Protokollmöte 8
Protokoll (1)

.

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens åttonde protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17.15 tisdagen
den 15 december 2020 digitalt via Zoom.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens Styrelses åttonde protokollmöte
öppnat klockan 17.16.

§ 2.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 3.

Närvarande

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

§ 4.

Frånvarande

Johan Thorsson var frånvarande vid mötets början.

§ 5.

Adjungeringar

Daniel Nilsson, Adam Jacobsson Trönndal, Lucas
Carlsson, Felix Cederberg, Arvid Lillängen, Frida
Knutsson, Sofia Fureby, Ida Söderberg, Sara Magnusson,
Josefin Nordqvist, Agnes Boberg, Gabrielle Johansson,
Wilmer Lindelöw, Emelie Jansson, Johanna Åberg, Emma
Håkansson, Arvid Norberg, Lina El Manira, Emma Roos,
Johanna Leth,
Mötet valde att adjungera de ovanstående med
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

§ 6.

Val av tvenne justerare

Casper Nisula och Daniel Nilsson kandiderade till
justerare.
Mötet valde Casper Nisula och Daniel Nilsson till
justerare.

§ 7.

Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8.

Fastställande av dagordning

Alma Fahlén Hammar informerade att det inkommit ett
par sena handlingar och yrkade på
att lägga till bilaga 20 som § 12. c.
och
att lägga till bilaga 21 som § 12. d.
Mötet valde att bifalla Alma Fahlén Hammars
yrkande.
Mötet valde att fastställa den framvaskade
dagordningen.

§ 9.

Föregående protokoll (Bilaga 1)

Mötet valde att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 8
Protokoll (2)

.
§ 10.

Avsägelser

Emma Håkansson avsade sig posten Alumnikontakt 2021
genom Valberedningens Ordförande Arvid Norberg.
Mötet valde att entlediga Emma Håkansson sin post
som Alumnikontakt 2021.

§ 11.

Fyllnadsval
Styrelseledamot med Eventansvar
Johan Thorsson anlände till mötet
klockan 17.29.

David Bergman föreslog att Policy för Funktionärsval
följs.

Emma Håkansson kandiderade till Alumnimästare 2021.
Mötet valde Emma Håkansson till Alumnimästare
2021.
Johanna Åberg kandiderade till Alumnikontakt 2021.
Ludvig Åberg kandiderade till Världsmästare 2021.
Eva Voicu kandiderade till Studierådsledamot –
Specialiseringsnivå 2021.
Mötet valde att ta resterande val i klump.

Henrik Östberg och Nils Johnson
anlände till mötet klockan 17.39.

Mötet valde Johanna Åberg till Alumnikontakt 2021,
Ludvig Åberg till Världsmästare 2021 och Eva Voicu
till Studierådsledamot – Specialiseringsnivå 2021.

Mötet valde att adjungera Henrik
Östberg och Nils Johnson med
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
§ 12.

Godkännande av utlägg/inköp
a. Cybermästare (Bilaga 2)
Föredragare: Ida Söderberg

Ida Söderberg föredrog utlägget enligt bilaga 2.

b. Kassör (Bilaga 3)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindahl föredrog utlägget enligt bilaga 3.

Mötet valde att godkänna utlägget.

Lucas Werner anlände till mötet
klockan 17.42.
Mötet valde att adjungera Lucas
Werner med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.
c. Studiemästare (Bilaga 20)
Föredragare: Emelie Jansson
Elsa Ernestål anlände till mötet
klockan 17.45.

Mötet valde att godkänna utlägget.
Emelie Jansson föredrog utlägget enligt bilaga 20.
Mötet valde att godkänna utlägget.

Mötet valde att adjungera Elsa
Ernestål med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.
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d. Kassör (Bilaga 21)
Föredragare: Lisa Lindahl

Nelly Franzén anlände till mötet
klockan 17.48.
Mötet valde att adjungera Nelly
Franzén med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.
§ 13.

Meddelanden

Felix Mattsson anlände till mötet
klockan 17.50.

Lisa Lindahl föredrog utlägget enligt bilaga 21.
David Bergman sade att han ville förtydliga att utlägget är
ovanligt då det rör sig om mycket pengar och för att
sådana utlägg inte brukar göras på detta sätt. David
Bergman sade att det varit ett konstigt år och att
attesträtterna inte varit satta för att passa en digital mässa.

Mötet valde att godkänna utlägget.
Alma Fahlén Hammar meddelade att det går att söka
heltidarposten Aktsam och att intresserade kan höra av sig
till sittande Aktivitetssamordnare på aktsam@tlth.se eller
Kårordförande på ko@tlth.se. Hon uppmanade även
närvarande på mötet att fylla i Speak up-formuläret på
www.tlth.se/speakup. Hon sade att det är ett ypperligt
tillfälle att komma med input direkt till Teknologkåren så
att de vet vad de ska fokusera på angående frågor som
berör studier och studiemiljö.

Mötet valde att adjungera Felix
Mattsson med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.
§ 14.

Ekonomisk statusrapport
(Bilaga 4.1–4.2)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindahl föredrog informationspunkten enligt bilaga
4.1–4.2.

Sofie Liljewall anlände till mötet
klockan 17.53.
Mötet valde att adjungera Sofie
Liljewall med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.
§ 15.

Information angående Visionärt möte
(Bilaga 5)
Föredragare: David Bergman

David Bergman föredrog informationspunkten enligt
bilaga 5.

§ 16.

Information angående inköp av
iZettles (Bilaga 6)
Föredragare: Johanna Leth

Johanna Leth föredrog informationspunkten enligt bilaga
6.

§ 17.

Information angående inköp av
datorväska (Bilaga 7)
Föredragare: Ida Söderberg

Ida Söderberg föredrog informationspunkten enligt bilaga
7.

§ 18.

Information angående inköp av
funktionströjor och kjolar (Bilaga 8)
Föredragare: Fabian Fond

Sofie Liljewall föredrog informationspunkten enligt bilaga
8.

Information angående inköp av servis
(Bilaga 9)
Föredragare: André Nordin

André Nordin föredrog informationspunkten enligt bilaga
9.

§ 19.

____ ____ ____ ____
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§ 20.

Information angående inköp av hylla
till phørrådet (Bilaga 10)
Föredragare: Lucas Carlsson

Lucas Carlsson föredrog informationspunkten enligt
bilaga 10.

§ 21.

Information angående inköp av
bokhylla till Gallien (Bilaga 11)
Föredragare: Lucas Carlsson

Lucas Carlsson föredrog informationspunkten enligt
bilaga 11.

§ 22.

Utvärdering av projektgrupp för
Jubileumsspexets funktionärer
(Bilaga 12)
Föredragare: Gabrielle Johansson och Adam
Jacobsson Trönndal

Gabrielle Johansson föredrog informationspunkten enligt
bilaga 12.

§ 23.

Genomgång av Valberedningens
statistik
(Bilaga 13.1–13.2)
Föredragare: Arvid Norberg

Arvid Norberg föredrog informationspunkten enligt bilaga
13.1–13.2.

Herman Andersson och Edvin
Lycknets anlände till mötet klockan
18.16.
Mötet valde att adjungera Herman
Andersson och Edvin Lycknets
med närvaro-, yttrande-, och
yrkanderätt.
§ 24.

