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Verksamhetsåret 2020 har, som allt övrigt i samhället, i hög grad påverkats av
Coronapandemin. Detta innebar bland annat att ingen överlämning tillsammans med den
gamla styrelsen blev av samt att Bioteknikdagarna fick ställas in.

Beslutet att ställa in Bioteknikdagarna togs inom styrelsen då inget föreningsmöte låg nära i
tid. Att genomföra evenemanget ansågs omöjligt både moraliskt sett, med avseende på
rådande restriktioner samt bestämmelser på Linköpings Universitet. På följande stormöte
diskuterades huruvida arrangörsordningen borde fortsätta enligt rullande ordning eller om
2020 års BTD skulle skjutas upp och i stället anordnas 2021 i Linköping. Det senare valdes
av mötet varpå arrangör för BTD förskjuts ett år.

Styrelsen sammanfördes relativt sent och hade sitt första möte i mars. Under året har totalt
9 styrelsemöten hållits samt 3 föreningsmöten. Vi har under året fokuserat på att
strukturera föreningen för att förenkla för kommande styrelser och för att lättare nå ut till
föreningens medlemmar. Bland annat har hemsidans layout uppdaterats och utdaterat
material tagits bort, överlämningsdokument har skapats för samtliga styrelseposter och
stadgarna har uppdaterats.
Vi har använt oss mycket av sociala medier för att presentera oss och styrelsens arbete och
tryckt gemensamma tröjor för att visa upp oss på respektive lärosäte. Under året har
samarbetet i styrelsen fungerat mycket väl med undantag för KTH på grund av bristfällig
kontakt. Inför verksamhetsåret 2021 fanns heller ingen representant från KTH vilket är en
dialog vi lämnat över till årets styrelse.

Tidigare har inval av ledamöter från respektive skola skett på höstmötet vilket ofta lett till
att posterna vakantsatts då ledamöterna på de flesta skolor väljs av respektive sektion
under senhösten. Detta har lett till problem med banken vad gäller firmateckningsrätt och
tillgång till bankkonton då styrelsen inte är korrekt invald av föreningsmötet.
Stadgeändringen innefattar ett tillagt föreningsmöte, Vintermötet, som ska hållas i januari
och behandla inval av ny styrelse. Förhoppningen är att detta skall förenkla kontakten med
banken, att den nya styrelsen sammanförs tidigare med hjälp av avgående styrelse samt att
den nya styrelsen har möjlighet att medverka på ett föreningsmöte och ”lära sig” då detta
möte leds av avgående styrelse. Propositionen lades fram på ett extrainsatt möte i oktober
där den röstades igenom och på det ordinarie höstmötet röstades en andra gång varpå
stadgeändringen gick igenom.
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