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Hej alla bioteknologer i vårt avlånga land! Här kommer årets första
nyhetsbrev. Vi har kommit igång med våra möten och vi är i full gång
med att beställa nya styrelsetröjor och planera det här året för BTS. Vi
vill först och främst tacka styrelsen 2021 för ett väl utfört arbete. I år är
det Umeå som kommer hålla i Bioteknikdagarna. Vi hoppas att se så
många av er där! Vi vill även välkomna alla medlemmar till ett nytt
roligt verksamhetsår tillsammans med oss. Hoppas ni ser fram emot det!

Bioteknikstudenterna (BTS) är en
rikstäckande organisation vars
medlemmar är de sektioner med
civilingenjörsprogram inom
bioteknik.  Organisationen arbetar för
att stärka  banden mellan de olika
bioteknikutbildningarna samt att
marknadsföra bioteknikstudenterna
mot näringslivet.

BTD
Projektgruppen för
bioteknikdagarna är i full gång med
att planera fantastiska dagar i Umeå.
Detta vill ni inte missa! Håll ögonen
öppna, för snart får vi reda på när ni
kan spika datumen i höst.
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Nya styrelsen
Nu är den nya styrelsen tillsatt
och här är vi som blev invalda.
Hoppas ni är lika taggade på
detta år och BTD som vi är!

Ordförande:
Adelia Amundsson, Linköping

Vice ordförande:
Frida Heinz, Linköping

Kassör:
Fanny Asbaghi, Umeå

Projektledare:
Sofia Hjalmarsson, Umeå

Sekreterare:
Olivia Östergren, KTH

Marknadsföringsansvarig:
Ida Hammer, Lund

Informationsansvarig:
Erica Lamberg, Uppsala
Amela Peco, KTH

Näringslivsansvarig:
Kajsa Eliasson Apelqvist, Lund
Rebecka Jönsson, Chalmers

Ledamot:
Anna Svensson Fehér, Chalmers
Emelie Cehlin, Uppsala

För att lära känna oss lite
bättre så kommer en liten
presentation från vardera
lärosäte!

Linköping

Hejhej hela Sveriges
bioteknikstudenter! Vi heter Adelia
och Frida, och vi representerar
Linköpings universitet i BTS i år! Ni
kanske känner igen oss från
projektgruppen 2021 där vi hade
posterna projektledare och PR- och
infoansvarig, efter såhär gött häng
får man blodad tand och kan inte
hålla sig undan från allt som BTS
har att erbjuda så vi var taggade på
att fortsätta vara involverade.

Adelia är för närvarande på
studieuppehåll från plugget och
jobbar inom forensik men kommer
till hösten att påbörja en master i
industriell bioteknik, Frida lever life
på sitt tredje år på programmet
kemisk biologi och taggar
kandidatarbete.

Vi är båda dötaggade på att dra till
Umeå för BTD 2022, vi lär ju ses
där?

PoK BTS LiU.
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Chalmers

Halloj! Anna och Rebecka
här. Vi är två tjejer från
Skåne och Norrbotten som
tillsammans är representanter
från Chalmers, båda går
andra året på programmet.
Rebecka spenderar helst sina
dagar i skogen som en äkta
norrbottning med en eld + en
vegetarisk korv. Anna brukar
aldrig följa med, men vi
gillar varandra ändå ❤
Skämt åsido, Anna föredrar
att spela gitarr, måla och att
lyssna på hårdrock. Rebecka
är dock helst i skogen, eller i
köket!

Rebecka var i Linköping
förra året och Anna är ny till
BTD, men vi båda är
supertaggade på Ume(å)!!! I
styrelsen har vi som uppgift
att ragga sponsorer
(Rebecka) och ledamot
(Anna), som bland annat ska
fixa snygga hoodies till oss
alla i styrelsen. Vi hoppas
verkligen att vi får träffa er
till hösten, ha de gött så
länge! 😊

KTH

Hej alla bioteknologer!

