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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens sjätte protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17.15 torsdagen
den 1 oktober 2020 digitalt via Zoom.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens Styrelses sjätte protokollmöte öppnat
klockan 17.17.

§ 2.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 3.

Närvarande

David Bergman, Casper Nisula, Lisa Lindahl, Alma Fahlén
Hammar, Johan Thorsson, Karl Möllerberg och Johan
Hallbeck

§ 4.

Frånvarande

Sofia Bengtsson

§ 5.

Adjungeringar

Arvid Lillängen, Sara Magnusson, Agnes Boberg, Johanna
Leth, Sofie Liljewall, Erik Busk, Sarah Wolfe, Lucas
Carlsson, Emil Hed och Lina El Manira
Mötet valde att adjungera de ovanstående med
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

§ 6.

Val av tvenne justerare

Casper Nisula och Johan Hallbeck kandiderade.
Mötet valde Casper Nisula och Johan Hallbeck till
justerare.

§ 7.

Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8.

Fastställande av dagordning

Alma Fahlén Hammar informerade att det inkommit ett
flertal sena handlingar, samt att hon till det föregående
protokollmötet och detta bifogat en tom
beslutsuppföljning trots att den ska innehålla en punkt
från Vårterminsmötet.
Alma Fahlén Hammar yrkade på
att lägga den korrekta beslutsuppföljningen kallad bilaga
21 till handlingarna
att behandla denna tillsammans med bilaga 20
att behandla bilaga 26 under § 28. Rapporter.
att lägga bilaga 22 till handlingarna som § 18.
att lägga bilaga 23 till handlingarna som § 19.
att lägga bilaga 24 till handlingarna som § 24.
att lägga bilaga 25 till handlingarna som § 28.
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och
att justera numreringen därefter.

Mötet valde att fastställa den framvaskade
dagordningen.
§ 9.

Föregående protokoll (Bilaga 1)

Mötet valde att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

§ 10.

Avsägelser

Inga avsägelser inkom.

§ 11.

Fyllnadsval

Inga kandidater till fyllnadsval inkom.

§ 12.

Godkännande av utlägg/inköp
a. ØverpHøs (Bilaga 2)
Föredragare: Sofie Liljewall
Sofie Liljewall lämnade mötet klockan
17.27.
b. Mässansvarig (Bilaga 3)
Föredragare: Malin Strandmark
Adam Jacobsson Trönndal anlände till
mötet klockan 17.28.

Sofie Liljewall föredrog utlägget enligt bilaga 2.
Mötet valde att godkänna utlägget.

Karl Möllerberg föredrog utlägget enligt bilaga 3.
Mötet valde att godkänna utlägget.

Mötet valde att adjungera Adam
Jacobsson Trönndal med närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt.
c. Kassör (Bilaga 4)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindahl föredrog utlägget enligt bilaga 4.

Andrea Öhlander klockan 17.29.
Mötet valde att adjungera Andrea
Öhlander med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt.

Mötet valde att godkänna utlägget.

§ 13.

Meddelanden

Erik Busk meddelade att nomineringsperioden till
Fullmäktige snart öppnar.

§ 14.

Ekonomisk statusrapport
(Bilaga 5.1–5.2)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindahl föredrog informationspunkten enligt bilaga
5.1–5.2.

David Lundberg anlände till mötet
klockan 17.35.
Mötet valde att adjungera David
Lundberg med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt.
§ 15.

Information angående en planerad
motion rörande omstrukturering av
Sexmästeriet (Bilaga 6)
Föredragare: Casper Nisula

Casper Nisula föredrog informationspunkten enligt bilaga
6.
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§ 16.

Motion angående avslut av
projektgruppen K-sektionens
Dansgrupp (Bilaga 7)
Föredragare: Andrea Öhlander

Andrea Öhlander föredrog motionen enligt bilaga 7.
David Bergman meddelade att han tyckte att det var kul
att det gått bra för projektgruppen trots Coronapandemin.
Mötet valde att bifalla motionen.

§ 17.

Motion angående uppstart av
projektgruppen K-sektionens
Dansgrupp hösten 2020 (Bilaga 8)
Föredragare: Andrea Öhlander

Andrea Öhlander föredrog motionen enligt bilaga 8.
David Bergman frågade om projektgruppen tog betalt för
danstillfällena förra gången. Andrea Öhlander svarade att
de förra gången tog betalt men att de gången innan dess,
den första gången inte gjorde det. Hon sade att
anledningen till varför de tog betalt var för att
projektgruppen inte visste att de skulle få kompispris av
lokaluthyrarna. Hon sade att gratisbiljetter ökar intresset
och gör att man känner att man inte binder upp sig på
något. Lisa Lindahl sade att en anledning också var för att
det såg ut som att det inte var så mycket pengar i
Projektfonden som det egentligen fanns, eftersom det
skett ett misstag i ekonomin.
Mötet valde att bifalla motionen.

Ida Söderberg anlände till mötet
klockan 17.46.
Mötet valde att adjungera Ida
Söderberg med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt.
§ 18.

Revidering av projektet Dam- &
Herrsittning (Bilaga 22)
Föredragare: Erik Fajersson

Julia Ahlbom anlände till mötet
klockan 17.59.
Mötet valde att adjungera Julia
Ahlbom med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt.

Johan Thorsson föredrog motionen enligt bilaga 22.
David Bergman sade att han tycker att det är ett rimligt
beslut att ändra skjuta på sittningarna och att om de
engagerade kommer att få ut mer av eventen om de väntar
tills Coronapandemin ser bättre ut. Han sade att det är
onödigt att sätta slutdatumet i mars då det sker mycket i
början av året och att ett ännu senare slutdatum ger större
möjligheter. Johan Thorsson svarade att projektgruppen
har som mål att hålla sittningen i slutet av januari men att
han också tycker att det är bättre att ha mer svängrum.

David Bergman yrkade på
att ändra slutdatumet till 31 maj i motionens enda att-sats.
Mötet valde att bifalla David Bergmans yrkande.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

§ 19.

Motion angående uppstart av en
projektgrupp för Jubileumsspexets
funktionärer (Bilaga 23)
Föredragare: Adam Jacobsson Trönndal

Adam Jacobsson Trönndal föredrog motionen enligt
bilaga 23.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 6
Protokoll (4)

.
Malin Strandmark anlände till mötet
klockan 17.55.
Mötet valde att adjungera Malin
Lundberg med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt.

Lisa Lindahl frågade angående projektgruppens slutdatum.
Adam Jacobsson Trönndal svarade att det var fel och sade
att slutdatumet skulle vara i november och inte september.
Lisa Lindahl yrkade på
att ändra slutdatumet till 15 november.
Mötet valde att bifalla motionen.

§ 20.

Motion angående utökande av
Skyddsutskottet (Bilaga 9)
Föredragare: Lina El Manira och
Elsa Blomskog

Lina El Manira föredrog motionen enligt bilaga 9.
Casper Nisula frågade hur miljösamordnarens arbete ser ut
resten av året, med tanke på första delen av året då
miljömål ska bakas in i verksamhetsplanerna. Lina El
Manira svarade att arbetsbelastningen därefter inte är så
hög förutom att miljösamordnaren ska sammanställa
miljöarbetet till Sektionsgrodan, att det arbetet får dra ut
på tiden hur mycket man vill men att det är klart till
sommaren. Hon sade att när miljösamordnaren väl har
haft kontakt med Sektionsgrodan innan sommaren så kan
man jobba på förbättringar redan till hösten och att
arbetsbelastningen över året är ganska ojämn.
David Bergman sade att man har mer resurser och driv
om man är två som delar samma post. Han sade att ett
utökande av Skyddsutskottet kan göra att utskottet kanske
kan anordna fler event eller jobba mer med miljöarbetet
och att han tycker att det är en bra och rimlig idé som
kommer vara bra för Sektionen.
Johan Hallbeck sade att han tycker att det är en bra idé
och att Skyddsutskottet är viktigt. Han sade att han tycker
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar om att bifalla
motionen.
Karl Möllerberg sade att ändringen är bra och att det kan
uppmana fler att söka posten. Han sade att posten kan låta
stor och seriös men att utökandet kan öka söktrycket.
David Bergman yrkade på
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar där Styrelsens åsikt
är att motionen borde godkännas och med en bakgrund
som förklarar varför de anser detta.
Mötet valde att bifalla David Bergmans yrkande.

§ 21.

Motion angående K-sektionens
koppling till fossil industri (Bilaga 10)
Föredragare: Emil Hed och Lina El
Manira

Emil Hed föredrog motionen enligt bilaga 10.
Karl Möllerberg frågade angående formuleringen kring att
kunna koppla företag till fossil industri. Han undrade var
gränsen för denna koppling dras och om gränsen går vid
oljeraffinaderier eller företag som använder polyeten i sina
förpackningar. Emil Hed svarade att det är svårt att dra
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den gränsen och att det kanske går att formulera tydligare
men att dra en gräns vid oljeraffinering är en bra start.
Arvid Lillängen frågade om motionärerna pratat med
Näringslivsutskottet eller Mässutskottet när de skev
motionen. Emil Hed svarade att de inte gjort det men att
motionen skrevs ganska snabbt och att de jättegärna vill
ha feedback och få saker att hända genom att prata om
det.

Kajsa Wahlgren anlände till mötet
klockan 18.12.
Mötet valde att adjungera Kajsa
Wahlgren med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt.

David Bergman sade att Preem dragit tillbaka sin ansökan
om utbyggnaden i Lysekil och frågade om det påverkar
motionärernas hållning. Emil Hed svarade att de står kvar
och att det är en jättebra sak att de tagit avstånd. Han sade
att det kanske är för att det är dags att kolla på detta ämne
mer och att han ser det som ett positivt tecken.

