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22.1-22.2) 
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_____________________________  ________  ______________________________ ________
       
Tim Djärf     Caroline Drabe   
Talman      Sekreterare  
 
 
 
 
Kommentarer 
 
§ 9.  Revisionsberättelse för 2015 
  
 Sen handling.  
 
 
§ 15.  Information angående Revidering av Styrdokumenten 
 
 Enbart beslut om Ordensband under Grafiska Profilen.  
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KEMI- OCH BIOTEKNIK 
SEKTIONEN 

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 
 
Kemi- och Biotekniksektionens Vårterminsmöte. Mötet äger rum klockan 17.15-23.00 måndagen den 11:e april och 

klockan 17.15-23.00 tisdagen den 12:e april 2016 i KC:A. 
 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. TFMÖ Talman Tim Djärf förklarade mötet öppnat klockan 

17.19 måndagen den 11 april.   
   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.  
   
§ 3.  Närvaro och Adjungeringar Mötet godkände närvaro och adjungeringar enligt bilaga 

26.1-26.2.  
   
§ 4.  Fastställande av dagordning Tim Djärf yrkade på 

 
att  lägga till punkt 17 b. och flytta hela §17 till innan §16 
i.   
 
att lägga till en diskussionspunkt efter §12 kallad 
”Principdiskussion angående kostnad av kök”.  
 

Mötet biföll Tim Djärfs yrkande. 
 
Mötet godkände den reviderade dagordningen.  

   
§ 5.  Justering  
   
 a. Val av tvenne justerare och tillika rösträknare Sara Persson och Linnéa Tengvall valdes till justerare.  
   
 b. Datum för justering Protokollet ska vara justerat och påskrivet den 26 april.   
   
§ 6.  Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1) Tim Djärf föredrog protokollet från det extrainsatta 

mötet i januari 2016 enligt bilaga 1.  
 
Mötet beslutade att lägga protokollet till 
handlingarna.  

   
§ 7. Verksamhetsberättelse (Bilaga 2) Erik Bergman, Ordförande 2015, föredrog 

2015 års Verksamhetsberättelsen enligt bilaga 2. 
   
§ 8. 2015 års bokslut (Bilaga 3) Linnea Rask, Skattmästare 2015, föredrog 2015 års 

bokslut enligt bilaga 3.  
 
Hon berättade att Styrelsen15 klubbat en detaljbudget 
under ett protokollmöte för Phøset, vilken inte stämde 
efter Nollningen. Problemet låg i att summeringen i den 
klubbade budgeten inte stämde överens med innehållet 
och därför fanns en differens på -8079,41 kronor. På 
grund av sen upptäckt fanns inget att göra. Styrelsen15 
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förde detta vidare till Styrelsen16 för att inte upprepa 
misstaget. 

   
§ 9.  Revisionsberättelse för 2015 (Bilaga 4) Samuel Butler, Revisor 2015, föredrog 

Revisionsberättelse för 2015 enligt bilaga 4.  
  
Samuel Butler ursäktade sig och visade upp sista arket 
av Revisorberättelen i fysiks form, signerat av båda 
Revisorerna. Detta på grund av logistiska problem som 
gjort att Ninnie Wybrands, som befann sig i Australien, 
inte kunde signera pappret efter mötet.  
 
Samuel Butler ändringsyrkade på 
 
att i första att-satsen ändra från ”Höstterminsmötet 
2016” till ”Höstterminsmöte 1 2016” 
 
samt yrkade på 
 
att bevilja första att-satsen i bilagan med 
ändringsyrkandet. 
 
Mötet biföll Samuel Butlers yrkanden och valde att 
lägga Revisionsberättelsen för 2015 till handlingarn.  

   
§ 10. Ansvarsfrihet för Styrelsen 2015 Mötet beslutade att bevilja Styrelsen 2015 och 

alla funktionärer 2015 ansvarsfrihet.  
   
§ 11. Resultatdisposition för 2015 (Bilaga 5) Linnea Rask föredrog Resultatdispositionen för 2015 

enligt bilaga 5.  
 
Hon informerade att det lagts pengar i 
renoveringsfornden för användning till ett bra 
uppehållsrum och kök. Att det lagts 3000 kr till 
Jubileumsfonden, vilket fungerat bra tidigare år. Att 
Studierådet tilldelats 1000 kronor.  
 
Oskar Hansson informerade att han äskat 5000 kr från 
karnevalsfonden, vilka äntligen kommit in till Sektionen. 
 
Mötet godkände resultatdispositionen och 
lade den till handlingarna. 

   
§ 12.  Rapporter  
   
 a.  Policy för möteseffektivitet Marika Arvidsson föredrog vad arbetsgruppen, som 

bestod av Ebba Rosendal, Caroline Drabe och Marika 
Arvidsson, kommit fram till angående möteseffektivitet. 
 
Hon informerade att gruppen tillsattes för att diskutera 
Policyn för möteseffektivitet som återremitterats. 
Gruppen kom fram till att det var effektivare att 
använda sig av direkta verktyg än en fast policy.  
 
Marika Arvidsson informerade också vad gruppen gjort 
för att underlätta inför mötet och få medlemmarna 
uppmärksammade för vad som skulle tas upp på mötet. 
Detta bestod av uppsättande av lappar på 
mikrovågsugnarna i Gallien med en motion skriven på 
varje och ett VT warm-up där medlemmarna kunde 
komma och ställa frågor till Styrelsen rörande mötet. 
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Men även en Facebookgrupp under mötet för 
kommunikation om vad som händer och möjlighet att 
ställa frågor om formalia.  

   
 b.  Ordensband Frida Heskebeck och Hugo Selling föredrog vad 

arbetsgruppen, som bestod av Dennis Bogren, Roman 
Lord, Frida Heskebeck och Hugo Selling, kommit fram 
till angående Sektionens ordensband.  
 
Frida Heskebeck informerade om att de gjort en 
undersökning angående ändring av design på 
ordensbanden till gul/svart. Resultatet gav att sektionen 
ville behålla den design som är idag, men att rätt färger 
ska tillämpas.   
 
