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Verksamhetsberättelser 2017 

BTD 
Projektledare Oliver Possnert och Vice projektledare Matilda Niemi (Kassör BTS) har 

under verksamhetsåret 2017 tillsammans med en egen tillsatt projektgrupp arbetat med 

att förbereda samt arrangera Bioteknikdagarna (BTD) på Uppsala universitet. I snitt 

hölls ett projektmöte/vecka med alla i projektgruppen. Följande aktiviteter har utförts: 

 

Läsperiod 3 (Januari – Mars) 
● Bestämt datum för BTD. 
● Ordnat mail-adresser till projektgruppen, facebook-sidor och liknande. 
● Skapat lista och kontaktat företag och forskare som önskades delta i studiebesök, 

mässa och/eller föreläsning. 
● Tilldelat postspecifika uppdrag inom projektgruppen. 
● Arbetat efter en att-göra-lista med alla aktiviteter som krävdes för att BTD skulle 

kunna arrangeras. 
● Ha teambuilding. Prata igenom mål, visioner och ambitioner. 
● Designat en logga med tillhörande designprofil. 
● Införskaffade tygmärken, tygpåsar och huvtröjor. 

Läsperiod 4 (April – Juni) 
● Tog fram ett schema för BTD. 
● Ordnade boende och andra lokaler för BTD. 
● Medlat och kommit överens med företag som önskde ställa upp på BTD genom 

samarbetsavtal. 
● Skapat ett informationsblad med alla aktiviteter och tillhörande information för 

BTD. 
● Tillsatte en arbetsgrupp som nyttjades som funktionärer under BTD. 
● Efterfrågat och tagit emot sponsring från programrådet. 
● Uppdatera hemsidan bioteknikdagarna.org med allt material (logga, schema  och 

bra info inför BTD). 
Läsperiod 1 (Augusti – Oktober) 

● Gjorde en digital affisch för marknadsföring på andra lärosäten. 
● Började ta in anmälningar och betalningar.  
● Ordnade en facebook-grupp till BTD-deltagarna. 
● Gör ett timme-för-timme-schema där det stod vad alla i projektgruppen skulle 

göra och när under BTD. 
● Delade ut studiebesök till besökarna för BTD. 

Läsperiod 2 ( November – December) 
● Arrangera BTD. 
● Skickade ut enkät för utvärdering till BTD-deltagarna samt företagen och 

forskare. 
● Skriva testamenten. 

  

Bioteknikdagarna 
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Under Bioteknikdagarna tog vi emot 140 studenter från fem olika lärosäten runt om i 

Sverige. Vi ordnade boende åt samtliga gäster på skolor i tre nätter, trots att arbetet för 

att hitta ett boende påbörjades tidigt på året hittades inget bra alternativ för alla tre 
nätter och besökarna fick lov att byta boende en gång. Eventet pågick i fyra dagar 
(torsdag-söndag) där samtliga gäster fick mat och erbjöds att delta i ett antal olika 
aktiviteter. Under dessa fyra dagar anordnade vi föreläsningar från både forskare och 
företagsrepresentanter, en arbetsmarknadsmässa (Genvägen), en finsittning och en 
fulsittning, en pubrunda samt studiebesök på både Uppsala universitet och hos företag 
och ett case. Studenter från Uppsala hade möjlighet att delta på arbetsmarknadsmässan, 
föreläsningarna, finsittningen samt delvis i övriga aktiviteter om de engagerade sig i 
arbetsgruppen. Detta var uppskattat och förslagsvis kan studenter från arrangerande 
lärosäte engageras ännu mer i framtida event. 
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Oliver Possnert     Matilda Niemi   
Projektledare BTD 2017     Kassör 2017 
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BTS 
Verksamhetsåret  för BTS-styrelsen startade med en överlämningshelg i Uppsala. Alla 

kunde inte närvara vid överlämningen men nya styrelsen diskuterade planer inför det 

kommande året. Styrelsen 2017 hade sitt första styrelsemötet den 3e april 2017. Det 

saknades då representanter från Chalmers tekniska högskola. Dessa vakanta platser 

fylldes senare under året. Även en representant tillkom från Umeå universitet.  

Styrelsen 2017 tog det gemensamma beslutet att inte vidareutveckla organisationen 

utan lägga fokus på att upprätthålla verksamheten och vara stöd till projektgruppen för 

Bioteknikdagarna.  

Styrelsen har haft möte cirka en gång i månaden samt hållit vår- och höstmöte enligt 

organisationens stadgar. Vårmötet hölls 11e maj 2017 på KTH och sändes via Skype till 

övriga medlemslärosäten. Höstmötet hölls i Siegbahnsalen på Uppsala universitet den 

18 november 2017 under årets Bioteknikdagarna.  

Styrelsens mapp på Google Drive försvann i slutet av året. Nuvarande styrelse jobbar för 

att samla ihop den förlorade informationen.  
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Jenny Sjöström     
Ordförande BTS 2017  


