Höstterminsmöte 1 2018
Dagordning (1)

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola

Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte 1 2018.
Mötet äger rum klockan 17:15 tisdagen den 2:a oktober 2018 i sal KC:A på Kemicentrum.
Dagordning
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Beslut

§ 2.

Val av mötesordförande

Diskussion/Beslut

§ 3.

Tid och sätt

Beslut

§ 4.

Närvaro och Adjungeringar

Beslut

§ 5.

Justering
a. Val av tvenne justerare och tillika
rösträknare

Diskussion/Beslut

b. Datum för justering

Information

§ 6.

Fastställande av dagordning

Beslut

§ 7.

Anmälan övriga frågor

Beslut

§ 8.

Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1)

Beslut

§ 9.

Avsägelser

Beslut

§ 10.

Fyllnadsval

Diskussion/Beslut

§ 11.

Information angående upprättande av
resestipendiefonden (Bilaga 2)
Föredragare: Ebba Fjelkner

Information

§ 12.

Motioner för andra läsningen
a. Proposition angående att ändra Styrelsen
åligganden (Bilaga 3)
Föredragare: Manfred Klug

§ 13.

Diskussion/Beslut

Propositioner
a. Proposition angående att införa
Miljösamordnare och Skyddsutskottet
(Bilaga 4)
Föredragare: Linnéa Petersson

Diskussion/Beslut

b. Proposition angående förändring av
Ceremoniutskottet (Bilaga 5)
Föredragare: Johanna Bengtsson

Diskussion/Beslut

_____ _____

Höstterminsmöte 1 2018
Dagordning (2)
c. Proposition angående uppdatering av
Policy för Subventionerat pris (Bilaga 6)
Föredragare: Ebba Fjelkner
§ 14.

Diskussion/Beslut

Motioner
a. Motion angående att införa posten Vice
Kafémästare (Bilaga 7.1-7.2)
Föredragare: Fredrik Lund

Diskussion/Beslut

b. Motion angående att ändra Sekreterarens
åligganden (Bilaga 8.1-8.2)
Föredragare: Manfred Klug

Diskussion/Beslut

c. Motion angående tillägg i Policy för
Projektfunktionärer (Bilaga 9.1-9.2)
Föredragare: Emma Kihlberg

Diskussion/Beslut

d. Motion angående vilka som är
adjungerade till Studierådets protokollmöten
(Bilaga 10.1-10.2)
Föredragare: Linnéa Petersson

Diskussion/Beslut

e. Motion angående att ändra antalet
Sexmästerijoner (Bilaga 11.1-11.2)
Föredragare: Tova Lindh

Diskussion/Beslut

§ 15.

Beslutsuppföljning
(Bilaga 12.1)

Beslut

§ 16.

Övriga frågor

Diskussion

§ 17.

Meddelanden

Information

§ 18.

MOFMA

Beslut

_____________________________ _____
Manfred Klug
Ordförande

_____________________________ _____
Ronja Wennerström
Sekreterare

_____ _____
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Protokoll (1)

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola

Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte 1 2018.
Mötet ägde rum klockan 17.15 tisdagen den 2:a oktober 2018 i sal KC:A på Kemicentrum.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Ordförande Manfred Klug förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens första Höstterminsmöte 2018
öppnat klockan 17.32.

§ 2.

Val av mötesordförande

Dennis Bogren kandiderade till mötesordförande.
Mötet valde Dennis Bogren till mötesordförande.

§ 3.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 4.

Närvaro och Adjungeringar

Närvaro och adjungeringar gjordes enligt bilaga 13.113.2.

§ 5.

Justering
a. Val av tvenne justerare och tillika
rösträknare

Emma Kihlberg och Emma Månsson kandiderade till
justerare.
Mötet valde Emma Kihlberg och Emma Månsson
till justerare.

b. Datum för justering

Ronja Wennerström informerade att protokollet
kommer finnas i Styrelserummet justerat, signerat och
klart senast den 16 oktober 2018.

§ 6.

Fastställande av dagordning

Mötet valde att godkänna dagordningen som den
låg.

§ 7.

Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8.

Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1)

Manfred Klug föredrog mötesprotokollet från Kemioch Biotekniksektionens Vårterminsmöte 2018 enligt
bilaga 1.
Mötet valde att lägga protokollet från
Vårterminsmötet 2018 till handlingarna.

§ 9.

Avsägelser

Mötet valde att lämna punkten orörd.

§ 10.

Fyllnadsval

Anna Wagne kandiderade till Idrottsjon.
Erik Fajersson kandiderade till Mässkontakt.
Daniel Nilsson kandiderade till Kommando Gul-jon.

_____ _____ _____ _____ _____
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Protokoll (2)
Arvid Lillängen informerade om att Valberedningen
har nominerat personer till några av posterna till
Styrelsens sjätte protokollmöte.
Emma Kihlberg ansåg att det vore en bra idé att
bordlägga valen till Styrelsens nästa protokollmöte
istället för att ta valen nu, eftersom det är mer rättvist
då vissa av kandidaterna som är nominerade till poster
inte är här.
Emma Kihlberg yrkade på
att bordlägga punkten till Styrelsens nästa
protokollmöte.
Ebba Fjelkner undrade om det kunde vara en idé att
endast bordlägga valet som står i strid med
Valberedningens nomineringar till Styrelsemötet, men
att de andra valen kan tas nu på detta möte.
Manfred Klug påpekade att kandidaterna på
Styrelsemötet då antagligen kommer att behöva hålla
ett tal, för att mötet ska få en bild av kandidaterna.
Daniel Nilsson drog tillbaka sin kandidatur.
Emma Kihlberg ansåg att de som kandiderar kommer
behöva hålla tal även på detta möte eftersom de inte är
valberedda. Ett sådant tal kan dock vara skönare att
hålla på ett Styrelsemöte där det inte är lika mycket
folk. Valen behöver därmed inte heller ta tid från alla
som sitter på mötet nu, utan kan ta tid från de färre
personerna som är på Styrelsen protokollmöte.
Mötet valde att bordlägga punkten till Styrelsens
nästa protokollmöte.
Frida Heskebeck uppmuntrade alla att söka posterna på
Styrelsens protokollmöte på måndag. Att valen inte
görs nu betyder inte att vi inte vill välja dem till
posterna.
§ 11.

Information angående upprättande av
resestipendiefonden (Bilaga 2)
Föredragare: Ebba Fjelkner

§ 12.

Motioner för andra läsningen
a. Proposition angående att ändra Styrelsen
åligganden (Bilaga 3)
Föredragare: Manfred Klug

Ebba Fjelkner föredrog informationspunkten enligt
bilaga 2.

Manfred Klug föredrog propositionen enligt bilaga 3.
Mötet valde att bifalla propositionen.

Dennis Bogren förklarade mötet ajournerat
klockan 18.02, och ämnade återuppta det
klockan 18.15.
Mötet återupptogs klockan 18.15.
§ 13.

