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Beslutsförslag 
 

 
 
10. Val av Revisorer 
Att till Revisorer 21/22 välja Tobias Enander och William Källroos. 

 
11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2021/2022 
Att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för verksamhetsåret 2021/2022. 
 
12. Fastställande av samtliga arvoden för verksamhetsåret 2021/2022 
Att fastställa arvoderingar till 0 kr för verksamhetsåret 2021/2022. 
 
13. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021/2022 
Att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2021/2022 enligt förslag från 
sektionsstyrelsen i Bilaga 2. 
 
14. Proposition rörande nytt utskott 
Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
15. Proposition rörande Petterpengarna  
Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
16. Proposition rörande arkivering av sektionsmötesprotokoll 
Att bifalla propositionen i sin helhet. 
 
17. Fyllnadsval av Sektionskassör 
Att till Sektionskassör 21/22 välja Julia Kortz, TB1. 
 
18. Fyllnadsval av Näringslivsansvarig 
Att till Näringslivsansvarig 21/22 välja Lina Österberg, TB2. 
 
19. Fyllnadsval av Studienämndsordförande Styret 
Att till Studienämndsordförande Styret 21/22 välja Sofia Klint, TB2. 
 
20. Val av Rekryteringsansvarig 
Att till Rekryteringsansvarig 21/22 välja Vakant. 
 
21. Val av Studienämndsordförande Kansliet 
Att till Studienämndsordförande Kansliet 21/22 välja Vakant. 
 
22. Val av Kreativitetsansvarig 
Att till Kreativitetsansvarig 21/22 välja Caroline Pettersson, KB1b. 
 
23. Val av Göransvarig 
Att till Göransvarig 21/22 välja Vakant. 
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24. Val av Utlandsansvarig 
Att till Utlandsansvarig 21/22 välja Vakant. 
 
25. Val av Alumniansvarig 
Att till Alumniansvarig 21/22 välja Vakant. 
 
26. Val av Arbetsmiljöombud 
Att till Arbetsmiljöombud 21/22 välja Vakant. 
 
27. Val av Masteransvarig 
Att till Masteransvarig 21/22 välja Vakant. 
 
28. Val av Revisorssuppleant 
Att till Revisorssuppleant 21/22 välja Vakant. 
 
29. Val av Valberedning 
Att till Valberedning 21/22 välja Vakant. 
 
30. Motion: Förtroendevälja BTD-projektgrupp kassör - Andra läsningen 
Att bifalla motionen i sin helhet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  Rapporter och meddelanden 
 
Bilaga 2 Budget för verksamhetsåret 2021/2022 
 
Bilaga 3 Proposition rörande nytt utskott 
Bilaga 4 Proposition rörande arkivering av sektionsmötesprotokoll  
Bilaga 5 Proposition rörande Petterpengarna 
 
Bilaga 6A Motion: Förtroendevälja BTD- projektgrupp kassör  
Bilaga 6B Motionssvar till Förtroendevälja BTD-projektgrupp kassör 
 
Bilaga 7 Motivering till Styrelsens förslag av kandidater 
Bilaga 8 Motivering till valberedningens förslag av kandidater 
 
Bilaga 9 Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi 
Bilaga 10 Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi 
 
 
   
Bilaga 2, 9 samt 10 finns bifogat externt i Drive-mappen för handlingarna. Resterande 
bilagor finns i dessa handlingar.  
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Bilaga 1 

Rapporter och meddelanden 
 

 
Styrelsens arbete fram till idag: 
 

● Fortsatt med veckovisa styrelsemöten 
● Godkänt kandidaterna för Bi6 21/22 
● Haft möte med Unga forskare  
● Utvärderat våra verksamhetsmål  
● Lyst och hållit i intervjuer för de vakantsatta posterna i Styret 21/22 
● Lyst Valberedning för 21/22 
● Fortsatta diskussioner kring restriktioner med anledning av Covid- 19 och dess 

påverkan på sektionens verksamhet 
 

Rapporter och meddelanden från Styrelse och Kansli 
 

Ordförande | Amanda Engholm Flärd 
Jag har sedan Wintermötet fortsatt att kallat till och planerat för styrelsens möten varje 
vecka. Jag har gått på flertalet möten, däribland några FuM- möten samt ordföranderåd 
varannan vecka och hållit kontakt med övriga parter. Jag har även arbetat med 
handlingarna till Vårmötet tillsammans med styrelsen. 
 