Balder Werin undrade hur många svar arbetsgruppen 
fått in. Frida Heskebeck svarade att de fått in ungefär 45 
svar och att det var en klar majoritet som ville behålla 
dagens design med ändring till rätt färger.   

   
§ 13. Principdiskussion angående kostnad av kök. Tim Djärf informerade att han tidigare bett Styrelsen16 

att diskutera denna fråga och uppmanade mötet att 
diskutera hur mycket pengar som Sektionen skulle vara 
beredd att lägga på ett kök.  
 
Marika Arvidsson informerade att Styrelsen16 diskuterat 
frågan på ett lunchmöte och att man kommit fram till 
att Sektionen skulle kunna lägga runt 400’000 kronor på 
lokaler och annat som skulle kunna tillkomma vid bygge 
av ett kök. Hon informerade att Styrelsen inte ville lägga 
en definitiv gräns för att undvika om det skulle slå på 
några tusenlappar och meddelade att Sektionen har råd 
med den summan. Marika Arvidsson informerade också 
om att det i nuläget inte fanns definitiva besked från 
Huset huruvida kök skulle bli verklighet eller ej.   
 
Erik Bergman påminde att Sektionen sparar pengar 
varje år och ansåg att kök är något som är värt att lägga 
pengarna på.  
 
Kristina Sturk ansåg det viktigt att fixa ett skriftligt intyg 
från Huset, för att inte förlora pengar vid ny flytt.  
 
Cathrine Klingspor Harder undrade om Huset ville 
hjälpa till att betala något för köket. Marika Arvidsson 
svarade att Sektionen kommer få samma standard i 
uppehållsrummet som finns idag. Men då målet är mer 
krävs det att Sektionen går in med en övrig summa, som 
det dessvärre inte finns siffror på än.  
 
Roman Lord undrade när köket skulle byggas. Marika 
Arvidsson svarade att svar från Huset skulle komma i 
slutet av april och att förhoppningarna är att bygget blir 
av i år ifall det blir flytt.  
 
Emma Månsson undrar om det finns en buffert ifall den 
beräknade summan inte skulle räcka. Marika Arvidsson 
svarade att bufferten som finns är pengarna som finns 
kvar i fonderna efter utlyftande gjorts.  
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Simon Lundegard ansåg att bygga ett kök gynnar TLTH 
som helhet, tex under Nollningen och undrade om det 
inte skulle gå ett sälja in det hos TLTH. Marika 
Arvidsson informerade att det var något som tas i 
åtanke och att hon ska på möte där en liknande motion 
ska tas upp.  
 
Linnéa Tengvall undrade varför planerna var ett 
restaurangkök och inte i samma standard som i nuläget. 
Marika Arvidsson svarade att det skulle gynna 
Sektionens aktiviteter.  
 
Johan Östlund undrade om det gick att komma i 
kontakt med den projektgrupp som Husets har. Marika 
Arvidsson svarade de som har funderingar gärna får 
kontakta henne.  
 
Robin Börsum frågade vad statusen var med pengar 
som kom från Lundakarnevalen. Marika Arvidsson 
svarade att Sektionen fått 50’000 kronor från karnevalen 
och att de var inräknade i summan.  
 
Robin Jacobsson undrade vem bestämmer hur köket 
ska utrustas. Tim Djärf svarade att det skulle vara Huset 
om det rör sig om stora saker så som spis.   
 
Alexander Odell frågade vad pengarna kommer att 
läggas på. Marika Arvidsson svarade att det skulle främst 
läggas på ventilations- och avloppsystem.  
 
Linnea Rask undrade vad som skulle hända ifall 
Sektionen inte får pengar från karnevalen, då det 
tidigare har varit problem med bevisning. Marika 
Arvidsson svarade att planen är att kontakta dem i tid 
och om inga pengar fås därifrån kommer budgeten 
minskas med den summan. Simon Lundegard undrade 
hur länge pengarna finns tillgängliga. Erik Bergman 
svarade den 1 jan 2018.  
 
Alexander Odell undrade vilket sorts kök som var 
planerat. Marika Arvidsson svarade att planen var ett 
kök anpassat för vår verksamhet och att det ska 
diskuteras med Sexmästeriet och Kåren som har 
Cornelis.  
 
Erik Bergman ansåg att det var svår att sätta ett pris och 
tyckte det var bättre att vänta på ett prisförslag från 
Huset. Kristina Sturk ansåg det bra att komma fram till 
ett pris som Sektionen är villigt att lägga.  
 
Robin Jacobsson undrade om Sektionen kan betala själv 
eller det behövs en avbetalning. Marika Arvidsson 
svarade att Sektionen har pengarna som krävs, men att 
det inte finns uppgifter på vad det skulle kosta.   
 
Samuel Butler uppmanade Styrelsen att höra med folk 
på Kåren om tips på inredning och regler för hygien, då 
Livsmedelsverket har krav som ändras.  
 
Tim Djärf informerade att Maskinsektionen har äskat 
pengar från Kåren till inköp av köksfläkt.  



Kemi- och Biotekniksektionen  Web-version (8) 
Vårterminsmöte 2016 
 

 
 

   
§ 14.  Reviderad rambudget (Bilaga 6.1-6.2) Maria Ekerup föredrog punkten enligt bilaga 6.1-6.2 och 

informerade att rambudgeten reviderats då KULA tjänat 
ihop mycket pengar i år.  Två budgetar presenterades 
där en hade en utgift för oidentifierad sektionsresa eller 
-glädje och den andra en utgift för nya studentlokaler 
främjat för kök.  
 
Erik Bergman informerade att det går att sätta villkor 
för utgifterna.  
 
Linnea Tengvall undrade vad en sektionsresa skulle 
innebära, om det skulle bli en eller flera resor, med 
tanke på att alla medlemmar kanske inte skulle kunna ta 
del av dem. Marika Arvidsson svarade att det ej var 
definierat vilken sorts/antal res(a/or) det skulle vara.  
 