Propositioner

_____ _____ _____ _____
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Protokoll (3)
a. Proposition angående att införa
Miljösamordnare och Skyddsutskottet
(Bilaga 4)
Föredragare: Linnéa Petersson

Linnéa Petersson föredrog propositionen enligt bilaga
4.
Malin Broman frågade Studierådsordförande Frida
Heskebeck om hon ansåg att förslaget är bra. Frida
Heskebeck svarade att de har pratat om det i
Studierådet och att de anser att det är en bra idé. Som
utskottet jobbat i år har de haft olika grupper som
jobbat med olika saker. Att flytta ut en av grupperna till
ett eget utskott skulle göra att de kan fokusera ännu
mer på sitt arbete. De ansåg dock att det vore bättre att
lägga till de två nya posterna i Studierådet till
grundblocket istället för att sätta en till grundblocket
och en till specialiseringen som är förslaget. Detta är
dock en reglementesändring och tas inte på detta möte.
Robert Hansen Jagrelius påpekade att Studierådet förra
året delades i två, och undrade varför man nu vill man
dela det till tre. Han frågade även om tanken är att man
kan dela upp andra utskott i smådelar på samma sätt,
till exempel Informationsutskottet, som nu är väldigt
stort.
Manfred Klug svarade att frågan angående
Informationsutskottets struktur ska tas upp på
Styrelsens nästkommande visionära möte.
Alexandra Billett påpekade att om förändringen går
igenom det blir ett nytt utskott med en ny mästare som
kan bli svår att tillsätta.
Frida Heskebeck informerade att engagemang pendlar
mellan åren. Detta året har engagemanget varit lägre,
men det betyder inte att det är representativt för
framtida år. Man behöver testa något i flera år för att se
om det fungerar eller inte när det gäller Sektionen.
Erik Apelqvist undrade om det är för mycket arbete att
ha fler poster än bara en post i Skyddsutskottet. Kan en
person i utskottet orka med att ha en post samtidigt i
ett annat eller i samma utskott? Frida Heskebeck
svarade att Studerandeskyddsombudet med fysiskt
ansvar har åligganden att vara med på
Husstyrelsemöten några gånger per år.
Studerandeskyddsombuden med likabehandlingsansvar
har kollegier, men inga formella krav, så de har ett mer
fritt arbete där de själva gör vad de vill göra det till.
Men när de nu hamnar i ett eget utskott kommer de att
kunna göra mer och fokusera mer på det arbetet.
Linnéa Petersson informerade om att det kommer bli
totalt 4 nya poster. Hon förtydligade även att det nu
finns 3 poster som heter ”Studerandeskyddsombud”
vilket ger dem mer legala rättigheter. De med
likabehandlingsansvar har tystnadsplikt, men att de får
diskutera saker mellan varandra. Posten som
Miljösamordnare finns för den med ett stort
miljöintresse. Med en specifik post för detta kommer
den kunna göra ett stort miljöarbete på Sektionen. Hon
tillade även att de samtidigt inte ville ta bort några
poster ur Studierådet, vilket resulterade i detta antal av
nya poster.

_____ _____ _____ _____
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Protokoll (4)
Frank Rummukainen undrade vad Miljösamordnaren
kommer ha för funktion. Linnéa Petersson svarade att
Sektionen är med i en organisation som heter
Sektionsgrodan. Miljösamordnaren kommer sköta
kontakten med dem, samt jobba med annat miljöarbete
på Sektionen.
Robert Hansen Jagrelius undrade om Studierådet
fortfarande kommer att hålla i event. Frida Heskebeck
svarade att de inte längre håller event, utan att det nu är
Studiemästeriets uppgift. Studierådet håller i
studiebevakningen.
Dennis Bogren informerade om att det endast är
stadgeändringarna som tas idag, medan övriga att-satser
behandlas när motionen kommer upp för andra
läsningen.
Mötet valde att bifalla propositionens första attsats.
b. Proposition angående förändring av
Ceremoniutskottet (Bilaga 5)
Föredragare: Johanna Bengtsson

Johanna Bengtsson föredrog propositionen enligt
bilaga 5.
Mötet valde att bifalla propositionen.

c. Proposition angående uppdatering av
Policy för Subventionerat pris (Bilaga 6)
Föredragare: Ebba Fjelkner

Ebba Fjelkner föredrog propositionen enligt bilaga 6.
Linnéa Petersson undrade vilket pris det är man får
subventionerat. Ebba Fjelkner svarade att det gäller på
priset utan alkohol.
Ebba Fjelkner tilläggsyrkade på
att i Policy för Subventionerat pris §3:2 pHøset ta bort
den överstrukna texten och lägga till den gulmarkerade
i följande stycke:
pHøset har rätt till halva priset på Nollegasquen.
pHøset har rätt till subventionerat pris på
Nollegasquen, motsvarande halva priset på biljett utan
alkohol. Detta tas ur pHøsets budget.
Ebba Fjelkners yrkande ställdes mot avslag.
Mötet valde att bifalla Ebba Fjelkners yrkande.
Mötet valde att bifalla den framvaskade
propositionen.

§ 14.

Motioner
a. Motion angående att införa posten Vice
Kafémästare (Bilaga 7.1-7.2)
Föredragare: Fredrik Lund

Fredrik Lund föredrog motionen enligt bilaga 7.1.
Ebba Fjelkner föredrog Styrelsens motionssvar enligt
bilaga 7.2.
Mötet valde att bifalla motionen.

b. Motion angående att ändra Sekreterarens
åligganden (Bilaga 8.1-8.2)
Föredragare: Manfred Klug

Manfred Klug föredrog motionen enligt bilaga 8.1.

_____ _____ _____ _____

Höstterminsmöte 1 2018
Protokoll (5)
Jerry Guan föredrog Styrelsens motionssvar enligt
bilaga 8.2.
Manfred Klug jämkade sig med Styrelsen.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.
c. Motion angående tillägg i Policy för
Projektfunktionärer (Bilaga 9.1-9.2)
Föredragare: Emma Kihlberg

Emma Kihlberg föredrog motionen enligt bilaga 9.1.
Johanna Bengtsson föredrog Styrelsens motionssvar
enligt bilaga 9.2.
Linnéa Petersson förtydligade att ett periodiserat
projekt är något som händer regelbundet som kräver
funktionärer, exempelvis pHaddrar till nollningen. Ett
vanligt projekt är något som kräver funktionärer, men
bara vid ett tillfälle, exempelvis Musikhjälpen.
Emma Kihlberg jämkade sig med Styrelsen.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

d. Motion angående vilka som är
adjungerade till Studierådets protokollmöten
(Bilaga 10.1-10.2)
Föredragare: Linnéa Petersson

Linnéa Petersson föredrog motionen enligt bilaga 10.1.
Manfred Klug föredrog Styrelsens motionssvar enligt
bilaga 10.2.
Linnéa Petersson jämkade sig med Styrelsen.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

e. Motion angående att ändra antalet
Sexmästerijoner (Bilaga 11.1-11.2)
Föredragare: Elias Carlsson

Elias Carlsson föredrog motionen enligt bilaga 11.1.
Simon Svanholm undrade vad som är tänkt att de ska
göra om de behöver fler arbetare till ett evenemang.
Elias Carlsson svarade att man då kan ta in externa
arbetare.
Daniel Nilsson undrade hur många Sexmästerijoner det
kommer ändras till. Elias Carlsson svarade att det med
förslaget kommer bli 10 Sexmästerijoner.
Emma Månsson frågade om det med endast 10
Sexmästerijoner kommer innebära att de tvingas jobba
vid alla tillfällen. Elias Carlsson svarade att
Sexmästerijonerna kommer behöva jobba på alla
sittningar och evenemang som kräver det antalet.
Svante Herrlin föredrog Styrelsens motionssvar enligt
bilaga 11.2.
Manfred Klug förtydligade att även om förslaget går
igenom, kommer det inte börja gälla förrän till nästa
verksamhetsår. De som sitter som Sexmästerijoner nu
behöver alltså inte vara oroliga för att deras post ska
försvinna.
Mötet valde att bifalla motionen.