Vice Ordförande | Karl Berglund 
Sedan wintermötet har jag mest fokuserat på att gemensamt med resterande styrelse- 
och kanslimedlemmar kunna garantera säkra och bra event under våren. Jag har inte 
gjort många praktiska saker utan det har mest varit att planera och tänka igenom beslut 
kring exempelvis ovveförsäljning etc. Jag har också varit med på ett möte med unga 
forskare där vi diskuterade hur man skulle kunna föra samarbetet mellan våra 
organisationer framåt. Annars har jag påbörjat planering för en smidig och bra övergång 
till min efterträdare! 
 
Kassör | Felicia Björklund 
Sedan Wintermötet har jag fortsatt bokföra, fakturerat samt haft kontakt med utskott 
kring ekonomifrågor. Vi har haft intervjuer för att fylla vakanta poster i styret 21/22 och 
diskuterat mycket kring anpassningar till coronasituationen.  Jag har även gjort en ny 
årsbudget för 21/22. 
 
Intendent | Oliver Batista Gröndahl 
Under våren har jag fortsatt med styrelsearbetet. Postspecifikt har jag planerat och hållt 
i ett par tillfällen för nyckelutlämning så att Urf kommer åt Kårallen, Bihålan och diverse 
förråd. Utöver det har jag planerat ett tillfälle för overall- och sektionsväskförsäljning 
som kommer att ske senare i vår. Jag har även planerat överlämningen till min 
efterträdare där jag bland annat skrivit ett nytt testamente. 
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Studienämndsordförande Styrelsen | Lucas Raihle 
Sedan Wintermötet har jag fortsatt att leda arbetet med att utvärdera de kurser som 
sektionens medlemmar deltar på. Jag har även fortsatt att delta på KB-nämnden och 
Programplaneringgruppens möten för att vägleda utvecklingen av sektionens 
utbildningar.  
 
Informationschef | Jonathan Adler 
Jag har fortsatt med det postspecifika arbetet, vilket inkluderar informationsspridning 
till och från sektionens utskott och delar på olika sätt. Diskuterat digital marknadsföring 
och informationsspridning i Linteks informationsråd. Planerat och koordinerat 
marknadsföringen av ansökningsperioden av vakanta poster i Styret 21/22 och 
ansökningsperioden till Kansliet 21/22 tillsammans med sittande poster och 
sammankallande i Valberedningen. Skapat och skrivit fliken “Inledande Kurser” på 
hemsidan för att ge en bättre överblick av de inledande studierna för nya och potentiella 
studenter, vilket också är en del av verksamhetsmål 2. Utifrån input från Styret, Kansliet 
och min efterträdare reviderat Informationspolicyn, ett internt dokument kring 
informationsspridning på sektionen. 
 
Ledamot | Miranda Hanstorp 
Jag har sedan Wintermötet fortsatt med mitt arbete som miljöombud genom att delta på 
grön-sektionsmöte, skriva miljömål för sektionen samt håll i ett miljömöte för alla 
miljöombud i sektionen. Jag har även fortsatt driva arbetet med styrets verksamhetsmål 
studie hälsa och dess mentorskapsprogram. 
 
Näringslivsansvarig | John Hardingz 
Under våren så har jag fortsatt med verksamhetsmålen för näringslivet, detta har 
inkluderat utveckling av hedersmedlemskap samt ett fortsatt sponssökande. Jag har 
även jobbat med att ta fram samarbete för TBi-merchandise. Utöver detta så har jag 
stöttat resten av styrelsen på olika sätt. 
 
Studienämndsordförande Kansliet | Daniel Wendt 
Vi i studienämnden fortsätter med att utvärdera kurserna nu under våren och kommer 
strax vara klara med period 3. Vi fortsätter hålla kontakt med PPG och nämndmöten för 
att representera TBI och hjälper dem med frågor eller annat de behöver.  
 
Göransvarig | Filippa Stolpe 
Vi har sedan Wintermötet påbörjat genomförandet av en Vårturnering med 6 
deltävlingar med olika teman och samarbeten, så som med AktiV och MaktKo. Även 
planeringen av Pi-balen (för både år 3 och 4) är i full rulle tillsammans med D-AktU.  
 
