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Noter

9. Rapporter och meddelanden

Styrets rapporter och meddelanden finns skriftligt som bilaga 1 till kallelsen.

Detta för att vi ska komprimera den tid som rapporter och meddelanden tar så att mötet
blir mer effektivt. Funderingar och frågor får naturligtvis tas upp under mötet.
Beslutsunderlag
15.

Propositionssvar angående ändring av medlemsskapsregleringen i Stadgar för
för

sektionen för Teknisk Biologi,
Biologi, första läsningen
Beslutsförslag

16.

att avslå propositionen (bilaga 8A)

Proposition angående ändring av medlemskapsregleringen i Stadgar för

sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen

Beslutsförslag
17.

att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 8C)

Proposition angående förtydligande samt tillägg rörande klassrepresentanter i
Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen
Beslutsförslag

18.

att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 8D)

Proposition angående ändring av förvaring av Studienämndens protokoll i
Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen
Beslutsförslag

19.

att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 8E)

Proposition angående ansvar för att utse
utse dragansvarig samt dragcoach i
Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen
Beslutsförslag

20.

att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 8F)

Proposition angående förflyttning av paragraf i reglemente rörande

firmateckningsrätten
firmateckningsrätten för sektionsstyrelsens konton till ny paragraf i Stadgar för

Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen
Beslutsförslag

att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 8G)
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21.

22.

Proposition angående fastställande av ändrat reglemente
Beslutsförslag

att fastställa reglementet enligt ändringsförslaget (bilaga 9A)

Fyllnadsval av ettor till valberedningen
Beslutsförslag

att till valberedningen fyllnadsvälja Disa Donnér TB1, Sofie Andersson KB1a,

23.

24.

25.

Henrik Norlin KB1b

Val av fadderihöfvding
fadderihöfvding
Beslutsförslag

att till fadderihöfvding välja valberedningens förslag Martin Gollvik, TB3

Val av fadderikassör
Beslutsförslag

att till fadderikassör välja valberedningens förslag Rebecka Melin Rydfalk, TB2

Val av sektionsrevisor
Beslutsförslag

att till sektionsrevisor välja valberedningens förslag Patrik Johansson, TB3

26.

(uppehåll)

Val av sektionsrevisorsuppleant
Beslutsförslag

att till sektionsrevisorssuppleant välja valberedningens förslag vakant

27.

Motion

Beslutsförslag

att ändra stadgarna enligt det framförda förslaget (bilaga 10B)
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Bilagor

Bilaga 1

Rapporter och meddelanden från sektionsstyrelsen 10/11

Bilaga 3

Verksamhetsberättelse från styrelsen 09/10

Bilaga 2

Verksamhetsplan för styrelsen 10/11

Bilaga 4A

Balansräkning för sektionsstyrelsen 09/10

Bilaga 4C

Ekonomisk berättelse för sektionsstyrelsen 09/10

Bilaga 4B

Resultaträkning för sektionsstyrelsen 09/10

Bilaga 5A

Balansräkning för festeriet 09/10

Bilaga 5C

Ekonomisk berättelse för festeriet 09/10

Bilaga 5B

Resultaträkningen för festeriet 09/10

Bilaga 6

Revisionsberättelse för sektionsstyrelsen och festeriet 09/10

Bilaga 8

Propositioner angående uppdatering samt korrektion av Stadgar

Bilaga 7

Disposition av resultat från sektionsstyrelsen 09/10
för Sektionen för Teknisk Biologi

Bilaga 8A

Proposition angående ändring av medlemskapsregleringen i

Bilaga 8B

Propositionssvar angående ändring av medlemskapsregleringen i

Bilaga 8C

Proposition angående ändring av medlemskapsregleringen i

Bilaga 8D

Proposition angående förtydligande samt tillägg rörande

Bilaga 8E

Bilaga 8F

Bilaga 8G

Stadgar för sektionen för Teknisk Biologi, andra läsningen
Stadgar för sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen

Stadgar för sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen

klassrepresentanter i Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi,
första läsningen

Proposition angående ändring av förvaring av Studienämndens
protokoll i Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, första
läsningen

Proposition angående ansvar för att utse dragansvarig samt

dragcoach i Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, första
läsningen

Proposition angående förflyttning av paragraf i reglemente

rörande firmateckningsrätten för sektionsstyrelsens konton till ny
paragraf i Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, första

Bilaga 9A

läsningen

Proposition angående fastställande av ändrat reglemente
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Bilaga 9B

Bilaga 9C

Ändringsförslag till Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi
Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi, med föreslagna
ändringar

Bilaga 10A

Motion angående avskaffande av posten vice SnOrdf samt Sn-

Bilaga 10B

Motionssvar från styrelsen angående avskaffandet av posterna

sekreterare, andra läsningen

Vice Studienämndsordförande samt Studienämndssekreterare,
andra läsningen
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Mötetsprotokoll Sektionen för Teknisk Biologis
Biologis Höstmöte 20102010-1111-17
Datum: 2010-11-17
Tid: 17.15
Plats: C2, C-huset, Linköpings Universitet
§1.

§2.

Mötets öppnande

Mötet öppnas av sektionsordförande.
Val av mötesordförande

Mötet beslutar att Kristina Johansson (sektionsordförande, sektionsstyrelsen 10/11)

även är mötesordförande.
§3.

Val av mötessekreterare

Mötet beslutar att Anna Zimdahl (intendent, sektionsstyrelsen 10/11) även är
mötessekreterare.

§4.

Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Mötet beslutar att välja Robin Taponen, TB4, och Frida Dagsgård, TB3, till

justeringspersoner och tillika rösträknare.
§5.

Justering av röstlängden

Röstlängden justeras till 125 personer.

§6.

Adjungeringar

§5.

Justering av röstlängden

§7.

Fastställande av föredragningslista

Inga adjungeringar.

Röstlängden justeras till 126 personer.

En ny punkt, punkt 10; ”Fastställande av ny budget för sektionsstyrelsen”, lades till

dagordningen, övriga punkter flyttas ner. Dagordningen fastslogs.
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§8.

§9.

Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutar att mötet är behörigt enligt stadgarna.
Rapporter och meddelanden
Styrets rapporter och meddelanden finns i bilaga 1
Programansvarig Helena Herbertsson

Helena Herbertsson informerar om KB-nämndens arbete. Högskoleverkets

kvalitetsutvärdering har fått en ny utvärderingsmodell där fokus flyttas från att mäta

förutsättning för kvalitet till att studera produkten. Av utbildningens totalbetyg kommer
80 % att baseras på examensarbeten. De övriga 20 % baseras på alumnienkäter,

studentfokusgrupper och vad lärosätet själva tycker. För att säkerhetsställa kvaliteten

på examensarbetena har man nu höjt poängkraven för att få påbörja examensarbetet.
Man vill även att studenten under processen ska lämna in en planeringsrapport och

man gör en halvtidskontroll av examensarbetet. Dessutom vill man ha dubbla lärare

(handledare och examinator) och att man ska kunna underkänna arbetet efter 1 år om
arbetet drar ut på tiden. Detta väntar just nu på remissvar och sedan kommer beslut
att tas.

Helena Herbertsson berättade även om nämndens tankar kring obligatoriska

kandidatarbeten på civilingenjörsprogrammen. Konsekvensanalyser är inlämnade och
LiTH-styrelsen kommer att fatta beslut under våren. Om förslaget går igenom blir det
aktuellt för de som idag går i årskurs 1. Sen 1 juli 2007 får alla som vill ta ut en
kandidatexamen och då motsvarar vissa kurser examensarbetet.

Helena Herbertsson berättar även om Bioteknikdagarna på Chalmers där

programansvariga från alla lärosäten med bioteknikutbildningar utom Umeå

närvarade. Man hade bra och givande diskussioner och det finns idag ett bra

kontaktnätverk mellan universiteten. Nästa möte blir i Uppsala i november 2011.
KB + TB = sant? Skrivelser är inlämnade till dekanus med studenter och lärares

synpunkter på en eventuell sammanslagning. KB-nämnden tror inte att det gynnar

rekryteringsläget med sammanslagning och man tror att programmen syns mer som
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två olika och att namnen berättar mer om vad de innebär. Efter det har man inte hört
något från fakultetsledningen.

Man har lämnat in handlingsplaner efter NSI 2010 (nöjd studentindex). Nämnden såg
inga större skillnader jämfört med resultatet av enkäten 2008. Man ska öka

arbetslivsanknytning, lyfta pedagogiska frågor bland lärare och förtydliga om studier
utomlands och vid LiU. Dessutom ska masterprogrammet Molecular Genetics and
Physiology ses över.

Linda Svensson och Patrik Johansson, LinTek

LinTek jobbar just nu med problemet med CSN som har ändrat sina regler. CSN vill
att vi ska plugga på julafton, därför är det den 24 november en manifestation mot
CSN där man ska fira jul mellan kl. 12-15 på Blå torget. Problemet med

regeländringen är att man ska läsa 1,5 hp /vecka och att vi läser för snabbt, 18
veckor istället för 20 veckor på höstterminen. Teknologer drabbas mer av

regeländringen eftersom vi inte har något obligatoriskt examensmoment efter jul. Att
det är upplagt så beror på att studenterna önskade det. Vi riskerar 6000 kr i

återbetalningskrav och detta kommer att drabba ca 40000 studenter. Man har bl.a.
haft möten med CSN och kårordförande Linda Svensson har träffat Jan Björklund

som har sagt att han ska titta på det här. Arbetet sker tillsammans med 7 systerkårer
och manifestationen kommer att vara samma tid i hela Sverige och man har en

gemensam pressrelease. Björklund kommer att vara på Chalmers då manifestationen
sker. Sveriges ingenjörer och andra föreningar är inblandade. Om man blir

återbetalningsskyldig kommer universitetet och Sveriges ingenjörer gå in och hjälpa
till eftersom det är universitetet som har lagt upp studieplanen. För att få ordning på
det här måste en lagförändring till.

Linda Svensson och Patrik Johansson berättade också lite om kårens uppgifter och

om LinTek-styrelsen och deras arrangemang. LinTek firar 40-års-jubileum i november
2011 och LARM fyller 30 år 2011.

Katarina Eken, Jubileumsgruppen

Katarina Eken berättar att TBi-sektionen firar 15 års-jubileum nästa år och att detta
kommer att firas den 7-8 april
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Madeleine Dahl, kassör, sektionsstyrelsen 10/11

Madeleine Dahl presenterar sektionsstyrelsens verksamhetsmål, se bilaga 2.
Henric Fröberg, vice ordförande, sektionsstyrelsen 10/11

Henric Fröberg berättar om helgens bioteknikutbildningsdagar och vill utlysa två

ledarmöter från Linköping till BUS-styrelsen. Henric berättar också hur platserna till
BUS-dagarna tillsattes; Av de 20 st första platserna fick sektionsstyrelsen och

Jubileumsgruppen totalt 13 st platser, övriga platser gick till studenter i årskurs 5.