§ 15.

Beslutsuppföljning
(Bilaga 12.1)

Dennis Bogren yrkade på

_____ _____ _____ _____
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Protokoll (6)
att stryka punkt 2 då denna ansågs avklarad.
Mötet valde att stryka punkt 2 ur
beslutsuppföljningen.
Mötet valde att godkänna beslutsuppföljningen
efter ovanstående ändring.
§ 16.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes under § 8.

§ 17.

Meddelanden

Emma Kihlberg informerade att hon sitter i
Valnämnden på Kåren, och att det snart är dags för
Fullmäktigeval. Kandidering öppnar på måndag, och
själva valet, där alla har rätt att rösta, kommer äga rum
senare under hösten. Att sitta med i Fullmäktige är
väldigt spännande och lärorikt. Hon tillade att det finns
två priser att vinna under Fullmäktigevalet. Förra året
vann K-sektionen nästan över W, men i år ska K vinna
båda tävlingarna! Det man kan vinna är att få välja bild
till Mecenatkortet och att få ett gigantiskt tårtkalas för
hela Sektionen.
Manfred Klug tackade alla som kommit till mötet för
att lyssna på allt som tagits upp. Han tackade även
Dennis Bogren för att han orkat ta sig hit för att vara
talman. Manfred Klug tackade också Ronja
Wennerström för att hon fört protokoll under mötet,
samt Jerry Guan för att han suttit där framme, skött
tekniken och sett söt ut.
Axel Andreasson påminde om att det på lördag är
Idrottsutskottets event Ölmilen, och efter det
märkesmålning eftersom det eventet inte kunde bli av
under nollningen på grund av vädret. Han uppmanade
alla att komma dit eftersom det kommer bli väldigt
trevligt att umgås och köpa pizza tillsammans.
Linnéa Wahlberg informerade att Ceremoniutskottet
kommer hålla ett event den 16 oktober där de kommer
visa filmen Sharknado. Mer information om eventet
kommer snart.
Erik Apelqvist hade för sig att Sektionen vann en av
tävlingarna i Fullmäktigevalet förra året och undrade
vad som hände med det. Manfred Klug svarade att det
stämmer, och att mer information om det kommer
inom de närmaste dagarna.
Sofie Liljewall meddelade att alla som fått plats till
Bioteknikdagarna kommer få ett mail ikväll där de ska
bekräfta att de vill ha sin plats.
Linnéa Petersson informerade att det är öppet för
nomineringar inför nästa verksamhetsår.
Elin Stemme undrade när nomineringarna stänger.
Arvid Lillängen svarade att de snart ska komma ut med
den informationen i ett Facebook-inlägg.

_____ _____ _____ _____
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Erik Apelqvist påpekade att man bör kolla i
skräpposten om man fått mail från Valberedningen, då
dessa mail verkas klassas som spam.
Emma Månsson meddelade att det närmar sig
ARKAD, och att det är väldigt kul att gå på det.
Johan Davidsson informerade att det nu finns en sång i
Facebookgruppen som brukar sjungas.
HT-visan sjöngs:
”För nu klubban mot ditt bord,
Tjofaderittan HT!
Annars får vi inget gjort
Tjofaderittan HT!
Medlemmarna diskuterar
tjafsar, yrkar, mötet skenar
HT (Hej!)
HT (Hej!)
Tjofaderittan HT!
Jag på HT suttit kvar
Tjofaderittan HT!
Ej nån energi finns kvar
Tjofaderittan HT!
Jag är tappad bakom flötet
Springer fort som fan från mötet
HT (Hej!)
HT (Hej!)
Tjofaderittan HT!”
Linnéa Petersson informerade att det nu finns mat till
alla som anmält sig till detta. Det kommer vara
vegetarisk lasagne som serveras, vilken Sexmästeriet har
varit så snäll att laga. Alla som har anmält sig kommer
att få ta mat först, och räcker det till fler kommer även
de få mat.
§ 18.

MOFMA

Mötesordförande Dennis Bogren förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens första Höstterminsmöte 2018
avslutat klockan 19.01.

_____________________________ _____
Manfred Klug
Mötesordförande t.o.m § 2

_____________________________ ___
Dennis Bogren
Mötesordförande fr.o.m § 3

_____________________________ _____
Ronja Wennerström
Sekreterare

_____________________________ ___
Emma Månsson
Justerare

_____________________________ _____
Emma Kihlberg
Justerare

_____ _____ _____ _____
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Bilaga 2 (1)

Information angående upprättande av
resestipendiefonden
Höstterminsmöte 1 2018

På Vårterminsmötet 2018 beslutades att en resestipendiefond skulle startas med anledning av en anonym
donation för att möjliggöra för sektionsaktiva att delta i resor till t.ex. Nordisk Kemikonferens (NKK) och
Bioteknikdagarna (BTD). Kassören har nu skapat ett konto vid namn Resestipendiefonden för detta
ändamål och förflyttat pengarna från donationen till Sektionens fondkonto.

_________________________________
Ebba Fjelkner, Kassör 2018
Lund, 20 september 2018

____ ____ ____ ____
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Bilaga 3 (1)

Proposition angående att uppdatera
Styrelsens åligganden
Höstterminsmöte 1 2018
Bakgrund
När Styrdokumenten granskades efter fel som smugit med efter omstruktureringen upptäcktes något som
inte var omstruktureringens fel, men som fortfarande var konstigt. Under §6:4 Åligganden för Styrelsen
står det att Styrelsen i september månad ska välja två kursutvärderare. Detta är något som Styrelsen inte
har gjort på flera år, utan som ligger under Vice Studierådsordförande att samordna och arbeta med.
Därför anser motionärerna att denna punkt kan strykas.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i Stadgarna §6:4 Åligganden, ta bort den överstrukna punkten i punktlistan:
• I september månad ur varje årskurs välja två kursutvärderare.