Balder Werin undrade varför det budgeterats så mycket 
pengar på nytt kök. Maria Ekerup svarade att på så sätt 
kan det tas mindre pengar från fonder. Marika 
Arvidsson inflikade att tanken var att lägga mkt pengar 
till bygge av ett kök.  
 
Tim Djärf informerade att budgeten för kök skulle 
komma upp i 400’000 kronor om mötet klubbar 
rambudgeten med utgift på nya studentlokaler.  
 
Emma Månsson undrade vem som skulle hantera 
pengarna som låg under utgiften sektionsresa. Marika 
Arvidsson svarade att Styrelsen var de som bestämmer 
över hela rambudgeten.  
 
Alexander Odell undrade vad Styrelsen tänkt med en 
sektionsresa. Marika Arvidsson svarade att Sektionens 
dagliga verksamhet inte klarar att göra av med 
överskottet och därför sattes en stor summa pengar i en 
egen punkt. Linnea Petersson undrade varför det inte 
gick att sätta in överskottet i renoveringsfonden. Maria 
Ekerup svarade att Sektionen inte får gå för mycket 
plus. Marika Arvidsson informerade att hon pratat med 
Kårordförande och informerats att det är ok om 
Sektionen inte använder hela överskottet, så länge 
Sektionen inte går med vinsttankar. Linnea Rask 
informerade att omsättningen varit stor 2015 då det var 
jubileum, därmed är marginalen stor och vi kan spara.  
 
Roman Lord frågade hur IKG missade att de skulle gå 
så pass mycket plus. Cathrine Klingspor Harder svarade 
att det inte går att förutsäga hur mycket pengar som 
IKG tjänar ihop utan det är något som varierar.   
 
Samuel Butler undrade varför iZettle ligger under 
Styrelsen istället för till exempel Källarmästeriet. Maria 
Ekerup svarade att det skulle innebära mycket mer jobb 
för Skattmästaren.  
 
Samuel Butler undrade om Styrelsen tittat på budgeten 
från förra året och om det inte hade varit en idé att lägga 
mer pengar på Nollningen. Marika Arvidsson svarade 
att så inte var fallet. Maria Ekerup ansåg att alla 
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medlemmar inte skulle gynnas för att mer pengar lades 
på Nollningen.  
 
Linnea Rask ansåg att det bästa skulle vara att lägga 
pengarna på ett kök, då Sektionen hade möjlighet och 
gick plus år efter år.  
 
Erik Bergman ansåg att mötet inte var redo för en 
sektionsresa.  
 
Samuel Butler framförde Ninnie Wybrands åsikt om att 
det inte var klokt att öka en rambudget så här mycket 
och så snabbt. Hon ansåg det bättre att inte göra en stor 
ökning för att bevara kontinuiteten.  
 
Robin Jacobsson tyckte det skulle bli bättre för 
pubverksamheten och mycket annat med chans till nytt 
kök.  
 
Marika Arvidsson förklarade att det som styrelsemedlem 
skulle vara skönare att få det bekräftat att Sektionen vill 
märka pengar för ett kök. Linnea Rask påminde att det 
är en ovanlig summa som vi har tillgång till.  
 
Linnea Tengvall ansåg det bättre att sprida ut pengarna 
på fler utskott istället för en sektionsresa som gynnar 
färre.   
 
Mötet gick till votering.  
 
Rambudget för kök ställdes mot sektionsresa.  
 
Rambudget för kök fick majoritet.  
 
Rambudget för kök ställdes mot avslag.  
 
Mötet biföll rambudgeten för byggandet av kök.  

 Simon Lundegard yrkade på  
 
att ajournera mötet till 19:04.  
  
Mötet biföll detta.  
 
Mötet ajournerades 18:34. 
 
Mötet återupptogs 19:13.  

  

   
§ 15. Propositioner  
   
 a. Proposition angående tillåtelse att 

lyfta pengar ur fonder för byggnation 
av kök  
(Bilaga 7) 
 

Tim Djärf begärde protokollsanteckning 
 
 

Marika Arvidsson föredrog propositionen enligt  
bilaga 7.  
 
 
 
Tim Djärf informerade att med detta yrkande kommer 
Styrelsen få ta av fonderna som de vill, så länge ingen 
fond går till noll.  
 
Mötet biföll propositionen.  
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 b. Proposition angående Övergripande och 

Långsiktiga mål i Policy (Bilaga 8) 
Kristina Sturk föredrog propositionen enligt bilaga 8.  
 
Marika Arvidsson informerade att en verksamhetsplan 
inte klubbats utan kommer ske på något av kommande 
protokollmöte.  
 
Mötet beslutade att ta alla att-satser i klump.  
 
Mötet biföll propositionen.  

   
§ 16. Information angående Revidering av 

Styrdokumenten (Bilaga 9) 
Sara Persson föredrog punkten enligt bilaga 9.  
 
Marika Arvidsson undrade om arbetsgruppen tagit i 
åtanke eventuella yrkanden i senare motioner som kan 
komma att stå emot varandra. Sara Persson svarade att 
så inte var fallet.   
 
Emma Kihlberg undrade vem som fick bära breda 
band. Sara Persson svarade att det bara var Styrelse och 
Fanbärare. Erik Bergman ansåg att det borde vara 
samma band till alla.  
 
Mötet gick till votering angående oklarheten om breda 
band.  
 
Breda band till Styrelse och Fanbärare ställdes mot att 
breda band inte används.   
 
Mötet valde att avskaffa breda band helt.  

   
§ 17.  Motioner  
   
 a. Motion angående ändrande av sektionsband 

(Bilaga 10.1-10.2) 
Roman Lord föredrog motionen enligt bilaga 10.1.  
 
Frida Heskebeck undrade om det bara var 
proportionerna som det skulle röstas om. Roman Lord 
svarade att så var fallet.   
 
Ebba Rosendal föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 10.2.  
 
Dennis Bogren främjade att behålla de gamla 
proportionerna för att behålla sammanhållningen med 
alumni. Marika Arvidsson ansåg motionen var bra för 
att banden då skulle likna Kårens, fast med en k-gul 
touch. Robin Jacobsson höll inte med Dennis Bogren 
utan tyckte att de nuvarande banden och motionens var 
så pass lika.  
 