Därefter fick vi 14 st platser till som lottades bland alla årskurser efter önskan från
Chalmers. Sektionsstyrelsen får företräde till detta arrangemang eftersom det är

mycket värdefullt för sektionen och sektionsstyrelsens arbete med kontakter på andra
utbildningar och med företag, detta för att sektionsstyrelsen ska kunna arbete bättre

för sektionen. Det är inget nytt att sektionsstyrelsen har företräde till dessa platser och
det är den enda förmånen de får för årets arbete.
Madeleine Dahl, kassör, sektionsstyrelsen 10/11

Madeleine Dahl går igenom den ekonomiska rapporten för sektionens ekonomi och
visar en preliminär resultatrapport och balansrapport. Vi håller budgeten och ligger

bra till. Madeleine jobbar också på jubileumsbudgeten, och tanken med Jubileumets
ekonomi är att det ska jämnt upp.

Lina Nyström, rekryteringsansvarig, sektionsstyrelsen
sektionsstyrelsen 10/11

Lina Nyström berättar om köttbullemissionering/hemmissionering då man besöker din
gamla gymnasieskola och berättar om TBi och LiU. För detta får man resan hem

betald för sig själv och för en kompis och 1000 kr till sektionen. Färdig presentation
finns.

Fanny Stenberg, Studienämndsordföranden för KB, sektionsstyrelsen 10/11

Fanny Stenberg berättar om mastersutvärderingarna. Nytt är att kurser på masternivå
utvärderas och till detta söker man klassrepresentanter.
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§10.

Fastställande av ny budget för sektionsstyrelsen

Madeleine Dahl, kassör i sektionsstyrelsen 10/11, berättar om den nya budgeten. Ny
budget har lagts eftersom hemmissioneringen innebär att en stor inkomst har
tillkommit. Mötet fastställer den nya budgeten för sektionsstyrelsen 10/11.

§11.

Redovisning av verksamhetsberättelse (bilaga 3) och ekonomisk berättelse för

sektionsstyrelsen (bilaga 4A5A--C)
4A-C) och ekonomisk berättelse för festeriet (bilaga 5A
verksamhetsåret 09/10

Elin Lindström, vice ordföranden i sektionsstyrelsen 09/10, presenterar verksamhets-

berättelsen för sektionsstyrelsen 09/10. Robert Gustafsson, kassör i sektionsstyrelsen
09/10, presenterar balansrapport och resultatrapport samt ekonomisk rapport. ”Övrigt
bidrag från LinTek” är ett bidrag för att vi var bästa sektionen att svara på NSI.
§7.

Fastställande av föredragningslista

Mötesordföranden föreslår att man senarelägger punkt 11-15 tills Oscar Sindell,
kassör i festeriet 09/10 anländer. Mötet beslutar så.

§16.

Propositionssvar angående ändring av medlemskapsregleringen
medlemskapsregleringen i Stadgar för

sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen (bilaga 8A8A-B)

Martin Hyvönen, näringslivsansvarig i sektionsstyrelsen 10/11, presenterar

sektionsstyrelsens prepositionssvar. Sektionsstyrelsen föreslår att man avslår

prepositionen i sin helhet då man vill kunna ha kvar en student som byter program
eller blir alumn som medlem, om studenten önskar så. Mötet beslutar att avslå
propositionen i sin helhet.
§17.

ör sektionen för
Proposition angående ändring av medlemskapsregleringen i Stadgar fför

Teknisk Biologi, första läsningen (bilaga 8C)

Mötet beslutar att man tar alla att-satser i ett svep. Mötet beslutar att bifalla
propositionen i sin helhet.

§5.

Justering av röstlängden

Röstlängden justeras till 125 personer.
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§18.

Proposition
Proposition angående förtydligande samt tillägg rörande klassrepresentanter i
Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen (bilaga 8D)

Fanny Stenberg, Studienämndsordföranden KB i sektionsstyrelsen 10/11, presenterar
propositionen. Mötet beslutar att man tar alla att-satser i ett svep. Mötet beslutar att
bifalla propositionen i sin helhet.
§5.

Justering av röstlängden

§19.

Stadgarr för
Proposition angående ändring av förvaring av Studienämndens protokoll i Stadga

Röstlängden justeras till 127 personer.

Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen (bilaga 8E)

David Janzén presenterar propositionen. Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin
helhet.

§7.

§11.

Fastställande av föredragningslista

Mötet återgår till punkt 11 då Oscar Sindell har anlänt.
Redovisning av verksamhetsberättelse (bilaga 3) och ekonomisk berättelse för

sektionsstyrelsen (bilaga 4A5A--C)
4A-C) och ekonomisk berättelse för festeriet (bilaga 5A
verksamhetsåret 09/10

Oscar Sindell, kassör i festeriet 09/10, presenterar den ekonomiska berättelsen för

festeriet 09/10. Man gick med ca 50000 kr i förlust. Detta förklarar Oscar med att man
bl.a. inte lyckats uppnå ett krav vid eftersläppet på S2 för Snuttefilmen och då

förlorade intäkter och att man tog även ett för lågt pris för halvtidssittningen. Oscar

fick också, efter att han hade påbörjat sitt verksamhetsår, fakturor på ca 10000 kr från
festeriet 08/09. Han fick även veta att 15000 kr från förra årets vinst skulle flyttas till
Styrelsens fond och att 5000 kr öronmärkts på sektionsmöte. Detta innebär att

förlusten inte är så mycket som 50000 kr. Överlämningen och bokföringen var diffus
och innebar att Oscar inte riktigt visste vilka pengar man hade från början och vart

bokslutet förväntades att hamna. Bi6 09/10 hade 100000 kr från början. Fakturor från
Kårallen visar enbart vinsten varför barintäkter är låga. Sakupplysning: i sektions-

styrelsens verksamhetsmål om ekonomiska riktlinjer ingår det att bestämma vilken
startsumma festeriet ska ha.
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§12.

Behandling av revisionsberättelse
revisionsberättelse för sektionsstyrelsen och festeriet verksamhetsåret
09/10 (bilaga 6)

Ouliana Österberg, revisor, presenterar sin revisionsberättelse. Bokföringen ser rätt ut
men kassan kan inte kontrolleras. Oscar Sindell, kassör i festeriet 09/10 berättar att

det är så att revisorn inte kan kontrollera kassan men att nya och gamla kassörerna

räknar pengarna ihop. Ouliana menar att ur revisionssynpunkt borde kassörerna (för
olika år) ha en egen kassa. Patrik Tunón, kassör i festeriet 10/11 berättar att man
jobbar på det här på kassörsmötena. Mötet diskuterade kring det här och många

tyckte att åtgärd är nödvändig.
§13.

Fastställande av balansbalans- och resultaträkning för sektionsstyrelsen och festeriet 09/10
Festeriets resultat är det som presenterats, omsättningen kommer att förändras

när/om Oscar Sindell får de riktiga fakturorna från Kårallen som visar omsättningen

och inte enbart vinst. Mötet fastställer balansräkning och resultaträkning för styrelsen
och festeriet 09/10.
§14.

Disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning för

sektionsstyrelsen (bilaga 7)

Madeleine Dahl presenterar sektionsstyrelsens förslag. Mötet beslutar att bifalla

prepositionen i sin helhet.
§15.

Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen samt festeriet, verksamhetsåret
verksamhetsåret 09/10

Mötet diskuterade vems ansvar det är hur ekonomin för 09/10 har skötts samt att

bättre riktlinjer måste till. Kassörsmötena förra året behandlade främst överlämning
och man påbörjade riktlinjer, budget diskuterades inte. Ansvarsfriheten gäller

styrelsen och inte festeriet. Sakupplysning: årets festeri har betalat fakturor för

festeriet 09/10 också, så har det alltid varit men kassörsgruppen jobbar på att det inte
ska vara så. Mötet beviljar sektionsstyrelsen 09/10 ansvarsfrihet.
§7.

Fastställande
Fastställande av föredragningslista

Mötet återgår till dagordningen, nästa punkt är punkt 20.
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§20.

Proposition angående ansvar för att utse dragansvarig samt dragcoach i Stadgar för
Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen (bilaga 8F)

Henrik Höckerdal, höfvding i sektionsstyrelsen 10/11, presenterar prepositionen.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

§21.

Proposition angående förflyttning av paragraf i reglemente rörande

firmateckningsrätten för sektionsstyrelsens konton till ny paragraf
paragraf i Stadgar för
Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen (bilaga 8G)

Henric Fröberg, vice ordföranden i sektionsstyrelsen 10/11, presenterar proposition.
Mötet beslutar att bifalla propositionen I sin helhet.
PAUS
§5.

Justering av röstlängden
röstlängden

Röstlängden justeras till 108 personer.

§5.

Justering av röstlängden

§22.

Proposition angående fastställande av ändrat reglemente (bilaga 9A9A-B)

§5.

§23.

Röstlängden justeras till 111 personer.

Mötet fastställer ändrat reglementet.
Justering av röstlängden
röstlängden

Röstlängden justeras till 108 personer.
Fyllnadsval av ettor till valberedningen

Sektionsstyrelsens förslag är Disa Donnér TB1, Sofie Andersson KB1a, och Henrik
Norlin KB1b. Mötet beslutar att fyllnadsvälja Disa Donnér, Sofie Andersson, och

Henrik Norlin till valberedningen.
§5.

Justering av röstlängden

Röstlängden justeras till 110 personer.
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§24.

Val av fadderihöfvding

Valberedningens förslag är Martin Gollvik, TB3. Inga fler förslag. Mötet beslutar att
välja Martin Gollvik till fadderihöfvding.

§25.

Val av fadderikassör

Valberedningens förslag är Rebecka Melin Rydfalk, TB2. Robert Gustafsson KB4ci

anmäler sig själv till motkandidatur. Ulrika Linderhed för Rebeckas talan då Rebecka
inte hade möjlighet att närvara på mötet. Mötet beslutar streck i debatten vid
diskussionen. Sluten omröstning sker.

§7.

Fastställande av föredragningslista

Medan rösterna räknas fortskrider mötet enligt dagordningen. När rösterna är
färdigräknade återgår mötet till punkt 25.

§5.

§26.

Justering av röstlängden
röstlängden

Röstlängden justeras till 93 personer.
Val av sektionsrevisor

Valberedningens förslag Patrik Johansson, TB3 (uppehåll)

Mötet beslutar att välja Patrik Johansson till sektionsrevisor.
§27.