_________________________________

_________________________________

Manfred Klug, Ordförande 2018

Ronja Wennerström, Sekreterare 2018

Lund, 13 mars 2018

Lund, 13 mars 2018

_________________________________

_________________________________

Ebba Fjelkner, Kassör 2018

Jerry Guan, Styrelseledamot
med Fritidsansvar 2018

Lund, 13 mars 2018
Lund, 13 mars 2018

_________________________________

_________________________________

Johanna Bengtsson, Styrelseledamot
med Eventansvar 2018

Svante Herrlin, Styrelseledamot
med PR-ansvar 2018

Lund, 13 mars 2018

Lund, 13 mars 2018

_________________________________
Linnéa Petersson, Styrelseledamot
med Utbildningsansvar 2018
Lund, 13 mars 2018

____ ____ ____ ____
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Bilaga 4 (1)

Proposition angående att införa
Miljösamordnare och Skyddsutskottet
Höstterminsmöte 1 2018
Sammanfattning
För att uppfylla Sektionens miljömål för 2018 ska en Miljösamordnare införas. Detta görs i det nya
utskottet Skyddsutskottet som ska bestå av Skyddsmästare, Miljösamordnare och tre
Studerandeskyddsombud som flyttas från Studierådet. Studierådet får istället två nya ledamöter. Syftet är
att Skyddsutskottet ska kunna jobba med miljöfrågor samt likabehandlingsfrågor.
Bakgrund
I Sektionens miljöhandlingsplan Miljömål 1 för år 2018 står det att en Miljösamordnare ska införas på
sektionen. Syftet med Miljösamordnare är att samordna Sektionens miljöarbete och arbeta för en ökad
miljömedvetenhet bland Sektionens medlemmar. Miljösamordnaren ska även hålla kontakt med
miljömärkningen Sektionsgrodan.
För att Miljösamordnaren ska kunna arbeta med ett utskott vill vi skapa Skyddsutskottet. Skyddsutskottet
ska bestå av Skyddsmästare, Miljösamordnare, två Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar
och ett Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar. Syftet med utskottet är att det ska finnas mer
utrymme att arbeta med både miljöfrågor och likabehandlingsfrågor. Styrelseledamot med
Utbildningsansvar ska vara kontaktperson för utskottet.
För att kompensera för att de tre Studerandeskyddsombuden flyttas från Studierådet får Studierådet en ny
Studierådsledamot – Grundblocksansvar och en ny Studierådsledamot –Specialiseringsansvar. Då
likabehandlingsarbetet inte längre ingår under studierådets uppgifter ändras dess syfte till att endast
bedriva utbildningsfrågor.
Även Policy för Likabehandling anpassas till den nya strukturen.
Att genomföra detta kräver en stadgeändring som måste godkännas på två Sektionsmöten. Där med
kommer detta genomföras i praktiken först verksamhetsåret 2020, givet att det går igenom.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen
att
i Stadgan § 7:1 Definition lägga till det gulmarkerade i följande stycke
Sektionens utskott är följande:
• Alumniutskottet, AU
• Ceremoniutskottet, CermU
• Idrottsutskottet, IdrU
• Informationsutskottet, InfU
• Kafémästeriet, KM
• Kommando Gul, KG
• Mässutskottet, MU
____ ____ ____ ____
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• Näringslivsutskottet, NU
• pHøset
• Prylmästeriet, PM
• Sexmästeriet, 6M
• Skyddsutkottet, SU
• Studiemästeriet, SM
• Studierådet, SrBK
• Valberedningen, ValB
att
i Reglementet § 2:2:7 Styrelseledamot med Utbildningsansvar lägga till det gulmarkerade i
följande stycke
Styrelseledamot med Utbildningsansvar är kontaktperson i Styrelsen för Studierådet
(SrBK), Studiemästeriet och Skyddsutskottet.
att
i Reglementet § 4 Utskott lägga till § 4:12 Skyddsutskottet
att
i Reglementet § 4:12 Skyddsutskottet lägga till §4:12:1 Syfte
§4:12:1 Syfte
Skyddsutskottet är ansvariga för Sektionens arbete kring den psykosociala och fysiska
arbetsmiljön på Sektionen samt arbeta för ett aktivt miljöarbete på sektionen.
att
i Reglementet § 4:12 Skyddsutskottet lägga till §4:12:2 Åligganden
§4:12:2 Åligganden
Skyddsutskottet ska anordna evenemang för att belysa miljöfrågor samt
likabehandlingsfrågor för Sektionens medlemmar. Utskottet arbeta för att Sektionen och
dess utskott har ett aktivt miljöarbete. Skyddsutskottet ska även arbeta för att den fysiska
och psykosociala arbetsmiljön för Sektionens medlemmar och funktionärer är god.
att
i Reglementet § 4:12 Skyddsutskottet lägga till §4:12:3 Sammansättning
att
i Reglementet §4:12:3 Sammansättning lägga till §4:12:3:1 Skyddsmästare
§4:12:3:1 Skyddsmästare
Skyddsmästare är ansvarig och sammankallande för Skyddsutskottet. Skyddsmästaren skall
framföra ett budgetförslag för utskottet under årets första Styrelsemöte. Budgetförslaget
utarbetas med fördel tillsammans med Styrelseledamot med Utbildningsansvar samt förra
årets Skyddsmästare.

____ ____ ____ ____
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att
i Reglementet §4:12:3 Sammansättning lägga till §4:12:3:2 Miljösamordnare
§4:12:3:2 Miljösamordnare
Miljösamordnaren ansvarar för att leda Sektionens miljöarbete. Miljösamordnaren ska i
samråd med Sektionens utskottsledare och Styrelse se till att miljöarbetet efterföljs samt
rapportera resultatet av miljöarbetet till Sektionsstyrelsen.
Miljösamordnaren ska även engagera Sektionsmedlemmar genom sitt arbete, för att på så
vis involvera fler i miljöarbetet.
Miljösamordnaren ska hålla kontakten med motsvarande poster på andra sektioner samt
med Sektionsgrodan.
att
i Reglementet §4:12:3 Sammansättning lägga till §4:12:3:3 Studerandeskyddsombud med
Likabehandlingsansvar
§4:12:3:3 Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar
Studerandeskyddsombudet med Likabehandlingsansvar ska verka för att alla, oavsett
kön, ålder, sexuell läggning, ideologi, funktionshinder, etnisk- och socialhärkomst ska ha
samma förutsättningar för en bra utbildning på LTH. Studerandeskyddsombud med
Likabehandlingsansvar ska arbeta för att alla ska ha lika:
• Rekryteringsmöjligheter till utbildningen.
• Behandling under utbildningen.
• Möjlighet till examensarbete.
• Möjligheter till doktorsavhandling.
Studerandeskyddsombud med
Likabehandlingsansvaret ska stå resterande utskott tillhands för att tillse deras intressen.
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvaret skall delta i Kårens
jämställdhetsarbete och jämlikhetsarbete och sprida den kunskap och information som
behandlas där till övriga Sektionsmedlemmar.
att
i Reglementet stryka §4:13:3:6 Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar
att
i Reglementet §4:12:3 Sammansättning lägga till §4:12:3:3 Studerandeskyddsombud med
Fysiskt ansvar
§4:12:3:3 Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar
Studerandeskyddsombudet med fysiskt ansvar har huvudansvaret för att teknologernas
intressen i skyddsfrågor tillvaratas. Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvaret skall
medverka i skyddsronder och skyddskommittémöten inom Kemicentrum. Dessutom skall
Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvaret medverka vid arbetsmiljögruppmöte inom
TLTH.
att
i Reglementet stryka §4:13:3:7 Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar

____ ____ ____ ____
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att
i ändra Reglementet §4:13:1 Syfte lägga till det gulmarkerade och ta bort den överstrukna
texten.
Studierådet ansvarar för Sektionens kärnverksamhet och skall verka för att främja
studenternas intressen i utbildningsfrågor utbildnings-, studiesociala- och
likabehandlingsfrågor.
att
i Reglementet §12:1 Sektionens Ordinarie funktionärer lägga till den gulmarkerade texten
och ta bort den överstrukna texten
Skyddsutskottet, SU
Skyddsmästare
Miljösamordnare
Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar
Studerandeskyddsombud med likabehandlingsansvar (2st)
Studierådet, SrBK
Studierådsorförande
Vice Studierådsordförande -Grundblocksansvarig
Vice Studierådsordförande – Specialiseringsansvarig
Bettan
Ettan
Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar
Studerandeskyddsombud med likabehandlingsansvar (2st)
Studierådsledamot – Grundblocksnivå (2 3 st)
Studierådsledamot – Specialiseringsnivå (2 3 st)
att
i Policy för Testamenten lägga till §4:13 Skyddsutskottet
§4:13 Skyddsutskottet
§4:13:1 Skyddsmästare
Skyddsmästare ska skapa ett testamente till sin efterträdare
§4:13:2 Miljösamordnare
Miljösamordnare ska skapa ett testamente till sin
efterträdare
§4:13:3 Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar
Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar ska skapa ett
testamente till sin efterträdare
§4:13:4 Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar ska
skapa ett testamente till sin efterträdare
att
i Policy för Testamenten stryka §4:14:4 Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar

____ ____ ____ ____
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att
i Policy för Testamenten stryka §4:14:5 Studerandeskyddsombud med
Likabehandlingsansvar
att
i Policy för Likabehandling §5 Åtgärder lägga till det gulmarkerade testen och ta bort den
överstrukna texten.
Vid den händelse att en student känner sig kränkt, orättvist behandlad eller trakasserad
ansvarar Studierådet via Studerandeskyddsombudet med Likabehandlingsansvar för att
lämpliga Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar för att lämpliga instanser,
till exempel, men inte begränsat till, Sektionsstyrelsen, Kåren eller Studenthälsan,
underrättas så att nödvändiga åtgärder tas för att förebygga liknande situationer i framtiden.
Alla jämlikhetsärenden likabehandlingsärenden skall behandlas med respekt och diskretion.
att
ändra samtliga paragrafnumreringar därefter.

_________________________________

_________________________________

Linnéa Petersson, Styrelseledamot med utbildningsansvar 2018

Ronja Wennerström, Sekreterare 2018

Lund, 4 september 2018

Lund, 4 september 2018

_________________________________

_________________________________

Johanna Bengtsson, Styrelseledamot med Eventansvar 2018

Ebba Fjelkner, Kassör 2018

Lund, 4 september 2018

Lund, 4 september 2018

_________________________________

_________________________________

Svante Herrlin, Styrelseledamot med PR-ansvar 2018

Manfred Klug, Ordförande 2018

Lund, 4 september 2018

Lund, 4 september 2018

_________________________________
Jerry Guan, Styrelseledamot med Fritidsansvar 2018
Lund, 4 september 2018

____ ____ ____ ____
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Proposition angående förändring av
Ceremoniutskottet
Höstterminsmöte 1 2018
Sammanfattning
Styrelsen vill ta bort ansvaret som fanbärare från Ceremonimästaren och införa en ny post med detta
ansvar.
Bakgrund
Posten som Ceremonimästare har varit svår att tillsätta sedan omstruktureringen och en av anledningarna
till detta är på grund av det extra ansvaret i att vara fanbärare. Det finns sektionsmedlemmar som vill vara
fanbärare men inte Ceremonimästare och vice versa. Därför föreslår vi att dela på dessa uppdrag och
skapa en ny post inom Ceremoniutskottet utöver Ceremonijonerna och Ceremonimästaren, denna post
ska heta Fanbärare och ska förutom att bära fanan vid särskilda högtider ska denne även vara aktiv i
utskottet på samma sätt som en Ceremonijon. Det bör även läggas till att det ligger under
Ceremoniutskottets åliggande att K-sektionen har en fanbärare närvarande vid alla särskilda högtider då
fanbärare behövs, även om det inte finns någon tillsatt på posten som fanbärare. Detta ansvar har tidigare
legat på Ceremonimästaren och då det inte funnits en Ceremonimästare tillsatt så har uppdraget som
fanbärare fallit lite mellan stolarna. Skulle man vilja vara både Ceremonimästare och Fanbärare ska detta
inte hindras, utan man kan då söka båda posterna.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen
att
i Reglementet §4:2:2 Åligganden lägga till följande stycke:
Ceremoniutskottet ansvarar för att det finns en fanbärare närvarande vid alla särskilda
högtider.
att
i Reglemente §4:2:3:1 Ceremonimästare ta bort den överstrukna texten i följande
stycke:
Ceremonimästaren är ansvarig och sammankallande för Ceremoniutskottet.
Ceremonimästaren har också i uppgift att bära sektionens fana vid särskilda högtider.
att
i Reglemente §4:2:3:1 Ceremonimästare lägga till den gulmarkerade texten i följande
stycke:
Ceremonimästaren är ansvarig och sammankallande för Ceremoniutskottet.
Ceremonimästaren ska tillsammans med Ceremonijonerna och Fanbäraren samla in
nomineringar till Kalibreringsphesten samt dela ut funktionärs- och förtjänstmedaljer vid
detta tillfälle.
____ ____ ____ ____
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att
i Reglemente §4:2:3 Sammansättning lägga till §4:2:3:3 Fanbärare:
Fanbäraren har som ansvar att bära sektionens fana vid särskilda högtider. Fanbäraren ska
tillsammans med Ceremonimästaren och Ceremonijonerna samla in nomineringar till
Kalibreringsphesten samt dela ut funktionärs- och förtjänstmedaljer vid detta tillfälle.
att
i Reglemente §4:2:3:2 Ceremonijon ta bort den överstrukna texten samt lägga till den
gulmarkerade texten i följande stycke:
Ceremonijon utgörs av en sektionsmedlem från varje årskurs, totalt fem stycken. Till
Kalibreringsphesten ska Ceremonijonerna tillsammans med Ceremonimästaren samla in
nomineringar till samt dela ut funktionärs- och förtjänstmedaljer. Ceremonijonerna ska
tillsammans med Ceremonimästaren och Fanbäraren samla in nomineringar till
Kalibreringsphesten samt dela ut funktionärs- och förtjänstmedaljer vid detta tillfälle.