Kreativitetsansvarig | Agnes Hellström 
Sedan Wintermötet har vi påbörjat planering och skapandet av nya Tbi-merch och 
Sektionsaktivas märke, där märket är specifikt för Corona-P. Därtill har vi skickat in 
sista numret av Tbi-lagan.  
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Utlandsansvarig | Peter Hedeta 
Sedan Wintermötet har Utlandsutskottet haft lite av en paus men vi har nu äntligen 
börjat dra igång med vårat arbete igen. 
 
Arbetsmiljöombud | Emmy Johansson 
Sedan Wintermötet har jag varit på flera AMO-råd och SSG-möten. Jag har dessutom 
skrivit testamente till HMV och arbetat med att avsluta projektet så man kan fortsätta 
jobba med det nästa år.  
 
Alumniansvarig | Moa Hörberg 
Sedan Wintermötet har det har varit stort fokus på att planera den digitala 
Heltidssittningen och nu när Vårmötet hålls har den äntligen blivit av! Vi har redan idag 
(söndagen den 18/04, dagen efter sittning) hunnit fått fin respons på maten, 
underhållningen och arrangemanget i helhet vilket känns väldigt kul! 
 
Utskottet har även postat inlägg om ett annat projekt, instagram take-over, där tanken 
är att en Alumn ska överta vår instagram för en dag och svara på frågor.  
 
Vi håller även på att tagga inför årets tidningssläpp av Alumnibladet som är fylld med en 
massa spännande intervjuer! 
 
Projektledare Jubileum | Louise Woodcock 
Vi börjar dra igång planeringen inför höstens firande ordentligt och letar efter en ny 
bankettansvarig.  
 
Projektledare Bioteknikdagarna| Adelia Asmundsson 
Sedan wintermötet har arbetet med projektgruppen satts igång. Planering inför höstens 
event är igång för fullt. Planer är på gång med Bioteknikstudenternas styrelse för att öka 
synligheten för organisationen och samarbetet mellan lärosätena. 
 
Fadderihöfvding | Axel Josefsson 
Urfadderiet har sedan wintermötet varit i full gång med att planera inför Nolle-P 2021. 
Vi också bla på gått på utbildningar och hållit i fadderansökan. Utöver det har vi även 
övat in gückel och sytt våra stassar. 
 
Festerichef 20/21| Ellen Nyrén 
Sedan Wintermötet har Bi6 planerat, genomfört och utvärderat vårt största 
arrangemang Snuttefilmen, och vi är otroligt nöjda med resultatet! Vi har även fått alla 
våra efterträdare där vi har arbetat med överlämning och testamente till dessa, och 
försökt introducera de till allt som hör festeristvärlden till i den mån det går i dagsläget. 
 
Festerichef 21/22 | Lisa Carlsson 
Sedan wintermötet har BäBi6-chef och kassör deltagit och jobbat på snutte, vilket har 
varit superkul och lärorikt. Vi har valt ut och satt ihop ett helt nytt festeri. Så gott det går 
så har vi alla fått möjligheten att lära känna varandra och fått en inblick i vad det 
kommande festeriåret kommer att innebära. Vi har påbörjat arbetet med stassarna och 
gör oss redo för att snart axla rollen som Bi6 21/22. 
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Bilaga 3 

Proposition rörande nytt utskott 
 

Sektionen har under många år haft många aktiva medlemmar som har gjort 

sektionen till den bra organisation den är idag. Allt detta engagemang är 

volontärarbete och många tycker det är väldigt kul att bidra till att utveckla och 

driva organisationen. Detta tycker vi i styrelsen borde belönas mer. 

 

Det är vår tolkning att det ofta blir svårare för studenter senare i utbildningen 

att kunna engagera sig till den grad man kanske skulle vilja. Det kan vara mer i 

skolan, fokus på framtiden eller bara brist på tid och ork. Det finns också en 

“klyfta” i sektionen där äldre studenter inte har lika bra möjlighet att träffa 

eller lära känna nya studenter som när man själv började universitetet. Detta är 

såklart naturligt men detta utskott skulle kunna bli ett nytt forum för de äldre 

studenterna att bidra genom.  

 

Det här utskottet skulle vara till för de som har engagerat sig mycket i 

sektionen tidigare men nu kanske inte har samma möjlighet att fortsätta. Vi i 

styrelsen tycker fortfarande att man ska ha möjlighet att bidra med det man 

kan och belöna arbete som lagts ner för att driva sektionen. Man kommer 

kunna anmäla sig till utskottet efter att man har varit sektionsaktiv i minst 5 

terminer oavsett engagemangsform.  