Val av sektionsrevisorsuppleant

Posten är vakant. Malin Johansson KB4natur blir nominerad på mötet. Mötet beslutar

att välja Malin Johansson till sektionsrevisorsuppleant.
§5.

Justering av röstlängden

§5.

Justering av röstlängden

Röstlängden justeras till 94 personer.

Röstlängden justeras till 96 personer.
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§28.

Motioner

Inga motioner har lämnats in. Det är andra läsningen på en motion från förra året.
Liza Lind, Studienämndsordföranden KB i sektionsstyrelsen 09/10, berättar om
motionen. Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

§7.

§25.

Fastställande
Fastställande av föredragningslista

Rösterna är färdigräknade, mötet återgår till punkt 25.
Val av fadderikassör:

Resultatet av den slutna omröstningen visar att Rebecka Melin Rydfalk blir
fadderikassör.

§7.

Fastställande av föredragningslista

§29.

Interpellationer

§30.

Övriga frågor

Mötet återgår till dagordningen, nästa punkt är punkt 29.

Inga frågor

Linda Svensson tycker att vi ska diskutera sittande revisors (Oscar Sindell) lämplighet
med tanke på det resultatet som visats tidigare under mötet. Då detta är ett

styrelsebeslut, som måste röstas igenom med majoritet i sektionsstyrelsen, kommer
sektionsstyrelsen att diskutera detta vidare.

§31.

Mötets avslutande

Mötet avslutas av mötesordföranden tillika sektionsstyrelseordföranden.
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Protokollet godkännes:

__________________________

__________________________

Mötesordförande

Mötessekreterare

Kristina Johansson

Anna Zimdahl

__________________________

__________________________

Justeringsperson

Justeringsperson

Robin Taponen

Frida Dagsgård
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Bilaga 1

Rapporter och meddelanden från sektionsstyrelsen julijuli-november 2010

Innan verksamhetsåret inleddes den 1 juli träffade vi den, vid tillfället, sittande styrelsen vid

både ett möte och en middag innan Skiftesfesten. Vi diskuterade hur deras år hade gått och
vad de ville föra vidare genom oss till detta år.

Under vår första styrelsetid har vi planerat och funderat över vad vi vill göra under

verksamhetsåret. Detta har bland annat lett till ett antal verksamhetsmål som innefattar de
saker vi anser vara viktigast för vår sektion:
•
•
•
•

Införandet av ekonomiska riktlinjer

Öka användningen av sektionshemsidan

Införa ett aktivt miljöarbete

Synliggöra sektionen

Styrelsens arbete fram till i dag
•
•

Innan verksamhetsåret tog sin början hjälpte vi föregående styrelse med städning

av kontor och förråd.

Innan sommaren träffades vi i styrelsen under några möten och började fundera

på vad vi ville göra under året.

•

Under sommaren träffades vi och renoverade Bihålan, detta varvades med möten

•

Innan nolle-p inleddes målade vi märkena i märkesbacken tillsammans med Bi6.

•

och lite team building.

Under nolle-p anordnade vi tjej/killfikat, vi bjöd på fika under phösningen och vi

bjöd även på mat vid stadsfinalen vid Stångebrofältet och spelade lite brännboll.

•

En informationskväll anordnades för ettan där vi bjöd på mat och berättade om de

•

Vi hade sykväll för ettan där de fick möjlighet att styla sina overaller.

olika utskotten och hur man kan engagera sig i sektionen.

•

Vi anordnade även en bokbytarkväll där man fick möjlighet att sälja och köpa

•

Vi har fortsatt uppfräschningen av kontoret.

•

kursböcker.

Vi arbetar hårt för att utöka funktionerna på sektionshemsidan (lägg märke till att
denna i dag uppdateras ganska frekvent).
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Ordförande Kristina Johansson

Styret har möte varje vecka. Mitt arbete som ordförande innebär att jag planerar vad och när
vi ska tar upp olika ämnen på mötena och jag leder våra styrelsemöten.

Utöver styrelsemötena går jag på många andra möten, bland annat SOFT-möten som är till
för att alla sektionsordföranden och vice ordföranden ska få träffa varandra och ta hjälp av
varandras erfarenheter. Så ofta jag kan går jag också på LinTeks styrelsemöten och
fullmäktigemöten för att ha koll på vad som händer hos LinTek.

Något annat som jag ägnar mycket tid åt är att svara på mail både från sektionsmedlemmar
och från andra utifrån.

Vice Ordförande Henric Fröberg
Sommaren och nolle-p

Styret tillträdde i juli och hade en sommarträff i början på augusti. Då målade vi om Bihålan
och hade möten då vi drog upp riktlinjer för året. I augusti målade vi om sektionens märke i
märkesbacken precis innan nolle-p. Under nolle-p var styret delaktiga genom att servera
mackor till nollan under phösningen samt arrangera stadsfinalen på Stångebrofältet.

Dessutom fotade jag större delen av nolle-p och passade då på att informera om sektionen
och styrelsen.

BUS-utskottet

BUS-utskottets verksamhet har främst bestått i att arrangera resan till Bioteknikdagarna på
Chalmers i mitten av november. Inför denna resa har utskottet bland annat gått igenom
propositionen från BUS styrelse och nationella råd inför årsmötet. Propositionen har

diskuterats i utskottet och alla har fått ge sina synpunkter på den. I år var intresset för att åka
på Bioteknikdagarna rekordstort - hela 65 st anmälde sig - och tyvärr fick inte alla möjlighet
att åka. Totalt fick Linköping 34 platser till Bioteknikdagarna.
Alumniutskottet

Alumniutskottet består nu av tre personer, inklusive mig. Vi söker fler, är du intresserad hör

av dig till mig. Alumni har precis påbörjat ett nytt projekt som oss veterligen inte körts tidigare
i TBi:s historia - ett mentorsprogram. I all korthet går det ut på att studenter i högre årskurser
får en alumn som mentor som kan coacha dem på väg ut i arbetslivet. Vi kommer under
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november och december att söka alumner och studenter som är intresserade av att delta i

detta detta program. Vi kommer därefter att inleda programmet med en kick-off under våren.
Vi kommer också att arrangera "Vart leder TBi" i januari eller februari. Det kommer att bli en
kväll med fika eller annan förtäring samt en föreläsning av en eller två alumner. "Vart leder

TBi" är inspirerat av I-sektionen som har ett liknande upplägg. Målet är att peppa studenter,
främst i yngre årskurser. Alumner får också information större händelser på sektionen,

exempelvis nolle-p, Snuttefilmen och vårens jubileum.
Sektionspub

Styret kommer tillsammans med kulturutskottet att arrangera en sektionspub på [Hg] den

10:e december. Mer information kommer ut på sektionsmejlen. Det finns också planer på att

arrangera en sektionspub eller annan aktivitet tillsammans med andra sektioner under våren.
Samarbete med andra sektionsstyrelser
Vi har också försökt att få till ett utbyte med de andra sektionsstyrelserna, något som vi ser

mycket positivt på. LinTek arrangerade en utbildningsdag och kick-off för alla styrelser i slutet
av september, då vi fick möjlighet att träffa alla andra styrelser på LiTH. Det var mycket

lyckat att få träffa de andra och ha möjlighet att utbyta erfarenheter. Det är något jag kommer
att fortsätta med under året.

Samarbete med ordföranden

Som vice ordförande försöker jag att hela tiden hålla mig uppdaterad om vad Kristina gör,

och likadant se till att hon vet vad jag jobbar med. Detta löser vi genom att ha möten ungefär
en gång i veckan där vi går igenom vad vi gjort. Om någon av oss har varit på ett möte utan
den andra går vi igenom vad som sades på det mötet. Som vice ordförande får man gå på

LinTeks sektionsordförandeträffar (SOFT). Jag har tyvärr inte kunnat vara med på så många
utan Kristina har gått på de flesta.
Kassör Madeleine Dahl

Jag har under första delen av året förutom skött sektionens dagliga ekonomi startat upp

kassörsgruppen. Detta är ett samarbete mellan alla sektionens kassörer där vi tar hjälp av
varandra och tanken är att vi ska arbeta fram ekonomiska riktlinjer för sektionen. Jag har
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också reviderat om budgeten för styret så att den ska passa vår verksamhetsplan. Förutom
detta har jag hjälpt till där det behövs; måla bihålan, fikat med nollorna och haft superkul.
Intendent Anna Zimdahl

Styret började sitt år med att göra en ”total makeover” av både Bihålan och kontoret. Några

småsaker återstår innan arbetet är helt klart. Annars har jag i vanlig ordning skrivit protokoll

på alla Styrets möten samt fixat med nycklar, märkesbeställningar, trasiga lampor och inköp
av diverse kontorsmaterial. Nytt för i år är att jag har jag arrangerat en Bokbytarkväll där
sektionsmedlemmar köpte och sålde begagnade böcker. Jag har även planerat in en
städdag av förrådet i slutet av november.

Pysselutskottet har ordnat en sykväll och många kom dit och sydde på sina overaller.

Dessutom har vi haft märkesförsäljning där vi även har sålt äldre märken till bra priser. Vi har
också börjat att ta fram ett nytt Bob-märke genom att anordna en tävling där vi samlar in
förslag och som sedan kommer att avgöras med en omröstning. Därefter väntar nya
spännande projekt för Pysselutskottet, bl.a framtagning av sektionströjor.
Infochef Zara Skogsberg

Som informationschef har jag tagit hand om informationsflödet till sektionen bl.a. via

massutskick och uppdateringar av hemsidan. Hemsidan är under konstruktion då det gäller
att bli mer användbar och attraktiv.

Infoutskottets tre undergrupper togs ut under tidig höst och medförde en lyckad rekrytering.
Redaktionen har hittills satt ihop två nummer av TBi:s sektionssida till Lithanian, varav en
namn- och utseendeförändring skedde till det andra numret. Fotogruppen har samtidigt

börjat planera för en katalogsfotografering i Skrivsalen, som förhoppningsvis kommer att

ligga den 30 november-2 december och en annan fotosession är inplanerad för sektionen
den 18:e november. Webbutskottet är på väg att bli engagerat i en överraskning på
hemsidan.

Studienämndsordförande Fanny Stenberg (KB) och David
David Janzén (TB)

Vi i studienämnden håller på att sammanställa kursutvärderingarna från läsperiod 1. Nytt för i
år är att kurser på masterprogramnivå kommer att utvärderas och arbetet med riktlinjer för

detta är igång. Vi sitter även med i programplaneringsgruppen, PPG, där vi planerar för hur
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våra program ska vara upplagda för att få så bra kvalité som möjligt. För tillfället går mycket
av arbetet ut på att förbereda för högskoleverkets utbildningsutvärdering. Två nyligen

avslutade arbeten är vår programnämnds ställning till en eventuell hopslagning av Kemisk
och Teknisk Biologi samt om det är möjligt att införa obligatoriskt kandidatarbete på

civilingenjörsutbildningarna. Vi sitter även med i utbildningsutskottet, UU, där samarbete med
LinTek sker. För tillfället håller vi även på att förbereda för två informationspass för ettan.