_________________________________

_________________________________

Johanna Bengtsson, Styrelseledamot med Eventansvar 2018

Ebba Fjelkner, Kassör 2018

Lund, 4 september 2018

Lund, 4 september 2018

_________________________________

_________________________________

Svante Herrlin, Styrelseledamot med PR-ansvar 2018

Manfred Klug, Ordförande 2018

Lund, 4 september 2018

Lund, 4 september 2018

_________________________________

_________________________________

Jerry Guan, Styrelseledamot med Fritidsansvar 2018

Ronja Wennerström, Sekreterare 2018

Lund, 4 september 2018

Lund, 4 september 2018

_________________________________
Linnéa Petersson, Styrelseledamot med Utbildningsansvar 2018
Lund, 4 september 2018

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
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Proposition angående uppdatering av
Policy för Subventionerat Pris
Höstterminsmöte 1 2018
Bakgrund
Denna förändring var uppe redan till Vårterminsmötet, och under Styrelsens motionssvars-protokollmöte
var det denna version av yrkandena som beslutades att skickas vidare till Sektionsmötet. Tyvärr blev detta
inte fallet då Sekreteraren råkade stryka ett ord för mycket i två av att-satserna vid uppdaterandet av
propositionen. Detta vill vi därför rätta till så att det blir så som det var tänkt från början, och som är i
linje med bestämmelserna för Subventionerat pris för övriga funktionärsposter med rätt till detta.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen
att
i Policy för Subventionerat Pris §3:3 Sexmästeriet lägga till den gulmarkerade texten i
följande stycke:
Sexmästeriets mästare som är aktiva i arbetet med Kalibreringsphesten har rätt till
subventionerat pris, motsvarande halva priset på biljett utan alkohol. Detta då Sexmästeriet
jobbar före och efter evenemanget, samt har ett visst ansvar under sittningen. Detta tas ur
Sexmästeriets budget.
att
i Policy för Subventionerat Pris §3:4 Ceremoniutskottet lägga till den gulmarkerade
texten i följande stycke:
Ceremoniutskottet har rätt till subventionerat pris, motsvarande halva priset på biljett utan
alkohol, på Kalibreringsphesten. Detta då Kalibreringsphesten traditionellt sett äger rum på
hemlig ort och Ceremoniutskottet har åtaganden under kvällen. Detta tas ur budgeten för
Ceremoniutskottet.

_________________________________

_________________________________

Manfred Klug, Ordförande 2018

Ronja Wennerström, Sekreterare 2018

Lund, 27 augusti 2018

Lund, 27 augusti 2018

____ ____ ____ ____
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_________________________________

_________________________________

Ebba Fjelkner, Kassör 2018

Johanna Bengtsson, Styrelseledamot med
eventansvar 2018

Lund, 27 augusti 2018
Lund, 27 augusti 2018

_________________________________

_________________________________

Jerry Guan, Styrelseledamot med fritidsansvar 2018

Svante Herrlin, Styrelseledamot med
PR-ansvar 2018

Lund, 27 augusti 2018
Lund, 27 augusti 2018

_________________________________
Linnéa Petersson, Styrelseledamot med
utbildningsansvar 2018
Lund, 27 augusti 2018

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 7.1 (1)

Motion angående att införa
posten Vice Kafémästare
Höstterminsmöte 1 2018
Sammanfattning
Efter omstruktureringen har Kafémästaren tagit över Källarmästarens, Vice-Källarmästarens, och
Källonomens uppgifter. Därför vill motionärerna minska bördan för Kafémästaren, samt ge denne ännu
en person att bolla idéer med genom att införa posten Vice Kafémästare.
Bakgrund
Anledningen till att folk söker jon-poster är för att kunna vara med i utskottet men inte ha mycket ansvar
och därför är det svårt att delegera tyngre uppgifter till dem. En Vice Kafémästare ger möjlighet att ta på
sig mer ansvar men ändå inte leda ett utskott. Denna post ska hjälpa Kafémästaren med beställningar och
vara Kafémästarens högra hand, så att Kafémästaren kan fokusera på att leda utskottet och ta hand om
ekonomin. Leveranser är svårare att delegera veckovis eftersom de har varit så oregelbundna och en Vice
som tillsammans med Kafémästaren kan beställa, och ta emot leveranser underlättar oerhört mycket för
Kafémästaren. Inom utskottet har det pratats om att återinföra mer specifika poster, men på grund av
flytten vet motionärerna inte hur arbetet inom KM kommer att ske, därför vill motionärerna börja med att
införa en Vice Kafémästare som kan hjälpa med det som motionärerna har nämnt ovan för att sedan se
om det behövs fler specifika poster i framtiden. För att behålla antalet funktionärer i utskottet vill även
motionärerna minska antalet Kaféjoner från nio till åtta.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i Reglementet §4:5:3:1 Kafémästare lägga till den gulmarkerade texten i följande stycke:
Kafémästaren ansvarar för Kafémästeriets ekonomi,
inkomster och utgifter samt har hand om Kafémästeriets
växelkassa. Kafémästaren skall framföra ett budgetförslag för
utskottet under årets första Styrelsemöte.
Budgetförslaget utarbetas med fördel tillsammans
med Styrelseledamot med Fritidsansvar, Vice Kafémästaren samt förra
årets Kafémästare.
att
i Reglementet lägga till §4:5:3:2 Vice Kafémästare med följande stycke och ändra
paragrafnumreringen därefter:
Vice Kafémästaren skall bistå Kafémästaren i dennes
arbete. Vice Kafémästaren ansvarar dessutom för inköp
till Kafémästeriets caféverksamhet samt inköp av
Sektionens försäljningsvaror (ouveraller, tröjor, märken
etc.).

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
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att
i Reglementet §12:1 ändra från den överstrukna texten till den gulmarkerade i följande
stycke:
Kafémästeriet, KM
Kafémästare
Vice Kafémästare
Kaféjon (9 8 st)

_________________________________

_________________________________

Fredrik Lund, Kafémästare 2018

Jerry Guan, Styrelseledamot med Fritidsansvar 2018

Lund, 6 september 2018

Lund, 6 september 2018

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 7.2 (1)

Styrelsens svar angående

Motion angående att införa posten som
Vice Kafémästare
Höstterminsmöte 1 2018

Bakgrund
Eftersom detta var en funktion som fanns i utskottet innan omstruktureringen och det finns ett behov av
anser Styrelsen att det låter väldigt rimligt att införa posten Vice Kafémästare med föreslagna åligganden.
Styrelsen håller också med om att det är bra att minska antalet Kaféjoner till 8 stycken för att det totala
antalet poster i utskottet ska förbli samma.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen:
att

bifalla motionen i sin helhet.

_________________________________
Styrelsen 2018
Genom Ebba Fjelkner, Kassör 2018
Lund, 18 september 2018

_____ _____ _____ _____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 8.1 (1)

Motion angående att uppdatera
Sekreterarens åligganden
Höstterminsmöte 1 2018
Bakgrund
Under 2018 hade Styrelsen som mål i både sin egen och Sektionens verksamhetsplan att översätta
Styrdokumenten till engelska. Detta i och med att det står i Styrdokumenten att alla Sektionens
medlemmar ska läsa och följa dem, vilket är svårt för de internationella studenterna när de bara är på
svenska. För att garantera att de engelska dokumenten uppdateras i samband med att de svenska ändras
bör detta specificeras någonstans, förslagsvis i Sekreterarens åligganden i Reglementet. Detta för att
Sekreteraren är den som uppdaterar de svenska Styrdokumenten i vanliga fall.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
i Reglementet §2:2:2 lägga till den gulmarkerade texten i följande stycke:
Sekreteraren ansvarar för att uppdatera Styrdokumenten efter förändringar samt att se till
så att Styrdokumenten finns tillgängliga för medlemmarna, bland annat via hemsidan. När
en ändring sker i ett Styrdokument ansvarar Sekreteraren även för att dokumentets
historikavsnitt uppdateras, samt att även den engelska versionen uppdateras. Stadgarna ska
även skickas till TLTH:s Fullmäktige. Sekreteraren ansvarar också för att införa antagna
Riktlinjer i Styrelsetestamentet.

