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Om man önskar motkandidera är det god sed att meddela
styrelsen detta minst två dagar innan mötet.

Beslutsförslag
12. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2013/2014
Beslutsförslag
Att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/2014 till 0 kr
13. Fastställande av arvoderingar för verksamhetsåret 2013/2014
Beslutsförslag
Att fastställa samtliga arvoderingar för verksamhetsåret 2013/2014 till 0 kr
14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013/2014
Beslutsförslag
Att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2013/2014
15. Proposition om E-kolvsansvarig
Att bifalla propositionen i sin helhet
16. Val av Revisorer
Att till revisorer välja valberedningens nominering:
vakant, vakant
17. Val av Revisorssuppleant
Att till revisorssuppleant välja valberedningens nominering:
vakant
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18. Val av Valberedning
Att välja styrelsens nomineringar:
Johanna Krook KB1
Jakob Larsson KB1
Andrea Hjelm KB2civ
Maria Carlheim-Müller KB2civ
Linnea Mellberg TB3
Johanna Radegård TB3
Sutina Duong TB5 (hösten)
Erika Einarsson TB5 (hösten)
Kalle Bunnfors KB5civ (helår)
19. Val av Arbetsmiljöombud
Att till arbetsmiljöombud välja valberedningens nominering:
vakant
20. Val av Miljöombud
Att till miljöombud välja valberedningens nominering:
vakant
21. Val av Vice sektionsordförande
Att till vice ordförande välja valberedningens nominering:
Maja Modigh KB3civ
22. Val av Intendent
Att till intendent välja valberedningens nominering:
Beatrice Svensson TB2
23. Val av Näringslivsansvarig
Att till näringslivsansvarig välja valberedningens nominering:
vakant
24. Val av Studienämndsordföranden
Att till studienämndsordförande välja valberedningens nominering:
Lovisa Porsö TB2 (TB), vakant (KB)
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25. Val av Masteransvarig
Att till masteransvarig välja valberedningens nominering:
vakant
26. Val av Rekryteringsansvarig
Att till rekryteringsansvarig välja valberedningens nominering:
Nariman Aberkan KB1
27. Val av BUS-ansvarig
Att till BUS-ansvarig välja valberedningens nominering:
vakant
28. Val av Utlandsansvarig
Att till utlandsansvarig välja valberedningens nominering:
Rebecca Grönberg TB2
29. Val av Alumniansvarig
Att till alumniansvarig välja valberedningens nominering:
Malin Lans KB3civ
30. Val av Göransvarig
Att till göransvarig välja valberedningens nominering:
vakant
31. Val av E-kolvsansvarig
Att välja styrelsens nominering (nominering sker under mötet)
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Mötesprotokoll Sektionen för Teknisk Biologi Vårmöte 2013-04-17
Datum: 2013-04-17
Tid: 17.15
Plats: C2
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Rebecka Melin Rydfalk (Sektionsordförande, sektionsstyrelsen 12/13)
förklarar mötet öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande
Mötet beslutar att välja Helena Helgegren (Vice sektionsordförande,
sektionsstyrelsen 12/13) till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Mötet beslutar att välja Mette Axelsson Bjerg (Intendent, sektionsstyrelsen 12/13)
till mötessekreterare.
§ 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Erik Peyronson och David Runevad väljs till justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 5. Justering av röstlängden
Mötet beslutar att röstlängden justeras löpande under mötet. Röstlängden justeras
till 83 personer.
§ 6. Adjungeringar
Inga adjungeringar skedde.
§ 7. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs enligt ovan.
§ 8. Mötets behöriga utlysande
Enligt stadgarna ska tid och lokal ska skickas ut till sektionen 15 läsdagar innan
mötet, dessa skickades ut 22 mars.
Kallelsen ska skickas ut senast 10 läsdagar innan sektionsmötet, denna gick ut den 4
april.