Den ena ska handla om vad utbildningen innebär. Den andra ska hållas i samband med KBettans val av civil/naturinriktning och vad skillnaderna mellan dessa är. I övrigt pågår ett
ständigt arbete av uppdatering av hemsidan.
Näringslivsansvarig Martin Hyvönen

Under hösten har näringslivsutskottet fortsatt arbetet att öka samarbetet mellan Bi6 Urf och

näringslivsutskottet. Vi har dessutom genomfört ett studiebesök och kommer att genomföra
ett till studiebesök för studenter i första året till Holmen. För att öka ankopplingen till

arbetslivet kommer vi även att kolla om det går att genomföra studiebesök i fler kurser.
Utskottet har börjat söka föreläsare och sponsorer inför Jubileumet nästa år och kommer att
fortsätta med detta.

Rekryteringsansvarig Lina Nyström

Rekryteringsutskottet jobbar för fullt med nya projekt för att nå ut till så många gymnasister

som möjligt med information om våra utbildningar. Utskottet har påbörjat arbete kring egna
KB-nämndspecifika missioneringsresor inom Östergötland där ämnena kemi, biologi och
bioteknik kommer stå i fokus. En stor del av vårat arbete detta år kommer att rikta sig till

hemmissionering där målsättningen är att slå föregåendes års 17 hemmissionärer från TBIsektionen. Nytt för i år är att nämnden kommer stödja arbetet med 1000 kr till sektionen för
varje hemmissionär.

Utlandsutskottet har anordnat en informationskväll kring utlandsstudier utanför Europa, den
28/9. Utreder just nu frågan om det finns intresse att utskottet ska anordna ytterligare en
informations kväll, då inriktad på studier inom Europa och Erasmus. Utöver det arbetar
utskottet med att vidare utveckla informationen på TBI-portalen kring utlandsstudier.
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Fadderihöfvding Henrik
Henrik Höckerdal

Under våren och sommaren fortsatte förberedelserna inför Nolle-P. Förutom Urfadderiet

har jag varit på många möten med de andra fadderigeneralerna, mottagningsgeneralen och

andra på Campus. Utöver möten som varit direkt kopplade till nollningen har jag jobbat med
sektionsstyrelsen. I augusti var det så äntligen dags för Nolle-P! Vi i Urf är alla väldigt nöjda
med resultatet och vi vill passa på att tacka alla underbara faddrar, Nollan och andra
inblandade för all hjälp och alla härliga minnen!

Efter Nolle-P har det följt utvärderingar från faddrar, Nollan och inom fadderiet. Det som är
kvar att för mig innan verksamhetsåret är till ända är att planera en familjedag för

Urfadderiets anhöriga och sammanställa våra testamenten. Framförallt ska jag försöka se till
att blivande Höfvding och kassör får en så bra start som möjligt. Urfadderiet tackar för ett
oförglömligt Nolle-P och önskar nästa års fadderi ett stort lycka till!
Festerichef Helena Modie

Efter finsittningen på Hotell Ekoxen med tillhörande Nolledisco på Kårallen har Bi6 planerat

och genomfört TK samt hjälpt ettan att arrangera Nollans fest för faddern. Vi har gjort upp en
planering för hur vi vill att TBi-sektionens festår ska se ut och näst på tur är Herr&Damsittningen på [hg] som kräver sina speciella förberedelser. Sedan maj månad jobbar vi

parallellt med att planera Snuttefilmen, och nu efter TK läggs i princip all kraft på detta.

23

_____ _____ _____ _____
RT
FD
AZ
KJ

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH
Kårallen, Universitetet

581 83 LINKÖPING
Bilaga 2

Verksamhetsplan för styrelsen 10/11

Styrelsen för Teknisk Biologi har fyra huvudmål för verksamheten under året 10/11.
Införa ekonomiska riktlinjer

Inom sektionen för Teknisk Biologi fnns många utskott som hanterar pengar av

varierande storlek. Olika bankkonton fnns, dock saknas struktur för hanteringen av
dessa. Sektionen omsätter stora summor pengar varje år och Styret vill i år

strukturera upp ekonomin på sektionen med ett begränsat antal konton, för olika
ändamål samt sätta upp ekonomiska riktlinjer för hanteringen av dessa.

Övergripande riktlinjer för ekonomin kommer även skapas, exempelvis över hur
eventuella överskott på sektionen hanteras samt införandet av redovisning av

budget för utskotten inför event. Budgeten skall godkännas av styrelsen. Arbetet

kommer inkludera införandet av månadsatliga ”Kassörsmöten”. Med detta hoppas
kommunikationen mellan de olika utskotten förbättras. Dessa kommer ske mellan
kassören i Styrelsen, URF och Bi6 (andra utskott kan adjungeras).
Öka användningen av sektionshemsidan

Styrelsen vill göra sektionshemsidan mer levande och funktionell. Förhoppningen är att

hemsidan ska bli mer lättillgänglig för medlemmarna på sektionen samt för kontakter med
näringsliv och framtida medlemmar. Exempel på åtgärder som kommer vidtas är att

kontinuerligt uppdatera kursutvärderingar med sammanfattningar av kursinehåll samt tips
från studenter som tidigare läst kursen. Vi vill utvidga hemsidans funktion genom att

exempelvis undersöka möjligheten för institutionerna att lägga ut examensarbeten. Vi

kommer även arbeta för att göra hemsidan mer välbesökt genom att starta bloggar för

medlemmar som bedriver utlandsstudier och införandet av diskussionsforum där både fritid
och studier kan behandlas. Hemsidan skall vara akutell och uppdateras kontinuerligt.
Införa ett aktivt miljöarbete

Sektionen för Teknisk Biologi är en sektion som i framtiden kommer ha elever som

kan arbeta inom utveckling av miljösystem. I dagens läge är ett kontinuerligt arbete
för att främja hållbar utveckling ett måste. Styrelsen har som mål att sektionen för

Teknisk Biologi skall bli en diplomerad ”Grön Sektion”. För att genomföra detta har
en miljöansvarig tillsatts som kommer arbeta fram en miljöplan samt ha en
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kontinuerlig kommunikation med festeri samt fadderi inför evenemang så

miljöpåverkan kan minimeras genom att exempelvis begränsa användandet av
engångsmaterial och öka källsorteringen.
Synliggöra sektionen

Under året kommer styrelsen, främst genom Näringslivsutskottet och

Rekryteringsutskottet arbeta med att marknadsföra sektionen. Förhoppningen med
målet är att göra sektionen mer välkänd för näringsliv och potentiella framtida
arbetsgivare. Styrelsen vill även förbättra kontakten med potentiella framtida

studenter. Sektionsmedlemmarna kommer få möjlighet att gå på studiebesök och
lunchföreläsningar med representanter från näringslivet. Styrelsen kommer även

arbeta med att utveckla ett ”alumninätverk” där medlemmarna på sektionen kan få
kontakt med tidigare sektionsmedlemmar. Förhoppningsvis kommer detta i sin tur

leda till en bättre kommunikation med näringslivet. Under året kommer sektionen fra
15-års jubileum. Firandet kommer genomföras med utbildningsdagar och

festligheter för sektionens medlemmar. Alumner, lärare på skolan och representanter
från näringslivet kommer att bjudas in.
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Bilaga 3

Verksamhetsberättelse styrelsen
styrelsen 09/10
Ordförande Linnéa Bergenholm

Vilket fantastiskt år att leda sektionen! Under året har mycket hänt, både inom sektionen och
utanför. Engagemanget inom TBi-sektionen är utan tvekan något alldeles speciellt.
Någonstans mellan en tredjedel och hälften av sektionens medlemmar har varit

sektionsaktiva, många i fler än ett utskott. Av dessa sektionsaktiva var en stor del ettor,
något som talar för framtiden. Men det var också många tvåor, treor och även några
masterstudenter vilket ger viktig kontinuitet till sektionsarbetet.

Sektionsstyrelsens främsta uppgifter är att representera och leda sektionen samt att ansvara

för dess ekonomi och verksamhet. Detta innebär uppgifter som att arrangera sektionsmöten
och att leda sektionens olika utskott. Ordförandes främsta uppgift är att samordna och leda
styrelsearbetet, så att hela styrelsen kan göra sitt jobb.

Engagemanget är både sektionens styrka och hjärta, och vi i styrelsen ville därför ge

alla sektionsaktiva lite extra uppmärksamhet i år. Den årliga sittningen för sektionsaktiva

subventionerades därför rejält och en ”kick in the middle” anordnades för sektionsaktiva i

samband med kulturansvarigas standup-kväll ”Comedy What!?” på [hg]. Liksom förra året

arrangerades även en ledarskapsutbildning, denna gång i samarbete med PULS-sektionen.
Några snart-personalvetare fick nya erfarenheter inför arbetslivet genom att hålla i

utbildningen och TBi-studenterna fick ny kunskap om ledarskap. Det var mycket lyckat och vi
hoppas att det ska leda till ett återkommande samarbete!

Att fortsätta arbeta med mål från tidigare år tyckte vi var viktigt när vi började. Vi har därför

satsat på att få den nya hemsidan färdig och i bruk, något som hände under hösten. Ett

utlandsutskott som bland annat arbetar med att inspirera studenterna till utlandsstudier har
dragits igång på initiativ från styrelsen 08/09. En huvudsponsor är någonting som TBi-

sektionen länge saknat, och för att nå detta mål har näringslivsutskottet organiserats om

något bland annat genom att öka samarbetet med Bi6 och Urf. Utskottet har under året fått

ett mycket bra sponsavtal med Södra, som definitivt får kallas årets huvudsponsor.
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Någonting annat som vi gett hög prioritet har varit arrangerandet av TBi-dagen. Detta var

någonting nytt, med ursprung i de pepp-kvällar som tidigare anordnats. TBi-dagen var en
heldag av föreläsningar från bland annat professorer, doktorander och alumner som

avslutades med en buffé på [hg]. Många studenter deltog och vi hoppas och tror att ni efter
denna dag kände att ni fått en liten glimt av era möjligheter i framtiden.

Avskaffandet av kårobligatoriet har varit i centrum för mycket diskussion, både inom och

mellan sektioner och kanske framför allt med LinTek. Hur samarbetet mellan sektioner och
kår ska se ut var vid årets slut fortfarande ovisst, och är något kommande styrelser och
sektionsmöten får besluta om.