Motion angående avslut av
projektgruppen Dam- & Herrsittning
(Bilaga 14)
Föredragare: Karolina E. Torfgård och Erik
Fajersson

Johan Thorsson föredrog motionen enligt bilaga 14.
Mötet valde att bifalla motionen.

Gabrielle Johansson lämnade mötet
klockan 18.18.
§ 25.

Motion angående ändring av Riktlinje
för Arkivering (Bilaga 15)
Föredragare: Ida Söderberg och Adam
Jacobsson Trönndal

Ida Söderberg och Adam Jacobsson Trönndal föredrog
motionen enligt bilaga 15.
Alma Fahlén Hammar meddelade att hon tyckte att Ida
Söderberg och Adam Jacobsson Trönndal gjort ett
superjobb med arkivet i år och att de är jätteduktiga.
Mötet valde att bifalla motionen.

§ 26.

Motion angående utskottsinstagrams
(Bilaga 16)
Föredragare: Ida Söderberg och Agnes
Boberg

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 16.
Lisa Lindahl frågade om motionärerna stämt av vad
kommande Nämnd tycker om motionen. Ida Söderberg
sade att hon trodde att ämnet skulle tas upp på
Nämndmöte 0 men att det skett en miss i
kommunikationen och att därför ingen mer än att
Cybermästaren nästa år är inblandad.
David Bergman frågade hur fördelningen av arbetstimmar
sett ut. Ida Söderberg sade att hon inte vet hur många
timmar som lagts men att de dels bestått i att starta
kontona och mycket i att försöka hitta en väg framåt
angående vad som är okej och inte okej att publicera och
vad som är primär information och inte.
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Arvid Norberg sade att han tänkte att arbetet i uppstarten
bestått mycket av att uppdatera riktlinjer och liknande och
att det arbetet kanske är gjort nu. Ida Söderberg svarade
att ett visst arbete är gjort, som vissa kanske inte är nöjda
med, och att hon därför inte tror att arbetsbördan
kommer att minska eftersom riktlinjerna behöver ändras
igen.

Erik Fajersson anlände till mötet
klockan 18.26.

Lina El Manira frågade hur arbetsbördan varit fördelad
och om Cybermästaren skött allt eller om arbetet hade
kunnat delas upp. Ida Söderberg svarade att utskottet hade
en diskussion angående att blanda in jonerna men kom
fram till att det ska vara ansvariga för Sektionens
Instagram. Hon sade att utskottet skulle kunna samarbeta
med Styrelsen men att det inte gjorts i år.

Erik Fajersson lämnade sedan mötet
under diskussionen klockan 18.31.
Karl Möllerberg sade att han varit med i diskussionen och
även diskuterat med årets Nämnd. Han sade att de tyckte
att det fanns ett syfte med att centralisera instagrammen.
Han sade att han personligen ser ett värde i att centralisera
instagrammen för att allt innehåll annars försvinner vid
årsskiftet och att det finns en lösning som går ut på att
man utnyttjar stories-funktionen på Sektionens Instagram.
Karl Möllerberg sade även att alla inte var överens och att
det därför finns ett värde i att skjuta upp beslutet då
sittande Styrelse inte har ansvar för frågan nästa år. Han
sade även att det är trevligt för nästa års Nämnd att inte ha
frågetecken när de går på nästa år.
Sara Magnusson sade att hon tycker att det är viktigt att
beakta det Ida Söderberg sagt, att det varit tufft för henne
under året. Hon sade att hon inte håller med om att
beslutet borde läggas på nästa Nämnd. Hon menade att
det kommer att finnas så mycket annat och att det kan
vara svårt för dem att fatta ett beslut som speglar hur de
kommer att känna resten av året. Hon tillade att nästa års
Nämnd kan skriva en motion om det är något som de vill
ändra.
Frida Knutsson sade att alla andra sektioner klarar av att
ha Instagram för sina utskott det och frågade varför inte
K-sektionen skulle kunna ha det på liknande sätt. Hon
sade att det tunga arbetet kanske ligger i
arbetsfördelningen och att det också är bra att blanda in
Nämnden 2021. Hon sade att hon tycker att det är bra
med centralisering men att egna utskottsinstagrams ger en
bra inblick i utskottens arbete. Hon tillade att motionen
lägger vikt vid negativa aspekter men att det kanske ska
utvärderas positivt också.
Arvid Norberg sade att han håller med Frida Knutsson.
Han sade att pHøset 2018 krigade om att få använda
Instagram på ett liknande sätt men att förslaget blev
nedskjutet och att viljan att utskotten ska få ha någon
kanal utåt funnits länge. Han sade att han köper
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resonemanget att allt inte fungerat med arbetsfördelningen
men att utskottsinstagrams bara funnits ett år och att man
inte borde ge upp förtidigt.
David Bergman sade att han tyckte att det var tråkigt att
Ida Söderberg känt att hon haft mycket att göra och att
det hade varit bra om det kommit fram tidigare. David
Bergman sade att han också tittat på alla inlägg för att
godkänna dem och att han hade varit helt okej med att ta
över ansvaret helt. Han sade att det finns mycket som kan
omarbetas och att arbetet hade kunnat läggas på Styrelsen.
Han sade även att han tycker att det hade varit bra att
skjuta upp beslut i frågan till nästkommande
protokollmöte så att ett hållbart upplägg hittas.
Adam Jacobsson Trönndal sade att det inte bara är
utskottsinstagrams som är nytt för i år. Han sade att
mycket arbete lagts på Cybermästaren men att ett år inte är
nog tid för att ge upp en idé och menade att den kan
utvecklas istället för att avvecklas.
Casper Nisula sade att han vill analysera vad nästa års
Nämnd vill göra innan han tar ett beslut om frågan och att
frågan istället handlar om hur arbetsfördelningen ska se ut
om det är såpass många som vill ha utskottsinstagrams.
Han tillade att han också skulle vilja skicka motionen på
remiss till Protokollmöte 1.
Agnes Boberg sade, som tillträdande Cybermästare och
nämndmedlem, att tanken inte är att ge upp
utskottsinstagrams men att de inte fungerat och att
motionärerna vill testa ett annat sätt. Hon sade att det inte
betyder att motionärerna vill ta bort utskottens möjlighet
att visa upp sig. Agnes Boberg sade även att den
huvudsakliga arbetsbördan inte så ligger så mycket i att
starta upp instagramsen men att det blir många frågor
angående vilka inlägg som ät okej och om det rör sig om
primär information eller inte. Hon sade att det är hon som
behöver sköta det nästa år och att hon inte ser hur jonerna
ska kunna hjälpa mästaren. Hon sade också, angående att
centralisera informationsspridningen, att det idag kan vara
svårt att hitta var information finns. Hon sade att hon
pratat med de som inte varit funktionärer i år och att
klyftan mellan funktionärer och icke-funktionärer inte är
på grund av utskottsinstagrams men att de inte visste att
de fanns och att många av instagramsen inte har så mycket
inlägg.
Lucas Werner sade att han inte direkt ser hur
utskottsinstagrammen kan fungera särskilt bra just för att
det, som Ida Söderberg sagt, lett till mycket arbete för
Cybermästaren. Han sade att det diskuterats varför
utskottsinstagrams inte skulle kunna fungera på Ksektionen och att faktum är att det inte har fungerat
särskilt bra. Lucas Werner sade att exempelvis han själv
inte haft kolla på det som hänt på Sektionen och att han
inte hade en drivkraft att hitta instagramsen. Han sade
också att han såg att inga inlägg lades upp på den officiella
sidan. Han tillade att utskotten ska ges möjlighet att visa
upp sin verksamhet men inte med instagramkonton och
att de går emot att centralisera informationen.