RMR MAB EP DR JR ME

2013-04-18
Sektionen för Teknisk Biologi
Kårallen, Universitetet
581 31 Linköping
Samtliga handlingar ska vara sektionen tillhanda senast 5 dagar innan mötet, den 10
april skickades handlingarna ut.
Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna.
§ 9. Rapporter och meddelanden (bilaga 1)
Styrelsens fullständiga rapporter och meddelanden går att läsa i bilaga 1.
Helena Herbertsson (programnämndsordförande PKB):
Kandidatarbeten: Gör om kurser så att dessa kan fungera som kandidatarbeten.
Införa spärrkrav. Kommer vara ganska reglerat vad man får göra.
Protein science: De planerar att lägga ner en kurs och byta ut den till en som är mer
tillämpad och en kurs i programmet kommer senareläggas. Utveckla
projektledningsdelen. Undersöker vad som krävs av en civilingenjörsstudent.
UKÄ: Självvärderingar, examensarbeten, studentintervjuer och alumniintervjuer.
Lärosätesintervjuer hålls 3 maj, för master kurser i kemisk biologi hölls dessa 13
februari.
Etikinslag i utbildningarna: Se till att etikinslag finns med i utbildningen. Funderar på
vilken kurs ska det vara med i. Fokus på våra program kommer vara bioetik.
Ny ”KURT”: Ifrågasatt system och svarsfrekvensen minskar. 30 av 42 kurser hade en
svarsfrekvens på under 50 %, måste få upp svarsfrekvensen för att nämnden kan
göra nåt.
Kemimentorer: Hade mentorer i höst, vilket verkade ge ett bättre resultat från
tentorna.
Niclas Söör (Kårordförande LinTek styrelse 12/13): LiU, ett av världens främsta
universitet. Plats 340 av 17 000.
Campus LiU 2015: Ombyggnader av alla campus. Origo kommer rivas och ett nytt hus
byggs på platsen. LiU planerar att bygga ett nytt hus för studenter och administration
kommer istället flytta in i D-huset. Ommålning av korridorer och klassrum och
toaletterna i C-huset ska renoveras under sommaren.
Under året har LinTek bland annat jobbat med en uppfräschning av C-huset, ordnat
nya mikrorum i G-huset och Täppan. De har sett till att det finns nya studieplatser i
A-huset.
Under året har de även varit med på att välja nya ordförande i universitetsstyrelsen,
jobbat med utlandsstudier, kritiserat Eurest-monopolet och pratat om
Gymnasienollning i Östgötakorrespondenten eftersom det har dykt upp en ganska
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elak form av gymnasienollning i Linköping som vi inte vill att universitets nollning ska
kopplas till.
Patrik Tunón (FUM) förlängt kandideringsperioden. Val tisdag till fredag nästa vecka.
Man kan vinna tårta.
Jenny Sahlin (ordförande, BUS): Arbetar för att bioteknikstudenter ska bli mer
attraktiva mot näringslivet. Bioteknikdagarna i lund. 8 maj hålls vårmöte kl 15.15 i
luftrummet i Kårallen. Vill bland annat byta namn till BTS.
Kulturansvariga: Planerar in kaffeprovningar och vinprovning. De vill gärna ha tips på
vad man kan göra. Man kan då maila Karoline Sverkström (karsv899) och Micke
Porsklev (mikpo649).
Sportansvariga, (Johanna Johansson & Maccan Hansson) Ska komma igång med
löpning och fotboll. LiU-loppet 23 april kl 18
Arbetsmiljöombud (Hastrete Kuci & Caroline Yousef): Internet, uteplatser. Mycket
planering med Vallastaden.
Miljöombud (Henric Enstedt & Johanna Radegård): Tagit fram en handlingsplan för
att bli grön sektion-diplomerad. Jobbar med att ta fram en lunchföreläsning med
miljötema. Har ordnat ölprovning på villevalla.
§ 10. Beslutsuppföljning
Sektionsstyrelsen har sen förra mötet jobbat med införande av kansli. Det har köpts
in en e-kolv till e-kolvsansvarig. Och jobbat med ändring av avtal med LinTek.
§ 11 Placement Report (föredras av Malin Lans & Caroline Yousef)
Alumniutskottet har under året jobbat med en kartläggning av alumner. Branscher
som många jobbar inom är läkemedelsindustrin, universitet, IT, och övrig verksamhet
(ex forsknings- och konsultverksamhet). Undersökningen visar även att det är ganska