Mötet biföll motionen.   

   
 b. Motion angående att uppdatera Grafiska 

Profilen med en ny signatur för elektronisk 
post (Bilaga11.1-11.2) 

Marika Arvidsson föredrog motionen enligt bilaga 11.1. 
 
Hanna Danielsen föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 11.2. 
 
Moa Larsson undrade om det inte var stort med storlek 
14 på texten. Kristina Sturk informerade att det inte är 
så stor skillnad.  
 
Moa Larsson tilläggsyrkade på  
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att bifalla motionen i sin helhet med tillägg att texten ska 
vara av typsnitt Garamond. 
  
Marika Arvidsson jämkade sig med Moa Larsson.  
 
Frida Heskebeck undrade hur mallen görs personlig om 
bilden är bifogad som en bild. Kristina Sturk 
informerade att det skulle finnas en mall på hemsidan så 
att det blir lätt att ändra.   
 
Mötet gick till votering.  
 
Styrelsens yrkande ställdes mot Moa Larssons yrkande.  
 
Moa Larssons yrkande fick majoritet.  
 
Moa Larssons yrkande ställdes mot avslag.  
 
Mötet biföll Moa Larssons yrkande.   

   
 c. Motion angående ny spegat till 

bioteknikstudenter (Bilaga12.1-12.2) 
Manfred Klug föredrog motionen enligt bilaga 12.1.  
 
Kristina Sturk undrade när nya spegater senast skulle 
kunna köpas. Emma Månsson svarade att de skulle 
läggas en beställning när mötet bestämt utseendet.   
 
Kristina Sturk föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 12.2. 
 
Balder Werin undrade hur många som svarat på enkäten 
som gjorts angående färger på spegaten. Maria Ekerup 
svarade att 42 personer svarat på enkäten.  
 
Frida Heskebeck undrade om det skulle bli dyrare med 
tre trådar. Emma Månsson informerade att det man 
visste var att två färger är dyrare än en färg.  
 
Manfred Klug informerade att färgkoden som fanns i 
motionen var ungefär, då tillverkaren inte alltid hade 
samma färger och att de kunde ändras lite från gång till 
gång.  
 
Frida Heskebeck undrade hur mycket dyrare en ny 
spegat med flera färger skulle blir. Maria Ekerup svarade 
att priset skulle öka med ungefär 5 kronor per styck.   
 
Kristina Sturk informerade att skillnaden i Styrelsens 
tilläggsyrkande var att det var mer specifikt beskrivet.  
 
Caroline Drabe informerade att motionärerna jämkade 
sig med Styrelsens tilläggsyrkande.  
 
Mötet beslutade att bifalla motionen med 
Styrelsens tilläggsyrkande.  

   
 d. Motion angående att revidera policy för 

testamenten (Bilaga 13.1-13.2) 
Kristina Sturk föredrog motionen enligt bilaga 13.1.  
 
Daniel Espinoza föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 13.2. 
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Kristina Sturk informerade att motionärerna jämkade 
sig med Styrelsens ändringsyrkande.  
 
Styrelsens yrkande ställdes mot avslag.  
 
Mötet beslutade att bifalla Styrelsens yrkande.   

   
 e. Motion angående att revidera 

postbeskrivningen för Da Vinci (Bilaga14.1-
14.2) 

Kristina Sturk föredrog motionen enligt bilaga 14.1.  
 
Kristina Broberg föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 14.2.  
 
Mötet beslutade att bifalla motionen.  

   
 f. Motion angående omfördelning av webb-

poster (Bilaga 15.1-15.2) 
Sara Persson föredrog motionen enligt bilaga 15.1.  
 
Frida Heskebeck undrade vad anledningen bakom valet 
av 2 stycken. Sara Persson svarade att motionärerna 
tyckte det verkade överflödigt med 3 personer.   
Kristina Sturk informerade att en av de sittande 
Krabborna utryckt att det verkade räcka med att vara 
två personer.  
 
Maria Ekerup föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 15.2.  
 
Sara Persson informerade att motionärerna jämkade sig 
med Styrelsen.  
 
Mötet beslutade att bifalla Styrelsens 
ändringsyrkande.   

   
 g. Motion angående att antals bestämma 

journalister i InfU (Bilaga 16.1-16.2) 
Kristina Sturk föredrog motionen enligt bilaga 16.1.  
 
Manfred Klug undrade över valet av 5 personer. 
Kristina Sturk svarade att anledningen var att få ett 
spritt innehåll men också för att varje Journalist skulle ta 
sitt ansvar.  
 
Hugo Selling föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 16.2.   
 
Mötet beslutade att bifalla motionen.    

   
 h. Motion angående att införa posten Bergman 

i InfU (Bilaga 17.1-17.2) 
Sara Persson föredrog motionen enligt bilaga 17.1.  
 
Dennis föredrog Styrelsens motionssvar enligt bilaga 
17.2.   
 
Blader Werin uttryckte att många poster som är döpta 
efter män och undrade om motionärerna hade funderat 
på att döpa posten efter en kvinna. Hanna Danielsen 
svarade att Styrelsen inte hade tänkt på det.   
Robin Jacobsson informerade att filmindustrin är 
mycket mansdominerad och det därför inte skulle vara 
konstigt med det ett manligt namn på posten.   
  
Kristina Sturk informerade att Ingmar Bergman var död 
vilket kändes som ett säkrare kort jämfört med 
Spielberg som fortfarande levde och skulle kunna bli en 
dålig förebild innan han dör. Manfred Klug informerade 
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att Ingmar Bergman varit stor och gjort många klassiska 
filmer.  
 
Frida Heskebeck frågade Erik Bergman vad han tyckte 
om att postens namn skulle kunna associeras till sig. 
Erik Bergman ansåg att namnvalet inte skulle kopplas 
till sig.   
 