Lisa Lindahl sade att hon håller med om att miljön är
viktig men att dilemmat också ligger i att Preems bidrag till
Sektionen är avgörande. Hon sade att om man vill ha en
verksamhet så är det ganska svårt att inte ta emot det.
Johan Hallbeck sade att han tycker att det är en bra fråga
som man ska diskutera och att det kan leda till mycket
diskussion om Sektionens miljöpolicy. Han sade att det
kanske är bra att ha workshops om ämnet senare och att
han håller med Lisa Lindahls yttrande.
Sekreterare Alma Fahlén Hammar meddelade att hon
jobbat för Preem i två somrar och att hon därför kan
anses vara jävig. Hon sade att hon ville berätta detta så att
det inte kommer fram i efterhand och att hon ska hålla sig
så neutral som möjligt men att justerarna får ha detta i
åtanke när de tittar på protokollet.
Casper Nisula sade att han håller med om att miljön är en
viktig fråga. Han sade också att motionens sista att-sats är
väldigt vag och att motioner ska innehålla mer konkreta
yrkanden.
Sara Magnusson sade att hon håller med om allt som sagts
innan. Hon sade att hon hade uppskattat om
motionärerna pratat med henne som Näringslivsansvarig
eller Malin Strandmark som är Mässansvarig innan de
skrev motionen. Hon sade att om motionärerna hade fört
en dialog med dem innan så hade Näringslivsansvarig och
Mässansvarig kunnat förmedla att det inte finns en lång
lista med företag att samarbeta med. Hon tillade att det
inte finns några som slänger pengar på Sektionen och att
det enligt Sara Magnusson och Malin Strandmark inte
kommer att gå att avveckla samarbetet med Preem rent
pengamässigt på grund av detta speciella år. Hon sade
också att motionen är ett bra initiativ och att hon tycker
att det är klart man ska bry sig om miljön.
Malin Strandmark sade att hon, Sara Magnusson samt Karl
Möllerberg diskuterat samarbetet med Preem och den
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Andrea Öhlander lämnade mötet
klockan 18.19.
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nyhetsrapportering som handlat om företaget. Hon sade
att Sektionen i år inte har möjlighet att avveckla
samarbetet och att företag som till exempel Akzo Nobel
och Perstorp är företag som inte heller direkt klassas som
miljövänliga. Hon frågade retoriskt om Sektionen måste
avsluta de samarbetena också och sade att det inte
kommer att gå.
Karl Möllerberg sade att Sektionen försöker sträva efter
att samarbeta med företag som är relevanta för det
Sektionsmedlemmarna studerar till och att Preem är
relevanta för de utbildningarna. Han sade att världen
kommer att behöva ställa om från fossil olja till
förnyelsebara energikällor och att det just nu finns många
företag som är kopplade till olja och få till förnyelsebara
ämnen. Han sade att företag som jobbar med
förnyelsebart just nu befinner sig i uppstarten och att
Sektionen jobbar med att försöka få med sådana företag
på KULA men att Sektionen, för att den ska kunna gå
runt, måste samarbeta med större och fossilbaserade
företag. Han tillade att Miljöbron brukar stå på KULA och
att de endast betalar en symbolisk summa för sin
monterplats, vilket är en avvägning som gjorts för att
Sektionen får in pengar från andra företag.
Emil Hed sade att det såklart är en stor del av alla pengar
som kommer ifrån Preem, att ett avslutat samarbete med
dem skulle leda till att Sektionen får mycket mindre pengar
och att detta kommer att påverka nollningen och annat.
Han sade att han förstår att det är många företag som
kontaktas vare år men att det kanske inte är så många
företag som kontaktar Sektionen för att vi redan har
samarbeten med andra företag. Han sade att
Sektionsmedlemmarna kanske får tänka på vad dessa
pengar kommer ifrån när de har det kul och leker på
nollningen och att det som motionen föreslår är något
som skulle ta lång tid att jobba med. Han sade också att
det kanske är bättre att ta ett beslut när det lugnat ner sig
men att det kanske inte är bra att resonera kring att
Sektionen inte kommer att ha tillräckligt med pengar om
man avslutar samarbetet med Preem.
Karl Möllerberg sade att han vill kommentera
formuleringen som föreslås läggas till i Reglementet. Han
sade att den kan bli väldigt begränsande om man tolkar
den strikt och att större delen av Sektionens sponsorer på
grund av det kan försvinna. Han sade också att framtida
Nämnder, Näringslivsutskott och andra på grund av den
kanske känner att de inte kan kontakta något företag. Emil
Hed svarade att det behövs tydlighet och att han absolut
är med på att se över formuleringen.
Sara Magnusson sade att hon också vill ändra
formuleringen för att det som står i motionen innebär att
Mässutskottet och Näringslivsutskottet kommer att
behöva sålla bland företag och att det blir tungt arbete.
Hon sade att det just nu inte finns någon annan källa för
Sektionen att få de pengarna som fås av Preem och att
hon förstår att det är oljepengar men att Sektionen måste
gå runt, vilket Sektionen inte gör utan dem just nu. Emil
Hed sade att han är öppen för att frågan är rimligare att ta
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när läget är mer stabilt men att Sektionen måste vara
förberedd på att det är en förlustidé att byta ut en stor
sponsor och att han tycker att det är värt det.
Johanna Leth sade att hon tycker att det är en viktig
diskussion att hålla men att hon inte vet om en motion är
rätt sätt att föra diskussionen på Sektionen. Hon sade att
de diskuterande parterna började prata väldigt mycket om
framtiden och att den är svår uttydd. Hon sade också att
hon tror på att flytta denna diskussion och anordna
workshops med Mässutskottet och Näringslivsutskottet.
Johanna Leth sade att det är en stor omställning som
behöver göras över tid och att det inte kan göras som
motionen ser ut nu. Emil Hed svarade att förändringen
inte är något som kan göras över en natt och att det säkert
finns bättre sätt som han inte visste om innan motionen
skrevs. Han sade också att Sektionen måste börja
någonstans samt att ha det nedskrivet i en motion hjälper
men inte kommer att lösa det och att han personligen inte
vet vilket annat sätt som hjälper.
David Bergman sade att det inte nödvändigtvis är så att
det är just nollningsbudgeten som skulle kapas om
samarbetet avslutas. Han sade att det är väldigt kloka
argument som har framförts och att han kan hålla med om
att grundtanken är väldigt god samt att Preem som företag
inte ligger bra i tiden. Han sade också att det, som Malin
Strandmark och Sara Magnusson sagt, just nu inte är lätt
att få in pengar och att motionen därför inte heller ligger
rätt i tiden. David Bergman sade även att det han tyckt
varit bäst hade varit att tanken fick ta sin tid och att
motionärerna pratat med alla som är involverade i och
därefter skicka in en utförligare motion till
Vårterminsmötet. Han sade att stå utan stor inkomst i
Coronatider inte är strategiskt försvarbart, även om det är
bra för miljön. Han tillade att han tycker att frågan är
viktig och att Sektionen borde ha långsiktiga miljömål.
Karl Möllerberg sade att han tycker att det är bra att
frågan lyfts och arbetet med den kommit igång men att
sätta krav i Reglementet är ett starkt ställningstagande och
att det finns lägre styrdokument som passar bättre att
motionera kring.
David Bergman upplyste om att han pratat med
Teknologkårens Kårordförande som också sade att det är
tufft att ha miljökraven i Reglemente och att det passar
bättre att ha det i en policy samt att Kåren har etiska krav
för företag de samarbetar med i sin policy för ekonomi.
Johan Hallbeck sade att han tycker att Styrelsen ska skriva
ett motionssvar som förklarar hur diskussionen gått och
att Styrelsen rekommenderar att avslå motionen som den
ser ut nu men att Styrelsen också uppmanar motionärerna
att skicka in en genomarbetad motion till
Vårterminsmötet.
Agnes Boberg sade att hon, som tidigare Mässkontakt,
anser att Mässutskottets uppgift är att visa upp
jobbmöjligheter för studenter och att även om olja inte är
bra för miljön så är det en framtida arbetsmöjlighet för
studenter. Hon sade att Preem kommer att finnas kvar
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Josefin Nordqvist anlände till mötet
klockan 18.36.
Mötet valde att adjungera Josefin
Nordqvist med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt.

oavsett om Sektionen är emot eller ej och att ett avslutat
samarbete innebär att Mässutskottet inte kan visa upp att
det går att jobba med miljöfrågorna på Preem och för att
de ska bli miljövänligare. Agnes Boberg sade även att
eftersom Preem är en stor arbetsmöjlighet för många och
frågade retoriskt hur de annars ska kunna bli mer
miljövänliga om sådana som oss inte hjälper till. Emil Hed
svarade att det inte är som så att folk kommer att sluta
jobba på Preem för att Sektionen som studentförening
inte kommer att samarbeta med dem. Han sade att det är
beror på var man vill ställa sig i frågan och att det också är
ett politiskt ställningstagande i sig att samarbeta med dessa
företag samt att folk kommer att hitta dit ändå.

Sara Magnusson sade att hon inte vet om hon tycker att
ämnet ska behandlas som en motion men att det borde
anordnas möten med Mässutskottet och
Näringslivsutskottet så att dessa kan ha med frågan i sina
verksamhetsplaner i framtiden istället för att det blir ett
tvång kring vilka företag Sektionen får samarbeta med, om
något som liknar Coronapandemin skulle hända igen.
Johan Hallbeck yrkade på

David Lundberg lämnade mötet
klockan 18.36.
Sofia Fureby lämnade mötet klockan
18.40.

Emil Hed och Lina El Manira
lämnade mötet klockan 18.44.
§ 22.

Motion angående ändring av
Reglemente (Bilaga 11)
Föredragare: Lucas Carlsson och Carl Craft

att Styrelsen skriver ett motionssvar med en bakgrund
kring hur diskussionen förts, en uppmaning att
motionärerna ska omarbeta motionen till Vårterminsmötet
och med rekommendationen att motionen avslås.

Emil Hed frågade om det finns möjlighet att frågan
diskuteras utan att det är som en motion. David Bergman
svarade att motionen ligger till Höstterminsmötet och att
ett tillbakadragande av motionen kan ske på mötet. Alma
Fahlén Hammar upplyste om att det går att anmäla övriga
frågor på mötet.
Mötet valde att bifalla Johan Hallbecks yrkande.

Lucas Carlsson fördrog motionen enligt bilaga 11.

Wilmer Lindelöw anlände till mötet
klockan 18.48.
Mötet valde att adjungera Wilmer
Lindelöw med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.

Casper Nisula frågade hur utskottet planerar att sälja
merchen. Lucas Carlsson svarade att de tänkt att det ska
göras nästa år och att de dels kan titta på hur M-sektionen
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gör eller hur Informationsutskottet gör när Druiden har
sin release. Han sade att en idé är att Prylmästeriet har
något event två gånger i månaden men att detaljer kring
försäljningen avsiktligen lämnas öppet i Reglementet.

Sofie Liljewall lämnade mötet klockan
18.50. Julia Ahlbom lämnade mötet
runt samma tid.

Björn Abrahamsson anlände till mötet
klockan 18.54.
Mötet valde att adjungera Björn
Abrahamsson med närvaro-,
yttrande-, och yrkanderätt.

Lisa Lindahl frågade vad som räknas till merchen och
undrade om det även inkluderar pins och tygmärken.
Lucas Carlsson sade att motionärerna tänkt det som ett
brett begrepp och att det även inkluderar ouveraller. Han
sade att det står i motionen att försäljningen med fördel
kan delas med andra utskott och att det räknas som ett
samarbete men att Prylmästeriet har huvudansvaret.

Karl Möllerberg frågade om motionärerna har funderat på
att Prylmästeriet kanske sköter lagerhållning men att
merchen säljs av Kafémästeriet. Han sade att
Prylmäsyeriets budget då kommer att vara väldigt negativ
och Kafémästeriets väldigt positiv men att det är samma
pengar. Han frågade om det är något som är av intresse
eller om utskottet vill stå för försäljningen själva. Lucas
Carlsson svarade att Kafémästeriet när han diskuterat med
dem velat behålla försäljningen av ouveraller och märken
för att det är kul att kunna köpa varje dag och att
anledningen till att motionen skrevs var för att en budget
för merch behöver petas in i rambudgeten och att
Prylmästeriet i år ville syssla med merch men att det inte
fanns plats i rambudgeten. Han sade att motionärerna vill
hålla Reglementet medvetet vagt och kunna besluta till
nästa år beroende på vad Kafémästeriet och Prylmästeriet
vill.
Lisa Lindahl frågade motionären om han menar att
Kafémästeriet och Prylmästeriet 2020 bestämmer vilka
som ska sälja år 2021, det vill säga att utskottet året innan
bestämmer för efterträdande eftersom rambudgeten redan
är satt när nästa års utskott går på sina poster. Lucas
Carlsson sade att han uttryckt sig något oklart men att det
han eftersträvade var att skapa större flexibilitet. Han sade
att han personligen skulle tycka att det var smidigare om
Prylmästeriet tog över hela försäljningen och att det kan
vara värt att diskutera om det ska vara en flytande
uppdelning eller ej.

Josefin Nordqvist sade att det är bättre att lägga ansvaret
på ett utskott eftersom det kommer bli problem med
rambudgeten.
Johan Hallbeck ställde en öppen fråga om det hade varit
möjligt att lägga in i iZettle att merchförsäljningen kopplas
till Prylmästeriets budget eftersom de kanske främst vill
skapa merchen och Kafémästeriet främst sälja. Lisa
Lindahl svarade att det är fullt möjligt och att det är hon
som bokför alla intäkter som kommer in från iZettle.
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David Bergman sade att han pratat med Carl Craft som
varit med och skrivit motionen och fått till sig att tanken
är att Prylmästeriet sitter och säljer ibland för är att de idag
inte syns så mycket då deras huvudsakliga syfte är att ha
hand om förråden. David Bergman sade att det är kul om
utskottet får syssla med merch för att de är mer aktiva och
synliga. Lucas Carlsson bekräftade att det är det som är
tanken och att Prylmästeriet inte ska vara så mycket
vaktmästare, utan mer mångsidigt.
David Bergman sade att motionen är en väldigt bra idé, att
det roligaste med Kafémästeriet att stå i ett kafé och att
arbetsuppgifter kan rensas och redas ut med hjälp av
motionen.

Casper Nisula yrkade på

Lisa Lindahl sade att det är jättekul att Prylmästeriet
designar merch och vill fortsätta göra det. Hon tillade att
det även är bra marknadsföring utåt när folk går runt i Kmerch.

att ta paus i 5 minuter då §22.
behandlats.
David Bergman yrkade på
att ta 10 minuters paus då §22.
behandlats.
Casper Nisula jämkade sig med David
Bergmans yrkande.
Mötet valde att bifalla David
Bergmans yrkande.

Josefin Nordqvist sade att hon skickat in en motion till
Höstterminsmöte 1 med en ändring av Reglementet som
berör ämnet i motionen då ändringen som motionen
föreslår innebär att Reglementet inte längre är
representativ för vad Vice Kafémästare gör.
David Bergman yrkade på

Daniel Nilsson och Gabrielle
Johansson anlände till mötet klockan
19.04.
Mötet valde att adjungera Daniel
Nilsson och Gabrielle Johansson
med närvaro-, yttrande-, och
yrkanderätt.

att Styrelsen skriver ett motionssvar som säger att
Styrelsen anser att motionen är god och bör godkännas
om Prylmästeriet och Kafémästeriet är överens.

Mötet valde att bifalla David Bergmans yrkande.

David Bergman ajournerade mötet
klockan 19.05.
Gabrielle Johansson, Adam Jacobsson
Trönndal och Kajsa Wahlgren
lämnade mötet under pausen.