jämn fördelning mellan löner hos män och kvinnor.
Den fullständiga versionen av Placement Report kommer finnas utskriven i Bihålan.
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§ 12. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2013/2014
Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/2014 till 0
kr
§ 13. Fastställande av arvoderingar för verksamhetsåret 2013/2014
Mötet beslutar att fastställa samtliga arvoderingar för verksamhetsåret 2013/2014
till 0 kr.
§ 14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013/2014 (bilaga 2)
Fullständig budget går att finna i bilaga 2
Mötet beslutar att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2013/2014.
§ 15. Proposition om E‐kolvsansvarig (bilaga 3)
Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet.
§ 5 Röstlängden justeras till 81 personer
§ 16. Val av Revisorer
Mötet beslutar att välja Anna Larsson och Fredrik Fridborn till sektionsrevisorer.
§ 5 Röstlängden justeras till 78 personer
§ 17. Val av Revisorssuppleant
Mötet beslutar att ålägga styrelsen att få tag i en revisorssuppleant som väljs till
höstmötet
§ 18. Val av Valberedning
Mötet beslutar att välja styrelsens nomineringar:
- Johanna Krook KB1
- Jakob Larsson KB1
- Andrea Hjelm TB2
- Maria Carlheim-Müller KB2civ
- Linnea Mellberg TB3
- Johanna Radegård TB3
- Sutina Duong TB5 (hösten)
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- Erika Einarsson TB5 (hösten)
- Kalle Bunnfors KB5civ (helår)
till valberedningen.
Samt välja Johanna Radegård till sammankallande
§5 Röstlängden justeras till 80 personer
§ 19. Val av Arbetsmiljöombud
Mötet beslutar att till Arbetsmiljöombud välja Ulrika Linderhed KB3 och Emma
Västerlund TB2.
§ 20. Val av Miljöombud
Mötet beslutar att välja tre miljöombud i en klump.
Mötet beslutar att till miljöombud välja Fredrik Dymling KB3, Olof Eskilsson TB1 och
Tilda Herrgård TB1.
§ 5Röstlängden justeras till 76 personer
§ 21. Val av Vice sektionsordförande
Mötet beslutar att till Vice sektionsordförande välja Matilda Eriksson TB3.
§ 22. Val av Intendent
Mötet beslutar att till intendent välja valberedningens nominering Beatrice Svensson
TB2
§5 Röstlängden justeras till 77 personer
§ 23. Val av Näringslivsansvarig
Mötet beslutar att till Näringslivsansvarig välja Jessika Eriksson KB1
§ 24. Val av Studienämndsordföranden
Mötet beslutar att till studienämndsordförande välja Lovisa Porsö KB2 (KB) och
William Lövförs TB3 (TB)
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§ 25. Val av Masteransvarig
Mötet beslutar att till Masteransvarig välja Sofie Cassman KB3.
§ 26. Val av Rekryteringsansvarig
Mötet beslutar att till rekryteringsansvarig välja valberedningens nominering
Nariman Aberkan KB1.
§ 27. Val av BUS‐ansvarig
Mötet beslutar att till BUS-ansvarig välja Markus Fagerud, TB1.
§ 28. Val av Utlandsansvarig
Mötet beslutar att till utlandsansvarig välja valberedningens nominering
Rebecca Grönberg TB2.
§5 Röstlängden justeras till 70 personer.
§ 29. Val av Alumniansvarig
Mötet beslutar att till alumniansvarig välja valberedningens nominering
Malin Lans KB3civ.
§ 4 Johanna Radegård och Matilda Eriksson väljs till justeringspersoner och tillika
rösträknare för punkt 30.
§ 30. Val av Göransvarig
Mötet beslutar att avslå yrkandet (bilaga 4) i sin helhet.
Mötet beslutar att till Göransvarig välja Erik Peyronson TB2.
§ 31. Val av E‐kolvsansvarig
Mötet beslutar att till E-kolvsansvarig välja Lovisa Porsö KB2.
§ 32. Motioner
Inga motioner har inkommit.
§ 33. Interpellationer
Inga interpellationer.
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§ 34. Övriga frågor
- Årets Bi6 har startat en patetförening (Bi-effekt) för Bi6 och Urf-pateter. Vill gärna
ha mer folk maila eripe320@student.liu.se.
§ 35. Mötets avslutande
Mötesordförande Helena Helgegren (Vice sektionsordförande, Sektionsstyrelsen
12/13) förklarar mötet avslutat.