____ ____ ____ ____
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Ida Söderberg sade att det är stor skillnad hur Instagram
sköts på olika sektioner och att vissa har kontona
kopplade som K-sektionens pHaddergruppskonton. Hon
sade att hon vill förtydliga att detta inte är att ge upp men
att informationsspridningen just nu inte fungerar på
många plan och att det inte är bra att ha fler konton som
sprider informationen mer och gör att man måste leta
mer. Hon sade att motionärerna såklart vill att Nämnden
och Styrelsen 2021 involveras men att det också är viktigt
att det tas ett beslut om detta. Hon sade att det skulle
skapa förvirring angående uppstart av instagramkonton
och vem som är ansvarig nästa år om motionen skickas på
remiss och att det kan undvikas om ett beslut fattas idag.
Josefin Nordqvist sade att hon håller med motionärerna
och sade att en centralisering verkligen skulle hjälpa
mindre utskott att visa vad de gör. Hon sade att det finns
mindre utskott som inte känt att de velat skapa en
instagram och att det genom en centralisering blir lättare
att hitta och att hon gillar tanken på stories.
Sofia Fureby sade att hon tycker att utskottsinstagrams
varit bra i år och att det inte behöver utesluta att utskotten
använder Sektionens egna instagram också. Hon sade att
det är tråkigt att Ida Söderberg haft mycket att göra och
att det borde ses över vilka som ska ha ansvar. Sofia
Fureby sade att utskottsledarna blir dumförklarade och
själva kan få avgöra vad som är lämpliga inlägg.
Wilmer Lindelöw sade att han vill se positivt på en
centralisering men att detta kommer med nackdelar som
att icke-essentiella inlägg som ger karaktär till utskott
försvinner. Han sade att utskott ska kunna använda
Sektionens konto också och att det är stor skillnad på
information och att visa upp sin verksamhet. Wilmer
Lindelöw sade även att det är bra att lägga ansvar på
utskottsledare och ställde sig kritisk mot story-funktionen
då det blir plottrigt när man sparat många stories och
behöver klicka fram till den senaste storyn. Han tillade att
han håller med Ida Söderberg om att arbetsbördan inte
varit rättvis och måste omarbetas.
Johanna Leth sade att frågan diskuterats med årets Nämnd
och att hon tycker att det är jätteviktigt att det diskuteras
med nästa års Nämnd. Hon sade att hon tycker att
arbetsbördan inte varit schysst i år och att det finns en
tydlig kompromiss; att motionen bifalles men sedan tas
upp i Nämnden så att en motion kan skrivas tillsammans.
Felix Mattsson sade att hans erfarenhet av
utskottsinstagrams är att han tyckt att det varit roligt och
att det är något som utskotten 2021 kommer att uppskatta.
Han sade att det är bra att se över arbetsfördelningen och
att ansvar kanske ska läggas på utskottsledaren. Han sade
att motionen skulle kunna remitteras så att alla som är
med på Protokollmöte 1 kan vara med och fatta ett beslut
då.
Emma Roos sade att hon ska sitta i Nämnden nästa år och
att beslutet idag kommer att drabba den nya Nämnden.
Hon sade att det är viktigt att se att instagramsen inte
fungerat i år och att hitta en lösning. Hon sade att inte tror

____ ____ ____ ____

.

Protokollmöte 8
Protokoll (8)
att stories är en superbra lösning för att det gör det jobbigt
att hitta det man söker och navigera.
Agnes Boberg sade att hon höll med Johanna Leth. Hon
sade att en remittering kommer att innebära att utskott vill
starta instagrams efter jul och att det hade varit bra med
ett tydligt beslut. Hon sade att utskottsledare är sunda men
att arbetsbördan ligger i otydligheten vad som är okej eller
inte och att det hade kunnat minska om den centrala
instagrammen används. Hon sade att hon annars inte ser
att arbetsbördan kommer att minska. Agnes Boberg sade
att den insparade arbetstiden skulle kunna läggas på annat
som exempelvis Sektionens YouTube, LinkedIn,
hemsidan eller K-wikin.
Lina El Manira sade att problemen har identifierats och att
det då är jättebra att inte ge upp utan informera nästa års
Nämnd och sätta upp tydliga riktlinjer istället. Hon sade
att många i den nya Nämnden är inställda på och har
många planer för instagramsen. Hon sade att de utskott
som inte har instagrams inte nödvändigtvis inte syns. Hon
föreslog att de utskotten kan få tillgång till sektionskontot
och få posta i stories och att det finns bättre lösningar än
att ta bort utskottsinstagrams.

Johan Hallbeck yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet valde att dra streck i
debatten.

Karl Möllerberg frågade hur mycket arbetsbördan hade
minskat om utskottsinstagrams går i arv och att mycket av
anledningen till att de ska raderas varje år väl är på grund
av GDPR. Ida Söderberg sade att anledningen inte är på
grund av GDPR, utan för att utskottsintagrams inte ska bli
en officiell kanal för information, vilket togs upp när
motionen skrevs till Protokollmöte 8 2019.

Lisa Lindahl sade att det känns som att många är för
instagrams och att det därför är tråkigt att slopa det. Hon
sade att ett förslag är att ha både stories och
utstkottsinstagrams och att allt då ändå kan samlas på det
officiella sektionskontot. Hon sade att om man tycker att
det är för mycket jobb så kan inloggningsuppgifterna ges
så att utskottsledarna kan ”regramma”.
Sofia Bengtsson sade att hon håller med Lisa Lindahl.
Hon sade att det finns möjlighet att göra alla parter nöjda
och att Styrelsen och Nämnden skulle kunna ha ett möte
som endast handlar om detta. Hon sade att utskottsledare
kanske främsta ska vända sig till sin kontaktperson i
Styrelsen om det fortfarande kommer många frågor till
Cybermästaren.
Ida Söderberg sade att hon hör och ser varför flera tycker
att motionen ska avslås eller skickas på remiss. Hon sade
att syftet är att återfå kontroll över
informationsspridningen och att hon tycker att motionen
ska godkännas för att det ger tydlighet i vad som gäller
tillsvidare och för att den ska kunna bearbetas i lugn och
ro. Hon sade att frågan kanske inte är utredd till
Protokollmöte 1. Hon sade även att ökat ansvar till
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utskottsledare kan vara ett alternativ men att de haft det i
år och att det trots detta inte fungerat optimalt.
Sofie Liljewall sade att hon tycker att diskussionen missar
den centrala poängen. Hon sade att Cybermästarens
arbetsbörda såklart är ett problem och att det finns driv att
ta ansvar för egna konton. Hon sade att det största
problemet är att det finns en favorisering bland utskott till
Sexmästeriet, Styrelsen och pHøsets fördel. Sofie Liljewall
sade att det är fint att centralisera informationsspridningen
men att det viktigaste är att alla utskott ska få synas lika
mycket och att det är lättare att lägga upp bilder från en
sittning än när CEQer censureras. Hon sade också att hon
tyckt det varit kul att driva en instagram i år men att man
måste ta ett steg tillbaka och se vad syftet är; att pHøset
ska kunna lägga upp bilder eller är det för att alla utskott
ska kunna ses utåt lika mycket. Hon sade att den aspekten
borde tas upp mer om motionen skickas på. Hon tillade
att ett utskotts glädje inte är mer värt än trivsel på
Sektionen.
David Bergman sade att han tycker att det varit en bra
diskussion och att nya aspekter och framförallt sätt frågan
kan lösas på så att det blir bra för alla lyfts. Han sade att
det är bra att alla som blir påverkade får säga vad de tycker
och tänker och att det inte känns rätt att ta detta beslut till
nästa år.
David Bergman yrkade på
att remittera motionen till Protokollmöte 1 2021.