____ ____ ____ ____
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§ 23.

Proposition angående flytt av
utskottens definition från Stadgarna
till Reglementet (Bilaga 12.1–12.2)
Föredragare: Johan Hallbeck

Johan Hallbeck och David Bergman föredrog motionen
enligt bilaga 12.1–12.2.
David Bergman yrkade på
att
Styrelsen inte skriver ett motionssvar.
Mötet valde att bifalla David Bergmans yrkande.

§24.

Motion angående äskande för inköp
av iZettles (Bilaga 24.)
Föredragare: Johanna Leth

Johanna Leth föredrog motionen enligt bilaga 24.
Johan Thorsson frågade om det är samma modell som
Sektionen äger nu. Johanna Leth sade att den gamla
modellen inte finns kvar längre. Johan Thorsson sade att
en av de nuvarande nog bara är ett år gammal. Johanna
Leth sade att de varit med om mycket då de bland annat
fått bäras ut på brickor till bord för bordsservering under
nollningen, på grund av Corona.
Arvid Lillängen frågade om motionären funderat på att
köpa in ännu fler iZettles. Johanna Leth svarade att de
som köps in kommer att användas samtidigt som de som
redan finns och fungerar. Hon sade att det då kan avgöras
vad som är en lagom mängd för Sektionen så att det
eventuellt kan köpas in fler.
Johan Hallbeck frågade om rabatterbjudandet går att
använda på fler iZettles. Johanna Leth svarade att man då
måste man ha fler konton och att hon inte vet hur det
fungerar.
Lisa Lindahl upplyste om att det köptes in två stycken
iZettles 2018.
Sofie Liljewall frågade om motionären undersökt om det
finns mer hållbara alternativ eftersom de går sönder
snabbt och därmed behöver köpas in ofta. Johanna Leth
svarade att hon inte gjort det och att hon inte heller vet
om den som gått sönder nu köptes in för två år sedan eller
är äldre än så.
Karl Möllerberg frågade om det finns det någon tilläggssak
som kan köpas till som kan göra de mer stöt- och
vattentåliga. Lisa Lindahl svarade att det finns ställ till
dem. Hon sade att de då kommer den upp från bricka och
bardisk men att hon inte vet om det kostar extra. Johanna
Leth svarade att hon är ganska säker på att de kostar extra
och att det kanske rör sig om några hundralappar per
styck.
Karl Möllerberg frågade om det är något vi kan tycka det
är värt att investera i. Casper Nisula sade att det nog blir
otympligt med ställ. Johan Thorsson sade att han vet inte
heller hur ställen se ut men om de går att bära på bricka.
Johanna Leth sade att hon trodde att det inte kommer att
göra jättestor skillnad och sade att hon inte vet vad de
kostar per styck. Hon sade att det är viktigt att få dem att
hålla längre men att det inte rör sig om så stora summor
pengar. Hon sade även att ställningar på serveringsbrickor
kan försvåra saker och göra så att saker välter.
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Lisa Lindahl upplyste om att en iZettle köptes in år 2015,
2016, 2017 och 2018.
David Bergman sade att det känns som att oavsett när de
köptes in kommer Sektionen behöva flera.
Johanna Leth och Sara Magnusson
lämnade mötet klockan 19.35.
§ 25.

Motion angående äskande från
Renoveringsfonden för inköp av
hyllor (Bilaga 13)
Föredragare: Sofia Bengtsson och Lucas
Carlsson

Sofie Liljewall lämnade mötet klockan
19.37.
§ 26.

Motion angående äskande från
Investeringsfonden för inköp av
drönare (Bilaga 14)
Föredragare: Ida Söderberg

Mötet valde att bifalla motionen.

Lucas Carlsson föredrog motionen enligt bilaga 13.
Johan Hallbeck frågade hur säkra motionärerna är på
slutsumman. Lucas Carlsson sade att IKEA har stabila
kostnader och att leveranskostnaden är dubbelkollad. Han
sade att inköpet från Biltema innebär att det kommer att
behövas bil, vilket är en kostnad som man kan lösas på
annat sätt.
Mötet valde att bifalla motionen.
Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 14.
David Bergman frågade om motionen var tänkt att gå till
Höstterminsmöte 1. Ida Söderberg svarade att det var
tänkt så.
Casper Nisula frågade om det går att byta kamera på den
föreslagna modellen av drönare eftersom det kan vara bra
att kunna byta. Ida Söderberg svarade att hon inte hade
någon aning men att det kanske går med trix och fix
kanske. Hon sade också att hon kunde kolla upp det till
Höstterminsmötet. Lisa Lindahl sade att kameran sitter
fast i drönaren och att man får tejpa fast en om den ska
bytas. Hon sade att man måste kunna programmera om
kameran ska bytas.
Karl Möllerberg frågade varför man vill kunna byta
kameran. Capser Nisula svarade att man vill kunna göra
det om man skulle vilja ha en bättre kamera eller om den
börjar strula. Lisa Lindahl sade arr hon tror att den filmar i
4K och att en bättre kamera inte kommer kunna köpas
inom den närmsta tiden.
Alma Fahlén Hammar sade att hon inte kan så mycket om
drönare.
Alma Fahlén Hammar yrkade på
att Styrelsen inte skriver ett motionssvar.
Mötet valde att bifalla Alma Fahlén Hammars
yrkande.

§ 27.

Motion angående ändring av namnet
på funktionärsposten Krabbofix
(Bilaga 15)
Föredragare: Ida Söderberg

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 15.
Alma Fahlén Hammar frågade om motionärerna hade
andra namn i åtanke än Webmaster när de tog fram
förslaget. Ida Söderberg sade att de haft andra förslag men
att de vill ha ett namn som är så beskrivande som möjligt.
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David Bergman sade att han tyckte att förslaget var bra
och att han inte förstod varför namnet Krabbofix är roligt.
Han sade också att han personligen tycker att Styrelsen
bör skriva motionssvar att detta är bra.
Lisa Lindahl sade att hon inte fattade vad Krabbofix
betyder och att hon tycker att motionen är jättebra.
Arvid Lillängen upplyste om att anledningen varför det
heter Krabbofix är för att en person som fiskar i Asterix
och Obelix kallas för detta och att han fixar näten. Lisa
Lindahl sade att det trots allt var roligt men att deras
uppgift inte framgår av namnet.
Johan Hallbeck yrkade på
att Styrelsen skriver ett motionssvar där de ställer sig
positiva till motionen.
Mötet valde att bifalla Johan Hallbecks yrkande.
§ 29.

Motion angående ändring av
Reglemente (Bilaga 16)
Föredragare: Johan Hallbeck och
Sofia Fureby

Malins Strandmark lämnade mötet
klockan 19.56.

Johan Hallbeck föredrog motionen enligt bilaga 16.
Casper Nisula yrkade på
att Styrelsen skriver ett motionssvar där de ställer sig
positiva till motionen.
Malin Strandmark lämnade 19.56.
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkade.

Ordförande David Bergman insåg att
mötet råkat behandla bilaga 16 som§
28. trots att denna punkt, enligt
yrkandet i fastställande av dagordning,
skulle vara § 29. Nästa
behandlingspunkt blev då den
egentliga § 28. (bilaga 25).
Agnes Boberg lämnade mötet klockan
19.58.
§ 28.

Motion angående arbetsgruppen K på
Science Village (Bilaga 25)
Föredragare: Johan Hallbeck och Sofia
Fureby

Johan Hallbeck föredrog motionen enligt bilaga 25.
Johan Hallbeck meddelade att motionärerna kommer att
presentera ett yrkande på Höstterminsmötet.
David Bergman sade att anledningen till att Sektionen ska
starta en arbetsgrupp är för att Leif Bülow sagt att detta är
bra och för att alla instanser på Kemiska Institutionen är
villiga att samarbeta med oss. Han sade också att det
kommer att väljas in fem personer i arbetsgruppen varje
höst och två ledamöter på vårterminen och sade att det
kanske vore bättre att jämna ut den fördelningen.
Johan Hallbeck sade att det är lättare att få in folk på
Höstterminsmötet men att man kanske kan flytta över en
ledamot till våren. Sofia Fureby sade att det lät bra och
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rimligt men att det är bra om någon ledamot väljs in på
Höstterminsmötet.
Johan Hallbeck yrkade på
att Styrelsen skriver ett motionssvar där de ställer sig
positiva till motionen och med följande yrkanden:
”att under §4:17:4 lägga till det gulmarkerade
Styrelseledamot med Utbildningsansvar är
sammankallande för arbetsgruppen
och
att under §2:2:8 ta bort det genomstrukna och lägga till det
gulmarkerade
Studierådsordförande ska aktivt delta i leda arbetsgruppen
”K på Science village”
och
att under §4:17:14 ta bort det genomstrukna och lägga till
det gulmarkerade
Ledamot (vår) (23 st)
Ledamot (höst) (21 st)”
Mötet valde att bifalla Johan Hallbecks yrkande.
§ 30.

Motion angående ändring av Policy
för Långsiktiga och Övergripande Mål
(Bilaga 17)
Föredragare: Ida Söderberg och Adam
Jacobsson Trönndal

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 17.
David Bergman sade han tyckte att det var en bra motion
och att Styrelsen också skrivit en motion om samma
policy, med samma numrering som i detta förslag.
Lisa Lindahl sade att det är en bra motion och med ett bra
syfte så att motionärernas arbete med arkivet går till spillo.
David Bergman yrkade på
att Styrelsen skriver ett motionssvar där de ställer sig
positiva till motionen och uppmanar att den godkänns.

Sofia Fureby lämnade mötet klockan
20.14.
§ 31.

Motion angående ändring av Riktlinje
för Informationsspridning (Bilaga 18)
Föredragare: Ida Söderberg

Mötet valde att bifalla David Bergmans yrkande.

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 18.
Johan Hallbeck frågade om Wikin kommer att vara
publikt tillgängligt för alla eller bara medlemmar. Ida
Söderberg sade att alla kommer att kunna hitta till sidan.
Arvid Lillängen frågade om det finns några planer för att
utveckla sidan så att den liknade de som E- eller Dsektionen har; att en del är tillgängligt med inloggning men
som fler kan redigera. Ida Söderberg sade att det visat sig
att man måste vara bättre teknisk kunnig för det men att
sidan ju kan förändras efter hand.
David Bergman frågade hur man bär sig åt om man vill få
med något på Wikin. Ida Söderberg sade att det kommer
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att finnas en brevlåda och en mailadress dit man kan
skicka in texter och att dessa kommer att kontrolläsas.
Lisa Lindahl frågade om motionärerna har något förslag
på vad som kan stå på Wikin istället för på hemsidan. Ida
Söderberg sade att nollningsteman är ett exempel på något
som inte finns på hemsidan eller information om event
som endast hållits få gånger. Hon sade att sådant kan
hamna under Sexmästeriets flik på Wikin och att
information om sjön Sjøn inte heller finns på den vanliga
hemsidan.
Karl Möllerberg sade att han tycker att det är en bra,
jättekul sak som lyfter fram en tramsig del av Sektionen
som inte syns på hemsidan. Han sade att det är en kul grej
för alumner som då kan vältra sig i nostalgi.
David Bergman sade att det kan vara härligt med historik.
Han sade att utskott kan titta tillbaka och se vilka event
som utskott haft och få idéer.
Karl Möllerberg frågade om motionärerna har något
intresse av att inhämta inspiration och information från
alumner eller om det blir det mycket jobb. Ida Söderberg
sade att de absolut vill ta inspiration från alumner men att
de inte kommit dit än. Hon sade att nästa steg är att
använda Facebook-gruppen för alumner eftersom de
lägger upp saker där själva.
Mötet valde att bifalla motionen.
§ 32.

Rapport från (Bilaga 19)
a. Styrelsen
b. Alumniutskottet
c. Ceremoniutskottet
d. Cyberutskottet
e. Idrottsutskottet
f. Informationsutskottet
f. Kafémästeriet
g. Kommando Gul
h. Mässutskottet
i. Näringslivsutskottet
j. pHøset
k. Prylmästeriet
l. Sexmästeriet
m. Skyddsutskottet
n. Studiemästeriet
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o. Studierådet
p. Valberedningen
q. Inspector
r. Kåren
s. Revisorer
t. Projektgrupper
§ 33.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 34.

Beslutsuppföljning (Bilaga 20–21)

Mötet valde att lämna beslutsuppföljningen enligt
bilaga 21 orörd.

§ 35.

Nästa Styrelsemöte

David Bergman informerade att nästa Styrelsemöte äger
rum den 17 november.

§ 36.

OFMA

David Bergman förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens sjätte protokollmöte avslutat klockan
20.30.