___________________________
Helena Helgegren
Mötesordförande och Vice Ordförande

___________________________
Mette Axelsson Bjerg
Mötessekreterare och Intendent

___________________________
Erik Peyronsson
Justeringsperson

___________________________
David Runevad
Justeringsperson

___________________________
Matilda Eriksson
Justeringsperson

___________________________
Johanna Radegård
Justeringsperson

RMR MAB EP DR JR ME

2013-04-18
Sektionen för Teknisk Biologi
Kårallen, Universitetet
581 31 Linköping

Noter
För att komprimera tid finns styrelsens rapporter och meddelanden i skriftlig form i
dessa handlingar (Bilaga 1). Har medlemmarna några frågor kommer dessa
naturligtvis besvaras på mötet.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Rapporter och meddelanden
Budget 2013/2014 (se separat dokument)
Proposition om e-kolvsansvarig
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Bilaga 1

Rapporter och meddelanden
Ordförande
Sedan förra sektionsmötet har jag förberett och planerat för detta möte och haft
möten med valberedning om de nya posterna som nu ska tillsättas. Innan dess hade
vi dock Sektionsaktivas sittning och Snuttefilmen, vilka var otroligt lyckade.
Jag har träffat ordföranden på de andra sektionerna tillsammans med LinTek och en
avsiktsförklaring om samarbetet mellan LinTek och sektionerna hålls på att skrivas.
Dock har vår sektion och LinTeks relation en ganska tydlig avsikt, men jag anser att
det är utomordentligt bra att en avsiktsförklaring mellan sektionerna och LinTek
skrivs. Detta eftersom det bara kommer förbättra relationerna oss emellan.
Tillsammans med Y-sektionens ordförande har jag börjat planera för nästa
ordförandeträff där temat är överlämningar och testamenten. Ett väldigt passande
tema eftersom det börjar bli dags att lämna över.
Vi har även tagit fram en enkät som har till syfte att utvärdera hur och vad sektionens
medlemmar vill att styret ska arbete med i framtiden samt hur det ser på årets
styrelsearbete.
I övrigt så rullar arbetet med styrelse på och någonstans i fjärran skymtar ett liv som
ex-styre. Sorgligt förvisso, men när man tittar tillbaka på det år som varit så kan man
inte bli annat än glad och lycklig.
// Rebecka Melin Rydfalk
Informationschefen
Det har inte alltid varit lätt att jonglera styrelsearbete, tre utskott, studier och fritid.
Men det har varit värt det! Sedan förra sektionsmötet har Reduktionen gjort färdigt
de sista sidorna till Lithanian för i år. Det var varit väldigt roligt och vi hoppas att
namnet TBilagan kommer att få stanna.
Fotogruppen har inte haft några specifika uppgifter denna termin, men har påtat i ett
minneskollage som sattes upp i Bihålan och har planer på att tillverka bilder eller
banners att representera sektionens olika utskott och grupper på den nya TBiportalen.
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Webbgruppen har i stort sätt färdigställt den nya TBi-portalen. Några kanske såg en
glimt av den i början av april? Skämt åsido var faktiskt layouten riktig även om
färgerna inte riktigt stämde. Innan årets slut är målet att alla texter också ska vara
färdigskrivna och att vi helt enkelt ska ha fullföljt årets mål med att ta fram en ny
hemsida för sektionen.
Efter ett år som Informationschef är jag nöjd och glad och faktiskt inte rädd för mail
(förutom i tenta-p, då jag knappt går att nå). Jag har sett till att sektionens facebook
och instagram har uppdaterats, samt nyheterna på hemsidan och jag har skickat ut
sektionsmail med allehanda information till er medlemmar med mer eller mindre
jämna mellanrum.
Jag har också köpt in en E-kolv till sektionen och ska tydligen inviga den på årets sista
sektionsmöte. Jag kommer alltid se tillbaka på tiden i Styret som ett av mina bästa år