Johan Thorsson yrkade på att
ajournera mötet i 10 minuter.

Mötet valde att remittera motionen till
Protokollmöte 1 2021.

Mötet valde att bifalla Johan
Thorssons yrkande.
Mötet ajournerades klockan 19.21.
Emelie Jansson lämnade mötet
klockan 19.22.
Mötet återupptogs klockan 19.31.
§ 27.

Utvärdering av Verksamhetsplaner
och budgetar
a. Styrelsen (Bilaga 17.1)
c. Alumniutskottet (Bilaga 17.2)
d. Ceremoniutskottet (Bilaga 17.3)
e. Cyberutskottet (Bilaga 17.4)
f. Idrottsutskottet (Bilaga 17.5)
g. Informationsutskottet (Bilaga 17.6)

Adam Jacobsson Trönndal informerade att budgeten inte
kommit med i handlingen men att Informationsutskottet
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Protokoll (10)
kommer att gå 50 kronor minus mindre än det budgeterats
för.

h. Kafémästeriet (Bilaga 17.7)
i. Kommando Gul (Bilaga 17.8)
j. Mässutskottet (Bilaga 17.9)
k. Näringslivsutskottet (Bilaga 17.10)
l. pHøset (Bilaga 17.11)
m. Prylmästeriet (Bilaga 17.12)
n. Sexmästeriet (Bilaga 17.13)
Lucas Carlsson lämnade mötet
klockan 19.52.
o. Skyddsutskottet (Bilaga 17.14)
p. Studiemästeriet (Bilaga 17.15)
q. Studierådet (Bilaga 17.16)
Felix Mattsson och Sofie Liljewall
lämnade mötet klockan 19.53.
Johanna Leth och Johanna Åberg
lämnade mötet klockan 19.54.
r. Valberedningen (Bilaga 17.17)
Adam Jacobsson Trönndal lämnade
mötet klockan 19.55.
Nils Johnson lämnade mötet klockan
19.56.
§ 28.

Rapport från (Bilaga 18)
a. Styrelsen
b. Alumniutskottet
c. Ceremoniutskottet
d. Cyberutskottet
e. Idrottsutskottet
f. Informationsutskottet
f. Kafémästeriet
g. Kommando Gul
h. Mässutskottet
i. Näringslivsutskottet

____ ____ ____ ____
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.
j. pHøset
k. Prylmästeriet
l. Sexmästeriet
m. Skyddsutskottet
n. Studiemästeriet
o. Studierådet
p. Valberedningen
q. Inspector
r. Kåren
s. Revisorer
t. Projektgrupper
§ 29.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 30.

Beslutsuppföljning (Bilaga 19-19.2)

Alma Fahlén hammar yrkade på
att uppdra Styrelsen 2021 att, i samråd med Nämnden
2021, utreda frågan om utskottsinstagrams som togs upp
på Protokollmöte 8 2020, angående Riktlinje för
Informationsspridning §3:2 Instagram och att detta
redovisas senast på Protokollmöte 3.
Mötet valde att bifalla Alma Fahlén Hammars
yrkande.
Mötet valde att lägga till punkt 1 i
beslutsuppföljningen.

§ 31.

Nästa Styrelsemöte

David Bergman informerade att detta var Styrelsen 2020s
sista Protokollmöte för året och att Styrelsen 2021 inte satt
ett datum för Protokollmöte 1 ännu.

§ 32.

OFMA

Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens åttonde protokollmöte avslutat
klockan 20.07.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 8
Protokoll (12)

.
_____________________________ ________

_____________________________ ________

David Bergman
Ordförande

Alma Fahlén Hammar
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Casper Nisula
Justerare

Daniel Nilsson
Justerare

____ ____ ____ ____
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Rapport från Visionärt möte
2020-10–03 & 2020-11-22
Protokollmöte 8, 2020

Vanligtvis så brukar Styrelsen visionära möten rapporteras på direkt följande PM, men som synes i rubriken av
denna rapport så är denna rapport från både det 3:e och 4:e visionära mötet för året. Anledningen till detta är
enkel: Ordföranden glömde att skicka in Rapport 3 till PM7. Därför har dessa två rapporter slagits ihop i
denna rapport. Det tredje mötet var ett ordinärt visionärt möte, men det fjärde mötet fokuserade mer på att
paketera det visionära arbetet för att göra det lättare för nästa års sektion att arbeta vidare med det.
Nedan presenteras resultaten från de Visionära mötena, mycket står kvar sedan det första och andra Visionära
mötet men med tillägg och revideringar som tillkommit från det tredje och fjärde Visionära mötet.

Styrkor:
Starkt engagemang och högt söktryck
Stark förbättringskultur, man vill göra saker och ting bättre än förra året
Omtänksamma medlemmar, både mot varandra men även mot framtidens Sektion
(Möte 2) Hög flexibilitet, vilja att anpassa sig till nya situationer
(Möte 3) Ökad insyn och transparens genom utskottsinstagrams tros minska klyftan mellan
engagerade och icke-engagerade.
(Möte 3) Relationen med huset har utvecklats enormt under året, vilket kan ge mer givande samarbete
i framtiden.
Svagheter:
Eskalering av verksamhet och konstant förbättring kan leda till att engagemang blir avskräckande då
det kräver mer tid och energi.
Lägger funktionärer för stor press på sig själva, eller får för stor press lagd på sig från Styrelsen, så kan
det leda till stress och att engagemanget inte känns kul.
Vissa styrdokument är utdaterade och omotiverat specifika, vilket ibland skapar problem snarare än
hjälper verksamheten.
(Möte 2) Bristande erfarenhet kring riskbedömning hos funktionärer kan leda till olyckor eller att
evenemang inte hålls då man känner sig osäker.
(Möte 2) Det har framkommit att det upplevs vara svårt att “bara engagera sig lite grann” på
Sektionen, till skillnad från nationerna.
(Möte 3) Det finns en stark kultur på sektionen att man gör som man alltid gjort. Det finns absolut ett
värde i kontinuitet, men det finns också risk för mytbildning och onödig press utan förståelse för
konsekvenser.
(Möte 3) Det har framkommit att det finns klyftor mellan äldre och yngre samt engagerade och ickeengagerade.
Möjligheter:
Många äldre studenter slutar engagera sig efter 3an, de utgör då en outforskad målgrupp. Relativt få
medlemmar som inte själva är funktionärer eller pHaddrar kommer på events, även detta är en
outforskad målgrupp.
Stark uppgång inom alumniverksamhet i och med Facebookgruppens framgång kan ge möjlighet till
ökad näringslivsverksamhet och ökat resursflöde/samarbete.
K har en relativt bra relation med TLTH, denna kan förbättras för att få inflytande hos och hjälp från
kåren, samt gynna kåren på sikt då ökat samarbete kan leda till förbättrad image för kåren hos K.
____ ____ ____ ____
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(Möte 3) Ny husprefekt skall väljas in till årsskiphtet, möjlighet att få en bra relation redan från start.
(Möte 3) Geografisk närhet till M och I kan ge mer möjlighet till sektionsöverskridande evenemang
och kamratskap.
(Möte 3) De reella möjligheterna för internationella att engagera sig på ett sätt som passar för deras
situationer leder till att deras driv är outnyttjat.
Hot:

Lokalproblem och brist på yta, vi hade kunnat utöka verksamheten om vi hade mer yta.
Lagändringar och påtryckningar från myndigheter kan ställa till problem, till exempel som när GDPR
kom.
Lågt söktryck hos TLTH kan göra att Sektionen inte kan vända sig till dem för stöd om söktrycket
sjunker så mycket att det skapar stora problem hos TLTH centralt.
(Möte 3) Uppsving av Corona kan slå hårt mot situationen och leda till hopplöshet och lågt
engagemang.
(Möte 3) Det finns stor risk för en lågkonjunktur kommande år, vilket kan påverka Sektionen (och
samhället i stort) negativt, speciellt om vi inte har ordentligt med ekonomiska reserver.

