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Protokoll Höstmöte 2017 

 
Tid: Lördag 18 november kl 14.00 
Plats: Siegbahnsalen, Uppsala universitet 
Kallade: Föreningens medlemmar 
 
Närvarande:  
Samtliga i styrelsen: Oliver Possnert, Jenny 
Sjöström, Emmie Pohjanen, Matilda Niemi, 
Caroline Drabe, Ronja Wennerström, Kajsa 
Tunedal, Mathilda Hjortswang, Axel 
Norberg, Erik Melin, Philip Bjellheim, Oscar 
Östensson 

Medlemmar från följande lärosäten: 
Chalmers, KTH, Linköping, LTH, Umeå och 
Uppsala.  
 
 
 

 

1. Mötets öppnande 
Jenny Sjöström öppnade mötet kl 14.19.  
 

2. Val av mötesordförande 
Mötet valde Jenny Sjöström till mötesordförande.  
 

3. Val av mötessekreterare 
Mötet valde Caroline Drabe till mötessekreterare.  
  

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Mötet valde Ronja Wennerström och Kajsa Tunedal till justerare.  
 

5. Justering av röstlängden 
Röstlängden justerades till 99 personer.  
 

6. Adjungeringar 
Inga adjungeringar gjordes.  
 

7. Fastställande av föredragningslista 
Mötet godkände föredragningslistan.  
 

8. Mötets behöriga utlysande 
Representanter från alla lärosäten var på plats och kallelse och handlingar ansågs ha 
skickats ut i rätt tid.  
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9. Rapporter och meddelanden 
Inga rapporter eller meddelanden togs upp under mötet.  
 

10.Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

Mötet godkände att sätta medlemsavgiften till 0 kr för 2018.  
 

11.Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår  

(bilaga 1)  

Matilda Niemi (kassör 2017) framförde förslaget av budget till 2018 enligt bilaga 1. Hon 
förklarade att budgeten utgick från 2017:s budget, men med ökade boendekostnader då 
det fanns belägg för att hyrorna i Stockholm är högre. Även en stor buffert sattes, ifall 
föreningen skulle gå med vinst och därmed behöva betala skatt.  
 
Mötet beslutade att godkänna budgeten för 2018 enligt bilaga 1.  
 

12.Fastställande av reglemente (bilaga 2) 
Jenny Sjöström förklarade att reglementet endast uppdaterats på ett ställe. Paragraf 2.2 
innehöll ett redaktionellt fel och därmed ändrades “Lunds tekniska högskola: 
Civilingenjör i bioteknik, Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH” till “Lunds tekniska 
högskola: Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH”.  
 
Mötet valde att godkänna det uppdaterade reglementet enligt bilaga 2.  
 

13.Fastställande av arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2018 

Mötet valde KTH till arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2018.  
 

14.Val av projektledare för BTD 2018 

Emmie Pohjanen kandiderade till projektledare.  
 
Mötet valde Emmie Pohjanen till projektledare för Bioteknikdagarna 2018.  
 

15.Val av kassör för BTD 2018 

Ingen kandidat fanns för posten och blev därmed vakantsatt. Ansvaret gavs till den 
lokala styrelsen på KTH att tillsätta lämplig kandidat på posten.  
 
Mötet valde att sätta posten kassör som vakant.  
 
 

Organisationsnummer: 802446-2155 Kontonummer: 8420-2, 914 339 077-2 
E-post: ordf@bioteknikstudenterna.se Hemsida: bioteknikstudenterna.se 

http://ksek.se/


 
 

Uppsala, 18 november 2017 
Höstmöte 2017 (3) 

 

16.Val av styrelserepresentanter från 

a. Chalmers tekniska högskola  

 Mötet satte posterna som vakant, då de väljs lokalt på 

lärosätet.  

b. Uppsala universitet 

Mötet satte posterna som vakant, då de väljs lokalt på 

lärosätet.  

c. Kungliga tekniska högskolan  

Mötet valde Emmie Pohjanen till den ena posten. Den andra 

posten sattes vakant för att väljas lokalt på lärosätet.  
d. Lunds tekniska högskola 

Mötet satte posterna som vakant, då de väljs lokalt på 

lärosätet.  
e. Linköpings universitet 

Mötet satte posterna som vakant, då de väljs lokalt på 

lärosätet.  
f. Umeå universitet  

Mötet valde Erik Melin och Oscar Östensson.  

 

 

17. Val av styrelseposter 
Mötet godkände att lämna valet av styrelseposter inbördes till styrelsen 2018.  
 

18. Preliminärt val av arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 

2019 
Möte valde att preliminärt välja Lunds tekniska högskola till arrangerande lärosäte för 
Bioteknikdagarna 2019. 
 

19. Interpellationer 
Inga interpellationer hade skickats in.  
 
20. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp.  
 

21. Mötets avslutande 
Jenny Sjöström avslutade mötet kl 14:31.  
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_________________________________ _________________________________ 
Caroline Drabe, Sekreterare Ronja Wennerström, Justerare 
  
 
 
_________________________________ 
Kajsa Tunedal, Justerare 
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