_____________________________ ________

_____________________________ ________

David Bergman
Ordförande

Alma Fahlén Hammar
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Casper Nisula
Justerare

Johan Hallbeck
Justerare

____ ____ ____ ____
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Information om kommande motion
angående omstrukturering av sexmästeriet
Protokollmöte 6, 2020

Sammanfattning
Under årets gång har Styrelsen jobbat med att ansöka om stadigvarande tillstånd och i
förlängning med att starta ett pubutskott på Sektionen. Detta skulle innebära att pubar kan hållas
mer regelbundet och att pubverksamheten blir mer lik den som finns på sektioner som har
stadigvarande tillstånd redan. Istället för att starta pubutskottet från grunden, har vi tillsammans
med Sexmästeriet kommit fram till att man som första steg kan inkorporera utskottet inuti
Sexmästeriet.
Detta beslut är i grund och botten förankrat i det faktum att vi som nuvarande Styrelse inte
kommer kunna införa pubutskottet innan verksamhetsårets slut, med anledning av att utskotten
är definierade i stadgarna. Detta innebär att en motion angående införande av ett nytt utskott
måste gå igenom läsning på två stycken sektionsmöten (som ej får ligga på samma termin).
Eftersom vi jobbar aktivt med stadigvarande tillstånd har vi därför beslutat oss för att försöka
införa återkommande pubverksamhet innan vårt verksamhetsår är slut.
Vår lösning på problemet är därför att skapa ett utskott “inuti” Sexmästeriet. Eftersom godtycklig
funktionär kan ges attesträtt innebär detta praktiskt att man helt kan separera Sexmästeriets
verksamhet från pubverksamheten genom att ge Pubmästare attesträtt.
Styrelsen kommer därför att lägga fram en motion till HT angående omstrukturering av
sexmästeriet. Då detta är en ganska stor motion så väljer vi att ta upp frågan nu också för att
kunna få in bra åsikter som kan berika diskussionen på HT. Motionen kommer behandla
följande:
●
●
●
●

En pubmästare tas bort
Återstående pubmästare ges attesträtt
Fem stycken pubjobbare läggs till
Pubverksamheten separeras från sexmästeriverksamheten helt

_________________________________
Casper Nisula, Vice Ordförande
Lund, 23 september 2020

____ ____ ____ ____
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Motion angående
utökning av Skyddsutskottet
Protokollmöte 6, 2020
Sammanfattning
Att införa en till miljösamordnare till Skyddsutskottet skulle effektivisera miljösamordnarens och
sektionens miljöarbete och minska arbetsbelastningen för enskilda personer.
Bakgrund
Miljösamordnaren under perioden januari-maj 2020 upplevde att det var störst arbetsbelastning
under de första två månaderna innan utskottens verksamhetsplaner godkänts av Styrelsen.
Posten är under perioden krävande eftersom underlag måste finnas när kriterierna till
Sektionsgrodan fylls i, och under denna period måste miljösamordnaren få en överblick över vad
posten innebär, vilka kriterier sektionen inte uppfyllde året innan, vilka av dessa som är rimliga
att satsa på under det kommande verksamhetsår och nå ut med all information till utskotten. Det
är mycket som ska göras på kort tid, och finns två miljösamordnare skulle de kunna dela upp
arbetet och bli mer effektiva. Utöver en effektivisering av arbetet är det även värdefullt att ha ett
bollplank för sina idéer, utöver Skyddsmästaren. Detta skulle leda till en snabbare utveckling av
K-sektionens miljöarbete och möjliggöra att miljösamordnarna kan göra ett bättre jobb. Det
skulle dessutom underlätta för Skyddsutskottet att ha en till medlem, då det under
verksamhetsåret 2020 har varit svårt att hålla i mer krävande event själva eftersom utskottet bara
haft fem medlemmar. Att lägga till en miljösamordnare verksamhetsåret 2021 skulle inte kräva
någon utökning av utskottets budget, och skulle underlätta utskottets och Sektionens miljöarbete.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
från och med början av verksamhetsåret 2021 lägga till den gulmarkerade texten i §12:1
Sektionens Ordinarie Funktionärer i Reglementet
Skyddsutskottet, SU
Skyddsmästare
Miljösamordnare (2)

____ ____ ____ ____
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_________________________________

_________________________________

Lina, Skyddsmästare 2020

Elsa Blomskog, Miljösamordnare 2020

Lund, 22 september 2020

Lund, 22 september 2020

____ ____ ____ ____
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Motion angående K-sektionens
koppling till fossil industri
Protokollmöte 6, 2020

Sammanfattning
K-sektionen har enligt sin miljöpolicy en strävan efter att vara miljövänlig och verka för en hållbar
framtid. Samtidigt är sektionen sponsrad av en av Sveriges största fossila aktörer, Preem. Sektionen
bör avsluta sitt samarbete med Preem och i framtiden inte samarbeta med företag inom fossil
industri.
Bakgrund
K-sektionen behöver uppenbarligen en tydligare strävan för miljön om det fortfarande ses som
lämpligt inom sektionen att samarbeta med företag inom den fossila industrin. Som framtida
yrkesverksamma inom de här frågorna behöver vi vara i framkant. Sektionen måste avsluta
samarbetet med Preem.
Det går inte att bortse från att det finns många arbetsmöjligheter för en kemi- och biotekniker i den
fossila industrin, men det betyder inte att vår ideella studentförening behöver samarbeta med dessa
företag. Listan på andra företag inom kemibranschen är lång.
Om K-sektionen skulle välja att öppet ta ställning emot att få spons eller på andra sätt samarbeta
med företag i den fossila industrin skulle det med största sannolikhet innebära att sektionen blir mer
attraktiv att samarbeta med och sponsra från andra håll. Det borde finnas stora möjligheter för
sektionen att få sponsorer från företag i mer miljövänliga branscher, speciellt om sektionen tar en
tydligare ställning i miljöfrågan.
Hur vill vi att sektionen ska se ut utifrån? Hur vill vi marknadsföra K-teknologen i Lund? Ska man
kunna koppla vårt sektionsengagemang till fossil industri?
Vi står inför en klimatkris. Globala och lokala åtgärder är nödvändiga om vi ska ha en chans att klara
av krisen. K-sektionen borde visa framfötterna i kampen genom att ha tydliga och handlingskraftiga
mål som på lång- och kort sikt verkar för en hållbar framtid. Att ta avstånd från samarbeten med den
fossila industrin är en bra början.

____ ____ ____ ____
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Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Sektionen inte ska förlänga samarbetet med Preem.
att
Från och med 2021 ska sektionen öppet ta ställning för miljön genom att inte
acceptera/söka spons från sponsorer som är kopplade till fossil industri. Se förslag
nedan.
att
Lägga till den gulmarkerade texten i §4:9:2 under Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottet ska anordna minst en företagsaktivitet per termin med ett för varje huvudblock
representativt företag och där bevaka Sektionens intressen, så att de kortsiktiga ekonomiska
intressena ej får styra. Näringsutskottet ska inte godkänna eller söka spons från företag med koppling
till fossil industri.
att
Lägga till den gulmarkerade texten i §4:8:2 under Mässutskottet
Mässgruppen ska planera och arrangera en arbetsmarknadsdag i början på året och där bevaka
Sektionens intressen, så att de kortsiktiga ekonomiska intressena ej får styra. Mässutskottet ska inte
kontakta eller acceptera företag med koppling till fossil industri.
att
Sektionen ska även förmedla detta i sina policys och målsättningar.

_________________________________
Emil Hed
________________________________
KC, 22 september 2020
Lina El Manira
KC, 22 september 2020

____ ____ ____ ____
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Motion angående
merchansvar på Sektionen
Protokollmöte 6, 2020

Sammanfattning
Prylmästeriet vill ta över Kafémästeriets ansvar att sälja merchandise kopplat till Sektionen.
Bakgrund
När Källarmästeriet splittrades upp för att bilda nya Källarmästeriet samt Prylmästeriet gjordes
uppdelningen av ansvar på ett sätt som var ofördelaktigt. Prylmästeriet har fått ärva få
arbetsuppgifter efter splitten och har nu förrådsunderhåll samt Gallienuthyrning som primära
uppgifter. Trots en skönhet i de så är dessa uppgifter inte nog att generera ett starkt söktryck till
utskottet.
Med yrkandet att Prylmästeriet skulle ansvara för design och inköp av merch skulle utskottet få
en klar riktning och en stark dragningskraft. Just nu står det ingenstans att något speciellt utskott
ska ansvara för att sälja merch vilket gör det ännu mer uppenbart att ansvaret bör ligga på
Prylmästeriet. Tittar man på andra sektioner såsom M så är detta fallet.
Nuvarande KM har en stark identitet med deras café-verksamhet och det är få som söker till
utskottet för att få sälja merch. Ett klart bevis på detta är att uppdateringar i sektions-merchen är
få och långt emellan. Med detta ansvar lyft från KM, skulle utskottet kunna fokusera ännu mer på
det som gör de till ett populärt utskott.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i paragraf §4:11:2 lägga till stycket
“Prylmästeriet ansvarar för sektionens merchandise, det innefattar att beställa och sälja
merchandise samt att eventuellt att designa nya produkter.”