Konkreta initiativ:
Möte 1:
Se över styrdokument, arbeta för att innebörden blir tydligare medan specifika krav blir mer
flexibla. (Delvis gjort till VT)
Uppmana till och gör det lättare att ta initiativ och starta projekt
Effektivisera vår förrådsyta så att vi kan bedriva så mycket verksamhet som möjligt, förvandla
anläggningstillgångar till likvida tillgångar (dvs sälj saker vi inte använder)
Kommunicera aktivt kring hur man engagerar sig och påverkar genom t.ex. motioner.
Möte 2:
● Förbättra Sektionens image och relation med huset genom att minst 4 stycken
relationsförbättrande initiativ tas och minst 1 evenemang där folk från institutionerna och
huset inbjuds att deltaga arrangeras. Ett relationsförbättrande initiativ kan till exempel vara att
en lunchföreläsning av en forskare på en institution belönas med att Sektionen levererar
fredagsfika till institutionens fikarum följande vecka, med en tackhälsning från K-sektionen.
Detta skulle ge hela institutionen en välvillig syn på K-sektionen, och öka intresset för att
gästföreläsa hos oss. Ett annat exempel kan vara att ge administrativa enheten på KC
blommor som tack för att de har lagt ned många arbetstimmar på att göra
distansundervisning möjlig.
● Minst 50 jobbarpass skall annonseras och fyllas med hjälp av Facebookgruppen, detta för att
vi skall konkurrera med nationerna där enstaka arbetspass utlyses, vilket ger möjlighet för
folk att engagera sig i den utsträckning de vill.
● Inventarier som inte användes förra året, detta år, eller med säkerhet kommer att användas
nästa år bör säljas eller slängas för att förbättra framkomligheten i förråden. Sektionens
ekonomiska tillgångar gör att vi inte har ett behov av att spara så mycket inventarier som vi
gör idag, vi har råd att införskaffa nya inventarier när behov uppstår.
● Styrelsen anser att ett Pubutskott bör skapas för att maximera utnyttjandet av ett eventuellt
stadigvarande serveringstillstånd. Detta utskott bör lämpligen använda sig till stor del av
jobbarpoolen när de samlar jobbare till sina pubbar.
Möte 3:
 Över ett längre tidsperspektiv utvärdera och eventuellt revidera jobbarpoolen och tänka om
dess struktur. Kanske är en facebookgrupp inte det bästa, kanske kan man istället ha 2 länkar
till evenemang, ett där man anmäler sig som gäst till evenemanget och ett där man anmäler
intresse att jobba på evenemanget.
 Jobba för tydlighet kring att verksamhetsplaner skall spegla mål och inte krav för att minska
stressen som nämnden utsätts för.
 Jobba för att att öka förståelsen och transparensen kring konsekvenser för t.ex. vid
budgetöversteg och verksamhetsplaner som inte kan följas.
____ ____ ____ ____
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Driva frågan kring ett internationellt utskott.

Abstrakta initiativ
Bygg en bra relation med M och I så att tillvaron på KC blir trevlig
Utöka möjligheterna för icke-funktionärer att känna sig inkluderade
Omvärdera vårt förhållningssätt gentemot internationella medlemmar för att kunna bedriva
verksamhet på ett sätt som får dem att vilja engagera sig
Undersöka införskaffande av stadigvarande serveringstillstånd i Gallien
Möte 3: Jobba förebyggande mot hierarkier utskotten emellan, t.ex. genom att uppmana och
underlätta utskottsskiphten för alla utskott. Det är viktigt att detta arbete inte inriktas på att förtrycka
utskott, utan att höja de behövande.
Hur skall Sektionen se ut om 5 år?
Sektionsandan och traditioner skall bevaras
Gallien skall ha mer “själ” än i dagsläget
Mer fokus skall läggas på studieverksamhet, gärna på så sätt att studenterna själva jobbar med
utbildning, t.ex. genom att föreläsare bjuds in för att hålla informativa lunchföreläsningar som t.ex.
Biohacking eller kärlekens kemi som gjorts förut.
Sektionen skall ha en bättre relation med huset och institutionerna, så att de inte tänker på oss endast
när vi ber om något eller ställer till problem. Sektionen skall upplevas vara en positiv närvaro på KC.
En ökad digitalisering av kommunikation och pappersarbete såsom protokoll.
Så fri från klyftor och hierarkier som möjligt.
En central informationskälla i form av hemsidan
(Möte 4) Uppmaningar till nästa års Sektion
Bibehåll det höga söktrycket
En av de viktigaste styrkorna som Sektionen har är att den är så attraktiv. Just nu finns det hög risk
för en dipp här, iom Corona. Styr20 tror att en dipp hade kunnat vara skadlig för Sektionen, så det
kan vara bra att tänka på hur man håller det uppe.
M och I
Just nu (slutet av 2020) upplevs en del frustration över att M och I tar upp studieplatser på KC. Detta
trots att de har all rätt att använda vilka studieplatser som helst, iom att LU har det som policy: Alla
studieplatser på Campus är till för alla studenter. Genom riktade ansträngningar för att fostra
gemenskap med M och I tror vi att man hade kunnat minska denna klyfta. K-are stör sig i regel inte
på W-are, hade man kunnat få samma förståelse för M/I så tror Styr20 att stämningen på KC hade
blivit bättre. Exempel kan vara gemensamma evenemang och utskottssamarbeten.
Många företag har haft låg aktivitet under corona
Det är viktigt att vara snabb på bollen när ekonomin är på uppåtgående igen, eftersom att Sektionen
behöver kompensera för de låga intäkterna år 2021.
Kalendern
Har inte helt slagit igenom än iom att den infördes ganska sent på året. För att den ska nå sin fulla
potential så tror Styr20 att det är en bra idé att introducera den som standard redan från början av
2021, och att alla evenemang skall in.
Lågt söktryck till Styrelsen
Många år har det varit ganska lågt söktryck på Styrelsen. Detta kan bero på att Styrelsen inte har visat
sig tillräckligt mycket för resten av Sektionen och därför inte kunnat synliggöra det roliga med att vara
med i Styrelsen. Vi uppmanar även till att ha en egen utskottspresentation för Styrelsen vid ett separat
tillfälle från resten av Sektionen, där man har lite mer tid att prata med varandra och där stämningen
inte är så hetsig som den är på en timmes lunch.