_________________________________
Manfred Klug, Ordförande 2018
Lund, 29 augusti 2018

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 8.2 (1)

Styrelsens svar angående

Motion angående att uppdatera
Sekreterarens åligganden
Höstterminsmöte 1 2018

Bakgrund
Under Protokollmöte 5 diskuterades det om det skulle vara endast Sekreterarens åliggande eller hela
Styrelsens åliggande att uppdatera den engelska motionen. Slutsatsen var att det kan bli tungt för
Sekreteraren om t.ex. en hel ny Riktlinje eller Policy kommer in, samt att det på ett sätt låser fast
Sekreteraren att utföra arbetet. Om åliggandet istället ligger på Styrelsen är det lätt att delegera arbetet till
en lämplig person i Styrelsen. Därför anser Styrelsen att motionen bör ändras så att åliggandet att översätta
de engelska dokumenten ligger på hela Styrelsen istället för endast på Sekreteraren.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen
att
i första att-satsen ändra från den texten till den gulmarkerade:
i Reglementet §2:2:2 §2:1 Åligganden lägga till den gulmarkerade texten i följande stycke:
Sekreteraren ansvarar för att uppdatera Styrdokumenten efter förändringar samt att se till
så att Styrdokumenten finns tillgängliga för medlemmarna, bland annat via hemsidan. När
en ändring sker i ett Styrdokument ansvarar Sekreteraren även för att dokumentets
historikavsnitt uppdateras, samt att även den engelska versionen uppdateras. Stadgarna ska
även skickas till TLTH:s Fullmäktige. Sekreteraren ansvarar också för att införa antagna
Riktlinjer i Styrelsetestamentet.
• Se till att den engelska versionen av Styrdokumenten uppdateras i enlighet med tagna
beslut.
att
med ovanstående ändringsyrkande bifalla motionen.

_________________________________
Styrelsen 2018
Genom Jerry Guan, Styrelseledamot med Fritidsansvar 2018.
Lund, 18 september 2018

_____ _____ _____ _____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 9.1 (1)

Motion angående tillägg i Policy för
Projektfunktionärer
Höstterminsmöte 1 2018
Bakgrund
I Policy för Projektfunktionärer finns en §4:1 Krav för att starta ett projekt, där kraven för att starta en
projektgrupp listas. I listan saknas en punkt för att start- och slutdatum för projektgruppen måste anges,
vilket därför ofta missas i motioner och får läggas till på Protokollmötet. Motionären föreslår därför att
detta läggs till.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
i Policy för Projektfunktionärer under §4:1 Krav för att starta ett projekt lägga till följande
punkt efter de redan befintliga:
• Projektets start- och slutdatum ska specificeras.

_________________________________
Emma Kihlberg
Lund, 3 september 2018

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 9.2 (1)

Styrelsens svar angående

Motion angående tillägg i Policy för
Projektfunktionärer
Höstterminsmöte 1 2018

Bakgrund
Styrelsen håller med om att det verkar väldigt rimligt att lägga till och värt att specificera, då detta är en
punkt som bör vara med vid projektstart och som i vissa tidigare fall har missats eller glömts bort. Det
togs upp att detta även borde läggas till under kraven för att starta ett periodiserat projekt, Styrelsen anser
därmed att detta borde läggas till även där.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund tilläggsyrkar Styrelsen:
att
under §4:2 Krav för att starta ett periodiserat projekt lägga till följande punkt efter de redan
befintliga:
• Projektets start- och slutdatum ska specificeras
samt
att
med ovanstående tilläggsyrkande bifalla motionen.

_________________________________
Styrelsen 2018
Genom Johanna Bengtsson, Styrelseledamot med Eventansvar 2018
Staffanstorp, 19 september 2018

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 10.1 (1)

Motion angående vem som är adjungerad
till Studierådets protokollmöten
Höstterminsmöte 1 2018
Bakgrund
Sedan några år tillbaka finns inte längre posten Vice Kårordförande på TLTH. Därmed anser jag att det är
onödigt att det i Stadgarna står att Vice Kårordförande har rätt att adjungeras till Studierådets
protokollmöten.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
i Stadgarna ändra § 7:6:1:4 Adjungeringar ta bort det överstrukna i följande stycke
Rätt att adjungeras till Studierådets sammanträde tillkommer Inspector, Vice
Kårordförande, Sektionens samtliga medlemmar samt de Studierådet finner lämpliga.

_________________________________
Linnéa Petersson, Styrelseledamot med Utbildningsansvar 2018
Lund, 25 augusti 2018

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 10.2 (1)

Styrelsens svar angående

Motion angående vem som är adjungerad
till Studierådets Protokollmöten
Höstterminsmöte 1 2018

Bakgrund
Styrelsen håller med om att det är dumt att en post som inte längre existerar är adjungerad till Studierådets
möten och tycker det är fullt rimligt att det tas bort. Dock anser Styrelsen att det är bra om även
Revisorerna läggs till i listan över adjungeringar, då de enligt Stadgarna har rätt att ”erhålla upplysningar
rörande verksamhet och förvaltning”. Detta är lättare att göra om de är adjungerade till samtliga
protokollförda möten som hålls på Sektionen.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund tilläggsyrkar Styrelsen:
att

lägg till den gulmarkerade texten i attsatsen:
Rätt att adjungeras till Studierådets sammanträde tillkommer Inspector, Vice
Kårordförande, Revisorerna, Sektionens samtliga medlemmar samt de Studierådet finner
lämpliga

samt
att

med ovanstående tilläggsyrkande bifalla motionen.