_________________________________

_________________________________

Carl Craft, Vice Prylmästare

Lucas Carlsson, Prylmästare

Lund, 22 september 2020

Lund, 22 september 2020

____ ____ ____ ____
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Flytt av utskottens definition
från Stadgar till Reglemente
Protokollmöte 6, 2020
Sammanfattning
För att underlätta initiativtagande och anpassning av Sektionens verksamhet och struktur föreslår
Styrelsen att Utskotten inte längre skall stå definierade i Stadgarna, utan att Stadgarna istället skall
hänvisa till Reglementet, där Utskotten redan i dagsläget beskrivs och definieras. Vinsten i detta
skulle vara att nya utskott kan skapas (eller tas bort) på ett enda Sektionsmöte. Nu krävs
Sektionsmöten på två separata terminer eftersom utskotten står listade i Stadgarna.
Bakgrund
Denna fråga togs tidigare upp på Vårterminsmötet i år och protokollet rörande just den frågan
finns bifogat i bilaga. Omröstningen om propositionen röstades ned med 58 % för och 42 %
emot. Styrelsen vill vara tydliga att syftet med att frågan tas upp igen inte är för att upprepa
försöket efter att det blev nedröstat på VT. Efter VT gick Styrelsen igenom alla de mycket rimliga
argument för och emot som lyftes på VT som vi inte hade tänkt på när originalmotionen skrevs.
Vi diskuterade förslaget utifrån dessa nya perspektiv, och kände att detta var ett förslag vi
fortfarande tror på. Det är även svårt att ha lika bra kreativa diskussioner på ett digitalt möte som
ett fysiskt möte, och känner därför att en andra diskussion är värd att tas om frågan. I denna
proposition har vi försökt bemöta argumenten från VT för att skapa en bättre startpunkt för
diskussion än vad som fanns då.
I dagsläget är alla utskott listade och definierade i Stadgarna, i punkt §7:1. De är dock även listade
i Reglementet, i Kapitel 4 och Kapitel 12, där även Utskottens sammansättning och posternas
åligganden och roller är tydligt beskrivna. Det denna proposition avser att göra är att ta bort
utskottens namn från Stadgarna och ersätta dem med en hänvisning till avsnittet i Reglementet.
Detta hade i praktiken inneburit att ett nytt utskott skulle kunna skapas (eller tas bort) på ett
sektionsmöte istället för på två, som det är nu. Detta kräver då två tredjedelars majoritet, precis
som vilken annan Reglementeändring som helst.
Anledningen att Styrelsen 2020 väljer att ta upp frågan igen är för att vi anser att Sektionen skulle
bli mer dynamisk och då bättre på att ta vara på stort engagemang och driv bland medlemmar
som vill förbättra Sektionen. Om en medlem har en bra idé till ett nytt utskott som hen vill
förverkliga så krävs det idag att motionen röstas igenom på två Sektionsmöten. Just att det är
tvunget att ta så lång tid kan lätt bidra till att motionären tappar intresset och aldrig skickar in
motionen, och även att personen som har visionen klar för sig inte får chans att lägga grunden
för utskottet. Detta kan bero på att personen tappar intresset, att utbyte kommer emellan, eller
för att det helt enkelt är mindre sannolikt (statistiskt sett) att man engagerar sig under
utbildningens senare år.
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Som det ser ut idag är två sannolika scenarion som följande:
1. En person i tvåan har fått en idé till ett utskott. Personen hinner dock inte skriva en rejäl
motion till HT1 då personen är engagerad i nollningen, och ser inte poängen med att
stressa för att skicka in den då utskottet ändå inte kommer att bildas i tid till att det ska
vara sökbart på HT2. Hen skickar därför in motionen till VT. Motionen godkänns för
första läsningen, och skickas för andra läsningen på HT1, utskottet skapas med
startdatumet 1 januari nästa år. Personen kan nu söka till utskottet hen skapat, och
förverkliga sina visioner. Här är dock problemet: personen går nu i trean, och som bekant
så avstår en del medlemmar som går i trean från att ta Funktionärsposter då det inte är
ovanligt att åka på utbytestermin hösten i fyran.
Detta kan antingen leda till att personen med starkast vision för det nyskapade utskottet
inte engagerar sig i det då det kan kännas oschysst eller ovärt att gå med i ett utskott om
man vet att man kommer att lämna halvvägs genom året, eller att personen inte skapar
utskottet från början på grund av denna risk.
Även om personen hade skickat in motionen till HT1 följt av VT1 är det sannolikt att
utskottet inte skapas förrän efter sommaren, då stadgeändringar måste stadfästas av
Kårens Fullmäktige för att träda i kraft. Med tanke på hur Fullmäktiges handlingsstopp
ligger under våren är det inte alls säkert att detta hinns med förrän på hösten. I detta fall
kommer utskottet inte att komma igång med verksamheten förrän mitt under eller efter
nollningen.
2. En person i trean har fått en idé till ett utskott. Personen hinner dock inte skicka in
motionen till HT1, och situationen blir densamma som ovan. Skillnaden här är att det är
ännu mer osannolikt att personen väljer att engagera sig på hösten då personen går i
fyran. De två senaste åren har andelen av de som söker en post när de går i fyran varit 11
av 149 (HT2 2019) och 3 av 132 (HT2 2018).
Om man genomför ändringen som föreslås i denna motion så kan en motionär skicka in en
motion till HT1 och söka posten på HT2 (eller skicka in den på VT och söka den innan
sommaren. Då kan man synliggöra utskottet på nollningen samt få hela hösten på sig att bedriva
verksamhet, då mycket förberedelse kan göras under sommaren). Detta skulle öka sannolikheten
att en person med en vision kan göra den till verklighet.
I Stadgarna är alla Sektionens utskott listade men det finns ingen information om vilka poster
utskottet har eller vilka åligganden och ansvarsområden de har. Detta är istället definierat i
Reglementet. För att ändra i Reglementet krävs det att ⅔ av ett sektionsmöte stödjer ändringen. I
förlängningen innebär detta att ett utskott kan ändras helt i grunden både vad gäller vilka poster
som ingår och vilka ansvarsområden utskottet har genom en ändring i Reglementet på ett enda
sektionsmöte. Detta gör att listan över Sektionens utskott i Stadgarnas enda funktion är att
fördröja tiden det tar att skapa eller ta bort ett formellt utskott.
Mycket av diskussionen på VT kretsade kring två frågor: Kontinuitet och värdet av
projektgrupper. Om man vill starta upp ett nytt utskott snabbt så kan man först starta det som
en projektgrupp och därefter se om det passar som utskott. Detta ses då som ett slags pilottest av
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utskottet. Att ha utskotten listade i Stadgarna ger en bra kontinuitet för Sektionen genom att det
stoppar Sektionen från att ta några förhastade beslut.
Det är dock stor skillnad på ett utskott och en projektgrupp, ett utskott är mer seriöst och
kontrollerat eftersom det leds av en utskottsledare som är med i nämnden och har tydligare
åligganden och postbeskrivningar i Sektionens styrdokument. Därför kan det vara svårt att få en
rättvis bild av hur utskottet kommer vara när det testas som projektgrupp.
Eftersom man kan göra extremt stora ändringar av ett utskott bara genom att ändra i
Reglementet så kommer kontinuiteten inte påverkas nämnvärt av listningen i Stadgarna. Man
måste även lita på framtidens sektionsmedlemmar, att de vill jobba för Sektionens bästa och ta de
beslut som verkar bäst. Det finns två saker som Sektionsmötet kan göra för att undvika att ta
förhastade beslut; råda motionärer att starta projektgrupp eller återremittera motionen till
motionärerna så att de kan skriva om den till nästa möte. Även ändringar i Reglementet kräver en
⅔ majoritet för att ändringen ska gå igenom vilket gör det svårare att ta ogenomtänkta beslut.
Andra argument som togs upp var att det kan bidra till stort extraarbete för Valberedningen som
kan tvingas valbereda de nya posterna snabbt. Motioner som påverkar antalet poster bör alltid
konstrueras med valberedningen i åtanke. När nya poster skapas behöver Valberedningen skriva
kravprofiler till dessa men när dessa skrivs kan de oftast utgå från befintliga kravprofiler, vilket
minskar arbetet. Dessutom kommer någon från Valberedningen troligtvis att vara med på
Sektionsmötet där beslut om att starta utskott tas och får då möjlighet att lägga in sitt tyckande i
debatten. Om Valberedningen anser att deras arbete blir för tungt så kommer det väga tungt i
den påföljande debatten. Inför och under VT lyfte dock både 2020 och 2018 års
Valberedningsordförande att de inte ansåg att denna ändring skulle skapa orimlig arbetsbelastning
för Valberedningen.
Nutidens sektionsmedlemmar måste utgå från att framtidens K-sektion kommer att fatta rätt
beslut. Det krävs dessutom två tredjedelars majoritet för att ändra Reglementet, och om så många
medlemmar vill se en förändring på Sektionen så skall man inte stå i vägen för Sektionens vilja
genom försvårande byråkrati.

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
I stadgarnas sjunde kapitel, under §7.1 Definition ta bort det överstrukna och lägga till det
gulmarkerade:
Sektionens utskott är följande:
• Alumniutskottet, AU
• Ceremoniutskottet, CermU
• Cyberutskotte, CybU
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• Idrottsutskottet, IdrU
• Informationsutskottet, InfU
• Kafémästeriet, KM
• Kommando Gul, KG
• Mässutskottet, MU
• Näringslivsutskottet, NU
• pHøset
• Prylmästeriet, PM
• Sexmästeriet, 6M
• Skyddsutskottet, SU
• Studiemästeriet, SM
• Studierådet, SrBK
• Valberedningen, ValB
Sektionens utskott är definierade i
Reglementets Kapitel 4 och Kapitel 12.

_________________________________

_________________________________

David Bergman, Ordförande 2020

Casper Nisula, Vice Ordförande 2020

Lund, 2020-09-22

Lund, 2020-09-22

_________________________________

_________________________________

Lisa Lindahl, Kassör 2020

Alma Fahlén Hammar, Sekreterare 2020

Lund, 2020-09-22

Lund, 2020-09-22

_________________________________

_________________________________

Johan Thorsson, Styrelseledamot med
Eventansvar 2020

Sofia Bengtsson, Styrelseledamot med
Fritidsansvar 2020

Lund, 2020-09-22

Lund, 2020-09-22
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_________________________________

_________________________________

Karl Möllerberg, Styrelseledamot med
PR-ansvar 2020

Johan Hallbeck, Styrelseledamot med
Utbildningsansvar 2020

Lund, 2020-09-22

Lund, 2020-09-22
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Utdrag ur protokoll från VT rörande
propositionen angående flytt av utskott
Protokollmöte 6, 2020
a. Proposition angående flytt av utskottens
definition från Stadgar till Reglemente
(Bilaga 8.1–8.2)

David Bergman föredrog propositionen enligt bilaga 8.1.

Föredragare: David Bergman

David Bergman föredrog Styrelsen motionssvar enligt bilaga 8.2.
Sofie Ekelund sade att Styrelsen nämner att det i nuläget är svårare
att skapa nya utskott. Hon frågade vad det är som gör att det blir
lättare med ändringen som föreslås, utöver att det skulle ta kortare
tid att skapa ett nytt utskott. David Bergman svarade att man inte
behöver komma på idéen lika tidigt. Han sade att om en person
som går i ettan kommer på ett nytt utskott behöver den fila på
tanken och lägga fram motionen på sitt första Vårterminsmöte.
Han sade att han tycker att det är mycket att förvänta sig av någon
och att detta förslag ger personen mer tid. Han sade att personen
kan hinna vara funktionär i ett halvår och sedan skriva motionen
till Höstterminsmöte 1 och få igenom den för att kunna sätta igång
till nästa verksamhetsår. Han sade att när personen går i tvåan kan
den gå in i utskottet och att som det är nu, om personen kommer
på idéen under sommaren, måste förslaget gå igenom på
Höstterminsmöte 1 och Vårterminsmötet och då startas det inte
förrän efter sommaren. Han sade att då får personen se idéen
förverkligas först när den går i trean.
Stephanie Laurent-Hedlund sade att ändringen skulle kunna
innebära att mängden utskott ändras snabbt, genom att vissa läggs
till eller tas bort. Hon sade att utskotten ofta har en kontaktperson
i Styrelsen som har extra koll. Hon frågade om Styrelsens tänk
kring att det skulle kunna påverka den postens belastning mycket.
David Bergman svarade att det kan påverkar en del men att
motionären förhoppningsvis skulle snacka med Styrelsen innan
den lägger fram ett förslag. Han sade att den kan diskutera med
den Styrelseledamoten man tänker att utskottet ska hamna under.
Han sade att om man känner att det är för mycket kan man släppa
det eller säga det på Sektionsmötet och att mötet då kanske har
förnuft nog att avslå motionen. Han sade att det då kanske är en
ändring man inte kan göra och att man får lita på att framtida
funktionärer har förnuft att fatta bra beslut. Stephanie LaurentHedlund sade att hon tycker det är väldigt spännande att man ska
kunna förverkliga en idé om man har den tidigt. Hon frågade om
Styrelsen har diskuterat om man kan skapa en projektgrupp
istället, innan man ändrar sektionsstrukturen. David Bergman
svarade att motionen inte tar bort den möjligheten och att om
någon kommer med idéen tidigt under året kanske man ska säga
att den kan testa att starta en projektgrupp under våren och ta
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sommaren på sig att skriva en motion till Höstterminsmöte 1. Han
sade att detta förslag bara ger ökad flexibilitet, att det är klokt att
testa en projektgrupp först, men att den här motionen inte
begränsar det.

Stephanie Laurent-Hedlund sade att hon tycker att det är ett
intressant förslag och sade att hon har tänkt mycket på kontinuitet
och särskilt med den situation vi sitter i just nu, när det händer
något man inte förutspått. Hon sade att det finns något positivt i
att ha en kontinuitet i Sektionen och att det skapar en trygghet.
Hon sade att hon är rädd för att öppna för att göra stora
förändringar i utskotten snabbt. Hon sade att exempelvis
Mässutskottet och Näringslivsutskottet hade barnsjukdomar under
sitt första år men blommade sedan ut och att det pratades om man
skulle göra om dem igen. Hon sade att det är positivt att man inte
kan ändra strukturen hur som helst.

Magnus Blix sade att en sak som är väldigt bra med det här
förslaget är att om man som etta har en idé kan två terminsmöten
kännas som en lång tid. Han sade att det känns som idéen som
han har inte kommer att bli verklighet och man kanske känner att
man inte har engagemang som räcker ett helt år, för något som
inte finns. Han sade att det är en inspirerande tanke för många att
veta att det kommer att bli av. Han tillade att han verkligen förstår
argumentet med kontinuitet men att Sektionsmöten
förhoppningsvis fungerar så bra att det inte blir ett stort problem
och att man kan hålla det med en bra möteskultur.

Sofie Ekelund sade att Styrelsen fokuserar på att det blir lättare för
ettor och att hon tror att det är en bra sak. Hon sade att just när
det kommer till utskott ska ändringar inte vara förhastade men att
sex månader inte är jättemycket. Hon sade att ett anledningen till
att ett förslag ska klubbas igenom på två möten är för att man ska
få kontinuitet. Sofie Ekelund sade också att i teorin hade
strukturen i Styrelsen då kunnat ändras på ett möte men att så som
hon upplevt det är det inte jättemånga på Sektionsmöten som läst
alla handlingar och att det kanske är svårt att nå ut till hela
Sektionen. Hon sade att Sektionsmedlemmar kommer och läser
handlingarna på mötet. Hon tillade att i motionen eller svaret
nämner motionärerna att man får lita på att Sektionen i framtiden
tar rätt beslut men att hon snarare tänker tvärtom, att tänka på att
mycket kan hända på ett möte om man kan lägga till utskott och ta
bort på ett möte.

David Bergman sade att det är viktigt med kontinuitet och att det
stämmer att förslaget öppnar för snabba förändringar i exempelvis
utskott som kanske inte haft högt söktryck något år. Han sade att

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 6
Bilaga 12.2 (3)
han tror att det finns många äldre studenter som kommer att vara
med på möten och säga att man ska ha tillförsikt. Han sade att
man inte kommer att tappa det tänket, utan folk kommer att
argumentera för det. David Bergman sade att om det lyfts sådana
frågor på Sektionsmötet kommer de äldre studenterna säga till om
det kan vara förhastat. Han sade att i praktiken kommer utfallet
vara att nya utskott skapas och inte att utskott tas bort. Han tillade
att han håller med om att kontinuitet är viktigt, men inte påtvingad
som stänger dörren för initiativ.

