Vad fick ni göra?
iGEM är en internationell tävling inom
syntetisk biologi som årligen anordnas
av universitetet MIT i Boston. Tävlingen
går ut på att alla lag driver ett projekt
inom syntetisk biologi och det här året
deltog över 300 lag världen över.
Projektet presenteras sedan på
forskningskonferensen Giant Jamboree i
Boston, men också i form av en hemsida.
Årets projekt handlade om optimera
biobränsleproduktionen av alger med
hjälp av ett ljusinducerbart
CRISPR/Cas9-system. Vi arbetade med
att konstruera en plasmid via E.coli för
att sedan transformera in det i
modellalgen Chlamydomonas reinhardtii.
Syftet var att därefter kunna omdirigera

metabolismen till en ökad
fettproduktion genom att aktivera
CRISPR/Cas9-systemet som svar på
högintensivt ljus.
Vårt arbete startade redan i början av
förra året med att bland annat
bestämma projektidé, planera det
laborativa arbetet samt etablera
kontakter med företag och andra lag.
Under sommaren arbetade vi heltid på
labb, men jobbade också med att
marknadsföra projektet via vår hemsida,
mässor och olika nyhetskanaler. Höstens
arbete gick till stor del ut på att inför
Boston färdigställa projektet och
förbereda presentationen som skulle
hållas på konferensen. Projektet
avslutades sedan med att skriva en
vetenskaplig rapport om vårt arbete och
dess framtidsutsikter.
På hösten åkte ni iväg till Boston på
tävlingen iGEM där ni fick visa upp ert
projekt. Gick det som förväntat? Vad mer
fick ni göra där?
Tävlingen i Boston var en stor
upplevelse och en fantastisk erfarenhet.
Över 5000 studenter från 300 lag från
universitet från hela världen var där och
tävlade. På plats var även en mängd
företag som berättade om sina lösningar
för att underlätta arbetet inom syntetisk
biologi. Inledningsvis fick höra
inspirerande tal från iGEM-grundaren
Randy Rettberg, samt en föreläsning av
FBI om säkerhetsaspekterna kring
syntetisk biologi. Under helgen som
eventet varade höll representanter från
varje lag en 20 minuters
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projektpresentation inför en publik av
andra tävlande samt en jury som gjorde
en bedömning av projektet. Vår
presentation var lyckad, vi fick en stor
publik och bra kommentarer från
domarna som tyckte att vi valt ett
intressant arbete. På kvällarna hölls
även postersessioner i en av de stora
salarna i Hynes Convention Center. Vi
presenterade vårt projekt och vår
poster, samtidigt som vi kunde se de
andra lagen och lyssna på deras projekt.
En stor del av upplevelsen var att ta del
av och få inspiration från så många
fantastiska projekt inom syntetisk
biologi av de andra lagen. Betyget vi fick
från postersessionerna var bra och
bland annat fick vi beröm för vår lösning
hur vi får att få algerna att producera
lipider efter sin tillväxtfas. Allt som allt
fick vi betyget brons för projektet, vilket
vi väntat oss, då vi visste att vi inte nått
hela vägen men ändå gjort en bra insats.
Att driva ett forskningsprojekt med en
helt ny grupp av människor kan ju inte
vara hur lätt som helst. Hur tycker ni att
det har gått? Har ni lärt er något nytt
under året? Vad för erfarenheter tar ni
med er till arbetslivet?
Vi har lärt oss väldigt mycket genom att
vara med i iGEM. Projektet nådde inte
hela vägen fram, men på vägen hann vi
lära oss massa om både syntetisk
biologi, labbarbete, och iGEM i helhet.
Framför allt fick vi lära oss hur det är att

starta ett projekt, hur man planerar det
och driver det framåt. Det kunde hända
att vi ibland körde fast och då behövde
vi kolla tillbaka på vår idé och leta fram
nya metoder för att nå vårt mål. Vi har
fått applicera kunskap vi har lärt oss i
tidigare kurser samtidigt som vi har fått
prova på helt nya moment. Ingen av oss i
gruppen hade tidigare arbetat med alger
så det var en rolig utmaning.
Erfarenheter vi tar med oss efter att ha
varit med i iGEM är all ny labberfarenhet
samt hur ett forskningsprojekt är
uppbyggt och hur det fungerar i
praktiken.
Trots hårt arbete under det här året
verkar ni haft det väldigt roligt. Vad har
varit det roligaste med att vara med i LiU
iGEM?
Det roligaste med att vara med i iGEM
var att med relativt fria tyglar få planera,
utföra och presentera ett projekt där vi
samtidigt var med och försökte lösa ett
samhällsproblem. Att vi fick åka till
Boston, ha roligt, och knyta kontakter
var fantastiskt.
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