Kemi- och Biotekniksektionen
Höstterminsmöte 2 2016

Protokoll (1)

KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kemi- och Biotekniksektionens andra Höstterminsmöte. Mötet äger rum klockan 17.15-23.00 onsdagen den 23:e
november och klockan 17.15-23.00 torsdagen den 24:e november 2016 i KC:A.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

TFMÖ

Tim Djärf förklarade mötet öppnat klockan 17:39.

§ 2.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 3.

Närvaro och Adjungeringar

Mötet godkände närvaro och adjungeringar enligt
bilaga 5.1-5.2

§ 4.

Fastställande av dagordning

Tim Djärf yrkade på
att flytta punkten §9b till efter §9k.
Kristina Sturk yrkade på
att flytta §9b till efter §9c.
Emil Thorselius yrkade på streck i debatten.
Mötet beslutade att inte dra streck i debatten.
Moa Larsson yrkade på
att flytta §9b till efter §9d.
Kristina Sturk drog tillbaka sitt yrkande.
Flytt av §9b till efter:
§9k ställdes mot §9d.
Mötet valde §9d.
§9d ställdes mot avslag.
Mötet beslutade att flytta §9b till efter §9d och ändra
dagordningen därefter.
Mötet beslutade att godkänna den framvaskade
dagordningen.

§ 5.

Justering
a. Val av tvenne justerare och tillika
rösträknare

Viktor Persson och Erik Bergman valdes till justerare.

b. Datum för justering

Protokollet ska vara justerat och påskrivet den 8 december.

________ ________ ________ ________
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§ 6.

Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1)

Protokoll (2)
Tim Djärf föredrog protokollet från första
Höstterminsmötet.
Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 7.

Styrelsens förslag på Rambudget inför
Verksamhetsåret 2017 (Bilaga 2.1–2.2)

Ekonomisk information är exkluderad från denna version. Vänligen
kontakta k-styrelse@tlth.se för att få tillgång till denna information.

Tim Djärf yrkade på 10 min paus efter
punkt §8b.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande om paus.
§ 8.

Val
a. Valberedningen informerar

Valberedningen presenterade sig.
Valberedningens Ordförande Ebba Fjelkner berättade hur
Valberedningen jobbat under hösten.

b. Beslut om valförfarande

Tim Djärf yrkade på
att ha valförfarandet enligt policy för funktionärsval
(styrelse 5 min/ övriga 3 min presentation) och låta tiden
för diskussion för styrelseledamöter vara oändlig samt för
övriga poster 15 minuter.
Kristina Sturk ansåg att det skulle vara bra med mer än 5
minuters diskussion för poster som får många
motkandidaturer.
Moa Larsson föreslog att diskussionstiden skulle kunna
sättas beroende på antal motkandidaturer.
Marika Arvidsson yrkade på
att alla kandidater till Styrelsen ska presentera sig för mötet
oavsett antal motkandidater.
Simon Lundegard yrkade på
att Phøset skall hålla presentation oberoende av antalet
sökande till posterna.
Emil Thorselius yrkade på
att även övriga funktionärer får obestämd diskussionstid.
Tim Djärfs yrkande ställdes mot Emil Thorselius yrkande.
Mötet valde Tim Djärfs yrkande.
Marika Arvidssons yrkande ställdes mot Tim Djärfs
yrkande.
Mötet valde Marika Arvidssons yrkande.
Tim Djärfs yrkande ställdes mot Simon Lundegards
yrkande.
Mötet valde Simon Lundegards yrkande.