Roman Lord undrade om fler kunde föreslå ytterligare 
namn.  
Kristina Sturk ansåg att det fanns många Bergman och 
det var tydligt att det var Ingmar Bergman som 
motionärerna syftade på.  
 
Hugo Selling ändringsyrkade på  
 
att  posten istället döps till ”Coppola”.  
 
Marika Arvidsson uppmuntrade mötet att diskutera ifall 
mötet var intresserade av att införa posten istället.  
 
Maria Ekerup utlyste provvotering.  
 
Tim Djärf frågade mötet om det bestämt sig i frågan.  
Majoriteten hade bestämt sig.  
 
Tim Djärf yrkade på streck i debatten.  
Mötet avslog streck i debatten.  
 
Ebba Fjelkner undrade om tanken var ett beskrivande 
eller roligt namn. Daniel Espinoza svarade att det skulle 
vara ett beskrivande namn.  
 
Frida Heskebeck ändringsyrkade på 
  
att posten istället döps till "Filmifix".  
 
Roman Lord undrade om det skulle vara lönt att tillsätta 
denna post. Balder Werin undrade om huvuduppgiften 
skulle för posten skulle vara ett specifikt utskott. 
Kristina Sturk svarade att det skulle vara fritt fram för 
alla utskott att använda sig av posten, till exempel för 
filmandet av Nolledanser till InfU, film av Styrelsen och 
Sexmästeriet med mera. Robin Jacobsson ansåg att det 
hade varit skönt att ha en filmperson att vända sig till 
vid tillverkning av till exempel Sexmästeriets temafilm.  
 
Maria Ekerup upplyste att M-sektionen gjort en  
introduktionsfilm som kunde vara en idé för posten.   
 
Moa Larsson informerade att det inte fanns något 
motsvarande namn i Asterix berättelserna.  
 
Dennis Bogren utlyste provvotering om hur vida mötet 
ville införa posten eller inte.  
Majoriteten av mötet var för att inför posten.  
 
Gustav Sondell ändringsyrkade på 
 
att posten istället döps till "Grytan”. 
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Mötet röstade för hur röstningen skulle gå till.  
Det digitala röstningssystemet vann men tog tid att fixa. 
Mötet beslutade att riva upp beslutet om röstning.  
Mötet beslutar att riva upp beslutet om röstning.  
Mötet röstade åter igen hur röstningen skulle gå till. 
Mötet valde kontrapropositionsvotering. 

 Maria Ekerup yrkade på 
 
att ajournera mötet 5 minuter.  
 
Mötet biföll detta.  
 
Mötet ajournerades 20:32. 
 
Mötet återupptogs 20:37.  

 

  Mötet gick till röstning angående namn på posten.   
  
Filmifix ställdes mot Grytan.  
 
Mötet valde Filmifix.  
 
Filmifix ställdes mot Coppola.  
 
Mötet valde Filmifix.  
 
Filmifix ställdes mot Spielberg 
 
Mötet valde Filmifix.  
 
Filmifix ställdes mot Bergman. 
 
Mötet valde Filmifix.  
 
Filmifix ställdes mot avlsag.  
 
Mötet valde att bifalla motionen med ändring av 
namnet på posten till Filmifix.  

   
 Dennis Bogren yrkade på 

  
att ajournera mötet till tisdagen den 12/4 
klockan 17:15.  
 
Mötet biföll detta.  
 
Mötet ajournerades klockan 20:58.  
 
Mötet återupptogs klockan 17:20 den 12/4. 

 

   
  Talman Tim Djärf  återöppnade mötet.  
   
§ 18. Valärenden  
   
 a. Val av Valberedningen 2016/2017 (Bilaga 

24.1) 
Linnéa Tengvall undrade om Styrelsen sett över den 
stora arbetsbelastningen på Valberedningen. Marika 
Arvidsson svarade att Styrelsen titta på detta, med det är 
upp till vilken ambitionsnivå som Valberedningen vill 
lägga sig på. Kristina Sturk informerade att Styrelsen 
bland annat försökt sprida ut arbetet mer jämt över året.  
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Marika Arvidsson informerade att man lär känna många 
människor och det är givande då man lär sig massor. 
Sara Persson informerade att man hinner med 
Valberedningen även fast man har mycket att göra och 
uppmuntrade mötet att inte tveka.   
 
Marika Arvidsson ansåg att de som var intresserade har 
haft tid att nominera sig och informerade att det fanns 
chans att söka posten på ett Styrelsemöte.  
 
Linnea Tengvall undrade om det gick att söka en 
styrelsepost om man sitter i Valberedningen. Moa 
Larsson svarade att det inte skulle vara några problem 
och att det skett innan. 
 
Linnea Tengvall undrade om det inte blir svårt om man 
var så få. Moa Larsson svarade att det kan bli mer jobb.  
Manfred Klug påminde att Valberedningen kan välja att 
arbeta som de vill.  
 
Roman Lord undrade när en komplett Valberedning 
behövs. Marika Arvidsson svarade att det inte fanns 
något visst datum för det.  
 
Kristina Sturk uppmanade mötet att inte låta 
engagemang stoppa att söka posten och att om det 
skulle var något som krockar är det bara att säga till i tid, 
så får gruppen jobba runt det.   
 
Nomineringar:  
Manfred Klug 
Kristina Sturk 
Linnéa Tengvall 
Tim Djärf 
Caroline Drabe 
Dennis Broberg 
Erik Bergman 
Emma Kihlberg 
 
Samtliga tackade nej.  
 
Emma Samuelsson nominerades och tackade ja.  
 
Tim Djärf frågade mötet om det var dess mening att 
lyssna på alla nomineringars presentationer.  
 
Mötet valde att inte lyssna på några presentationer. 
 
Tim Djärf informerade att Tom Allen var medlem i W-
sektionen och därför borde speciella betingelser vidtas.  
 
Tim Djärf frågade om mötet kunde anta Tom Allen 
som funktionär i K-sektionen. 
 
Mötet valda att inte ha något särskilt förfarande för 
Tom Allen, då han inte är medlem i sektionen.  
 