 

Lite kort om utskottet i punktform: 

● Lättare att kunna engagera sig i ett inte lika aktivt utskott 

● Anmälan via tex formulär 

● Man ska ha varit sektionsaktiv minst 5 terminer 

● Uppdrag som tex ovveinvigningen 

● Struktur: en sammankallande som är ledamoten och sen bara 

medlemmar 

● Namn: Veteranutskottet (VetU) 
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● Utskottet är till för att få fler att känna att man fortfarande ska kunna 

engagera sig utan att lägga ner lika mycket tid och fortfarande kunna ha 

en fot in i studentlivet och sektionen! 

 

 
 
Därför yrkar styrelsen  
att i reglementet ändra följande:  
 
Från:  
 
3.3.7. Det åligger ledamoten att 
• Ha övergripande koll på sektionens projektverksamheter 
• Vara övriga styrelseledamöter till hands vid behov 
• Att kontrollera att sektionens verksamhet följer universitetets 
miljökrav 
• Att driva sektionens verksamhet att uppnå sektionens miljömål 
• Leda miljöombudsgruppen som består av miljöombud från 
sektionens samtliga utskott 
 
5.1. Sektionen har följande utskott: studienämnden (SN), näringslivsutskottet 
(NärU), alumniutskottet (Alumni), rekryteringsutskottet (RekU), 
utlandsutskottet (UtU), görutskottet (GörU), festeriet (Bi6), fadderiet (Urf) 
och kreativitetsutskottet (KreatU). 
 
 
Till:  
 
3.3.7.  Det åligger ledamoten att 
• Ha övergripande koll på sektionens projektverksamheter 
• Vara övriga styrelseledamöter till hands vid behov 
• Att kontrollera att sektionens verksamhet följer universitetets 
miljökrav 
• Att driva sektionens verksamhet att uppnå sektionens miljömål 
• Leda miljöombudsgruppen som består av miljöombud från 
sektionens samtliga utskott 
• Sitta som sammankallande i veteranutskottet (VetU). 
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5.1. Sektionen har följande utskott: studienämnden (SN), näringslivsutskottet 
(NärU), alumniutskottet (Alumni), rekryteringsutskottet (RekU), 
utlandsutskottet (UtU), görutskottet (GörU), festeriet (Bi6), fadderiet (Urf), 
kreativitetsutskottet (KreatU) och veteranutskottet (VetU). 
 
Samt lägga till: 
 
5.8. Veteranutskottet 
 
5.8.1. Veteranutskottet inrättas och leds av sektionens ledamot och arbetar 
med event där erfarenhet kan komma till användning. 
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Bilaga 4 

Proposition rörande arkivering av sektionsmötesprotokoll 
 

 
För ett antal år sedan, när sektionen hade ett kontor i B-huset, var Bihålan mer 

av ett uppehållsrum för många studenter på TBi-sektionen. Sedan sektionen 

förlorade kontoret i B-huset har Bihålan i princip blivit ett kontor och plats 

främst där Styret, Bi6 och Urf uppehåller sig i olika sammanhang. 

 

Det är vår tolkning att §4.11 skrevs under en tid på sektionen där fysiska 

exemplar av sektionsmötesprotokoll var lättåtkomliga i Bihålan för i princip 

samtliga sektionsmedlemmar. Idag är det inte fallet, utan protokoll publiceras 

istället och är lättåtkomliga på sektionens hemsida. Den tidsgräns som idag 

gäller skall behållas men istället gälla digital åtkomst, då det är på den vägen 

både dagens och framtidens medlemmar kommer ta till sig information. En 

fysisk kopia bör framställas för arkivering och påskrift, men finns ingen 

anledning att ha den tidsgräns som idag är formulerad i stadgarna för den 

fysiska upplagan. 
 

Observera att en proposition gällande samma paragraf diskuterades under 

VT19, då gällande tiden för framställningen av protokollet. 
 
Därför yrkar styrelsen  
att i stadgan ändra följande:  
 
Från:  
 
4.11. Vid sektionsmöte skall föras beslutsprotokoll, vilket inom två veckor skall 
framställas i minst ett exemplar som ska arkiveras.  
 
