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Justering av protokoll  

 

 

_____________________________________________________ 

Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande 

 

 

____________________________________________________ 

Ida Lindström, projektledare för BTD samt mötessekreterare 

 

 

____________________________________________________ 

Alisa Rizvanovic, justeringsperson 

 

 

____________________________________________________ 

Elisabeth Johansson, justeringsperson  
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Kallelse till vårmöte 2013-05-08 

Tid: 15:15 
Plats: Videolänk 
Kallade: Föreningens medlemmar 
 

Preliminär föredragningslista 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

5. Justering av röstlängden 

6. Adjungeringar 

7. Fastställande av föredragningslista 

8. Mötets behöriga utlysande 

9. Rapporter och meddelanden 

10. Redovisning av ekonomisk berättelse (bilaga 1) samt verksamhetsberättelse för 

styrelsen/projektgruppen 2011 (bilaga 2) 

11. Behandling av revisionsberättelse för styrelsen 2011 (bilaga 3) 

12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2011 

13. Redovisning av ekonomisk berättelse (bilaga 4) samt verksamhetsberättelse för 

styrelsen/projektgruppen 2012 (bilaga 5) 

14. Behandling av revisionsberättelse för styrelsen 2012 

15. Ansvarsfrihet för styrelsen 2012 

16. Proposition (bilaga 6) angående namnbyte på föreningen 

17. Proposition (bilaga 7) angående byte av föreningens logotyp 

18. Val av revisorer för verksamhetsåret 2013 

19. Val av valberedning 

20. Interpellationer 

21. Övriga frågor 

22. Mötets avslutande 
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Beslutsunderlag 

12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2011 

 Beslutsförslag 

 att enligt revisors förslag besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 2011 

15. Ansvarsfrihet för styrelsen 2012 

 Beslutsförslag  

 att enligt revisors förslag besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 2012 

16. Proposition (bilaga 6) angående namnbyte för föreningen 

 Beslutsförslag 

 att bifalla propositionen i sin helhet 

17. Proposition (bilaga 7) angående byte av föreningens logotyp 

 Beslutsförslag 

 att bifalla propositionen i sin helhet 

18. Val av revisorer för verksamhetsåret 2013 

 Beslutsförslag 

 att till revisorer för föreningen verksamhetsåret 2013 välja Linköpings förslag vakant 

19. Val av valberedning 

 Beslutsförslag 

 att till valberedningen för Chalmers välja Chalmers förslag vakant 

 att till valberedningen för Linköping välja Linköpings förslag vakant 

 att till valberedningen för KTH välja KTH:s förslag vakant 

 att till valberedningen för Lund välja Lunds förslag vakant 

 att till valberedningen för Umeå välja Umeås förslag vakant 

 att till valberedningen för Uppsala välja Uppsalas förslag vakant 
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Tid: Onsdag, 2013-05-08 kl.15:15 
Plats: Videolänk 
Kallade: Föreningens medlemmar 
 

Protokoll vårmöte BUS 2013-05-08 

1. Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppet av ordförande Jenny Sahlin kl 15.31. 

 

2. Val av mötesordförande 

Ordförande Jenny Sahlin valdes till mötesordförande. 

 

3.  Val av mötessekreterare 

Projektledare Ida Lindström valdes till mötessekreterare.  

 

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

Alisa Rizvanovic och Elisabeth Johansson valdes till justeringspersoner och tillika 

rösträknare. 

  

5. Justering av röstlängden 

Röstlängden justerades till 6 medlemmar. 

 

6. Adjungeringar 

Inga adjungeringar. 

 

7. Fastställande av föredragningslista 

Föredagningslistan fastställdes enligt ovan. 

 

8. Mötets behöriga utlysande 

Kallelse till mötet gick ut 8 april dvs. 30 dagar innan mötesdagen. Handlingar till mötet 

gick ut 28 april dvs. 10 dagar innan vårmötet. Mötet beslutade att vårmötet blivit 

stadgeenligt utlyst.  
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9. Rapporter och meddelanden 

Kassören Sara Vikström berättade vad styrelsen arbetat med under året. Styrelsen har 

jobbat med att ta fram ett nytt namnförslag samt logga. En ny hemsida har tagits fram 

och är under arbete. Dessutom har en Facebook sida gjorts för organisationen.   

 

Projektledaren Ida Lindström berättade vad projektgruppen arbetat med under våren. 