________ ________ ________ ________
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Protokoll (3)
Mötet beslutade att diskussion för styrelseledamot inte
skulle ha någon tidsbegränsning, övriga poster 15
minuter. Samt att Styrelseledamöter och Phøs skall
hålla tal oavsett antal motkandidaturer.
Tim Djärf lyfte frågan om alla kandidater skall få samma
frågor ställda till sig eller att det ska vara fria frågor.
Moa Larsson ansåg det mer rättvist att alla kandidater får
samma frågor. Kristina Sturk ansåg att det borde vara
samma underlag för att skapa samma förutsättningar för
alla kandidater till samma post.
Maria Ekerup påpekade att vissa frågor ibland blir ställda
specifikt till en kandidats tal och då inte passar till nästa
kandidat.
Viktor Persson tyckte att det skulle vara bra med fria frågor
och att det då även finns chansen att lyfta de frågorna som
är viktiga om man finner så.
Moa Larsson uppmuntrade mötet till att ställa så lika frågor
som möjligt, för att det skulle bli så rättvist som möjligt och
därmed lättare att jämföra olika kandidater.
Samma frågor för samtliga kandidater ställdes mot fria
frågor.
Mötet beslutade att låta mötet ställa fria frågor till de
olika kandidaterna.

Mötet adjungerades 19:07.
Mötet återupptogs 19:20.
§ 9.

Val av Sektionsstyrelse (Bilaga 3 & 5)
a. Ordförande

Dennis Bogren var Valberedningens förslag till
Ordförande.
Daniel Espinoza motkandiderade.
Tim Djärf yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet valde Dennis Bogren till Ordförande på Kemioch Biotekniksektionen 2017.

Tim Djärf yrkade på
att ta matpaus i 50 minuter.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.
Mötet adjungerades 20:26.
Mötet återupptogs 21:15.
b. Skattmästare

Maria Ekerup var Valberedningens förslag till Skattmästare.

________ ________ ________ ________
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Protokoll (4)
Tim Djärf väckte ordningsfråga om jäv. Ordningsfrågan
lämnades utan åtgärd då mötet inte ansåg att det vara ett
problem.
Hanna Danielsen yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet valde Maria Ekerup till Skattmästare på Kemioch Biotekniksektionen 2017.

c. Sekreterare

Manfred Klug var Valberedningens förslag till Sekreterare.
Dennis Bogren yrkade om sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet valde Manfred Klug till Sekreterare på Kemioch Biotekniksektionen 2017.

d. Vice Ordförande

Malin Nilsson var Valberedningens förslag till Vice
Ordförande.
Zackarias Söderlund motkandiderade via Skype.
Tim Djärf yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet valde Malin Nilsson till Vice Ordförande på
Kemi- och Biotekniksektionen 2017.

Kristina Sturk yrkade på
att ajournera mötet till 17:15 den 24
november.
Roman Lord yrkade på
att ajournera mötet efter §9 till 17:15 den
24 november.
Moa Larsson yrkade på
att ajournera mötet efter §9f till 17:15 den
24 november.
Kristina Sturk jämkade sig med Moa
Larsson.
Viktor Persson yrkade på
att ajournera mötet efter §9g till 17:15 den
24 november.
Mötet avslog alla yrkanden om att
ajournera mötet.
e. Studierådsordförande

Frida Heskebeck var Valberedningens förslag till
Studierådsordförande.
Linnéa Petersson motkandiderade.
Tim Djärf yrkade på sluten votering.

________ ________ ________ ________
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Protokoll (5)
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet valde Frida Heskebeck till
Studierådsordförande på Kemi- och
Biotekniksektionen 2017.

Tim Djärf yrkade på
att ajournera mötet till den 24 november.
Mötet avslog Tim Djärfs yrkande.
f. IKG-ordförande

Valberedningen hade satt posten till V.A. Kant.
Emma Månsson motkandiderade.
Tim Djärf yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet valde Emma Månsson till IKG-ordförande på
Kemi- och Biotekniksektionen 2017.

g. Källarmästare

Hanna Josefsson var Valberedningens förslag till
Källarmästare.
Tim Djärf yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet valde Hanna Josefsson till Källarmästare på
Kemi- och Biotekniksektionen 2017.

h. AktivitetsOrdförande

Valberedningens förslag drog tillbaka sin nominering och
posten var därför V.A. Kant.
Tage Rosenqvist motkandiderade.
Daniel Espinoza motkandiderade.
Mötet drog streck i debatten.
Tim Djärf yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet valde Daniel Espinoza till Aktivitetsordförande
på Kemi- och Biotekniksektionen 2017.