Till:  
 

4.11. Vid sektionsmöte skall föras beslutsprotokoll, vilket inom två veckor skall 
publiceras tillgängligt på sektionens hemsida eller annan lättåtkomlig digital 
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informationskanal eller arkiv. Ett exemplar skall även framställas och arkiveras 
fysiskt innan läsårets slut. 
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Bilaga 5 

Proposition rörande Petterpengarna 

För 10 år sedan (2011) bokade Bi6 10/11 Petter till Snuttefilmen. Petter 

fakturerade aldrig Bi6 och cirka 90 000 kr har legat på sektionens konto sen 

dess. Denna faktura preskriberas efter 10 år och detta är nu så pengarna är fria 

att användas. 

 
Därför yrkar styrelsen  

● att i första hand använda pengarna till att avskriva de skulder som finns 
inom sektionen samt att täcka upp för eventuellt spons-bortfall för Bi6 
och Urf. 
 

● att i andra hand köpa in inventarier som blivit för gammalt, slitet eller 
behövs. 
 

● att i tredje hand skicka ut ett formulär där sektionsmedlemmarna kan 
skriva förslag som styrelsen ska gå igenom och sedan ta fram bästa 
förslagen till nästkommande sektionsmöte. 
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Bilaga 6A 

Motion – Förtroendevälja BTD-projektgrupp kassör- Andra 
läsningen 
 
 

Av: Adelia Asmundsson 

 
Bakgrund 
 
Inför år då Linköping håller i BTD tror jag det skulle vara fördelaktigt och underlättande för 
projektledaren (och då kassören) om både projektledare och kassör är förtroendevalda poster, för 
att sedan kunna tillsammans planera inval och vilja ut representanter till BTD-kommittén.  
 
Dessutom från och med 2021 håller BTS ett vintermöte då (bland annat) projektledare och kassör 
skall väljas in i BTS-styrelsen. Det skulle alltså även vara fördelaktigt om val av kassör sker redan 
på hösten för att inte behöva stressa fram inval av projektgruppen. 
 
Förslag 
 
Förslaget är att under höstmötet kassören i BTD även skall väljas in i samband med 
projektledaren. 
 
Däribland att ändra paragraf 10.1 i STBs reglemente 
 

10.1. De år BTD anordnas av annan instans än STB nominerar sittande sektionsstyrelse, under 
hösten, två representanter till bioteknikstyrelsen (BTS) för kommande kalenderår. De år BTD 
anordnas av STB nominerar Valberedningen en kandidat till projektledare till BTD som sedan ska 
godkännas av sektionsmötet (höstmötet). Denne projektledare sitter även i BTS. Projektledaren 
ska även ingå i näringslivsutskottet. Projektledaren får sedan i samråd med sektionsstyrelsen välja 
ut en kommitté. I denna kommitté väljs en särskild ekonomiansvarig som blir den andra 
representanten i BTS. 

 
Skall ändras till  
 

10.1. De år BTD anordnas av annan instans än STB nominerar sittande sektionsstyrelse, under 
hösten, två representanter till bioteknikstyrelsen (BTS) för kommande kalenderår. De år BTD 
anordnas av STB nominerar Valberedningen en kandidat till projektledare, samt en kandidat till 
kassör, till BTD som sedan ska godkännas av sektionsmötet (höstmötet). Projektledare samt kassör 
sitter även i BTS. Projektledaren ska även ingå i näringslivsutskottet. Projektledaren och kassören 
får sedan i samråd med sektionsstyrelsen välja ut en kommitté.  
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Relaterat till detta bör även relaterad paragraf 4.15 i STBs stadgar ändras från 
 

4.15. Det åligger sektionsmötet att på Höstmötet  
● Behandla avgående styrelsens slutgiltiga resultat samt balansräkning  
● Besluta om fastställelse av styrelsens resultat och balansräkning  
● Besluta om disposition beträffande styrelsens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
● Behandla föregående fadderiets slutgiltiga resultat samt balansräkning  
● Besluta om fastställelse av fadderiets resultat och balansräkning  
● Besluta om disposition beträffande fadderiets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen  
● Behandla avgående festeriets slutgiltiga resultat samt balansräkning  
● Besluta om fastställelse av festeriets resultat och balansräkning  
● Besluta om disposition beträffande festeriets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen  
● Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från föregående 

verksamhetsår • Besluta om ansvarsfrihet för föregående styrelse  
● Välja Fadderihöfvding  
● Välja Fadderikassör  
● Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen.  
● Om STB anordnar BTD nästkommande år, välja en BTD-projektledare. 