Styrelsen har förutom detta även bland annat arrangerat aktiviteter i nolle-p, pubkvällar,

födelsedagstårta, rektorsmiddag och reviderat sektionens stadgar.

Tack till alla sektionsmedlemmar och tack till mitt motiverade, hårt arbetande styre för ett
fantastiskt händelserikt och roligt år på TBi-sektionen!
Vice Ordförande Elin Lindström

Under året har en rad olika uppgifter tillhört vice ordförandens roll. Bland dessa kan nämnas
ansvarig för BUS (Bioteknikutbildningar i Sverige) på vårt lärosäte, deltagit på FUM-möten
(Fullmäktige för LinTek), SOFT (SektionsOrdFörandeTräffar) och självklart
alumniverksamheten.

Under hösten jobbade jag en del med planeringen inför BUS-dagarna och intresset för att
åka blev stort. En stor del tid gick också åt till löpande arbete som vice ordförande, som

mycket går ut på att avlasta ordföranden i sitt arbete. BUS-ansvaret var inte tänkt att ligga på
vice ordförande eftersom det lätt blir ganska mycket

Jag gjorde också klart och skickade ut TBi-sektionens första alumnitidning (via mail) som var
och är tänkt att skickas på våren.

Ett av våra stora projekt i styrelsen var TBi-dagen, den 10 februari, ett nytt projekt som skulle
få sektionens egna studenter att bli inspirerade och uppmuntrade i sina studier. Där

funderade jag som projektledare. En peppdag kan vara speciellt bra för ettan, som inte ännu
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sett riktigt var vår utbildning leder. För de i slutet av sin utbildning hade vi bjudit in alumner

som berättade vad de jobbade med nu och doktorander som berättade om doktorandyrket.
Som inspiration hade vi olika föreläsare inom olika ämnen med gemensam nämnare – de

brinner för sitt yrke. Dagen var uppskattad och det var väldigt trevligt för oss som ordnade
det att se folk glada och peppade. Dagen avslutades med gemensam TBi-student och alumnipub på [hg].

Våren ägnade jag stor del av mitt arbete åt alumnitidningen nummer 2. Flera alumner ställde
upp på intervjuer och vi gjorde reportage om TBi-dagen, ordföranden, fadderiet och festeriet

beskrev sin verksamhet just då. Jag lade extra tid på att tidningen skulle se snygg ut så man
ville läsa den trots att den skickas via mail.

Löpande har vi arbetat med månadens alumn, en intervju som lades upp på TBi-portalen för
att kunna läsas av såväl studenter som alumner. Vi hade inte tillräckligt med resurser för att

få till en ny alumn varje månad men lät titeln vara kvar. På hemsidan fixade vi också till så att
det är lite enklare för alumnerna att veta var de ska ta vägen.

Jag har också deltagit på flera alumniträffar, bland annat i Linköping, Stockholm och
Göteborg.

Kassör Robert Gustafsson

Som sektionens kassör har jag förutom övrigt styrelsearbete skött sektionens inkomster och
utgifter, betalat fakturor, skickat ut egna fakturor och framför allt jobbat med bokföringen.

Sektionen övergick till ett nytt bokföringsprogram som har underlättat mycket i mitt arbete

som kassör, framför allt genom möjligheten till bra överblick och att kunna skicka ut fakturor
direkt från programmet. Jag har under året jobbat mycket med att försöka få mer samtal

mellan Styret, Urfadderiet och Bi6, vilket behövs eftersom styrets kassör även har det högsta
ansvaret för övrigas bokföring. En metod för att kunna redovisa alla tre resultat samlat och

samtidigt underlätta vid övergången till nya kassörer har utretts och kommer förhoppningsvis
att kunna börja användas snarast.

Styrelsens arbete med sponsring har detta år givit frukt och med hjälp av nämnden kunde
därför resan till Bioteknikdagarna i Umeå sponsras. Vi fick också extra sponsring för att

28

_____ _____ _____ _____
RT
FD
AZ
KJ

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH
Kårallen, Universitetet

581 83 LINKÖPING

täcka den förlust sektionen gick med när den anordnade Bioteknikdagarna hösten 2008. En
stor sponsor erhölls också i Södra, genom starkt arbete av näringslivsutskottet. Nya

sångböcker köptes in vilket var en stor utgift, men tack vare den stora sponsringen slutade

ändå året på plus. Reflexer med sektionens logga köptes in men gav inte så mycket intäkter,
kanske beroende på försenad lansering. Ny skrivare har inhandlats till kontoret och

tillsammans med Urfadderiet och Bi6 har en ny videokamera blivit inköpt till sektionen.
Många traditionella aktiviteter såsom sektionsaktivas, styrets kväll för ettan och aktiviteterna i
nolle-p har genomförts och varit genomgående uppskattade. Arrangemanget TBI-dagen, en

peppdag istället för de traditionella peppkvällarna var mycket lyckat. Styrelsen har dessutom

haft en middag med rektorn och några mer från nämnden. Tillsammans med D-sektionen har
också en styrelsesittning genomförts för alla styrelser på LiTH. Två sektionspubar har
styrelsen anordnat, en på NH och en våffelpub i Gasquen tillsammans med MatNat.

Årets positiva resultat är mycket roligt, speciellt med den mängd av arrangemang, både

större och mindre, som styret genomfört under året. Det har möjliggjorts framför allt genom
den stora ökning i sponsring som vi fått detta år.
Intendent Helena Malmrot

Under mitt år ändrades postens namn från sekreterare/intendent till enbart intendent. Trots
att man nu enbart kallas intendent finns sekreterarrollen kvar i posten och som sekreterare

har jag fört protokoll dels på styrelsens möten som hållits ungefär en gång i veckan och dels
på sektionsmötena. Protokollen från styrelsens möten har förvarats i en pärm på kontoret,
sektionsmötesprotokollen har också funnits där men även på sektionens hemsida.

Under året som gått har jag tillsammans med pysselutskottet sålt en massa märken

(försäljningsrekord på höstterminen!), anordnat sykväll, fixat nytt bord till Bihålan och tagit

fram och sålt sektionströjor. Det blev mycket trassel under vårterminen med sektionströjorna,
då vi tyvärr råkat anlita ett oseriöst företag som skulle trycka tröjorna. Vi har lärt oss av det

misstaget och sektionen kommer aldrig anlita detta företag igen. Som tur var fick vi tröjorna
till slut och de blev riktigt fina.
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Rollen som intendent har inneburit att ha hand om sektionens lokaler och nycklarna till
dessa. Bi6 har under året hjälpt till att hålla Bihålan städad och öppen.
Informationschef Dick Sjöström

Som Informationschef 09/10 har jag haft ansvar för stora delar av sektionens information,

både inåt och utåt. Detta genom att stå för mailinformation samt genom att hålla hemsidan
uppdaterad och gående, det sista dock med stor hjälp från webmaster 09/10, Kristian

Nygren. Jag har också varit delaktig i utvecklandet av den nya hemsidan som Kristian Byggt.
Utöver detta har jag med stor hjälp av Fotogruppen arrangerat fotografering av klasser och
utskott samt tillsammans med den eleganta Redaktionen skrivit och designat tidningssidan
Biosfären i kårtidningen LiTHanian. Stort tack till Kristian Nygren, alla i både Fotogruppen

och Redaktionen för ett underbart givande år, utan er hade det inte varit möjligt eller roligt!

Till sist vill jag önska min efterträdare lycka till och ge en komplimang på det redan avklarade
arbetet.

Dick Sjöström tackar för sig!

Studienämndsordförande Liza Lind (KB) och Pelle Lundberg (TB)

Snordfarnas uppgift är förutom generellt styrelsearbete att vara sektionens talespersoner i

studierelaterade frågor samt att leda arbetet i studienämnden. Vi har även en regelbunden
kontakt med olika personer inom fakulteten och de olika institutioner som har att göra med
våra program.

Studienämnden

Studienämnden har till uppgift att sköta sektionens studiebevakning så att utbildningens
kvalité säkerställs. I studienämnden har vi diskuterat vad som är bra och dåligt med

utbildningen, så att kurserna och helheten av utbildningen hela tiden kan förbättras.

Studenter som går utbildningarna här på LiTH ska känna att det är en bra utbildning de får,
det ger oss ett bra rykte på arbetsmarknaden. Därför är detta arbete oerhört viktigt. På

studienämndsmötena deltog klassrepresentanter samt SnOrdfar och från och med i höst (nu)
även mastersansvariga.

Studienämnden sammankallades fem gånger under läsåret. Detta arbete hade aldrig blivit så
bra om vi ej haft så duktiga klassrepresentanter i studienämnden! Tack för ett bra år!
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Gyllene Moroten

LinTeks pedagogiska pris Gyllene Moroten skall delas ut varje år. Detta sker på våren, och

det var studienämndens uppgift att ta fram sektionens kandidat. I år införde vi även TBi-

sektionens motsvarighet, Minimoroten. Detta för att vi ville uppmärksamma uppskattade
föreläsare som sektionens studenter kommer i kontakt med.
Peppkväll

Detta skulle vara en kväll där alla peppas att läsa vidare genom att spännande möjligheter

presenteras. I år lade vi ner det ”gamla” konceptet med peppkväll och koncentrerade oss
istället på TBi-dagen, vars mening var samma syfte som en peppkväll men i större

proportioner. Vi SnOrfar var involverade genom att använda våra kontakter och skaffa
forskare och doktorander som kom och föreläste. Det blev väldigt lyckat!
Näringslivsansvarig Patrik Johansson

Året gick väldigt bra. Vi lyckades att få en större samarbetspartner till sektionen (Södra) som
var väldigt nöjda med vårt samarbete fram till sommaren. Förutom detta har jag under året
varit övriga sponsansvariga behjälpliga. Utskottet hade väldigt många aktiva under mitt år
vilket hade både för- och nackdelar. Fördelen var att det blev en hel del gjort, medan

nackdelen var att det var svårt att strukturera arbetet och att delegera uppgifter så att alla fick
något att göra.

Under året fick vi också bekräftat att de som går i ettan under hösten får åka på studiebesök
till Holmen och de som läser Immunbiologi får gå på studiebesök hos BCRC. Fler sådana

studiebesök var på gång att inplaneras och min efterträdare fick pucken att fortsätta med det
arbetet.

Jag var också delaktig i att arrangera TBi-dagen som hade första-års-premiär den 10

februari. Eventet blev lyckat, men tyvärr var det svårt att få företag till eventet och tidsbrist
gjorde att vi inte fick in mer än ett karriärsrelaterat föredrag under dagen.