Tim Djärf frågade om det var mötets mening att ta alla 
kandidater i klump.  
 
Mötet valde att ta alla kandidater i klump.  
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Mötet valde in Linnéa Petersson, Ebba Fjelkner, 
Tom Allen, Gustav Sondell och Emma Samuelsson 
till Valberedningen 16/17.  

   
 b. Val av Funktionärer Kristina Sturk meddelade att Alexander Odell sökte till 

Alumniansvarig i UKG i sin frånvaro och att hon hade 
både skriftligt och telefonsamtal på detta.  
 
Mötet valde Alexander Odell till Alumniansvarig. 

   
§ 19. Motioner forts.   
   
 i. Motion angående förslag på förtydligande i 

Styrdokumenten (Bilaga 18.1-18.2) 
Sara Persson framförde motionen enligt bilaga 18.1.  
 
Marika Arvidsson framförde Styrelsens motionssvar 
enligt bilaga 18.2.  
 
Oskar Hansson undrade varför inte granskningen läggs 
på Styrelsen att utföra. Marika Arvidsson svarade att det 
skulle vara bättre om någon utomstående granskade 
dem, då Styrelsen redan gjorde detta.  
 
Sara Persson informerade att motionärerna jämkade sig 
med Styrelsen. 
 
Mötet valde att bifalla Styrelsens yrkande för första 
läsningen. 

   
 j. Motion angående att inför 

Projektfunktionärer (Bilaga 19.1-19.2) + 19.3 
Marika Arvidsson föredrog motionen enligt bilaga 19.1 
och informerade om att redaktionella fel i kapitel 12 där 
det skall stå §12:2:4. 
 
Oskar Hansson undrade om det fanns en policy för 
projektfunktionärer, då det hänvisades till det i en att-
sats och det inte fanns någon sådan med i handlingarn. 
Tim Djärf svarade att Policyn inte kommit med i 
handlingarna. Marika Arvidsson informerade att Policyn 
skickats in som handling. Caroline Drabe svarade att 
hon missat att skicka ut den.  
 
Linnéa Tengvall undrade om alla skulle kunna söka till 
projektfunktionär. Marika Arvidsson svarade att alla fick 
söka och att det fanns oändligt att göra.   
 
Roman Lord undrade om Phaddrar skulle räknas som 
projektfunktionär. Marika Arvidsson svarade att hon 
kommer tala med Phøset om Nollningsfunktionärer.  
 
Kristina Sturk föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 19.2.  
 
Tim Djärf förslog att mötet klubbar alla stadgeändringar 
och att-sats 11.  
 
Marika ändringsyrkade på  
 
att i §5:1:3 Åligganden ändra "Stadgar och Reglemente" 
till "Styrdokument". 
   
Styrelsen jämkade sig med Marika Arvidsson.  
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Tim Djärf frågade om det var mötets mening att ta att-
satser 1, 3, 5, 6 och 11 i klump.  
 
Mötet valde att bifalla att-satserna i klump.  
 
Mötet biföll motionens stadgeändringar för första 
läsningen samt att-sats 11.  

   
 k. Motion angående att införa en projektfond 

(Bilaga 20.1-20.2) 
Marika Arvidsson föredrog motionen enligt bilaga 20.1.  
 
Maria Ekerup föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 20.2.  
 
Marika Arvidsson jämkade sig med Styrelsen.  
 
Marika Arvidsson tilläggsyrkade på  
 
att göra lämpliga ändringar i numrering då paragrafer tas 
bort eller läggs till.  
 
Mötet biföll Styrelsens yrkande med Marika 
Arvidssons tilläggsyrkande.  

   
 l. Motion angående att ta bort Vice-

Ordförande ur Valberedningen  
(Bilaga 21.1-21.3) 
  

Kristina Sturk och Sara Persson föredrog motionen 
enligt bilaga 21.1. 
 
Roman Lord undrade om styrelsemedlemmar får vara 
med i Valberedningen om de vill. Sara Persson svarade 
att det skulle vara okej.   
 
Frida Heskebeck noterade att då Vice Ordförande 
försvinner ut Valberedningen försvinner också en 
”gratis ledamot”. Sara Persson svarade att det inte var 
något argument för att inte ta bort Vice Ordförande.  
 
Oskar Hansson undrade vem som skulle ta rollen som 
”Valberednings ordförande” i stället för Vice 
Ordförande och att en sådan person med ansvar borde 
väljas på ett Sektionsmöte. Kristina Sturk svarade att en 
intern ordförande skulle väljas internt i Valberedningen.   
 
Kristina Bogren föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 21.2.  
 
Tim Djärf undrade varför motionärerna ville 
direktjustera. Dennis Bogren svarade att det var för att 
mötet  idag skulle kunna välja in 12 ledamöter direkt.  
 
Moa Larsson undrade på vilket sett som en ordförande 
inom Valberedningen skulle ses som en tyngre post än 
andra internvalda ordförande. Oskar Hansson ansåg att 
det verkade som att det oftast behövs någon som är 
administrativt ansvarig och inte bara kontaktperson, 
vilket han ansåg var en stor skillnad. Erik Bergman 
tyckte det var en bra idé med en ordförande i 
Valberedningen och uttryckte att det inte skulle ha känts 
konstigt om vi haft det tidigare. Frida Heskebeck ansåg  
det oklart vad en ordförande i Valberedningen skulle 
göra, om den skulle boka möte eller dra i allt och ansåg 
att posten borde förtydligas om det skulle väljas.  
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Roman Lord undrade om en Valberednings ordförande 
behövde väljas nu i så fall eller om den kunde väljas på 
ett av Styrelsens Protokollmöten.  
 
Moa Larsson uttryckte att det i år skulle bli bättre om 
Valberedningen internt valde ordförande.  

 Tim Djärf yrkade på  
 
att ajournera mötet i 5 minuter för 
direktjustering av §19.l. 
 
Mötet biföll detta.  
 
Mötet ajournerades klockan 18.17.  
 
Mötet återupptogs klockan 18:24. 
  