Erik Apelqvist sade att det är viktigt med kontinuitet men att man
också måste se att utveckling är något bra. Han sade att Sektionen
är under ständig utveckling och att det är kul om man ger större
och fler möjligheter för Sektionen att utvecklas. Han sade att man
kan ta bort utskott och fatta dåliga beslut men att man då lika
snabbt kan ändra tillbaka eller fatta ett bra beslut. Han sade att
man ska ha hopp om mänskligheten; att folk kan fatta sunda
beslut och att Sektionen ska sträva efter att utvecklas mer. Han
tillade att studentorganisationer ständigt ändras och att det annars
hade blivit ett grått företag.

Johan Hallbeck sade att angående rädslan att förändringar sker så
att utskott snabbt tas bort så kan det tekniskt sett redan göras.
Han sade att som ses i yrkandet är utskotten bara definierade med
namn i Stadgarna och att all information om utskotten egentligen
står i Reglementet. Han sade att i Reglementet kan man stryka allt
rörande utskotten så att det hade funnits men inte haft några
medlemmar. Han tillade att om man skulle ta bort ett utskott tar
det alltså lång tid att få tillbaka det.

Stephanie Laurent-Hedlund sade att hon håller med argumenten
att Sektionen ska försöka sträva framåt. Hon sade att hon vill att
Sektionen ska kunna göra det på ett sätt som känns hållbart och
att hon tror att mängden utskott som tas bort inte skulle vara stor
samt att mycket häftigt kan läggas till. Hon sade att det som
Styrelsen är uppbyggd nu kan bli svårt att lägga fler utskott på
kontaktpersonerna och hålla deras jobb på en bra nivå om det ska
vara en fortsatt bra kontakt med utskotten. Hon tillade att hon vill
lyfta att det kanske kan bli dumt om man lägger till för mycket för
snabbt och att det kanske finns andra sätt att vrida och vända på
förslaget för att få in kul idéer.

Sofie Ekelund sade att uppstarter av nya utskott, enligt hennes
erfarenhet, innebär mycket småpill. Hon sade att policys med mera
måste ändras, vilket man inte hade gjort annars. Hon sade att hon
tror att det som etta blir lika svårt att ändra i Stadgarna som i
Reglementet och att man kanske blir avskräckt om motionen
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måste vara felfri för att inte avslås och att man då inte vill jobba på
den igen, istället för att man kan få den till första läsningen.

Alicia Lundh sade att man behöver tid att tänka igenom och få rätt
på saker och att som hon förstått var omstruktureringen av
Sektionen ett sådant exempel.

Johan Thorsson sade att projektgrupper också tilldelas en
kontaktperson i Styrelsen och arbetsbördan därför kan ändras
snabbt men tillade att nya utskott eller nya projektgrupper inte gör
så stor skillnad.

Tova Lindh sade att nya utskott är superkul och att Sektionens
funktionärsposter i år är nästan fulla. Hon sade att engagemanget
på Sektionen varierar mycket och att det kan bli stora problem om
man kan lägga till nya utskott och engagemanget svänger. Hon
ifrågasatte hur man väljer vilka utskott som ska plockas bort om
det inte finns tillräckligt många funktionärer och hur man lyckas
tillsätta dem viktigare posterna och inte de man helst vill ha. Hon
sade att hon tycker att projektgrupper är jättekul och ett bra
alternativ att testa till en början och som kan startas när som helst
under året. Hon sade att det läggs mycket ansvar på äldre
studenter att inte ta bort utskott för fort och att man som äldre
student ofta blir mindre engagerad med åren. Hon tillade att hon
exempelvis inte läst handlingarna till årets Protokollmöten. Hon
sade också att det är jobbigare att formulera en motion angående
att lägga till ett utskott igen för att det kräver mer jobb.

Casper Nisula sade att det nog blir naturligare för Sektionen att
hantera snabba beslut om det är möjligt att göra det. Han sade att
det snackas om att det kan läggas till tio nya utskott på ett möte
och att det känns osannolikt. Han tillade att man får lita på att
Sektionsmedlemmarna har lika mycket sunt förnuft som idag.

Daniel Nilsson sade att han inte förstår vad problemet är. Han
frågade retoriskt vad som är problemet med att starta upp en
projektgrupp under ett år för att testa och att det känns som att ett
utskott är en stor sak. David Bergman svarade att det är en bra idé
att starta en projektgrupp först och att många kanske får det som
svar på en motion. Han tillade att den här motionen inte hindrar
uppstarten av projektgrupper, utan bara lägger till fler mer
möjligheter.

Arvid Norberg sade att F-sektionen har sina utskott definierade på
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det sätt som motionen föreslår. Han frågade hur de tycker att det
fungerar och hur länge de har haft det. David Bergman svarade att
han inte vet hur länge men att F-sektionens Ordförande frågat
varför vår Sektion inte gjort så än. Han sade att det verkar fungera
bra för dem och att det är en sektion med mycket traditioner och
gamla anor.

Magnus Blix sade att det absolut är viktigt med kontinuitet men att
han personligen känner att man i bakhuvudet får ha att Sektionen
är en ideell förening och att allt bygger på medlemmarnas
engagemang och att de brinner för något. Han sade att han tycker
att den stora uppgiften då är att fånga upp medlemmarnas
engagemang. Han sade att han tycker att alla motioner som gör det
enklare för medlemmar att engagera sig så snabbt som möjligt är
en fördel.

David Bergman påminde att även denna motion måste diskuteras
igen på Höstterminsmöte 1 om den går igenom idag. Han sade att
om det kommer fram nya synpunkter kan man se över den igen.
Han sade att ofta är det äldre och erfarna studenter som tar sig an
att ändra i Stadgarna och att man kanske inte gör det när man är
ny. Han sade att det är de äldre studenterna som har fördel och att
det känns dumt eftersom man då är på väg ut. Han tillade att man
borde göra det lättare för den yngre generationen att välja hur de
vill spendera sin tid.

Alexandra Billett sade att hon inte ser syftet med ändringen,
förutom att den påverkar kontinuiteten, om man ändå vill
uppmana till att starta projektgrupp. Hon sade att hon ser att det
är lika bra att styrdokumenten förblir som de är men att man får
en kultur i Sektionen där medlemmar uppmanas till att starta fler
projektgrupper och utvärdera om det fungerar som ett utskott.

Alicia Lundh sade att utifrån Valberedningens perspektiv kan det
bli tufft för dem att skriva kravprofiler om de får ett hastigt beslut
på Höstterminsmöte 1. Hon sade att de är mer förberedda om de
har två möten på sig att skriva dem.

Malin Strandmark sade att F-sektionen har ett annat system för
hur de väljer in funktionärer. Hon tillade att de väljer två gånger
om året och har en annan ruljangs.

Arvid Norberg sade att det går fort för Valberedningen att skriva
kravprofiler och att det inte är något problem eftersom hjulet inte
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behöver uppfinnas på nytt. Han sade att de kan tas från ett annat
utskott. Han tillade att om det kommer in en motion om
förändring får man som Valberedning se till att man har ytterligare
tid på sig. Han sade att Magnus Blix tog upp många bra punkter
om att vi är en ideell förening. Arvid Norberg tillade att han tycker
att massa byråkrati kan släcka gnistan i folks engagemang och att
förslaget skapar möjligheter.

Lucas Carlsson frågade Styrelsen om utskottens budgetar finns
med i rambudgeten så att man måste man ändra den på
Höstterminsmötena eller Vårterminsmötena och hur Styrelsen
tänkt kring det. David Bergman svarade att om ett nytt utskott
röstas igenom på Höstterminsmöte 1 kan man formulera så att det
startas till nästa år. Han sade att om det skulle skapas på
Vårterminsmötet kan man inkludera en ändring av rambudgeten
samtidigt. Han tillade att om man vill skriva en sådan motion kan
man prata med Styrelsen så att man slipper tänka ut allt själv och
att Kassören kan hjälpa till med budgetfrågan.

Tova Lindh sade att hon håller med Lucas Carlsson och att det
ligger ett ansvar på Styrelsen att skriva motionssvar och skriva
remisser om man tycker att för mycket saknas men att de har
kortare tid på sig att komma på saker.

Sofie Ekelund sade att motionen inte kommer att göra det lättare
att ändra i Stadgarna eller Reglementet, utan att det är samma
process med undantaget att motionerna bara går för en läsning.
Hon tillade att motionärer ändå måste läsa in sig på styrdokument
och att det alltså inte blir lättare men ändringar tar kortare tid.
Hon sade att hon inte vet hur Valberedningen har det men att när
hon satt i Styrelsen hörde hon att det finns mycket press på att
kravprofilerna ska bli bra. Hon sade att det går att göra men i och
med att Valberedningen har mycket att göra på hösten kan det bli
mycket arbete. Hon tillade att det redan finns mycket att göra på
Sektionen och att det finns möjlighet att starta projektgrupper.
Hon sade att det finns en poäng i att kontinuitet ska finnas och att
två Sektionsmöten passerar rätt fort.

Tage Rosenqvist sade att det han skulle säga härnäst har ”gammal
och vis-varning”. Han sade att den här motionen måste går för två
läsningar är kul och tillade att det är svårt att göra ett dåligt beslut
två gånger. Han sade att han därför tycker att det är bra att man
får tänka igenom saken två gånger innan man ändrar hur
Sektionen är uppbyggd. Han sade att saker tar förvånansvärt lång
tid från det att de införs till att de börjar fungera. Tage Rosenqvist
sade att det lika gärna kan vara så att medlemmar skapar något
nytt, att det inte fungerar och att de därför blir otaggade.
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Arvid Norberg informerade att enligt Teknologkårens Stadgar
används sluten votering vid personval och att i alla andra fall
används öppen votering.

Bifall: 35
Avslag: 25
Mötet valde att avslå propositionen.
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Motion angående
ändring av namnet Krabbofix till Webmaster
Protokollmöte 6, 2020

Bakgrund
Under året som gått har Sektionens krabbofixer gjort om hela Sektionens hemsida vilket har blivit
mycket lyckat. Det har dock märkts ett problem i att få vet vad en krabbofix gör då det är ett mycket
obeskrivande namn. Cyberutskottet vill därmed ändra namnet på krabbofix till webmaster för att
lättare kunna beskriva vad posten innebär. Utskottet tror att detta kommer göra posten mer tydlig
och därmed få fler sökande. Att vara krabbofix innebär inte att man måste kunna programmera, men
det märks en allmän inställning till att det “är svårt att vara krabba”. Genom att ge posten ett
tydligare namn hoppas vi kunna ta ett steg på vägen mot att fler ska våga söka krabbofix.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i Reglementet paragraf §4:3:3:2 Cyberjon ta bort det överstrukna och lägga till det gulmarkerade
Exempel men inte begränsat till att hjälpa Krabbofix Webmaster med utformning av hemsidan eller assistera
Photographerna vid behov.

att
i Reglementet paragraf §4:3:3:3 Krabbofix ta bort det överstrukna och lägga till det gulmarkerade
§4:3:3:3 Krabbofix Webmaster
Krabbofix Webmasters skall underhålla Sektionens hemsida vilken ska innehålla information om K-sektionen
och Teknologkåren, samt annat som är av Sektionens medlemmars intresse.

att
i Reglementet paragraf §12:1 Sektionens Ordinarie Funktionärer ta bort det överstrukna och lägga till det
gulmarkerade
Krabbofix Webmaster (2st)

att
i Policy för Testamenten paragraf §4:3:2 Krabbofix ta bort det överstrukna och lägga till det gulmarkerade
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§4:3:2 Krabbofix Webmaster
Krabbofixerna Webmasters ska tillsammans skapa ett testamente till sina efterträdare.

att
i Riktlinje för arkivering paragraf §5:1:1 Fotografier ta bort det överstrukna och lägga till det gulmarkerade
Cybermästaren i samråd med Krabbofixerna Webmasters är även ansvarig att se till så att hemsidan inte blir
till ett digitalt arkiv av bilder.

att
i Riktlinje för Svensk-Engelsk ordlista paragraf §3:3 Cyberutskottet - CybU ta bort det överstrukna och lägga
till det gulmarkerade
Krabbofix Webmaster

Krabbofix Webmaster

att
i Riktlinje för informationsspridning paragraf §6 Hemsidan ta bort det överstrukna och lägga till det
gulmarkerade
Cybermästaren i samråd med Krabbofixerna Webmasters samt Styrelsen avgör vilka som skall ha tillgång till
lösenordet för att kunna redigera på hemsidan.
Krabbofixerna Webmasters ansvarar för att hemsidan uppdateras och motsvarar Sektionsmedlemmarnas
behov.