____ ____ ____ ____
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Klyftor mellan yngre och äldre samt mellan funktionärer och icke-funktionärer
Jobba mer med enklare event och möjlighet att jobba pass så att tröskeln för att gå på evenemang och
att engagera sig blir lägre. Utveckla konceptet ”jobbarpool” och utvärdera. Tyvärr har denna inte
kommit igång ordentligt 2020 på grund av den låga verksamhetsgraden.
Implementering av stadigvarande
Se till så att stadigvarande används på ett lämpligt sätt. Utvärdera och förbättra det nya arbetssättet
och den nya sexmästeristrukturen så att utskotten och styrelsemedlemmarna som använder
serveringstillstånd känner sig nöjda med arbetsbelastningen.
Internationella studenter
I slutet av 2020 gjordes en rapport om att skapa ett internationellt utskott (stor cred till Sofia
Bengtsson). Jobba gärna vidare med detta.
Styrelsen 2020 tror att ett Internationellt utskott är den bästa vägen framåt och uppmuntrar Styrelsen
2021 att driva vidare denna fråga.
Utvecklat miljöarbete
Miljösamordnarna är främst ansvariga tillsammans med SU att se till att alla utskott har miljömål
inkluderade i verksamhetsplanerna för att Sektionsgrodan ska uppfyllas. Styrelsen 2020 anser att det
kan vara bra att detta arbete arbetas med och utvärderas mer kontinuerligt under året i samarbete med
Nämnden.

_________________________________
David Bergman, Ordförande 2020

Lund, 23 November 2020

____ ____ ____ ____
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Utvärdering av Projektgrupp för
Jubileumsspexets funktionärer
Protokollmöte 8, 2020
Projektet Jubileumsspexet Newton skulle ha pågått 28 september till den 15 november 2020 men
fick den 27e oktober ställas in på grund av nya Covid-19 rekommendationer i Skåne län.
Spexperioden startade v.40 och arbetet pågick i tre veckor. Arbetet leddes av Spexgeneral
Gabrielle Johansson och vice-Spexgeneral Adam Jacobsson Trönndal tillsammans med chefer för
samtliga sju Sektioner. Totalt var ca 80 funktionärer engagerade i uppsättningen.
På grund av att yttre omständigheter ledde till att Spexet fick ställas in kan projektet anses som
misslyckat. Eftersom restriktionerna skärptes ytterligare senare så ser vi i efterhand att det var rätt
beslut att ställa in.
Trots att uppsättning av Spexet aldrig kunde genomföras är vi väldigt nöjda att vi försökte och
glada över den glädje och gemenskap som Spexet medförde. Vi är också positivt överraskade av
hur smidigt det var att försöka genomföra ett Spex på K-Sektionen, då engagemanget var högt,
att använda lokaler på KC funkade bra och att vi smidigt kunde hyra uppsättningslokal
(Månteatern). Slutligen vill vi uppmana de på Sektionen som är intresserade av att leda ett
spännande projekt att i framtiden göra ett nytt försöka att sätta upp Newton! Kontakta i så fall
Gabrielle Johansson för en överlämning av allt material, då mycket av arbetet för en
Spexproduktion är redan gjort.

Ekonomisk utvärdering av Spexet redovisas i utvärderas i Utvärdering för Projektgruppen
Jubileumskommittén.

_________________________________
Adam Jacobsson Trönndal, Vice Spexgeneral, Jubileumskommittén
Lund, Sverige 4 december 2021

_________________________________
Gabrielle Johansson, Spexgeneral, Jubileumskommittén
Lund, Sverige 4 december 2021

____ ____ ____ ____
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Valberedningens statistikgenomgång
Protokollmöte 8, 2020

Bakgrund
I år så har vi i Valberedningen fört lite statistik över hur engagemanget ser ut på Sektionen inför
verksamhetsåret 2021. Jag som utskottsledare hade gärna presenterat denna under
protokollmötet!
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
på PM 8 få presentera Valberedningens statistik över hur engagemanget ser ut på
sektionen inför verksamhetsåret 2021.

_________________________________
Arvid Norberg, Valberedningens Ordförande
Lund, 5 December 2020

____ ____ ____ ____

Valberedningens
statistikgenomgång inför
funktionärsåret 2021
Mallen är konstruerad av Arvid Norberg 2020

Årskursfördelning

Det var tydligt att
sannolikheten att bli
nominerad av
valberedningen ökade då
man kom upp i högre
årskurser.
Det var samtidigt tydligt
att viljan att engagera sig
sjönk med stigande
årskurs.

Könsfördelning

Könsfördelningen skilde sig inte
mycket åt i de olika stegen i
valprocessen. Det var däremot
tydligt att många fler kvinnor
både ville bli och sedan blev
engagerade på Sektionen. Det
var också tydligt att en mycket
större andel av männen sökte
sig till ansvarsposter. Även
sannolikheten att männen sen
blev valda till en ansvarspost var
större.

Programsfördelning

Programsfördelningen skilde
sig åt i de olika stegen i
valprocessen. De som
pluggade B hade en större
sannolikhet att bli nominerade,
men de som pluggade K tog
igen det på Sektionsmötet.
Sannolikheten att de som
pluggade B blev valda till en
ansvarspost var dock större
även vid val.

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Internationella studenter

Övrig statistik i tal
Antal fyllda poster: 158st
Antal valda funktionärer: 128st
Antal poster/ person i snitt: 1.2
Vakanta poster innan mötet: 35st
Vakanta poster efter mötet: 8st
Vunna Motkandideringar: 2st

Tack!
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Motion angående avslut av
projektgruppen Dam- & Herrsittning
Protokollmöte 8, 2020

Sammanfattning
Motionärerna vill avsluta projektgruppen Dam- och en Herrsittning.
Bakgrund
I nuvarande klimat med pandemin går det inte för projektgruppen att förbereda och
arbeta tillsammans inför Dam- & Herrsittningarna. Det betyder att även om det blir
godkänt att
sittningarna får ske de valda datumen så anser vi att våra planer inte kommer uppfyllas
och inte kommer representera vad som först utlovades.
En lösning är att skjuta upp datumen ytterligare men eftersom en stor del av alla
inblandade kommer få ansvarsroller i K-sektionens utskott 2021 vill vi hellre lägga ner
projektet.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
avsluta projektgruppen Dam- & Herrsittning
att
avsätta Karolina E. Torfgård och Erik Fajersson som Projektorer

_________________________________
Karolina E. Torfgård, Projektor
Lund, 5 december 2020

_________________________________
Erik Fajersson, Projektor
Lund, 5 december 2020

____ ____ ____ ____
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Motion angående ändring av
Riktlinje för Arkivering
Protokollmöte 8, 2020

Bakgrund
Cybermästaren och Informationsmästaren har nu gått igenom troféskåpet och fyllt på
dokumenthanteringsplanen med de föremål som fanns i skåpet. Till detta har även riktlinjen för
arkivering uppdaterats.
Vidare görs ändringar kring affischer i riktlinjen för att förtydliga var dessa ska förvaras i
samband med uppförandet av ett uppvisningsarkiv i Gallien.