 

  Mötet valde att ta alla att-satser i klump.   
 
Mötet valde att bifalla motionen.  
 
Mötet valde att direktjustera motionen.  

 Tim Djärf yrkade på  
 
att ajournera mötet i 5 minuter.  
 
Mötet biföll detta.  
 
Mötet ajournerades klockan 18.27.  
 
Mötet återupptogs klockan 18:32. 
  

 

 m. Motion angående policy för funktionärsval 
(Bilaga 22.1-22.3) 

Sara Persson och Moa Larsson föredrog motionen 
enligt bilaga 22.1 och 22.3.  
 
Hanna Danielsen föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 22.2.  
 
Frida Heskebeck undrade vad återremittering innebar. 
Tim Djärf svarade att det innebar att den skickades 
tillbaka och tas upp igen på Höstterminsmöte 1.  
 
Tim Djärf undrade om detta sätt skulle hindra eller 
exkludera poster, jämfört med hur Kåren arbetade.   
Hanna Danielsen svarade att som Kåren arbetar fick 
personer motkandidera på mötet på vakantsatta poster, 
men att det inte fungerade så på K-sektionen och 
påminde att det kanske var att någon bestämmer sig på 
mötet att den vill söka en post.  
 
Kristina Sturk informerade att motionärerna valt att 
stänga för motkandidering under mötet dels för att 
effektivisera och för att de inte skulle nomineras hej vilt 
under mötet.  
 
Moa Larsson undrade ifall att-satserna om ändringar i 
Stadgar kommer stå i strid med andra att-satser. Tim 
Djärf svarade att det skulle vara fördelaktigt att klubba 
stadgeändringar före reglementesändringar.  
 



Kemi- och Biotekniksektionen  Web-version (19) 
Vårterminsmöte 2016 
 

 
Moa Larsson inflikade att då stadgeändringar skulle 
klubbas nu kan Policyn bli klar till nästa val. Kristina 
Sturk informerade att motionen även kan avslås på 
andra läsningen.  
 
Marika Arvidsson ansåg det bra att klubba en 
stadgeändring. Men inte bra att klubba ett yrkande som 
inte är komplett. Tim Djärf informerade att mötet 
tidigare klubbat yrkanden som inte varit kompletta, men 
att det kan ha varit mer baktanke bakom beslutet. Oskar 
Hansson informerade att mötet gjort så med till 
exempel policyn om projektfunktionärer.  
 
Tim Djärf frågade mötet om det ville ta att-satserna var 
för sig.  
Mötet valde att behandla att-satserna var för sig.  
 
Tim Djärf frågade mötet om de ville behandla policyn i 
bilaga 22.3 som sen handling.  
 
Mötet valde att behandla policyn.  
  
Tim Djärf frågade mötet om de ville bifalla första att-
satsen om att anta Policyn.  
 
Mötet avslog första att-satsen. 
 
Tim Djärf frågade mötet om de ville bifalla andra att-
satsen. 
 
Mötet avslog andra att-satsen. 
 
Tim Djärf frågade mötet om de ville bifalla Styrelsens 
yrkande.  
 
Mötet beslutade att bifalla Styrelsens yrkande.   

   
 n. Motion angående valberedning av 

Nollningsfunktionärer (Bilaga 23.1-23.2) 
Dennis Bogren föredrog motionen enligt bilaga 23.1.  
 
Daniel Espinoza föredrog Styrelsens motionssvar enligt 
bilaga 23.2. 
 
Manfred Klug undrade om Phøset ger förslag och att 
Styrelsen eller Sektionsmötet beslutar. Daniel Espinoza 
svarade att det var så det skulle fungera.   
 
Dennis Bogren jämkade sig med Styrelsen.  
 
Frida Heskebeck undrade varför inte Huvudphaddrar 
valdes idag. Dennis Bogren svarade att de valdes som 
vanliga funktionärer och därmed valdes på det tidigare 
Styrelsemötet.  
 
Mötet beslutade att bifalla Styrelsens yrkanden.  

   
§ 20. Beslutsuppföljning (Bilaga 25.1) 1. Ströks då denna ansågs avklarad se § 19.j. 

 
5. Togs bort, då detta var ett redaktionellt fel.  
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6. Innehöll ett redaktionellt fel. Där skulle ej stå Julia 
Linqvist utan istället Marika Arvidsson, Ebba Rosendal  
och Caroline Drabe. Ströks då punkten ansågs avklarad.  
 
8. Ströks då denna ansågs avklarad se § 17.c.  
 
9. Lades till: Policy för Funktionärsval.  
Ansvariga: Kristina Sturk, Moa Larsson, Sara Persson 
och Balder Werin.  
Emma Månsson, Frida Heskebeck, Manfred Klug och 
Erik Vu avsade sig ansvaret på mötet.  

   
§ 21. Övriga frågor  - 
   
§ 22.  Meddelanden Tim Djärf tackade alla som närvarat under 

mötesdagarna, teknikern, Sekreterare och justerare.  
 
Linnéa Walberg informerade att sista dagen att anmäla 
sig till Ölmilen var torsdag.  
 
Frida Heskebeck undrade vem som ansvarade för att 
beställa ordensband. Dennis Broberg svarade att det 
hamnar på Styrelsen.  
 
Kristina Sturk upplyste att det var Alumnipub på lördag 
23/4 med K, F och W i Cornelis.  
 
Marika Arvidsson ansåg att mötet haft bra och effektiva 
diskussioner.  
 
Ebba Rosendal informerade att det var utbytesmingel på 
tisdag där alla har chans att ställa frågor till tidigare 
svenska utbytesstudenter.  
 
Oskar Hansson delgav information från Kåren om att 
ARKAD fyller 40 år i höst och att de skulle få mer 
pengar och mer spex. Kåren tänkte köpa in en ny Rulle 
(bil), att  
Cornelis skall renoveras och till exempel få nya stolar. 
Att det var pub i Cornelis på onsdagar och att det denna 
vecka var Franskt tema. Att det var Startup fair 
kommande vecka, en mässa med 40 stycken start up 
företag som ett alternativ till ARKAD . Att det var 
Cornelis bal på lördag och att det gick att köpa biljetter 
till eftersläppet i dörren. Att Kåren har valt massor med 
funktionärer, men att vissa var vakanta och kunde sökas 
på TLTHs hemsida.  
 