En projektgrupp på 17 personer har tagits fram och de har arbetat med en ny hemsida 

och fräschare utskick till företagen. Inget boende är spikat än men andra roligheter har 

planerats. Datumet för Bioteknikdagarna är bestämt till 14-17 november.  

   

10. Redovisning av ekonomisk berättelse (bilaga 1) samt verksamhetsberättelse för 

styrelsen/projektgruppen 2011 (bilaga 2) 

Redovisning av ekonomisk berättelse föredrogs enligt bilaga 1 och 

verksamhetsberättelse för styrelsen/projektgruppen 2011 föredrogs enligt bilaga 2. 

 

11. Behandling av revisionsberättelse för styrelsen 2011 (bilaga 3) 

Behandling av revisionsberättelse för styrelsen 2011 föredrogs enligt bilaga 3.  

 

12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2011 

Mötet beslutade  

att ge ansvarsfrihet för styrelsen 2011. 

 

13. Redovisning av ekonomisk berättelse (bilaga 4) samt verksamhetsberättelse för 

styrelsen/projektgruppen 2012 (bilaga 5) 

Redovisning av ekonomisk berättelse föredrogs enligt bilaga 4 och 

verksamhetsberättelse för styrelsen/projektgruppen 2012 föredrogs enligt bilaga 5. 

 

14. Behandling av revisionsberättelse för styrelsen 2012 

Behandling av revisionsberättelse för styrelsen 2012 föredrogs. 

15. Ansvarsfrihet för styrelsen 2012 

Mötet beslutade  

att ge ansvarsfrihet för styrelsen 2012  

samt  

att uppdra kassören 2012 samt 13 att driva in fodringar. 
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16. Proposition (bilaga 6) angående namnbyte på föreningen 

Uppsala tilläggsyrkade på  

att en logga och en grafisk profil måste tas fram innan namnbytet får 

marknadsföras. 

         Mötet röstade lika mellan original propositionen och Uppsalas tilläggsyrkande. 

 

        Uppsala yrkade på  

att fortsätta diskussionen. 

        Mötet biföll yrkandet.  

 

        Linköping yrkade på  

att ta paus i 5 (16.27) minuter på grund av diskussion angående mötesformalia. 

        Mötet biföll yrkandet. 

         

        Lund yrkade på  

att propositionen bifalls i sin helhet samt att mötet uppdrar styrelsen att ta 

fram en grafisk profil till HT2013. 

  

         Mötet biföll propositionen i sin helhet med Lunds tilläggsyrkande. 

 

17. Proposition (bilaga 7) angående byte av föreningens logotyp 

Mötet diskuterade loggan då vissa lärosäten ansåg att loggan inte var tillräkligt 

genomarbetad. 

  

Lund yrkade på  

att dra streck i debatten.  

Mötet biföll yrkandet.  

 

       Mötet biföll propositionen i sin helhet. 

 

18. Val av revisorer för verksamhetsåret 2013 

Mötet valde Elin Borin fån Linköping till revisor och beslutade  

att ålägga Linköping att hitta en revisorsuppleant.  
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19. Val av valberedning 

 

       Mötet valde in Alisa Rizvanovic och Emma Persson till valberedningen från Lund. 

 

Mötet beslutade även  

 att ålägga varje lärosäte att hitta minst en representant till valberedningen. 

 

20. Interpellationer 

Inga interpellationer. 

 

21. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

22. Mötets avslutande 

Ordförande Jenny Sahlin förklarade mötet avslutat kl 17.05. 
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Närvarolista, BUS vårmöte 2013-05-08 

 

Uppsala:  Caroline Johansson, Ellen Mcshane och Tara Eriksson  

Linköping:  Jenny Sahlin, Johanna Magnusson, Mikael Andersson Schönn, Ida Lindström, 

Sara Vikström, Helena Streitlien, Maria Åström, Emil Hellman, Helena 

Helgegren, Tom Axelsson, Jonas Karlsson, Markus Fagerud, Karoline 

Sverkström, Elin Borin 

Umeå:  Olov Tingström 

KTH:  Jennie Hermansson och Josefin Bertlin 

Lund:  Ludvig Nilssson, Elisabeth Johansson, Alisa Rizvanovic, Emma Persson, Stina 

Lidén 

Chalmers:  Julia Jonsson och Linn Sandberg  

 