_________________________________
Ida Söderberg, Cybermästare 2020
Lund, 22 september 2020

_________________________________
Karl Langsér, Krabbofix 2020
Lund, 22 september 2020

_________________________________
Linnea Gustafsson, Krabbofix 2020
Lund, 22 september 2020
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Motion angående
ändring av Reglemente
Protokollmöte 6, 2020
Bakgrund
I arbetet med att utse årets etta så har Studierådsordförande haft den ledande rollen de senaste
två åren och därför känns det rimligt att hen också delar ut priset på Nollegasquen. De senaste
åren har dessutom priset redan delats ut gemensamt av Studierådsordförande och
Styrelseledamot med Utbildningsansvar.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i Reglementet §10:1 lägga till gulmarkerad text
Stipendierna delas ut av Sektionens Styrelseledamot med Utbildningsansvar och
Studierådsordförande på Nollegasquen (då stipendiaterna påbörjat årskurs2) – till vilken
stipendiaterna anmodas.

_________________________________
Johan Hallbeck, Styrelseledamot med
Utbildningsansvar 2020
Lund, 22 september 2020

_________________________________
Sofia Fureby, Studierådsordförande 2020
Lund, 22 september 2020
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Ändring av Policy för Övergripande och
Långsiktiga mål
Protokollmöte 6, 2020

Sammanfattning
Efter den stora rensningen och sorteringen av Sektionens arkiv vill motionärerna sätta arkiveringsmål
för att slippa framtida megarensningar.
Bakgrund
Under arbetet med arkivet och uppdateringen av Riktlinje för Arkivering kom det fram ett behov för
Sektionen att jobba sig bakåt i arkivet för att digitalisera och vidare rensa. Under arbetet uppkom
därmed två nya önskemål på övergripande och långsiktiga mål. Dessa syftar till att se till att vidare
arbete med att arkivera sker under framtida år samt att det fortsätter arbetas med att digitalisera
arkivet. Sektionen har stor användning av att ha allt tillgängligt digitalt, det sparar mycket plats och
blir mer lättåtkomligt. Genom att sätta ett arkiveringsmål hoppas vi motionärer att Sektionen kan ha
ett strukturerat arkiv framöver som inte kräver lika mycket arbete att hantera.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Lägga till paragraf §4:5 Sektionsarkivet
● Sektionens arkiv ska bevaras sorterat och i gott skick, både fysiskt och digitalt, för att alla
sektionens medlemmar ska kunna ta del av sektionens historia.
● Tidigare, ej digitala dokument och föremål av värde i det fysiska arkivet ska digitaliseras
genom fotografi eller inskanning för att säkra upp arkivet.

_________________________________

_________________________________

Ida Söderberg, Cybermästare 2020

Adam Jacobsson Trönndal,
Informationsmästare 2020

Lund, 16 september 2020

Lund, 16 september 2020
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Ändring av Riktlinje för
Informationsspridning
Protokollmöte 6, 2020

Bakgrund
Cyberutskottet har under året jobbat med att få fram en wikipedia om Sektionen, K-wiki, och den är
nu snart redo att publiceras. På sidan kommer cyberutskottet publicera beskrivande texter om
Sektionen. Dessa texter kommer skrivas av både utskottet och andra medlemmar på Sektionen.
Cyberutskottet kommer vara de ansvariga för att se till att innehållet är kontrollerat och vettigt och
därmed vara de enda som publicerar texter på sidan. Wikisidan är inte gjord hos företaget Wikipedia
utan ligger som en subdomän till vår domän ksektionen.se
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
I paragraf §6 Hemsidan lägga till den gulmarkerade texten
Det finns även en nollningshemsida, www.nollning.ksektionen.se, där pHøset ansvarar
för att innehållet uppdateras. Det finns även en wikihemsida, wiki.ksektionen.se, där
Cyberutskottet ansvarar för att innehållet uppdateras.
Cyberutskottet ansvarar för att hantera hemsidorna, och att hemsidorna fungerar.

_________________________________
Ida Söderberg, Cybermästare 2020
Lund, 21 september 2020
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Rapporter
Protokollmöte 6, 2020
Styrelsen
Sedan senaste rapporten har Styrelsen framförallt jobbat med att stötta nollningen och alla som jobbat
med den, samt förberedelser inför HT1. Vi har haft en stressworkshop tillsammans där vi jobbade med att
förebygga och synliggöra stress, samt göra det enklare för varandra att stötta varandra när man märker att
folk i gruppen är stressade. Vi har fortsatt med de löpande lunch- och kvällsmötena, och har även hunnit
hålla höstens första protokollmöte i form av PM5. Vidare har vi sett till att alla styrelsedokument är
uppdaterade som de bör, och har översatt stadgarna till engelska.
Den 10/9 var det husstyrelsemöte, och där gjordes ansträngningar för att få kväll- och helgsaccess till
esterkorridoren, då det är dåligt med möjligheter att plugga med lagom avstånd på KC just nu. I skrivande
stund ser det ut som att denna access kommer gå igenom 28/9, och då börjar studenternas prövotid som
kommer sträcka sig från september till nyår. Sköter vi Esteraccessen så får vi behålla den, gör vi det inte så
ryker den.
Styrelsen förbereder för diverse motioner till HT, bland annat omstrukturering av pubverksamheten inför
stadigvarande, en uppdatering av Policy för Övergripande och Långsiktiga mål, och en omarbetad
omstrukturering av utskottsdefinitionerna.
Ordförandekollegiet
OK har haft 2 möten sedan förra rapporten, där mycket fokus legat på Corona och nollning, men även
förberedelser för en potentiellt turbulent höst, då många sektioner och även Kåren har ekonomiska
svårigheter, samt att LTH kommer att få en ny rektor till årsskiftet.
Vicekollegiet
Har inte haft några möten.
Pengakollegiet
1 möte sedan senast. Mest uppstart, i och med ny generalsekreterare, genomgång av de olika sektionernas
ekonomier.
Alumniutskottet
Kollegiet
Ceremoniutskottet
Cyberutskottet
Cyberutskottet har fått en ny jon i form av Ellen Jonsson som ersatt Sofie Ekelund. Utskottet har även
fått styrelsens godkännande att ha kvar Isabella Bergström som jon trots hennes byte till V-sektionen där
hon påbörjat sin master i Risk. Cybermästaren och Informationsmästarens ändringar av Riktlinje för
arkivering har gått igenom och arbetet fortsätter nu tillsammans med CermU för att arkivera i troféskåpet.
Utskottet har haft mycket fokus på bilder från nollningen och båda photographerna och 2 joner har fått
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sittande platser till Gasquen för att fotografera. Krabbofixerna har även blivit anmodade till Gasquen som
tack för sitt arbete med nollningshemsidan vilket är superkul!
Kollegiet
Har inte träffats.
Idrottsutskottet
Idrottsutskottet är i full gång och vi har hållit i ølmilen som kändes väldigt lyckad. Trots att man gick i
etapper och att vädret inte var på topp så var det stor uppslutning vilket var roligt att se. Vi ska även
försöka kolla på möjligheter att fixa märken till ølmilen för vi tycker det skulle vara ett roligt koncept att
införa. Idrottsutskottet har fått in två nya taggade idrottsjoner med mycket driv och glädje.
Idrottsutskottet har också anordnat ett träningspass inspirerat av träningsformen HIT som alternativ till
sittning där det var 26 stycken som deltog. Utöver detta så kör vi på med löpning, lunchmöten på
torsdagar och ska försöka planera in klättring nu i höst.
Kollegiet
Jag har inte varit på något mer möte med kollegiet. Som det ser ut nu får vi avvakta till restriktioner
ändras.
Informationsutskottet
Vi har haft deadline för artiklar till Druiden och satt nytt släppdatum, 2 Oktober.
Kollegiet
Inget nytt från kollegiet.
Kafémästeriet
Kafémästeriet har kommit igång med verksamheten ordentligt igen och vi tycker det är roligt att se fler på
kc igen! Under nollningen var KM med och hade lekar och info under Utskottssafarit som arrangerades
under nollningen. Vi har också arrangerat ett muggmålar-evenemang där det bjöds på muggar & mat.
Detta var lyckat och utecaféet som hölls samtidigt gick också bra! Nu har dessa muggar härdats i ugnen &
kommer att delas ut under läsvecka 4 och framåt.
Kollegiet
Ett möte finns inte planerat ännu. Vi har pratat lite oss emellan om hur alla sektioners kaféer bäst håller
öppet trots den pågående corona-pandemin.
Kommando Gul
Kollegiet
Mässutskottet
Tillsammans med NU har vi genomfört ett event under nollningen där vi hade sykväll och MUNUpol.
Eventet blev mycket uppskattat många tyckte att monopolspelet som vi hade gjort om till en Lundaversion var roligt. Utskottssafarin har ägt rum och vi berättade för nollorna vad vi i MU gör under året.
Kontakten med många företag har återupptagits efter deras semestrar och vi har lyckats skriva två
kontrakt till.
Kollegiet
Sen förra PM har vi haft ett möte endast ägnat åt Corona och hur det påverka mässorna. Några sektioner
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väljer att göra en digital mässa, som Arkad, och de flesta planerar för att göra en fysisk mässa med de
anpassningar som måste göra för att följa restriktioner p.g.a. Corona.
Näringslivsutskottet
pHøset
pHøset har sedan senast fortsatt med att hålla i Nollningen och nu även haft den avslutande Nollegasquen
i AF-Borgen. Nollningen har varit fullspäckade med event av utskott såväl som av pHøsets event. Det
största som hänt för oss i pHøset var Nollehelgen där alla uppdragen fick tävla, detta gick väldigt bra!
Försäljning av teknologmössor (måste slagit något slags K rekord ;) ) Sen har det också hållits
Sittningstriathlon i Gallien tillsammans med sexmästeriet. Allt som allt har Nollningen gått väldigt bra och
pHøset är mycket nöjda och tar nu lite välförtjänt vila.
Kollegiet
Har haft två möten sedan sist där det pratats om kriser som uppstått under Nollningen samt koordinering
av event på campus.
Prylmästeriet
Sen senast har Prylmästeriet visat upp sig på Utskottssafarit samt hållit i Quidditch med Kommando Gul.
Utöver detta har även arbetet med att måla väggen i Gallien fortsatt och haft våra vanliga lunchmöten.
Sexmästeriet
Kollegiet
Skyddsutskottet
En ny miljösamordnare valdes in i utskottet på PM5. Skyddsutskottet har även haft två event i samband
med nollningen, en sticklingbytarkväll tillsammans med Studierådet och en mugmålarkväll med
Studierådet och Kafémästeriet. Dokument om sektionens miljöarbete har skickats in till Lund Sustainable
Engineers som meddelade att K-sektionen upfyller kraven för att få Sektionsgrodan 2020.
Studiemästeriet
Vi har haft fullt upp under nollningen. Vi har anordnat två bokbytarbord precis i början av nollningen, ett
för nollorna och ett för alla äldre studenter och samlat in böcker inför det. Vi har anordnat två
studiekvällar som vi både har bakat och lagat mat till. Vi var även med på utskottssafarin, som vi bakade
och fixade en lek till. Utöver det har vi planerat en lunchföreläsning om utbytesstudier som vi ska hålla
nästa vecka till vilken vi har letat upp studenter som kan tänka sig att berätta om sina utbyten.
Världsmästarna har startat en ny facebook-grupp för de internationella studenterna som alla nya
internationella studenter är med i. Baserat på svaren från formuläret som skickades ut till de internationella
studenterna i våras så var det många som ville ha en cykelutflykt eller hike så därför har vi nu planerat en
utflykt till Skrylle för de internationella studenterna. Vi har också börjat undersöka möjligheten att kunna
ha en sittning för de internationella studenterna och eventuellt för några av de svenska studenterna också.
Kollegiet
Jag har inte kunnat gå på kollegiemötena sen senast.
Studierådet
Sedan sista utskottsrapporten skrevs har studierådet fått hela tre nya medlemmar, ettan, bettan och en ny
ledamot på specialiseringsnivå så nu är vi ett fullt utskott! Vi var med på utskottssafarit, haft två
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nollningsevent, ett med SU och ett med SU och KM och de verkar ha varit uppskattade. Vi har även
deltagit på ett möte om utformningen av nya campus på Brunnshög men inget om hur mycket KSektionen kommer påverkas är bestämt ännu. På Nollegasquen var vi med och delade ut stipendier till
årets ettor. Utöver det så har vi lunchmöten som vanligt och håller på att planera inför hösten. CEQmöten är inbokade i flera kurser.
Kollegiet
Vi hr en ny kontaktperson på kåren och det har varit lite uppstart inför terminen, ändrade krav för
matematisk statiskt har kommit. Ett hjälpmedel för att räkna poäng till specialiseringarna har testats, och
recensionerna var att det inte var helt bra. CEQ-censurering diskuterades och hur Corona-säkra event ska
hållas.
Valberedningen
Kravprofiler, formulär samt intervjufrågor till samtliga utskott är färdiga. Hela höstens schema med
intervjuvecka etc är klart. Valguiden är nästan klar och skickades på tryck i vecka 39.
Börjat planera inflr utskottsminglet om hur det ska genomföras på plats med hänsyn till
coronarestriktioner.
Haft möte med Krabbofix Linnea om hur hemsidan ska uppdateras inför Utskottsminglet med tydlig
information om hur valprocessen går till samt med länkar till alla formulär.
Börjat fixa med en informationsträff där vi i valberedningen berättar om hur valprocessen går till.
Kollegiet
Det har inte varit någon träff.
Inspector
Augusti 2020
• Avstämning med ÖverpHös-gruppen gällande corona-anpassningar av nollningsverksamheten.
• Möte med ordförande för att få en bild av genomförandet av nollningen
Kåren
Revisorer
Projektgrupper
FermU
Vi i Fermu har sedan projektets start samlat kunskap och inspiration kring fermenterings- och
jäsningsprocesser. Vi har träffats som grupp för både start av olika projekt och provsmakning av dem,
men också arbetat individuellt med vissa moment. Vi har startat en surdeg, bryggt flera omgångar
kombucha med olika smaksättningar, till exempel har vi testat koffucha, och så har vi även lagat kimchi.
Till hösten vill vi om möjligt dela med oss av våra projekt inom sektionen, samt starta upp nya projekt
som t.ex chilisås.
Jubileumskommittén
Projektgruppen har sedan senaste protokollmötet jobbat på i full fart. Dels har det bestämts att
Jubileumsbalen ska hållas på Grand Hotel i Lund och att det kommer bli två (!!) baler den 13 och 20
november, dels att det kommer bli ett Jubileumsspex på Månteatern i Lund. Spexveckorna kommer bli
40–43, uppehåll 44 och 45, och sedan uppsättning 46. Gabrielle och Adam jobbar nu för fullt med
fyllnadsval av spexarna, vilket även resten av kommittén kommer hjälpa till med när det behövs. Allt
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måste lösas i veckan innan spexveckorna ska dra igång. Jag (Andrea) och André har just nu en pågående
konversation med Grand Hotel och ska även börja kolla på biljettförsäljning, vilket Lovisa kommer hjälpa
till med. Därefter blir det att hitta underhållning och annat pyssel till balen. Merchen ska också släppas
snart. Nu händer det grejer!
K-sektionens Dansgrupp
K-sektionens dansgrupp har sedan senaste protokollmöte kollat på möjligheten att starta upp gruppen
igen och hålla i dansklasser under hösten 2020. Därför ska nuvarande projektgrupp avslutas, en ny
projektgrupp startas upp och äskande av pengar ur Projektfonden göras. Planen är att hålla totalt sju
danstillfällen; två i modern dans, två i tiodans, en i jazzdans och två i balett. Lokal håller på att lösas med
Lunds Dans- och Musikalgymnasium även denna gång.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 6
Bilaga 20 (1)
.1