_________________________________
Styrelsen 2018
Genom Manfred Klug, Ordförande 2018
Lund, 18 september 2018

_____ _____ _____ _____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 11.1 (1)

Motion angående att ändra
antalet Sexmästerijoner
Höstterminsmöte 1 2018
Sammanfattning
Resultatet av en utvärdering av hur funktionärsarbetet fungerat på våren pekade åt att majoriteten av de
svarande i Sexmästeriet ansåg att det fanns för många Sexmästerijoner. Motionärerna anser därför att det
är rimligt att minska antalet till 10 joner.
Bakgrund
I och med omstruktureringen som röstades igenom på Hösterminsmöte I 2017 tillsattes en ny post i
Sexmästeriet kallad Sexmästerijon, vars uppdrag var att agera som medhjälp på sittningar, pubar och andra
event som Sexmästeriet arrangerar. En stor debatt under mötet var huruvida antalet joner skulle vara 10
eller 15 stycken, varpå 15 blev det antal som röstades igenom.
Under våren skickade Styrelsen ut en enkät till Sektionens funktionärer där de fick utvärdera hur de ansåg
att arbetet hade gått hittills. Av Sexmästeriet svarade 19 av 27 tillsatta funktionärer, varav cirka hälften
hade mästarposter, och andra hälften hade jonposter. En av frågorna som ställdes i enkäten frågade om
det fanns tillräckligt med arbetskraft i utskottet, varpå 11 av de 19 svarande ansåg att det fanns för många
joner.
Anledningen till att det ansågs vara för många joner var att det framförallt var svårt att skapa en
gemenskap i ett så stort utskott. Ett annat bekymmer som togs upp var att det finns en risk att det blir en
ojämn arbetsfördelning bland jonerna, då det blir lättare att avstå från att jobba om det finns andra som
kan ta ens plats. Det blir ett problem när några joner jobbar mycket och andra jobbar lite, samt när alla
tänker att någon annan kan jobba istället, vilket medför att det helt plötsligt saknas jobbare helt och hållet.
En annan aspekt är den ekonomiska frågan ur Sektionens synpunkt. En klassisk metod för att skapa
sammanhållning i ett utskott är överlämningar och skiphten. För att öka gemenskapen i det stora
Sexmästeriet på 27 medlemmar hade det därför varit trevligt om samtliga medlemmar kunde vara med på
skiphtet utan att behöva lägga för mycket pengar ur egen ficka, vilket även detta var något som ett flertal
funktionärer som svarade på enkäten tyckte. Det finns dock inte tillräckligt mycket pengar på Sektionen
för att man på ett rättvist sätt mot de andra utskotten ska kunna ge Sexmästeriet mer pengar för detta. En
annan kostnadsfråga som kommer upp är att Sexmästeriet enbart får lägga en liten del av sin budget på
sina outfits. För att även jonerna ska kunna få temaenlig klädsel behöver denna summa ökas. Dessa två
aspekter sammanlagt skulle betyda att Sexmästeriets budget skulle behöva ökas väldigt mycket mer. Att
minska antalet joner skulle inte lösa ekonomiproblemet helt, men det skulle vara ett steg i rätt riktning.
Motionärernas förslag är därför att minska antalet joner till ursprungsförslaget, nämligen 10. Detta borde
medföra att utskottet blir lite lättare att rodda, att det finns mindre risk för att arbetsfördelningen blir
ojämn samt att man kan ge utskottet lite mer pengar utan att det går på resten av verksamhetens
bekostnad.

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 11.1 (2)

Det hade också varit fördelaktigt att jonerna får visa intresse för vilken avdelning av Sexmästeriet de
framförallt vill jobba under (så som köket, baren, hovet och så vidare) när de söker posten. Detta för att
sedan enklare fördela in arbetet inom utskottet och skapa mer av en rutin hos jonerna. Detta är något
Valberedningen och kommande Sexmästeri kan arbeta vidare med.
Det bör dock has i åtanke att nollningen inte har varit när denna motion skrivs, och det kan visa sig att
Sexmästeriet inte hade klarat sig med bara 10 joner under denna hektiska period. Av jobbet hittills är detta
troligtvis inte fallet, men det återstår att se.

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i Reglementet, §12:1 Sektionens Ordinarie Funktionärer ändra från den överstrukna texten
till den gulmarkerade i följande stycke:
Sexmästeriet, Sexet/6M
Sexmästare
Vice Sexmästare
Barmästare (2 st)
Hovmästare (2 st)
Köksmästare (2 st)
Pubmästare (2 st)
Troubadix (2 st)
Sexmästerijon (15 10 st)
att
förändringen implementeras inför verksamhetsåret 2019.

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 11.1 (3)

_________________________________

_________________________________

Manfred Klug, Ordförande 2018

Tova Lindh, Sexmästare 2018

Lund, 23 augusti 2018

Lund, 23 augusti 2018

_________________________________

_________________________________

Johanna Bengtsson, Styrelseledamot med Eventansvar 2018

Ebba Fjelkner, Kassör 2018

Lund, 23 augusti 2018

Lund, 23 augusti 2018

_________________________________

_________________________________

Elias Carlsson, Hovmästare 2018

Erik Apelqvist, Troubarix 2018

Lund, 23 augusti 2018

Lund, 23 augusti 2018

_____________________________

_________________________________

Tilda Fransson, Barmästare 2018

Sofie Ekelund, Hovmästare 2018

Lund, 23 augusti 2018

Lund, 23 augusti 2018

_________________________________

_________________________________

Johan Thorsson, Barmästare 2018

Erik Rosengren, Pubmästare 2018

Lund, 23 augusti 2018

Lund, 23 augusti 2018

____ ____ ____ ____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 11.2 (1)

Styrelsens svar angående

Motion angående att ändra antalet
Sexmästerijoner
Höstterminsmöte 1 2018

Bakgrund
Styrelsen håller med om att det behövs göras något åt Sexmästeriets problem med logistik och ojämn
arbetsfördelning, och anser att denna förändring kommer förbättra situationen.
Styrelsen diskuterade också ifall det ska bara vara dessa tio Sexmästerijoner som jobbar eller om det är
möjligt att ta in hjälp från andra frivilliga också.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen
att
bifalla motionen i sin helhet.

_________________________________
Styrelsen 2018
Genom Svante Herrlin, Styrelseledamot med PRansvar 2018
Lund, 20 september 2018

_____ _____ _____ _____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 12.1 (1)

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola

Beslutsuppföljning – Vårterminsmötet
Punkt

Vad beslutades?

2.

Införa Resestipendiefonden

Vem/vilka uppdrogs att
utföra beslutet?
Kassören 2018

När ska det rapporteras?
Höstterminsmöte 1 2018

_____ _____ _____ _____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 12.2 (1)

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola

Beslutsuppföljning – Höstterminsmöte 1 2018
Punkt

Vad beslutades?

2.

Införa Resestipendiefonden

Vem/vilka uppdrogs att
utföra beslutet?
Kassören 2018

När ska det rapporteras?
Höstterminsmöte 1 2018

_____ _____ _____ _____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 13.1

Närvarande
Höstterminsmöte 1 2018

Adam Jacobsson Trönndal
Agnes Broberg
Alexandra Billet
Alicia Lundh
Alma Fahlén Hammar
André Nordin Furdos
Anna Wagne
Ariam Kunfu
Augusta Jensen
Axel Andreasson
Camilla Ngo
Casper Nisula
Charlott Vikenborg
Daniel Nilsson
David Bergman
David Wedin
Dennis Bogren
Ebba Fjelkner
Elias Carlsson
Elin Stemme
Emelie Jansson
Emma Kihlberg
Emma Månsson

Erik Fajersson
Erik Robertsson
Erik Rosengren
Filippa Wentz
Frank Rummukainen
Frida Heskebeck
Gabrielle Johansson
Gustav Karlsson
Hannah Viklund
Ingrid Isacson
Isabel Andersson
Isabella Bergman
Jerry Guan
Johan Thorsson
Johanna Bengtsson
Johanna Leth
Josefin Nordqvist
Julia Lövgren
Julia Södergren
Kajsa Wahlgren
Karl Langsér
Karl Möllerberg
Karolina Eriksson Torfgård

Linnéa Petersson
Linnéa Wahlberg
Lovisa Persson
Lucas Norbrant
Lucas Werner
Maja Sondell
Malin Broman
Malin Strandmark
Manfred Klug
Mikael Alenbratt
Oscar Wahll
Robert Hansen Jagrelius
Ronja Wennerström
Simon Svanholm
Sofia Bengtsson
Sofie Ekelund
Sofie Liljewall
Svante Herrlin
Tilda Fransson
Tilda Jigsved
Tove Persson
Viktor Johansson
Vilma Medin

_____ _____ _____ _____

Höstterminsmöte 1 2018
Bilaga 13.2

Adjungeringar
Höstterminsmöte 1 2018

Marcus Bäcklund
TLTH
Christian Håkansson TLTH

_____ _____ _____ _____