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i paragraf §7 Uppvisande av arkivet i Gallien ta bort överstruket och lägga till gulmarkerat

För att göra Sektionens arkiv mer tillgängligt så ska delar av det fysiska arkivet stå i en arkivhylla i
Gallien. Detta gäller framförallt men ej begränsat till fotoböcker med bilder, pärmar med
affischer och tidskrifter så som Druiden och Kula-kataloger. Informationsmästaren i samarbete
med Cybermästaren och ansvarig person för Gallien ansvarar för detta. Inför nollningen ansvarar
Informationsmästaren för att eventuellt dölja berört arkiv. Bokhyllan i Gallien ska ses som en
extension av det fysiska arkivet och allt uppvisat material ska ingå i dokumenthanteringsplanen.
att
i paragraf §6:1 Vad ska arkiveras ta bort överstruket och lägga till gulmarkerat
Vad som ska arkiveras eller ej ska följa Sektionens dokumenthanteringsplan som ska finnas
utskriven i styrelserummet. Dokumenthanteringsplanen uppdateras med nya föremål till
troféskåpet av Ceremonimästaren. Nedan följer beskrivningar av hur vanliga föremål ska sparas.
I det fall att föremålet inte passar i troféskåpet ska det flyttas till det fysiska arkivet i samråd med
Informationsmästaren.
Nedan följer en lista över vad som ska sparas Troféskåpet samt vem som ansvarar för att det
efterföljs.

____ ____ ____ ____
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_________________________________

_________________________________

Ida Söderberg, Cybermästare 2020

Adam Jacobsson Trönndal,
Informationsmästare 2020

Lund, 17 november 2020
Lund, 17 november 2020

____ ____ ____ ____
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Motion angående avslutande av
utskottsinstagram
Protokollmöte 8, 2020

Sammanfattning
Cybermästaren 2020 samt 2021 vill efter utvärdering av utskottsinstagrams stänga ner konceptet i
den form det är idag.
Bakgrund
Under 2020 testades konceptet utskottsinstagrams där alla utskott (och projektgrupper) fick
möjligheten att starta egna Instagramkonton kopplade till Sektionen. Detta har nu utvärderats av
sittande och pågående Cybermästare och lett fram till konstaterandet att de inte riktigt fungerar
som man hoppats på. Det har lett till stor arbetsbörda för Cybermästaren och det har varit svårt
att avgöra vad som får och inte får läggas ut på dessa konton. Det har även motverkat
Cyberutskottets försök att skapa en mer samlad informationsspridning. Syftet bakom
utskottsinstagrams är dock något som vill behållas (att det ska vara lättare för utskott att visa upp
sin verksamhet) och därmed har förslag tagits fram på att använda sig mer av Stories på
Sektionens officiella Instagram. Detta har diskuterats med Ordförande 2021 och Styrelseledamot
med PR-ansvar 2020 och 2021 och ses som ett bra alternativ till utskottsinstagram. För att gå
vidare med detta stryks allt gällande utskottsinstagrams i Riktlinje för informationsspridning.
Konton som är uppstartade under 2020 ska fortfarande stängas ner under 2020 enligt de liggande
riktlinjerna.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att

i Riktlinje för informationsspridning paragraf §3:2 ta bort det överstrukna

Sektionen har ett officiellt Instagramkonto, @ksektionentlth. Sektionens utskott och
projektgrupper får skapa egna Instagramkonton kopplade till Sektionen om intresse finns.
Uppstart av dessa ska ske i samråd med Styrelsen och Cyberutskottet och användning måste ske i
enlighet med Sektionens riktlinjer. Utskotts och projektgruppers Instagramkonton får ej användas
för primär informationsspridning utan som ett komplement till befintliga kanaler. Kontot får ej
heller följa privatpersoner utanför utskottet eller projektgruppen. Utskotts och projektgruppers
Instagramkonton är temporära, utskott som startar Instagramkonton förbinder sig att även
avsluta dem innan funktionärsårets slut. Alla konton ska vara öppna och lämpligt namngivna
enligt mallen ”Mall för uppstart av Instagramkonton” så att tillhörighet tydligt framgår. Mallen
finns på ksektionen.se bland resterande mallar. Alla inlägg bör förmedla en representativ bild av
Sektionens verksamhet och värderingar. Utskottsledare och Projektorer är alltid ansvarig för
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kontot. Om ett nytt konto skapas ska det i biografin (beskrivningen av kontot) finnas
kontaktuppgifter till denne och hur man går till väga om man vill ha en bild borttagen. Alla bilder
som begärs borttagna ska tas bort. Kontots profilbild får ej vara samma som på det officiella
kontot @ksektionentlth eller Nollningskontot. Innan aktiverande av kontot ska syfte med kontot
och ungefär beskrivning av vad som kommer publiceras anges till Cybermästaren. Cybermästaren
ansvarar för att informera Styrelsen när ett nytt konto aktiveras. Utskottsledare och Projektorer är
ansvarig a för inloggningsuppgifter till kontot. Cybermästaren och Ordföranden ska ha tillgång
till kontots inloggningsuppgifter samt informeras om vilka som har tillgång till kontot. Om
Styrelsen eller Cybermästaren anser att ett konto missköts ska diskussion tas med utskottet eller
projektgruppen och om Styrelsen eller Cybermästaren så anser ska 6 kontot stängas ner
omedelbart.
att

i Riktlinje för informationsspridning paragraf §7 stryka

För utskotts Instagramkonton ska även Cybermästaren ha tillgång till alla lösenord.
att
alla befintliga utskottsinstagramkonton ska följa riktlinjen som den varit fram till
PM8 och tas bort vid årsslutet 2020.