och när vi väl lämnar över kommer jag sakna gruppen något sjukt mycket. Får en liten
tår här, ju.
//Ulrika Linderhed
Rekryteringsansvarig
Rekryteringsutskottet
Har haft mässa för gymnasielever (27/2) och det var mycket folk och det var verkligen
jätteroligt. Många som var intresserade av sektionen! Sammanfattat blev det 8
hemmissionärer som åkte hem för oss iår och vi hade 4 närrekryteringar. Prezin för
hemmissionärerna är nu klar och en lathund har påbörjat till denna.
Utlandsutskottet
Har anordnat Utlandspubben, den gick bra och jag hoppas ni hade kul för de hade vi!
Även jobbat med de andra utlandsansvariga så att LiU kommer göra en databas över
alla som åkt utomlands, där ska man kunna läsa om alla som åkt utomlands oavsett
sektion.
//David Hallberg
Festerichef
Efter att ha anordnat Snuttefilmen 2013 med bra resultat har Bi6 hållit sig sysselsatta
genom att planera en Vårsittning. Denna sittning kommer äga rum den 16 maj
utomhus. Mer info om denna sittning kommer inom kort.
//David Westermark
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Kassör
Under våren så har upplärningen av nya kassörer körts igång, utlandspuben samt
sektionsaktivas hölls. Sektionsaktivas sittning rabbaterades av sektionen med 130 kr
per person. En plan för de äskanden som ska läggas år 2013 har föreslagits till
nämnden och tillräckligt med pengar skall ha tilldelats sektionen för att de äskanden
skall kunna läggas. Jag väntar dock på svar ifrån Annalena Kindgren för att få reda på
om de äskanden jag lagt gått igenom. Annalena har varit okontaktbar under längre
tid så jag har inte kunnat upprätta kontakt men det ska inte finnas några förhinder för
att äskandena ska gå igenom. Information har samlats in och förberetts till Nordea
för ett smidigt skifte av kontobehörigheter vid slutet av våren. LinTeks nya
kursutvärderingssystem har fått till följd att årets intäkter har minskat markant men
om nästa år går i enlighet med årsbudget ska denna minskade intäkt det inte vara
några problem.
//Fredrik Fridborn
Studienämndsordföranden
Vi i studienämnden arbetar just nu med att utvärdera de kurser som lästes under
första perioden av vårterminen.
Vi SnOrdfar har haft fortsatt arbete med nämnden. Heldagsmöte i mitten av mars där
vi diskuterade hur upplägget kommer att vara på kandidatarbetena, lite om vad som
ska ingå i dem, namngivning, och vilka krav som ställs på studenterna för att kunna
läsa kurserna. Det kommer också ske en utveckling av mastern protein science and
technology som kommer att bli mer yrkesinriktad. Detta kommer ske genom att
kursen växelverkan och igenkänning i biomolekylära system tas bort och att en ny
läggs till. Den nya kursen kommer att heta industriell proteinkemi och visa
studenterna hur de kan utnyttja sina kunskaper om proteiner ute i det industriella
arbetslivet. Det har skapats en ny master, Experimental and medical biosciences,
denna kommer att ligga på HU, det är en internationell master som kommer att
starta redan till hösten. Vi hade också diskussion om hur vi ska få in mer etik i
utbildningarna som helhet, eftersom detta var något som uppmärksammades som
en svaghet i både TB- och KB-utbildningarna under universitetskanslerämbetets
(UKÄ, före detta högskoleverket) genomgång av programmen. Det har även beslutats
att det ska finnas kemimentorer för ettorna till hösten i alla program. Till detta
kommer nämnden i första hand att söka bland blivande treor inom programmen.
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Vi har även varit på möten med programplaneringsgruppen där vi bland annat tagit
upp och diskuterat de kurser som det varit problem med, mekaniken, databaser och
bioinformatik, genteknik och molekylärgenetik, kommunikation för naturvetare och