Utvecklingspotentialen av näringslivsverksamheten på TBi är stor och jag hoppas att den
fortsätter utvecklas, vilket jag tycker den gjorde under verksamhetsåret 2009/2010.
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I övrigt deltog jag i de gemensamma arbetsuppgifterna som styrelsen hade under året och
jag tycker att det arbete vi gjorde gav goda resultat.
Rekryteringsansvarig
Rekryteringsansvarig Sofie Kalldin

Nedan följer de huvudsakliga punkterna jag arbetade med under året, tilsammans med alla
personer i utskotten. Tack för bra år!
Utlandsutskottet
•

Startade upp utskottet från skratch

•

Vi grundlade mål för bland annat hur utskottet skulle fungera och hur strukturen

•

Vi anordnade inspirationskvällar

•

skulle se ut inför framtida arbete

Vi arbetade med fadderskap och idéer på hur ett nätverk av faddrar skulle fungera

Rekryteringsutskottet
•

Vi åkte på mässor, jag var bland annat på SACO i Stockholm

•

Peppade rekordmånga till att köttbullemissionera från Tbi. Bra jobbat TBi! Vi fick

•

Rekryteringsutskottets flikar på sektionshemsidan förbättrades för att bli mer

•

Jag hade ett nära sammarbete med TFK som till exempel gav mig “Give-aways”

även rekordmånga Samma studentambassadörer!

givande och funktionella

gratis i form av TBi-linjaler som ska användas vid rekrytering på skolor och
mässor

•

Jag arbetade även med att lägga grunden för ett missioneringsprojekt för TBi,

som sponsras av TFK. Men tyvärr kom vi aldrig iväg men det mesta är klart för att
genomföras och kan följas upp

•

Ett “LiTH-on Tour”-case uppdaterades och ett nytt försöktes skapas

Festerichef Ida Grandell

Under året har vi hunnit med mycket! Det började i slutet av april med att vi fick jobba på

Linteks Gyllene moroten-sittning, sedan i maj var det dags att ordna skiftesfesten för gamla

sektionsaktiva och de nyvalda som skulle skiftas in på skytte-c, vilket blev en riktigt rolig och
ganska blöt kväll för vissa! Efter sommaren drog Nolle-P igång, vi anordnade ärtor&punsch
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sittning i Gasquen på Kårallen, det var också då vi fick presentera festeriet för Nollan. Några
dagar senare hjälpte vi Urf genom att jobba på deras nolledisco, ett bra tillfälle för oss att

skaffa oss mer erfarenhet av Kårallenjobb. Första helgen i nolle-p var det hajk och dags för
oss att planera och genomföra en kuslig spökvandring för alla nollan när mörkret lagt sig,

läskigt tyckte till och med några av oss som lurade i buskarna. När nolle-p närmade sig sitt

slut var det tid för sillfrukost för alla våra kära pateter som skulle ut och leka i skogen, det var
jätteroligt att få träffa så många gamla Bi6 och Urf-pateter.

För att avsluta nolle-p hölls nollesittningen och nollephesten, vi hade vår sittning i skrivsalen i
Kårallen och chef och kassör toastade sittningen. Nollephesten hade vi planerat ihop med 3
andra festerier, till stor del innan sommaren redan. Vi gjorde ett jobbutbyte med 2 andra
festerier så att vi skulle kunna sitta med på sittning och sedan festa med nollan på
nollephesten efteråt.

I september var det overallsinvigning som stod på schemat innan LeMans-kravallen. En
jätterolig kväll med lekar i vallamassivet, även om vi nog blev lite överrumplade över att
några ettan var lite väl överförfriskade redan vid ankomst.

I oktober anordnade vi vår första kravall tillsammans med KrogVet och D-group,

Tentakravallen, nu fick vi verkligen chans till att lära oss rutinerna på kårallen och några fick
vara huvudansvariga inom sina områden vilket var en uppskattad erfarenhet inför
Snuttefilmen.

Lagsläppet inför Snuttefilmen var i november, lagen köade hela natten med oss i Skrivsalen.
Lite senare i november var det dags för Herr&Dam sittningen på [hg], temat var heta yrken
och det dök upp både flygvärdinnor och rörmokare och många fler snyggingar!

Innan det var dags att åka hem på jullov måste man självklart fira in julen med en liten julfest,
vi hade Lucköppningen tillsammans med VI-Ling och det blev en ganska trång sittning i

Skrivsalen som följdes av dans kring granen på blå havet innan festen fortsatte i skrivsalen in
på småtimmarna.

När vi kom tillbaka efter jul var det fullt ös med Snuttefilms-PR, biljettsläppet var ca 1 vecka

innan och vi sålde slut till kravallen! Sedan kom så den efterlängtade veckan, filmvisning på
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SF på onsdagen, kravall på Kårallen på tosrdagen, familjesittning och patetpub på fredagen,
galasittning på Konsert&Kongress och galafest på S2 på lördagen. Hela veckan flöt på
otroligt bra och efter sittningen på Konsert&Kongress kunde vi stolta och glada skåla i

champagne! För att tacka alla våra underbara jobbare hade vi en tacksittning ihop med Y6
inför Goldfever.

Innan påsklovet tyckte vi att det var dags att fira in våren och höll en Vårsittning på Flamman,
för omväxlings skull. Nya Bi6 chef och kassör toastade oss igenom kvällen.

Efter påsk var det dags att fixa vårat sista arr för året, Bi6-skiftet. Tråkigt nog var inte

vädergudarna på sitt bästa humör men vi hoppas att BäBi6 hade en underbart rolig dag
ändå!

Det har varit ett underbart roligt år, med många nya erfarenheter och nyupptäckta sidor hos

sig själv och hos andra runt omkring. Det är ett år som jag är säker på att vi alla i Bi Dy6lectic
with INDYvidual spelling kommer att se tillbaka på med mycket lycka, men det är skönt att
man bara är festerist en gång i livet ;)
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Bilaga 4A

Balansräkning för sektionsstyrelsen 09/10
Se rapport på efterföljande sida.
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Bilaga 4B

Resultaträkning för sektionsstyrelsen 09/10
Se rapport på efterföljande sida.
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Bilaga 4C

Ekonomisk berättelse, styrelsen
styrelsen 09/10

Styrets ekonomi är god. Det finns ett relativt stort kapital på banken, vilket är bra för

oförutsedda utgifter, samt för att undvika brist på likviditet. Det bör hållas på nuvarande nivå
eller om möjligt öka i framtiden för att möjliggöra att styret anordnar mer omfattande
arrangemang.

Ideellt arbete för sektionen ska inte innebära kostnader för den enskilde. Enligt den principen

har vi ersatt personer som lagt ut pengar ur egen ficka som kommit sektionen till godo. Styret
har ersatt utlägg endast mot uppvisande av kvitton och ifylld rapport för vad utlägget gällt.
Inköp som ersatts har i de flesta fall varit matinköp till middagar och fikatillfällen samt
kontorsmateriel.

Styrelsens arbete med sponsring har detta år givit frukt och med hjälp av nämnden kunde

därför resan till Bioteknikdagarna i Umeå sponsras. Vi fick också extra sponsring för att täcka
den förlust sektionen gick med när den anordnade Bioteknikdagarna hösten 2008. En stor

sponsor erhölls också i Södra, genom starkt arbete av näringslivsutskottet. Nya sångböcker
köptes in vilket var en stor utgift, men tack vare den stora sponsringen slutade ändå året på
plus. Reflexer med sektionens logga köptes in men gav inte så mycket intäkter, kanske

beroende på försenad lansering. Ny skrivare har inhandlats till kontoret och tillsammans med
Urfadderiet och Bi6 har en ny videokamera blivit inköpt till sektionen. Många traditionella
aktiviteter såsom sektionsaktivas, styrets kväll för ettan och aktiviteterna i nolle-p har

genomförts och varit genomgående uppskattade. Arrangemanget TBI-dagen, en peppdag

istället för de traditionella peppkvällarna var mycket lyckat. Styrelsen har dessutom haft en

middag med rektorn och några mer från nämnden. Tillsammans med D-sektionen har också
en styrelsesittning genomförts för alla styrelser på LiTH. Två sektionspubar har styrelsen
anordnat, en på NH och en våffelpub i Gasquen tillsammans med MatNat.

Årets positiva resultat är mycket roligt, speciellt med den mängd av arrangemang, både

större och mindre, som styret genomfört under året. Det har möjliggjorts framför allt genom
den stora ökning i sponsring som vi fått detta år.
Robert Gustafsson

Kassör Styret 09/10
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Bilaga 5A

Balansräkning för festeriet 09/10
Se rapport på efterföljande sida.
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Resultaträkning
Resultaträkning för festeriet 09/10
Se rapport på efterföljande sida.
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Bilaga 5C

Ekonomisk berättelse, festeriet 09/10

Observera att inga numeriska värden presenteras på grund av att bokföringen ej granskats
klart vid berättelsens skrivelsedatum.

Efter Bi6 08/09 presenterat sin vinst på förra höstens vårmöte diskuterades framtida

ekonomiska riktlinjer av det resterande verksamhetsåret för Bi6 09/10 mellan Bi6 kassör och
styrelse. Eftersom vinsten var av sådan marginal bedömdes riktlinjen att ej eftersträva vinst

utan istället återge en del av vinsten till sektionens medlemmar. Detta realiserades genom att
sektionssittningar och aktiviteter åtnjöts till rabatterade priser.

På grund av ett krav från ägaren av S2 vid Snuttefilmens Eftersläpp inte kunde uppnås

påverkades resultatet kraftigt negativt. Kravet ansågs vara lätt att uppnå vid planering och
upp till biljettförsäljning då ej påtänkta yttre omständigheter uppstod I form av andra
studentarrangemang.

Till största har det negativa resultatet anståtts från ovannämnda faktor och de rabatterade
arrangemangen för sektionen.
Oscar Sindell

Bi6 Kassör 09/10
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Revisionsberättelse för sektionsstyrelsen och festeriet 09/10
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sektionsstyrelsen
nsstyrelsen 09/10
Proposition rörande disposition av resultat från sektio

Föregående sektionsstyrelse uppvisade en ekonomisk vinst vid verksamhetsårets slut. Med
den kraftiga ekonomiska förlusten, som erhölls från festeriet 09/10, i åtanke anser styrelsen
att vinsten från sektionsstyrelsen 09/10 skall förläggas till sektionens sparkapital och utöka
sektionens ekonomiska buffert för efterföljande år.

Med anledning av ovanstående yrkas:
Att

den ekonomiska vinsten från föregående års sektionsstyrelse förläggs till
sektionens ekonomiska buffert

Styrelsen 10/11
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Propositioner angående uppdatering samt korrektion av Stadgar för Sektionen för Teknisk

Biologi

Stadgarna är STBs viktigaste reglerdokument. Att dessa är korrekt skrivna och väl

formulerade minskar risken för missförstånd och ökar säkerheten för sektionsmedlemmarna.