_________________________________

_________________________________

Ida Söderberg, Cybermästare 2020

Agnes Boberg, Cybermästare 2021

Lund, 4 december 2020

Lund, 4 december 2020
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Rapporter
Protokollmöte 8, 2020
Styrelsen
Sedan senaste rapporten har Styrelsen hållit ett protokollmöte som tog rekordet som årets snabbaste, vi
har också lagt nästa års rambudget som klubbades igenom med endast en liten ändring på att strama åt
Sexmästeriets budgetuppdelning till 10 000 vardera på puben och sexet. Vi har även jobbat med att
anordna HT2, haft ett visionärt möte, och anordnat NM9. Kalle och David har fortsatt jobba med JS
Sverige som kommer att trycka en broschyr åt Sektionen som kommer att kunna användas för att
förbättra kontakten mot resten av instanserna på KC och även för att spridas på mässor och annat. I
övrigt har inte Styrelsen kunnat driva så mycket verksamhet, utan har främst fokuserat på att förbereda
överlämning till nästa år, och har skrivit klart sina testamenten tidigt för att säkra en smidig övergång till
nästa år för Styrelsen.
Ordförandekollegiet
OK har haft 3 möten sedan förra rapporten, fokus har legat på överlämning, Skiphten, och hur man kan
jobba för mindre byråkrati på LTH, då många sektioner har upplevt en frustration gentemot LTHs
tungrodda organisation som gör det svårt att få igenom initiativ inom en tidsram som Studenter kan
förhålla sig till.
Vicekollegiet
Har inte haft något möte.
Pengakollegiet
1 möte sedan senast, främst diskussion om bokslut.
Alumniutskottet
Mentorskapsprogrammet startade igång med en kick-off, en på plast och en på zoom, och fortsätter
fungera bra enligt mentorernas och adepternas återkoppling. Vi började planera inför en soffpanel men de
planerna fick vi slopa igen. Alumnimästaren har hjälp sektionens webmasters att fixa en flik för Alumner
på hemsida. Nu håller vi i utskottet på med intervjuer av Alumner som kan komma upp där.
Kollegiet
Inget har hänt.
Ceremoniutskottet
Sedan senaste Protokollmötet har utskottet inte gjort någonting.
Cyberutskottet
Cyberutskottet har hjälpt till med HT2 där Ida och Agnes skötte mycket av röstsystemet och insläpp i
zoom. Vi har även hållit i ett digitalt LAN vilket var uppskattat och nog något som cybU kan fortsätta
hålla i. K-wikin ska snart marknadsföras och bilderna från nollningen har publicerats på hemsidan!
Kollegiet
Har tyvärr inte träffats mer under året.
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Idrottsutskottet
Idrottsutskottet har inte haft några event och endast haft lunchmöte via ZOOM. Vi träffades dock på en
liten avslutningsfika utomhus på St Hans. Det är inplanerat ett överlämningsmöte med nästa års
idrottsmästare där vi ska sätta oss ner och gå igenom lite som kan vara bra att tänka på. Testamentet till
IdrU2021 är klart och skickat.
Kollegiet
Jag har inte varit på något mer möte med kollegiet. Som det ser ut nu får vi avvakta till restriktioner
ändras.
Informationsutskottet
Informationsutskottet har jobbat hårt på den sista upplagan av Druiden för i år och till det också fixat en
julkalender. InfU Testar har vi gjort via zoom.
Kollegiet
Inget nytt från kollegiet
Kafémästeriet
Vi har inte gjort så mycket. Verksamheten har inte kommit igång igen och klädbytarkvällen som var
planerad har ställts in. Rensning och inventering har gjorts för slutet av året.
Kollegiet
Inget nytt här.
Kommando Gul
Kommando Gul har inte gjort så mycket sedan sist på grund av den rådande situationen, vi har lite tappat
gnistan. Vi pratade om att hålla något event över zoom så vi får se om vi får till något sådant.
Kollegiet
Inget nytt här.
Mässutskottet
En plattform för digitala mässan har bestämts och arbetet med att sätta upp plattformen pågår. Några
företag har börjat skicka in material till katalog, och marknadsföring inför mässan. Utskottet har börjat
kontakta fria föreningar om att vara med på mässan. Arbetet med KULA-hemsidan har fortsatt. För att
marknadsföra mässan så har utskottet börjat med inspelning av en podcast vars avsnitt kommer släppas i
veckorna ledande till mässan.
Kollegiet
Sista kollegiemötet för året skedde i början av december. Vi diskuterade hur det gick på ARKAD och vad
vi ska tänka på inför sektionsmässorna.
Näringslivsutskottet
pHøset
pHøset har sedan senast spelat in en hälsning till nyvalda pHøs21, börjat skriva testamente samt utvärderat
vår verksamhetsplan.
Kollegiet
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ØPK20 har haft överlämningsmöte med ØPK21 via zoom.
Prylmästeriet
Prylmästeriet har sen senast försökt slippa Viruset, det vill säga det har inte kunnat bedrivas så mycket
verksamhet. Sen senast har Prylmästeriet köpt in fotoutrustning till Cyberutskottet, samt hyllor från
IKEA, tyvärr fanns inte alla nödvändiga delar i lager så endast en halv hylla av fyra kan monteras.
Jag har haft ett överlämningsmöte med Nils, den nya Prylmästaren, så nu har han lite bättre koll på vad
post innebär.
Sexmästeriet
Vi håller på och planerar ett sista event innan årets slut, Halv 6 hos mig. Detta är en som en cook along på
distans. Vi har även börjat jobba med att avsluta för året genom att till exempel skriva testamenten.
Kollegiet
Det håller på och planeras överlämning till våra efterträdare, ett möte för detta har bokats in.
Skyddsutskottet
Sedan de nya restriktionerna infördes har vi behövt ställa in vår klädbytardag, men höll istället i ett Kuiz
den 4e december. Utöver detta har vi arbetat med överlämning till nästa års SU.
Studiemästeriet
Sen senast har vi anordnat en digital lunchföreläsning med iGEM till vilken vi delade ut presentkort på
Grönt och Gott till de som deltog. Lunchföreläsningen var öppen för alla på LTH och InfU hjälpte oss att
sprida informationen om den till resten av Sektionerna. Vi har även anordnat en introduktion till Matlab i
två delar med Daniel Espinoza som var väldigt uppskattad av de som var där. Vi tyckte det var väldigt kul
att det var så hög uppslutning till det eventet. Vi bjöd på digitala presentkort till alla som deltog för att
kunna köpa mellanmål och snacks. Jag och Världsmästarna har även haft ett väldigt givande möte
tillsammans med Styrelseledamot med Fritidsansvar där vi diskuterade ett eventuellt utskott riktat till de
internationella studenterna. Vi har även planerat (och håller på att planera om) vårt sista evenemang för
året som vi förmodligen kommer hålla i nästa vecka tillsammans med Sexet.
Utöver det har vi jobbat en del med överlämningen till nästa år. Alla poster som har testamenten har
skrivit på dem för att ge nästa års SM en så bra start som möjligt. Jag har även haft överlämningsmöte
med nästa Studiemästare samt inventerat och rensat vår hylla i förrådet.
Kollegiet
Det har inte diskuterats något relevant för SM på kollegiemötena sen senast.
Studierådet
sedan sist har vi granskat CEQ:er för lp 1 och kallelser till CEQ möten börjar trilla in. arbetet
med Brunnshög försätter och diskussioner fortsätter att hållas. Vi har varit med och utvärderat
programmen till UKÄs utvärderingsarbete och lämnat in en studentinlaga. vi håller på att planera en
studieteknik workshop tillsammans med de andra studieråden på E, F, D och W inför tentorna i januari
med en extern föreläsare. Vi har planerat in vårat sista PM och en avslutning för utskottet utomhus. Sist
men inte mst så har en nästan fullt studieråd för 2021 valts in!
Kollegiet
Speak-Up days är snart. kårens pedagogiska pris har diskuterats samt studentrepresentanter till
programledningen och institutionsstyrelser. Fick tyvärr inget bra tips på hur man locka fler.
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Valberedningen
Vi har hållit samtliga intervjuer samt gått ut med nomineringar inför HT2. Vi har haft en kick out där vi
beställde hem fin mat och åt middag tillsammans. Vi har skrivit motiveringar och läst upp dessa under två
dagars HT2. På HT2 bemötte vi även kritik som hade inkommit till revisorerna gällande valprocessen.
Kollegiet
Det har inte varit någon träff.
Inspector
November 2020
 Deltog i protokollmöte 7 under första halvtimmen
December 2020
 Möte med avgående ordförande samt kommande ordförande. Diskuterade samarbetet under 2020
samt kommande års samarbete.
Kåren
Revisorer
Projektgrupper
FermU
Jubileumskommittén

K-sektionens Dansgrupp

Dam- & Herrsittning
Labbrock
BTS
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Inom Teknologkåren vid LTH

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 8
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 8
Punkt

Vad beslutades?

1.

Utredning av frågan om
utskottsinstagrams som togs upp
på Protokollmöte 8 2020,
angående Riktlinje för
Informationsspridning
§3:2 Instagram.

När beslutades
det?
Protokollmöte 8
2020

Vem/vilka uppdrogs
att utföra beslutet?
Styrelsen 2021 i
samråd med Nämnden
2021

När ska det
rapporteras?
Senast på Styrelsens
tredje protokollmöte
2021
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