Mötet valde att ajournera mötet klockan
00:45 till 17:15 den 24 november.
Mötet återupptogs 17:20 den 24 november
2016.
i. Sexmästare

Erik Friberg var Valberedningens förslag till Sexmästare.
Tim Djärf yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet drog streck i debatten.

________ ________ ________ ________
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Protokoll (6)
Mötet valde Erik Friberg till Sexmästare på Kemi- och
Biotekniksektionen 2017.

j. Øverphøs

Julia Södergren var Valberedningens förslag till Øverphøs.
Linnea Gidner motkandiderade.
Mötet drog streck i debatten.
Tim Djärf yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.

Tim yrkade på

Mötet valde Julia Södergren till Øverphøs på Kemioch Biotekniksektionen 2017.

att ta paus i 5 min.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.
Mötet ajournerades 18:25.
Mötet återremitterades 18:32.
k. Informationsmästare

Emma Kihlberg var Valberedningens förslag till
Informationsmästare.
Tim Djärf yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet valde Emma Kihlberg till Informationsmästare
på Kemi- och Biotekniksektionen 2017.

Dennis Bogren yrkade på
att ta 10 min paus.
Mötet biföll Dennis Bogrens yrkande.
Mötet ajournerade 18:51.
Mötet återupptogs 19:01.
§ 10.

Val av SrBK:s Styrelse (Bilaga 3 & 5)

Jonatan Jarnås avsade sig sin nominering som
Evenemangsansvarig.
Johanna Langborger kandiderade till Världsmästare.
Johanna Nilsson kandiderade till Evenemangsansvarig.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump och
samtliga kandidater valdes till funktionärer för
verksamhetsåret 2016.

§ 11.

Val av övriga funktionärer (Bilaga 3 & 5)
a. Industrikontaktgruppen

Anna-Malin Hallberg drog tillbaka sin nominering till Vice
IKG-ordförande med eventansvar.
Erica Forsén kandiderade till Industrikontaktkvinna.

________ ________ ________ ________
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Protokoll (7)
Moa Persson kandiderade till Industrikontaktkvinna.
Therese von Wowern kandiderade till
Industrikontaktkvinna.
Gabriella Haag kandiderade till Industrikontaktkvinna.
Charlotte Vikenborg nominerades till
Industrikontaktkvinna och tackade ja.
Gustav Sondell nominerades till Industrikontaktman och
tackade ja.
Ellen Oscarsson nominerades till Industrikontaktkvinna
och tackade ja.
Johanna Bengtsson nominerades till Industrikontaktkvinna
och tackade ja.
Viktor Persson nominerades till Industrikontaktman och
tackade ja.
Anna Bergman (åk 1) nominerades till
Industrikontaktkvinna och tackade ja.
Erik Vu nominerades till Vice IKG-ordförande med
eventansvar och tackade ja.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump och
samtliga kandidater valdes till funktionärer för
verksamhetsåret 2016.

b. Informationsutskottet

Jacob Bjurenfalk ansade sig sin nominering till Journalist.
Andrea Calais avsade sig sina nomineringar som
Photograph och Da Vinci.
Jacob Bjurenfalk avsade sig sin nominering som Redacteur.
Arvid Lillängen kandiderade till Krabbofix.
Max Viklund kandiderade till Da Vinci.
Jenny Karlsson nominerades till Journalist och tackade ja.
Aurora Halili kandiderade till Photograph.
Louise Bengtsson nominerades till Journalist och tackade ja.
Julia Thomasson nominerades till Redacteur och tackade ja.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump och
samtliga kandidater valdes till funktionärer för
verksamhetsåret 2016.

Erik Bergman yrkade på
att ta matpaus i 45 min.
Mötet biföll Erik Bergmans yrkande.
Mötet ajournerades 19:28.