Därför planerar styrelsen att innan vårmöte 1 lämna in dokumentet Stadgar samt reglemente
till juridisk granskning och vid vårens sektionsmöten ha en omfattande reglerning av Stadgar
samt reglemente. Fram till i dag har styrelsen endast ett fåtal punkter som anses behöva bli
korrigerade och/eller förtydligas. Ändringsförslagen delas upp i flera propositioner för att
underlätta för eventuella ändringar som sektionsmötet vill göra.
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Proposition angående ändring
ändring av medlemskapsregleringen i Stadgar för sektionen för

Teknisk Biologi, andra läsningen

För att en sektion eller en annan förening ska få kalla sig en studentförening och till exempel
kunna hyra lokal i Kårallen måste föreningen vara LUST-godkänd.

Nuvarande LUST har önskemål om att sektionerna ska se över sitt medlemsskap, då
sektionen kan ses som en studentpolitisk förening vilket ställer lite högre krav på hur

medlemsskapet sköts. Legitimiteten i medlemsskapen anses inte tillräcklig som det är nu där
medlemmar efter registrering på TBi-portalen automatiskt är medlemmar tills de slutar på
programmet, utan uppdatering av medlemsskapet bör ske åtminståne varje år.

Med anledning av ovanstående yrkar vi
Att

i §2.4 ersätta
”Utträde ur STB sker medlemmen inte
inte längre är registrerad på programmet för

Teknisk Biologi eller programmet för Kemisk Biologi eller då medlemmen
meddelar STB att den inte längre önskar kvarstå som medlem.”

med

”Medlemsskap ska uppdateras varje år. Utträde ur STB sker om medlemmen

inte uppdaterar sitt medlemsskap eller då medlemmen inte längre är registrerad
på programmet för Teknisk Biologi eller Kemisk Biologi eller då medlemmen
meddelar STB att den inte längre önskar kvarstå som medlem.”

Att

ta bort §2.5

”Person som förlorat sitt medlemskap
medlemskap vid avregistrering från något av
programmen återfår automatiskt detta vid återregistrering.”

Styrelsen 09/10
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Propositionssvar angående ändring av medlemskapsregleringen i Stadgar för sektionen för
Teknisk Biologi, första läsningen

Styrelsen 10/11 håller med föregående styrelse om att legitimiteten i medlemskapen inte

anses tillräcklig som det är nu där medlemmar efter registrering på TBi-portalen automatiskt
är medlemmar tills de slutar på programmet. Uppdatering av medlemskapet bör ske

åtminstone varje år (bilaga 8A). Däremot vill styrelsen omformulera texten. Styrelsen anser
att det krävs ett förtydligande i texten gällande medlemmar som byter program men
fortfarande vill kvarstå som medlemmar i STB.

Beslutsförslag
Med anledning av ovanstående yrkas:
Att

avslå propositionen i sin helhet

Styrelsen 10/11
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Bilaga 8C

Proposition angående ändring av medlemskapsregleringen i Stadgar för sektionen för

Teknisk Biologi, första läsningen

Styrelsen anser att det skall krävas ett aktivt val för att medlemskap i STB skall etableras.
Frågan väcktes genom en önskan från LUST där önskemål uttrycktes om att sektionerna
skulle se över sitt medlemskap. Sektionen kan ses som en studentpolitisk förening vilket

ställer lite högre krav på hur medlemskapet sköts och legitimiteten i medlemskapen anses

inte tillräcklig som det är nu där medlemmar efter registrering på TBi-portalen automatiskt är
medlemmar tills de slutar på programmet. Kontinuerlig uppdatering av medlemskapet bör

ske åtminstone varje år. Möjlighet att kvarstå som medlem i STB för studenter på sektionen
som byter program skall finnas.

Med anledning av ovanstående yrkas:
Att

i §2.4 ersätta
”Utträde ur STB sker medlemmen inte längre är registrerad på programmet för
Teknisk Biologi eller programmet
programmet för Kemisk Biologi eller då medlemmen
meddelar STB att den inte längre önskar kvarstå som medlem.”

med
”Medlemsskap ska uppdateras varje år. Utträde ur STB sker om

inte uppdaterar sitt medlemsskap eller då medlemmen
inte längre önskar kvarstå som medlem. Vid
Biologi eller Kemisk Biologi övergår

kvarstår tills önskan om
Att

medlemmen

meddelar STB att den

examen på programmet för Teknisk

medlemmen till alumn på STB. Registrerad alumn

utträde meddelas STB.”

ta bort §2.5
”Person som förlorat sitt
sitt medlemskap vid avregistrering från något av
programmen återfår automatiskt detta vid återregistrering.”

Styrelsen 10/11
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Proposition angående förtydligande samt tillägg rörande klassrepresentanter i Stadgar för

Sektionen för Teknisk Biologi,
Biologi, första läsningen

För närvarande utses minst två klassrepresentanter från varje klass i årskurs 1-3 på STB

med uppgift att framföra klassens åsikter i studiefrågor. Styrelsen anser dock att detta inte är
tillräckligt tydligt preciserat i dokumentet Stadgar.

Styrelsen vill även göra ett tillägg i dokumentet Stadgar rörande mastersansvariga. Tidigare
har inte utvärdering av kurser på mastersnivå genomförts men detta kommer att göras
framöver. Styrelsen finner ett behov av att införa mastersansvariga som, liksom

klassrepresentanterna i årskurs 1-3, utvärderar lästa kurser och framför mastersstudenternas
studierelaterade åsikter. Dessa kommer även sitta med i Studienämnden.
Med anledning av ovanstående yrkas:

Att

i §6.6 ersätta
”Varje klass utser minst två
två klassrepresentanter. Dessa skall
framföra klassens åsikter i studiefrågor.”
med

”I varje klass, i årskurs 11-3, utses minst två klassrepresentanter.

framföra klassens åsikter i studiefrågor.”
Att

Dessa skall

lägga till §6.7

”Inom varje mastersprofil
mastersprofil som KBKB-nämnden tillhandahåller för

programmen Teknisk Biologi och Kemisk biologi, i årskurs 44-5,

en representant. Dessa skall framföra åsikter i

utses minst

studiefrågor.”

Styrelsen 10/11

53

_____ _____ _____ _____
RT
FD
AZ
KJ

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH
Kårallen, Universitetet

581 83 LINKÖPING

Bilaga 8E

Proposition angående ändring av förvaring av Studienämndens
Studienämndens protokoll i Stadgar för

Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen

Vid Studienämndens möten förs protokoll som enligt Stadgan skall finnas tillgängliga för

sektionsmedlemmarna i sektionsrummet. I dagsläget anslås Studienämndens protokoll ej i

sektionsrummet, och har nog inte gjorts på många år. Detta anser styrelsen vara en onödigt
då vi hellre publicerar protokollen på sektionshemsidan och kan på så vis göras tillgängligt
för sektionens alla medlemmar.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att

i §6.3 ersätta
”Studienämnden sammanträder minst en gång per läsperiod.

Protokoll skall föras och anslås i sektionsrummet samt arkiveras.”
med

”Studienämnden sammanträder minst en gång per läsperiod.
Protokoll skall föras och hållas tillgängligt
tillgängligt för sektionens

medlemmar samt arkiveras.”

Styrelsen 10/11
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Proposition angående ansvar för att utse dragansvarig samt dragcoach i Stadgar för
Sektionen för Teknisk Biologi, första läsningen

Tidigare har dragcoacher samt dragansvariga till Draglaget utsetts av Urfadderiet. Efter

diskussion med Urfadderiet har styrelsen tillsammans med Urfadderiet kommit fram till att
sportansvariga bör utse dragansvariga samt dragcoacher till draglaget.
Med anledning av ovanstående yrkas:

Att

i §10.1 ”Det åligger sportansvariga att”
lägga till punkten

”Utse dragansvarig samt dragcoacher till draglaget”
Styrelsen 10/11

55

_____ _____ _____ _____
RT
FD
AZ
KJ

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH
Kårallen, Universitetet

581 83 LINKÖPING
Bilaga 8G

Proposition angående förflyttning av paragraf i reglemente rörande firmateckningsrätten för
sektionsstyrelsens
sektionsstyrelsens konton till ny paragraf i Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi, första

läsningen

I STB:s reglemente går det i dag att finna en paragraf rörande firmateckningsrätten för
sektionsstyrelsens konton. En paragraf som styrelsen finner mer lämpad i dokumentet
Stadgar under paragrafen gällande firmateckningsrätten.
Med anledning av ovanstående yrkas:

Att

lägga till följande
”Firmateckningsrätt för sektionsstyrelsens konton tillkommer

sektionsordföranden och sektionskassören var för sig.”
i ny §16.2 i Stadgar

Att

§3.1.1 stryks från reglementet.

Styrelsen 10/11
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Proposition angående fastställande av ändrat reglemente

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi gicks igenom samtidigt som styrelsen

granskade Stadgar för Sektionen för Teknisk Biologi. För att STB ska ha ett mer uppdaterat
och korrekt reglemente föreslår vi ett antal ändringar.

Reglementet finns i sin helhet, med alla ändringsförslag, som bilaga 9C.

Med anledning av ovanstående yrkar vi

Att

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi antas med de
ändringsförslag som finns i bilaga 10B.

Att

Styrelsen ges rätt att genomföra redaktionella ändringar på reglementet innan
publicering.

Styrelsen 10/11
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Förslag på ändringar i Reglemente
Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi
Se efterföljande sidor för ändringsförslaget i sin helhet.
§3.1.1

Paragrafen rörande firmateckningsrätt för sektionsstyrelsens konton stryks ur reglementet
och lyfts upp i Stadgar §16.2.
§5.1

Ett tilägg i paragrafen görs vid införandet av mastersansvariga i studienämnden.
§9

Ny paragraf rörande införandet av Miljöansvarig. Miljöansvarig väljs av sektionsstyrelsen
under våren.
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Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi
1. Tolkning och ändringar

1.1 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och annat

gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB) vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH), som
STBs stadgar inte reglerar.

1.2 Skulle tvist uppstå mellan detta dokument och STBs stadgar, så gäller stadgarnas

mening. Skulle tvist uppstå om tolkningen av detta dokument, så gäller, tills sektionsmötet
beslutar annorlunda, sektionsstyrelsens uppfattning.

1.3 Detta dokument uppdateras och antas varje år på STBs höstmöte och är giltigt fram till
nästkommande verksamhetsårs höstmöte om inte ett sektionsmöte beslutar annat.
2. Medlemskap

2.1 Hedersmedlem kan en person som, genom stort engagemang och mycket arbete

förbättrat sektionsmedlemmarnas intressen vad gäller antingen deras studier, studiemiljö

eller därtill hörande områden, eller för sammanhållning mellan sektionsmedlemmarna, väljas
till.