 
Till 
 

4.15. Det åligger sektionsmötet att på Höstmötet  
● Behandla avgående styrelsens slutgiltiga resultat samt balansräkning  
● Besluta om fastställelse av styrelsens resultat och balansräkning  
● Besluta om disposition beträffande styrelsens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
● Behandla föregående fadderiets slutgiltiga resultat samt balansräkning  
● Besluta om fastställelse av fadderiets resultat och balansräkning  
● Besluta om disposition beträffande fadderiets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen  
● Behandla avgående festeriets slutgiltiga resultat samt balansräkning  
● Besluta om fastställelse av festeriets resultat och balansräkning  
● Besluta om disposition beträffande festeriets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen  
● Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från föregående 

verksamhetsår • Besluta om ansvarsfrihet för föregående styrelse  
● Välja Fadderihöfvding  
● Välja Fadderikassör  
● Fyllnadsvälja representanter från årskurs ett till valberedningen.  
● Om STB anordnar BTD nästkommande år, välja en BTD-projektledare. 
● Om STB anordnar BTD nästkommande år, välja en BTD-kassör. 
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Bilaga 6B 

Motionssvar till Förtroendevälja BTD-projektgrupp kassör 

Bakgrund  
Styrelsen anser att motionen föreslår ett konkret förslag på något som skulle förenkla 
verksamheten för BTD-gruppen eftersom att en förtroendevald kassör är en 
förutsättning för ekonomisk trygghet och åtkomst till banken. 

Styrelsen yrkar därför att: 

Bifalla motionen i sin helhet. 
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Bilaga 7 

Motivering till Styrelsens förslag av kandidater 
 

 

Sektionskassör: Julia Kortz, TB1 
Under intervjun gav Julia intryck av att vara en seriös, strukturerad och driven person. 
Hon har suttit med i valberedningen under året och tidigare varit aktiv i studentlivet i 
Lund. Julia har ingen tidigare erfarenhet av kassörsposten men har budgeterat lite 
tidigare. Hon visade upp god förståelse för postens arbetsuppgifter och stor vilja för att 
lära sig bokföring och allmänt ekonomiskt arbete. Julia beskriver att hon är snabbtänkt 
och gillar att ha ansvar. Baserat på ovan nämnda egenskaper väljer TBi-sektionens 
styrelse att nominera Julia Kortz till kassör i Styrelsen 21/22. 
 

Näringslivsansvarig: Lina Österberg, TB2 

Lina är en aktiv och envis tjej som får motivation av att arbeta i grupp. Hon har tidigare 
varit näringslivsansvarig för skidföreningen 720 och vill nu ta det vidare till styret. Hon 
visade på en stor förståelse för sponsarbetet men även viktiga egenskaper för att driva 
ett utskott. Därför så väljer Styret att nominera Lina Österberg till Näringslivsansvarig i 
Styrelsen 21/22.  
 

Studienämndsordförande Styret: Sofia Klint, TB2 
Under intervjun var Sofia engagerad och taggad. Hon uttryckte ett stort intresse för att 
bidra till sektionen och särskilt för kvalitén på vår utbildning. Hon är just nu aktiv i 
Alumni och ger intrycket av att ha den rätta kombinationen av struktur, engagemang, 
och stresshanteringsförmåga som krävs för posten. Sofia har inte varit med i 
studienämnden tidigare men vi tror att hon snabbt kommer lära sig det som behövs och 
kan bidra med nya idéer och synsätt. Därför väljer Styret att nominera Sofia Klint till 
Studienämndsordförande i Styrelsen 21/22. 
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Bilaga 8 

Motivering till valberedningens förslag av kandidater 
 

 

Kreativitetsansvarig: Caroline Pettersson, KB1b 
Caroline är driven, målmedveten och positiv som under sin intervju visade ett stort 
intresse och engagemang för posten. Caroline är strukturerad och är ofta den som ser till 
att arbetet blir gjort. Hon har dessutom ett brinnande intresse för många olika kreativa 
aktiviteter vilket vi tror kommer inspirera resterande medlemmar i utskottet. Därför 
har vi i valberedningen valt att nominera Caroline Pettersson till Kreativitetsansvarig 
21/22. 
 

Rekryteringsansvarig, Vakant 
 
GörAnsvarig, Vakant 
 
Alumniansvarig, Vakant 
 
Utlandsansvarig, Vakant 
 
Studienämndsordförande Kansliet, Vakant 
 
Arbetsmiljöombud, Vakant 
 
Masteransvarig, Vakant 
 
Revisorssuppleant, Vakant 
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