Äntligen har KTH fått sina
representanter i BTS styrelsen, och
vi heter Olivia och Amela. Vi båda
studerar första året på
bioteknikprogrammet och för att
komma in i studentlivet tyckte vi att
BTS lät som en jättekul idé.

I styrelsen sitter vi som sekreterare
(Olivia) och informationsansvarig
(Amela), och vi är supertaggade på
det kommande året.

Vi är extremt taggade inför årets
BTD i Umeå. Hoppas vi ses där!!
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Umeå

Tjenare gänget!

Mitt namn är Sofia Hjalmarsson och
i år är det jag som fått uppdraget att
vara projektledare för
BioTeknikDagarna som skall hållas i
Umeå. Själv studerar jag mitt tredje
år på civilingenjörsprogrammet i
bioteknik och det är första gången
jag representerar Umeå Universitet i
styrelsen.

Ser fram emot riktigt bra
bioteknikdagar i höst.

Ses där!!

Hej alla bioteknologer! Jag heter
Fanny Asbaghi och sitter som kassör
i BTS styrelsen och i
Bioteknikdagarnas projektgrupp. Jag
går mitt sista år på
Civilingenjörsprogrammet i
Bioteknik med inriktning på
växtbioteknik och det här är mitt
tredje år som representant från Umeå
Universitet i BTS styrelsen. Jag är
jättetaggad på att Bioteknikdagarna
äntligen kommer hållas i Umeå i år
och jag hoppas att ni är lika taggade.
KRAM!
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Lund

Hejsan hoppsan! Vi är två
sprudlande töser som pluggar vårt
tredje år på K-sektionen på LTH. År
2000 kom vi båda till världen, fast i
varsin ände av detta avlånga land,
därefter döptes vi till Ida respektive
Kajsa. Förutom att dela födelseår har
vi även gemensamt att vi båda härrör
från en stad på H. Ida kommer från
den vackra kuststaden Helsingborg,
där hon brukar simma i det salta
vattnet. Kajsa har åkt ända från
Haparanda för att äntligen få se
tätbebyggelse.

I styrelsen sitter Ida som
marknadsföringsansvarig och Kajsa
som en av de näringslivsansvariga.
Vi ser mycket fram emot att jobba
med BTS det här året och vi är
såklart även otroligt taggade på
BTD, som detta år hålls i Umeå!
(Kajsa får äntligen återvända hem till
norrland, och Ida får chansen att dra
ner på skånskan)

Vi båda spenderar mycket av vår

lediga tid i stallet och på de många
nationer som finns här i Lund. En
annan kul grej som sker i Lund det
här året är Lundakarnevalen, vilket
är en, var fjärde år, återkommande
karneval där cirka 5000 studenter
engagerar sig för att göra den till
årets bästa evenemang! Det betyder
alltså att denna vår inte bara bjuder
på restriktionslösa (peppar peppar)
Skvalborg, Kvalborg, Valborg,
Finalborg….. Hospitalborg, men
även tre karnevaldagar fyllda med
massa skoj!

Ha det bäst!
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Uppsala

Hej allihop!! Hoppas ni är lika
taggade på BTD och Umeå som vi
är!! Vi heter Emelie och Erica och
representerar Uppsala i BT styrelsen
i år!

Vi pluggar båda vårt andra år på
bioteknik och representerar posterna
ledamot respektive
informationsansvarig.

Hoppas vi ses i höst :)

Det var allt för denna gång!

Kicka gärna in vår hemsida
https://bioteknikstudenterna.se/där
du kan hålla dig uppdaterad om vad
som händer i BTS. Missa inte heller
att följa  vår facebooksida BTS -
Bioteknikstudenterna eller vår
instagram, Bioteknikstudenterna
för  mer info!

Vi önskar alla en fortsatt härlig
vår!
Hälsningar BTS-styrelsen
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