materials and nanotechnology. Vi har även diskuterat en del omorganisering för att
strukturera upp för de som vill göra exjobb på HU.
UKÄ har hållit lärosätesintervjuer för KB natur. För KBcivil och TB kommer dessa att
hållas den 3/5. Dessa går ut på att studenterna ska kunna ge sin bild av
utbildningarna och vara ett komplement till de självvärderingar som nämnden har
skrivit.
Utbildningsutskottet på LinTek har bytt namn och heter numera utbildningsrådet. Där
har vi träffat och samarbetat med SnOrdfarna för de andra programmen på LiTH,
bland annat så håller vi på att utvärdera om kursutvärderingsmallen innehåller allt vi
önskar eller om något behöver ändras eller förtydligas. Det utförs även arbete för att
få den internetbaserad för att förenkla för klassrepresentanterna.
Vi har även påbörjat arbetet med att fylla i TBibeln fullständigt för åk 1-3.
// Sofie Cassman och Linnéa Mellberg
Intendent
Sen förra mötet har Pysselutskottet jobbat med dekoren till Snuttefilmen (den blev
allmänt awesome förövrigt!). Vi har även fortsatt arbete med sektionsväskorna
tillsammans med NärU och hoppas att de kan komma ut för försäljning snart. Nästa
stora projekt som har startat upp för utskottet är arbetet med den nya Bob-statyn.
Under våren kommer vi även att anordna en ny sykväll för sektionen.
Arbetet som intendent fortsätter med protokoll-skrivande för styrelsens möten och
allmänt pysslande med bland annat sektionens kontor. Jag har även anordnat en
bokbytarlunch för sektionen vid uppstarten av nya läs-p. Tillsammans med Linnéa
Mellberg och Elisabeth Ahlgren pågår planerandet av TBi-dagen som troligen
kommer hållas den 22 april. Gå på den!
Förövrigt ser jag väldigt mycket framemot att få reda på vem jag kommer bli min
bäbis!
// Mette Axelsson Bjerg
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Vice ordförande
Alumniutskottet
Alumniutskottet har sedan vårmöte 1 lagt mycket tid på att sammanställa resultatet
för placement report. Under den närmaste tiden kommer dokumentet att läggas upp
på TBi-portalen samt reslutatet presenteras för nämnden. Sammanlagt svarade 255
st alumner.Flertalet möten med LinTeks närlingslivsansvarig har hållits för att
utvärdera mentorskapsprogrammet. Detta kommer att starta upp i början på
maj.Den 1e mars var två medlemmar från alumniutskottet i Stockholm för att
medverka på TBi:s första egna alumnipub. Eventet var väldigt lyckat och 20 personer
närvarade.I övrigt planerar utskottet för fullt inför alumnipuben för studenter den 8e
maj då alumner kommer att mingal med studenter i Gasquen. Glöm inte att boka in
det datumet!
BUS-utskottet
Utskottet har i vår anordnat en första lunchföreläsning med forskare från Liu, Maria
Sunnerhage. På eventet kom ca 50 personer. Utöver det har planeringen inför
studiebesök på Tekniska verken och bioetikdebatt tagit upp en hel del tid. En grupp
har tillsats för att ta fram förslag på hur man på ett rättvist sätt tar fram de som ska få
åka på bioteknikdagarna. Förberedelser inför BUS vårmöte har påbörjats och en
kallelse har skickats ut. Bland annat kommer beslut att tas kring namnbyte av BUS till
BTS.
//Helena Helgegren
Näringslivsansvarig
Den 7maj ordnas ett studiebesök på isconova i Uppsala. De sista förberedelserna gör
innan spons ska börja sökas till eventuella sektionsväskor.
//Elisabeth Ahlgren
Urfadderist höfvding
Urfadderiet jobbar på med fullt engagemang. Just nu är fadder anmälan öppen
( anmäl dig!), utöver detta så håller vi på att sy kostymer och försöker fånga in
sponsorer till Nolle-P. Ett nolle-p schema håller på att skapas och vi planerar diverse
sammarbeten med övriga fadderier och Lintek. Vi hoppas, och tror att Nolle-P 2013
kommer bli helt fantastiskt. Var där!
//Mattias Köpsén
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Budget 2013/2014
Intäkter