________ ________ ________ ________
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Mötet återupptogs 20:15.
c. Idrottsutskottet

Protokoll (8)
Axel Andreasson avsade sig sin post som Idrottsförman.
Jonatan Jarnås avsade sig sin post som Idrottsförman.
Jakob Ohlsson kandiderade till Idrottsförman.
Svante Herrlin kandiderade till Idrottsförman.
Albert Anis kandiderade till Idrottsjon – med
tandemansvar.
Ludwig Kaindl kandiderade till Idrottsjon – med
tandemansvar.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump och
samtliga kandidater valdes till funktionärer för
verksamhetsåret 2016.

d. Kommando Gul

Emma Ohlsson kandiderade till Kommandojon.
Anna Bergman (åk1) drog tillbaka sin nominering som
Kommandojon.
Tim Djärf yrkade på sluten votering för valet av Obelix.
Mötet valde att hålla valet av Obelix under sluten votering.
Mötet valde in Roman Lord som Obelix.
Mötet beslutade att välja resterande poster av utskottet
i klump och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för verksamhetsåret 2016.

e. Kulturutskottet

Linda Myhrman kandiderade till Kulturförkvinna.
Gabriella Andersson ansade sig sin nominering som
Kulturtant.
Jerry Guan kandiderade till Obligatorieförman.
Peter Holmqvist kandiderade till Troubadix.
Cecilia Håkansson kandiderade till Troubadix.
Anton Järild nominerades till Kulturtant och tackade ja.
Daniel Espinoza avsade sig sin post som Kulturföman.
Elias Azawee avsade sig sin nominering som Troubadix och
kandiderade till Sångarstridsöverste.
Linnéa Petersson kandiderade till Troubadix.
Ellen Oscarsson yrkade på
att hålla en songbattle för Troubadix och sångastridsöverste
Mötet avslog Ellen Oscarssons yrkande.
Mötet valde in Peter Holmqvist och Linnéa Petersson
som Troubadix.

________ ________ ________ ________
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Protokoll (9)
Mötet valde in Linnéa Tengvall som
Sångarstridsöverste.
Mötet beslutade att välja resterande poster av utskottet
i klump och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för verksamhetsåret 2016.

f. Källarmästeriet

Max Viklund motkandiderade till Pixelfix.
Elias Azawee nominerades till Ortopedix och tackade ja.
Mötet valde in Max Viklund till Pixelfix.
Mötet beslutade att välja resterande poster av utskottet
i klump och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för verksamhetsåret 2016.

Tim Djärf yrkade på
att ta 10 min paus.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.
Mötet ajournerades 22:02.
Mötet återupptogs 22:14.
g. Medaljkommittén

Linnéa Wahlberg drog tillbaka sin nominering till
Medaljkommittén åk 2.
Johanna Forsvall kandiderade till Medaljkommittén åk 1.
Milda Grikainyte kandiderade till Medaljkommittén åk 2.
Kristina Struk kandiderade till Medaljkommittén åk 4.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump och
samtliga kandidater valdes till funktionärer för
verksamhetsåret 2016.

h. Universitetskontaktgruppen

Marika Arvidsson avsade sig posten som Alumniansvarig.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump och
samtliga kandidater valdes till funktionärer för
verksamhetsåret 2016.

i. Phøset

Mötet beslutade att hålla sluten votering.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump och
samtliga kandidater valdes till funktionärer för
verksamhetsåret 2016.

Tim Djärf yrkade på
att ta 10 min paus.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.
Mötet ajournerades 11:15.
Mötet återupptogs 11:26.
j. Sexmästeriet

Robert Hansen Jagrelius motkandiderade till Köksmästare.

________ ________ ________ ________
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Protokoll (10)
Mötet drog streck i debatten.
Tim Djärf yrkade på sluten votering för Sexmästeriet.
Mötet beslutade att hålla sluten votering för hela
Sexmästeriet.
Mötet valde Viktor Halldén och Olle Wikner till
Köksmästare.
Johan Davidsson valdes till Vice Sexmästare.
Mötet valde Emelie Wiklund och Rebecka Svensson
till Hovmästare.
Mötet valde Malin Thituson och Axel Andreasson till
Barmästare.

k. Øvriga poster

Revisorskandidaten lämnade mötet 12:40

Fråga om jäv uppkom angående revisorskandidats
lämplighet för nominering till Revisor på grund av
förhållande till styrelsemedlem. Talman bad
revisorskandidaten att lämna lokalen inför diskussion.
Diskussion hölls.