3. Sektionsstyrelsen

3.1 Ekonomisk verksamhet
3.1.1 Den av sektionsmötet antagna budgeten ska vara vägledande för sektionsstyrelsens
ekonomiska verksamhet.

3.1.2 Sektionsstyrelsen förvaltar ett fondkonto å medlemmarnas räkning som tecknas var för
sig av sektionsordföranden och sektionskassören. Fonden är en jubileumsfond för insättning
av budgetbestämd summa till närmast stående sektionsjubileum. Sektionsstyrelsen har rätt
att välja vilken typ av fond som passar för ändamålet, samt även rätten att byta fond om så
önskas.

3.2 Sammanträdesregler
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3.2.1 Sektionsstyrelsen får, under mötespunkten "övriga frågor", ej besluta om högre belopp
än 1/10 prisbasbelopp, eller frågor som eljest är av stor vikt.
4. Utskotten

4.1 Sektionsstyrelsen har följande utskott: informationsutskottet (IU), näringslivsutskottet
(NU), BUS-utskottet (BUSU), alumniutskottet (AU), pysselutskottet (PU),
rekryteringsutskottet (RU) och utlandsutskottet (UU).
4.2 Informationsutskottet
4.2.1 Utskottet inrättas och leds av sektionens informationschef, och arbetar med förmedling
av information till sektionsmedlemmarna.

4.2.2 Utskottet skall innehålla minst en redaktör för sektionssidorna i "Lithanian" samt minst
en hemsidesansvarig.
4.3

Näringslivsutskottet

4.3.1 Näringslivsutskottet inrättas och leds av sektionens näringslivsansvarige, och arbetar
med förmedling av kontakter mellan näringslivet och sektionen.
4.4 BUS-utskottet
4.4.1 De år STB ej är ordförande i BUS inrättas och leds BUS-utskottet av vice

sektionsordföranden. BUS-utskottet arbetar med sektionens BUS-verksamhet. Varje år väljer
sektionsstyrelsen en sammankallande för BUS-utskottet som inte nödvändigtvis är samma

person som vice sektionsordförande i STB. Den sammankallande har verksamhetsåret från
och med den 1 januari till och med den 31 december.

4.4.2 De år STB är ordförande i BUS leds BUS-utskottet av BUS-presidenten som ej

nödvändigtvis är samma person som vice sektionsordföranden. BUS-presidenten är skyldig
att kontinuerligt informera sektionsstyrelsen om BUS-utskottets verksamhet. BUSpresidenten har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på sektionsstyrelsens möten.
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4.5 Alumniutskottet

4.5.1Utskottet inrättas och leds av vice sektionsordföranden och arbetar med sektionens

alumniverksamhet.
4.6 Pysselutskottet

4.6.1 Utskottet inrättas och leds av sektionsintendenten och arbetar med uppgifter beslutade
av sektionsstyrelsen t.ex. försäljning av sektionströjor.
4.7 Rekryteringsutskottet
4.7.1 Utskottet inrättas och leds av sektionens rekryteringsansvarige och arbetar med
rekrytering av nya studenter till utbildningarna teknisk biologi och kemisk biologi.
4.8 Utlandsutskottet
4.8.1 Utskottet inrättas och leds av sektionens rekryteringsansvarige och arbetar med att

underlätta för sektionens medlemmar i deras önskan att studera utomlands samt att delge
sektionsmedlemmarna viktig information i dessa frågor.
5. Studienämnden

5.1 Studienämnden består av studienämndsordförande för TB, studienämndsordförande för
KB, vice studienämndsordförande, studienämndssekreterare samt klassrepresentanter och
mastersansvariga.
6. Festeriet

6.1 Ekonomisk Verksamhet
6.1.1 Firmateckningsrätt för festeriets konton tillkommer festerichefen och festeriets kassör
var för sig.

6.1.2 Varje medlem i festeriet har rätt att vid verksamhetsårets början kvittera ut 700 kr från
festeriets kassa för att täcka till verksamheten relaterade personliga utgifter.
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7. Fadderiet
Fadderiet

7.1 Ekonomisk Verksamhet
7.1.1 Firmateckningsrätt för fadderiets konton tillkommer fadderihövdingen och fadderiets
kassör var för sig.

7.1.2 Varje medlem i fadderiet har rätt att vid verksamhetsårets början kvittera ut 700 kr från
fadderiets kassa för att täcka till verksamheten relaterade personliga utgifter.
8. Arbetsmiljöombud

8.1 Sittande sektionsstyrelse utser under våren ett arbetsmiljöombud för kommande läsår.
9. Miljöansvarig

9.1 Sittande sektionsstyrelse utser under våren en miljöansvarig för kommande läsår.
10. Revisorerna

10.1 Revisor vald på höstmötet skall ansvara för förvaltningsrevisionen för fadderiet,

redovisningsrevisionen för sektionsstyrelsen samt redovisningsrevisionen för festeriet.
10.2 Revisor vald på vårmöte 2 skall ansvara för förvaltningsrevisionen för sektionsstyrelsen,
förvaltningsrevisionen för festeriet samt redovisningsrevisionen för fadderiet.
10.3 Revisorssuppleanten skall vara de ordinarie revisorerna behjälplig.
10.4 Revisorernas arbete utförs utifrån de riktlinjer som finns uppsatta. Riktlinjerna för

revisorernas arbete antas på det konstituerande sektionsstyrelsemötet och ändringar kan
göras efter beslut på sektionsstyrelsemöte.
11. Valberedningen

11.1 Valberedningens arbete styrs av ett policydokument. Policydokumentet antas på det
konstituerande sektionsstyrelsemötet och ändringar kan göras efter beslut på
sektionsstyrelsemöte.
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Bilaga 10A

Sn--sekreterare, andra läsningen
Motion angående avskaffande av posten vice SnOrdf samt Sn

Studienämnden fungerar i nuläget så att de båda SnOrdfarna delar på ansvaret för KB och
TB:s utbildningar och har ett nära samarbete. Det är dessa båda som går på

programplanegruppsmöten, nämndmöten och dylikt. Vi tycker att posten som vice

studienämndsordförande och sekreterare kan väljas inom Studienämnden vid behov, och

endast vara en titel, alltså inte en förtroendevald post. SnOrdfarna/studienämnden bör själva
avgöra behovet av posterna från läsår till läsår. Detta skulle minska belastningen på
valberedningen. Av dessa anledningar yrkas att dessa poster avskaffas.

Med anledning av ovanstående yrkas:
Att

sektionen väljer att avskaffa posten vice studienämndsordförande och att
posten stryks ur hela dokumentet Stadgar för sektionen för teknisk biologi

Att

sektionen väljer att avskaffa posten studienämndssekreterare och att
posten stryks ur hela dokumentet Stadgar för sektionen för teknisk biologi

Liza Lind
Per Lundberg
Valberedningen
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Motionssvar från styrelsen angående avskaffandet
avskaffandet av posterna vice

studienämndsordförande samt studienämndssekreterare, andra läsningen

Styrelsen håller med motionärerna.

Styrelsen yrkar därför:
Att

bifalla motionen i sin helhet
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Närvarolista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Helena Modie
Liza Lind
Patrik Tunón
David Janzén
Robert Gustavsson
Kristina Johansson
Madeleine Dahl
Fanny Stenberg
Johan Fågelholm
Lina Nyström
Elin Lindström
Henric Fröberg
Thomas Österberg
Martin Hyvönen
Zara Skogsberg
Robert Gustafsson
Anna Zimdahl
Tom Bigersson
Linus Olofsson
Jannie Lundell
Johanna Radegård
Johanna Svensson
Jessica Persson
Per Thor
Markus Kvarnlöf
Henrik Johansson
Panagiotis Karakkus
Sammy Johansson
Elisabeth Westergren
Anna Aronsson
Mattias Köpsén
Sandra Kallin
Henrik Wahlin
Emma Åberg
Idan Grandell
Jonna Bråkman
Sanne Oden
Amir Sibahi
Linnéa Mellberg
Disa Donnér
Louise Edman
Fredrik Söderquist
Ivana Magic
Sandra Pucar
Liza Bergkvist
Marcus Hansson
Emelie Larsson
Linda Schneider
Johanna jörkmalm
Emiliy Chamberlain
Ellen Israelsson

52. Malin Gustavsson
53. Sofie Andersson
54. Elin Björkman
55. Malin Larsson
56. Malin Mohlén
57. Mikael Porslla
58. Tove Lantz
59. Annie Jönsson
60. Emil Johansson
61. Katarina Eken
62. Sarah Jensen
63. Karin Wiberg
64. Erika Johansson
65. Alexandra Eklund
66. Emmy Österberg
67. Malin Strömqvist
68. Alexander Riesig
69. Teodor Tilly
70. Markus Karlsson
71. Tove Jomer
72. Annacarin Carlsson
73. Linnea Brusved Andersson
74. Karolina Sverkerström
75. Rickard Graan
76. Oscar Dahlberg
77. Karl Gustafsson
78. Håkan Lundberg
79. Marie Roth
80. Martin Gollvik
81. Josef Lautin
82. Tina Lindell
83. Hastrete Kuci
84. Caroline Yousef
85. Ulrika Linderhed
86. Malin Lans
87. Marja Modigh
88. Mandle Karlsson
89. Maria Pennsäter
90. Linnea Nilebäck
91. Carl Strandqvist
92. Daniel Willén
93. Patrik Ekenberg
94. Daniela Eriksson
95. Mette Axelsson Bjerg
96. Elisabeth Ahlgren
97. Johanna Andmarken
98. Felisa Jansson
99. Richard Gauffin
100.Fredrik Pyanling
101.Jonas Feltenmark
102.Julia Hedborg
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103.Hussein Al-Sader
104.Joe Jansson
105.Sofie Cassman
106.Linneá Andersson
107.Linda Espling
108.David Hallberg
109.Axel Bengtson
110.Kalle Bunnfors
111.Jonas Christoffersson
112.Malin Johansson
113.Robin Taponen
114.Ouliana Österberg
115.Frida Dagsgård
116.Daniel Berglund
117.Tobias Benselfelt
118.Dick Sjöström
119.Magnus Bernhardsson
120.Fredrik Sjöström
121.Magnus Refthammar
122.Fredrik Sjöström
123.Jonas Karlsson
124.Linda Svensson
125.Patrik Johansson
126.Henrik Höckerdal
127.Shad Emin
128.Gunnar Sarhed
129.Zara Skogsberg
130.Oscar Sindell

_____ _____ _____ _____
RT
FD
AZ
KJ