Summa

Alumni

0

Amo/miljö

Bus-utskottet
Äskande BUS-buss

0

15000
15000

Info/Webbutskottet

0

GörUtskottet
Aktiviteter
Försäljning märken

20000
400

Näringslivsutskottet
Unga forskare
Spons
Studiebesök vår
Studiebesök höst

5000
10000
5000
5000

Pysselutskottet
Försäljning märken
Försäljning småprylar
Försäljning sektionströjor
Försäljning sångböcker
Försäljning sektionsväskor

Rekryteringsutskottet
Hemmissionering

20400

25000

16500
4000
0
7000
1000
4500

15000
15000

Studienämnden
Fast utbildningsbevakning Lintek
6400
Rörlig utbildningsbevakning Lintek 15700
Utlandsutskottet
Äskning utlandsaktiviteter
Utlandspub

Valberedningen

Utgifter

22100

2000
0
2000

0

Summa

Alumni
Alumnilunch
Utgifter alumniutskottet
Samkväm

500
1000
300

Amo/miljö
Miljöpott utskott

1000

1800

1000

Bus-utskottet
BUS-buss
Utgifter Busutskottet
Samkväm
Info/Webbutskottet
Lithanian
Datakommunikation domännamn
Samkväm
GörUtskottet
Aktiviteter
Tryck
Samkväm

16800
15000
1500
300
3800
3400
100
300
20800
20000
500
300

Näringslivsutskottet
Utgifter NärA
Samkväm
Studiebesök vår
Studiebesök höst
Trycksaker PR

900
300
5000
5000
500

11700

Pysselutskottet
Inköp märken
Inköp småprylar
Inköp sektionströjor
Inköp sångböcker
Inköp sektionsväskor
Fotokatalogen, blixtar tryck
Trycksaker PR
Samkväm

500
500
7000
0
4500
2300
500
300

Rekryteringsutskottet
Inköp rekryteringsmtrl
Utgifter rekryteringsansvariga
Samkväm

800
2000
300

15600

3100

Studienämnden
Utgifter studienämnden
Samkväm

500
300

800

Utlandsutskottet
Utgifter utlandsutskottet
Utlandspub
Samkväm

500
2000
300

Valberedningen
Utgifter valberedningen
Samkväm

200
300

2800

500
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Nolle-p
Försäljning labrock & overall
Inköp revärer

65000
60000
5000

Bi6
Vinst bi6

0

Urfadderiet
Vinst Urfadderiet

0

Styret
Spons pikéer
Informationspub

Pubar/Sektionsaktiviteter
Intäkter TBi-dagen
Intäkter sektionskickoff
Intäkter sektionsaktivas
Sektionspubar

0

0

7000
6000
1000

29000
0
5000
20000
4000

Nyinköp

0

Övriga intäkter
Hyressubventionering kårhusfonden bihålan
16180
Lintekbidrag medlemssektion (10 00010000
/ år)
Lintekbidrag (20% medlemsavgift / medlem)
6000
Ränteintäkter
2860

Totala intäkter
Beräknat resultat 13/14

252040

35040

Nolle-p
Inköp labrock & overall
Försäljning revärer
Sykväll
Nolle-p kostnader

73000
60000
5000
0
8000

Bi6
Backning Bi6

0

0

Urfadderiet
Backning URF

0

0

Styret
Inköp pikéer
Mat sektionsmöten
Sektionscafé
Rektorsmiddag
Informationspub
Pubar/Sektionsaktiviteter
Kostnader TBi-dagen
Kostnader sektionskickoff
Kostnader sektionsaktivas
Sektionspubar
Nyinköp
Lokaltillbehör t.ex nycklar
Övriga Inköp
Övriga kostnader
Hyra förrådet
Hyra Bihålan
Lokalhyra övr. Lokaler
Underhåll lokaler
Kontorsmtrl
Tryck, tackkort
Fast telefoni kontoret
Försäkringar
Bankkostnader
Transporter
Bokföringsprogram
Övriga kostnader
Totala utgifter

21500
6000
7500
1000
3000
4000
31000
2000
5000
20000
4000
2200
1200
1000
45640
5800
29340
0
1000
2000
1500
500
1500
1000
1000
1000
1000
252040

0
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Proposition om e-kolvs ansvarig
Proposition angående val E-kolvsansvarig
Vem som helst kan inte bli E-kolvsansvarig. Således behöver det finnas ett effektivt
sätt att urskilja lämpliga från olämpliga. När man tävlar är det alltid någon som blir
bäst och därför är det bra att utse e-kolvsansvarig genom tävling, hen mot hen.
Beslutsförslag
Att

Lägga till i reglementet §14.4:
”E-kolvsansvarig väljs på vårmöte 2 efter det att samtliga styrelseledamöter
har blivit invalda. Det åligger sittande styrelse att planera och genomföra
den tävling, genom vilken ny E-kolvsansvarig väljs.”

Styrelsen 12/13
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