Revisorskandidaten återkom till mötet
12:50
Tim Djärf yrkade på
att hålla en sluten votering om frågan ifall detta är en
jävsituation.
Voteringen resulterade i att mötet inte ansåg situationen
som jäv.
Tim Djärf, Caroline Svensson, Emil Thorselius, Viktor
Persson och Emma Samuelson reserverade sig mot beslutet
angående att inte anse situationen som jäv.
Maria Ekerup och Malin Nilsson lämnade
mötet 01:18.
Jonatan Jarnås yrkade på att hålla 5 minuter
paus.
Mötet biföll Jonatan Jarnås yrkande.
Mötet ajournerades 01:22.
Mötet återupptogs 01:30.
Malin Nilsson återkom till mötet 01:30.
Emma Månsson lämnade mötet 01:30.
Tim Djärf yrkade om sluten votering.
Malin Nilsson och Dennis Bogren reserverade sig mot
beslutet angående att inte anse situationen som jäv.
Emma Månsson återkom till mötet 01:35.
Kristina Sturk yrkade på
att bordlägga val av Revisorer till ett senare möte.

________ ________ ________ ________
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Protokoll (11)
Erik Bergman drog tillbaka sin nominering till Revisor.
Kristina Sturk drog tillbaka sin nominering till Revisor.
Tim Djärf drog tillbaka sitt yrkande om sluten votering.
Mötet valde att ta posterna till Revisor och
Revisorssuppleant per acklamation.
Mötet valde att vakantsätta båda Revisorposterna.
Mötet valde att vakantsätta båda
Revisorssuppleantposterna.
Tim Djärf motkandiderade till Talman.
Tim Djärf yrkade på
att bordlägga punkten om val av Talman till ett
Styrelsemöte under Styrelsen 2017.
Mötet valde att bifalla Tim Djärfs yrkande.

§ 12.

Val av ledamot till TLTH:s valnämnd

Mötet valde att ta röstning per acklamation.
Mötet valde att vakantsätta posten.

§ 13.

Val av eventuella tilläggsfunktionärer

-

§ 14.

Avsägelser

-

§ 15.

Beslutsuppföljning (Bilaga 4.1)

Ingen åtgärd.

§ 16.

Övriga frågor

-

§ 17.

Meddelanden

Kristina Sturk tackade alla som varit kvar på mötet. Hon
uppmanade alla medlemmar att registrera sig hos Unga
Forskare och påminde om att det kommer vara en
tacksittning för alla funktionärer 2016.
Dennis Bogren önskade grattis till alla nya funktionärer.
Linnéa Wahlgren informerade att IdrU kommer ha
julprovning av öl, vilket kommer presenteras de kommande
dagarna.
Malin Nilsson informerade om KG:s Mystery event den 6
december.
Viktor Persson påminde alla sömniga funktionärer att det är
funkiskaffe på fredag.
Ellen Oscarsson informerade att det finns bilder på
hemsidan från Nollegasquen.
Tim Djärf informerade att där var ett eftersläpp i
Gasquesalen i 6 min till och uppmanade alla att rösta i
Fullmäktigvalet.
Mötet slutade med att tillsammans sjunga en nyskriven HTsång skriven av Johan Davidsson:

________ ________ ________ ________
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Protokoll (12)
Celebratory “HT 2 part two är slut”-låt
Sänk en åtta minttu till
Tjofaderittan HT!
Så blir mötet megachill
Tjofaderittan HT!
Avskyr dessa diskussioner
Lägg ner med dessa fasoner
HT (hej)
HT (hej)
Tjofaderittan HT!
Äntligen är mötet slut
Tjofaderittan HT!
Jublar med ett jävla tjut
Tjofaderittan HT!
Nu så ska vi ut och slira
sänka en och annan bira
HT (hej)
HT (hej)
Tjofaderittan HT!

§ 18.

TFMA

Tim Djärf förklarade mötet avslutat klockan 01:58 den 25
november 2016.

_____________________________ ________

______________________________ ________

Tim Djärf
Talman 2016

Caroline Drabe
Sekreterare 2016

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Erik Bergman
Justerare

Viktor Persson
Justerare

________ ________ ________ ________