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Inom Teknologkåren vid LTH

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 6
Punkt

Vad beslutades?

När beslutades
det?

Vem/vilka uppdrogs
att utföra beslutet?

När ska det
rapporteras?

1.

_____ _____ _____ _____
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Inom Teknologkåren vid LTH

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 6
Punkt

Vad beslutades?

1.

Lämna in ansökan angående
stadigvarande tillstånd.

När beslutades
det?
Vårterminsmötet
2020

Vem/vilka uppdrogs
att utföra beslutet?
Styrelsen 2020

När ska det
rapporteras?
Senast på årets sista
Protokollmöte 2020

_____ _____ _____ _____
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Revidering av projektet
Dam- & Herrsittning
Protokollmöte 6, 2020

Sammanfattning
Projektorerna för projektgruppen Dam- & Herrsittning önskar att förlänga perioden för
projektgruppen “Dam- & Herrsittning”. Till följd av de rådande omständigheterna med viruset
Covid-19 och jubiléet som krockar önskar projektgruppen att anordna sittningarna i början av
vårterminen 2021 istället.
Bakgrund
Av flera anledningar har projektgruppen valt att flytta på Dam- & Herrsittningarna till ett senare
tillfälle. Både till följd av Covid-19 som begränsar våran vision för sittningen och dessutom till följd
av jubiléet som har skjutits på till hösten 2020 och därmed krockar med vissa datum. Efter
diskussion har vi kommit fram till att det kan vara en bra idé att flytta på dessa två sittningar till
januari/februari 2021 istället då det redan kommer bli en väldigt hektisk höst och att det inte sker
lika mycket event generellt i januari/februari eftersom många utskott, bl.a. sexet, precis har gått av
sina poster och nya utskott har bildats.
Med detta vill vi därmed även flytta slutdatumet för projektgruppen från den 1 december 2020 till
den 31 mars 2021.

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Förlänga projektgruppens verksamhet till slutdatumet 31 mars 2021.

_________________________________
Karolina Torfgård, Projektorer

_________________________________
Erik Fajersson, Projektorer

Lund, 24 september 2020

Lund, 24 september 2020

____ ____ ____ ____
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Motion om att starta en projektgrupp
för Jubileumsspexets funktionärer
Protokollmöte 6, 2020
Sammanfattning
Detta är en motion om att starta en projektgrupp för Jubileumsspexets funktionärer.
Bakgrund
Enligt Kemi- och Biotekniksektionens Policy för Projektfunktionärer ska det startas en projektgrupp för
Jubileumsspexets funktionärer. Funktionärerna består av alla i spexets ensemble som kommer delta i
Jubileumsspexet 2020. En lista på alla funktionärer kan hittas i bilaga.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Startdatum för projektgruppen är 28 september 2020 och slutdatum 15 september 2020
att
Projektor för projektet är Gabrielle Johansson och Adam Jacobsson Trönndal.
att
Anta medlemmar enligt bilaga.
och
att

Sätta projektgruppens kontaktperson i Styrelsen till Styrelseledamot med Eventansvar.

Adam Jacobsson Trönndal,

Gabrielle Johansson,

Vice Spexgeneral

Spexgeneral

Lund, Sverige 28 september 2020

Lund, Sverige 28 september
2020
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Pauline Sandberg
Linda Myhrman
Ebba Fjelkner
Kajsa wahlgren
Daniel Nilsson
Anton Sellerberg
Ida Söderberg
Hannah Viklund
Lucas Fredriksson
Arvid Norberg
Frida Lundblad
Andrej Zemtsovski
Tobias Gummesson
Annika Silva
Edvin Lycknets
Ambar Carlsson
Ludvig Klotz
Oscar Enander
Agnes Boberg
Karl Möllerberg
Arvid Lindmark
Lucas Carlsson
Jerry Guan
Hannes Guth
Magnus Blix
Kathleen Nguyen
Fanny Sevrell
Caroline Gustafsson
Jonathan Wahren
Carl Craft
Lucas Norbrant
Anna Grimlund
Veronika Jörntell
Matilda Lindberg
Emma Håkansson
Nelly Franzén
Sofie Mile
Filip Hallböök
Elias Gullberg
Nicole Nilsson
Emma Sannum
Hanna Gombrii
Anna Börjesson Kennedy
Agnes Hausserman
Klara Walse
Sandra Olofsson
Hanna Sjöman
Johanna Leth
Sara Magnusson
Filippa Wentz
Anna Bergman
Isabel Andersson

Vilma Medin
Gustav Bågmark
Isac Logeke
Johan Hallbeck
Lina Näslund
Henrik Östberg
André Nordin
Viktor Hallden
Jenny Hugosson
Nils Johnsson
Casper Nisula
Erik Fajersson
Frida Berg
Anna Wagne
Åsa Wahlquist
Fanny Wik
Johanna Åberg
Ellen Walse
Maja Sondell
Thilda Qvist
Alma Ahlberg
Sandra Olofsson
Elin Pettersson
Jonas Elmroth Norlander
Camilla Lane
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Motion angående uppstart av arbetsgrupp
om K på Science Village
Protokollmöte 6, 2020
Bakgrund
I Brunnshög i norra delen av Lund har Max IV och ESS byggts. Det är två toppmoderna
forskningsanläggningar som totalt kommer kosta ca 25 miljarder kr. För att utnyttja dessa
maximalt så vill Lunds Universitet flytta verksamheter som kan dra nytta av anläggningarna dit
och på så sätt bygga ett nytt campus i Science Village. Se bifogad karta för exakt position. (Obs
kartan är roterad och norr är inte uppåt) Kemicentrum ligger precis vid Ideontorget.

De senaste åren har det pågått livliga diskussioner om vad och hur mycket som ska flytta. Många
institutioner ser det som en stor möjlighet att kunna flytta dit och få nya moderna lokaler precis
vid dessa anläggningar. Denna flytt kommer också påverka oss studenter till viss grad tack vare
att vissa av våra föreläsare kommer flytta dit. I dagsläget är det inte helt bestämt hur mycket som
kommer flytta eller hur mycket vi studenter kommer påverkas. Avståndet KC-Science Village är
cirka 3 km.
Science Village kommer inte stå klart förrän om tidigast 7 år men fram till dess så är det viktigt att
vi är aktiva i diskussionerna för att inte stå med en helt splittrad Sektion om 7-8 år. Många beslut
tas väldigt fort och som student så är det svårt att få reda på all aktuell information som rör oss.
Min erfarenhet är också att när möten hålls där studenter är inblandade så har det redan
förekommit mycket diskussion mellan de universitetsanställda vilket ytterligare försvårar
påverkansarbetet.

____ ____ ____ ____
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För att kunna vara aktiva i frågan och ge framtida K-studenter de bästa förutsättningarna för en
härlig studietid så krävs det att man lägger ner mycket tid, något som kan vara svårt att hitta med
de befintliga posterna på Sektionen. Därför föreslås det att man startar en arbetsgrupp som
jobbar med frågan från och med nu tills det att Science Village står färdigt. I gruppen kommer
Styrelseldamot med Utbildningsansvar, Styrelseledamot med Fritidsansvar, Studierådsordförande
samt fyra ledamöter ingå. Av dessa fyra ledamöter kommer två stycken att väljas in på HT2 och
två på VT. Detta för att undvika det kunskapstapp som sker kring årsskiftet varje år då alla
funktionärer byts ut. Denna grupp kommer då representera K-sektionen i frågan och jobba aktivt
för att studenterna ska få det så bra som möjligt även om 10 år. Det föreslås att Ledamot (vår)
väljs in nu redan på Styrelsens sjunde protokollmöte för att få igång gruppen så fort som möjligt.
Yrkande
Motionärerna yrkar på
Att
lägga till §4:17:4 under Övriga Funktionärer i Reglementet
§4:17:4 K på Science Village
Arbetsgruppen ansvarar för att aktivt föra K-sektionens talan i frågor som rör
Lunds universitets flytt till Science Village.
Medlemmar i arbetsgruppen är följande:
Styrelseledamot med Utbildningsansvar
Styrelseledamot med Fritidsansvar
Studierådsordförande
Ledamot (vår) (2 st)
Ledamot (Höst) (2 st)
Ledamot (vår) väljs in på VT varje år och ledamot (höst) väljs in på HT2 varje år.
Mandatperioden för ledamot (vår) följer läsåret (aug-jun) och ledamot (Höst) följer
kalenderåret (jan-dec)
Att
Lägga till gulmarkerat i §2:2:6 Styrelseledamot med Fritidsansvar
Styrelseledamot med fritidsansvar ska aktivt delta i arbetsgruppen ”K på Science
village”
Att
Lägga till gulmarkerat i §2:2:8 Styrelseledamot med utbildningsansvar
Styrelseledamot med utbildningsansvar ska aktivt delta i arbetsgruppen ”K på
Science village”
Att
Lägga till gulmarkerat i §4:15:3:1 Studierådsordförande
Studierådsordförande ska aktivt delta i arbetsgruppen ”K på Science village”
Att
____ ____ ____ ____
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Lägga till gulmarkerat i §12:1 under Övriga funktionärer
K på Science Village
Ledamot (vår) (2 st)
Ledamot (Höst) (2 st)
Att
Styrelsen fyllnadsväljer 2 st Ledamot (vår) på protokollmöte 7 2020

_________________________________
Johan Hallbeck, Styrelseledamot med
Utbildningsansvar 2020
Lund, 28 september 2020

_________________________________
Sofia Fureby, Studierådsordförande 2020
Lund, 28 september 2020

____ ____ ____ ____
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Rapport från Kommando Gul
Protokollmöte 6, 2020

Utskottet
Kommando Gul har sedan sist deltagit i utskottssafarin under nollningen där vi fick visa upp utskottet lite
för de nya på sektionen. Vi har också hållit i Quidditch som ett nollningsevent tillsammans med Pryl.
Eventet blev lyckat och folk verkade ha väldigt kul. Närmast framöver hoppas vi på att kunna hålla i en
målning av campus och pumpkin carving.

Kollegiet
Inget nytt här.

_________________________________
Hedda Jacobsen, Kommando Gul-mästare 2020
Lund, 27 september 2020

____ ____ ____ ____