Tim Djärf informerade att det kommer vara ett 
musikfyrverkeri på Corneliusbalen.   
 
Hanna Danielsen informerade att den 19/4 var det sista 
dagen att lämna in märkesförslag till Märkestävlingen.  
 
Dennsi Brogren upplyste att det var temasläpp i nästa 
vecka.  
 
Manfred Klug informerade att på torsdag släpptes 
biljetter till Phaddrar, Uppdragsphaddrar och Peppare 
för sittning och eftersläpp.  
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_____________________________  ________  ______________________________ ________
       
Tim Djärf     Caroline Drabe   
Talman      Sekreterare  
 
 
 
  
_____________________________  ________  ______________________________ ________ 
 
Sara Persson    Linnéa Tengvall 
Justerare     Justerare 
 
 

  

Tim Djärf informerade att det är CEQ-mingel med 
bubbel fredagen den 15 april.  
 
Marika Arvidsson uppmanade mötet att ifall någon  
undrade om vad som togs upp under mötet kan de höra 
av sig till Styrelsen.  
 
Emma Kihlberg uppmanade mötet om att rösta på 
veckans fråga och att alla gärna får komma med förslag.  
 
Kristina Sturk upplyste om att Flickor på Tekniks var 
denna vecka och att det har börjat arbetas med ett sorts 
mentorsskap.   
 
Emma Månsson informerade att sista tiden för att 
skicka in notiser till Orbitalen var klockan 15 på 
lördagar och att inga sent inkomna kommer tas med.  
 
Max Viklund upplyste om att det var en serie i Orbitalen 
och att alla gärna får komma in med egna serier. 
 
Moa Larsson informerade att sista dagen för att skicka 
in texter till Druiden var den  22/4.  

   
§ 23.  TFMA Talman Tim Djärf förklarade mötet avslutat klockan 

19.22 den 12/4 2016.  
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 KEMI- OCH BIOTEKNIK 
SEKTIONEN 

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionens Extrainsatta Sektionsmöte. Mötet ägde rum den 19 januari klockan 17.15 på 

Kemicentrum i sal KC:A. 
 

Dagordning 
 

 Ärende Åtgärd 
   

§ 1. TFMÖ     Talman Tim Djärf förklarade mötet öppnat 
klockan 17:18 tisdagen den 16:e januari.  

   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.  

   
§ 3. Närvaro och Adjungeringar Mötet godkände närvaro och adjungeringar enligt 

bilaga 9.1-9.2. 
   

§ 4. Fastställande av dagordning Tim Djärf yrkade på  
 
att lägga till §7 Avsägelser, §12 e. Kommando 
Gul och §12 f. Sexmästeriet och flytta 
dagordningen därefter.  
 
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.  
 
Daniel Espinosa yrkade på  
 
att lägga till §12 g. Kulturutskottet. 
 
Mötet biföll Daniel Espinosas yrkande.  

   
§ 5.  Justering  

   
 a. Val av tvenne justerare och tillika rösträknare Erik Bergman och Daniel Espinosa valdes till 

Justerare.  
   
 b. Datum för justering Protokollet ska vara färdigt för justering senast 

den 26:e januari och färdigjusterat och påskrivet 
av justerarna senast den 2:a februari.  

   
§ 6. Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1) Tim Djärf föredrog protokollet från 

Höstterminsmötet 2015 enligt bilaga 1.  
 
Mötet beslutade att lägga protokollet till 
handlingarna.  

   

§ 7. Avsägelser  Isa Lindell avsade sig sin post som 
Kommandojon.  
 
Amanda Sivard avsade sig sin post som 
Hovmästare.  
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Erik Bergman avsade sig sin post som 
Revisorssuppleant.  
 
Manfred Klug avsade sig sin post som Redacteur 
och Kulturförman.    
 
Mötet godkände avsägelserna.  

   

§ 8. Propositioner och motioner andra läsningen  
   
 a. Proposition angående införandet av 

Informationsmästare (Bilaga 2) 
Kristina Sturk föredrog propositionen enligt 
bilaga 2.  
 
Styrelsen 2015 genom Kristina Sturk 
tilläggsyrkade på 
  
att samtliga ändringar träder i kraft först 2017.  
 
Mötet biföll propositionen med Styrelsens 
tilläggsyrkande.  

   
 b. Proposition angående att stryka AU ur 

stadgarna (Bilaga 3) 
Marika Arvidsson föredrog propositionen enligt 
bilaga 3.  
 
Mötet biföll propositionen.  

   
 c. Motion angående studiebevakning (Bilaga 4.1-

4.2) 
Tim yrkade på  
 
att tillsätta Kristina Sturk som tillfällig Talman på 
§8 c.  
 
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.  
 
Tim Djärf föredrog motionen enligt bilaga 4.1-
4.2.  
 
Mötet biföll motionen.  
 
Tim Djärf återgick till att vara Talman.  

   
 d. Motion angående beslutsmässighet på 

Sektionsmöten (Bilaga 5.1-5.2) 
Motionären var frånvarande. Ingen föredrog 
motionen.  
 
Mötet biföll motionen.  

   
 e. Motion angående fler Sektionsmöten (Bilaga 

6.1-6.2) 
Motionären var frånvarande.  
 
Tim Djärf föredrog motionen enligt bilaga 6.1-
6.2.  
 
Med tanke på de beslut som togs på förra 
sektionsmötet lades motionen fram enligt bilaga 
6.3.  
 
Mötet biföll motionen i form av bilaga 6.3.  

   
§ 9.  Val  

   
 a. Valberedningen informerar Valberedningens Ordförande Frida Heskebeck 

berättade hur Valberedningen jobbat sedan 



Kemi- och Biotekniksektionen  Web-version (24) 
Vårterminsmöte 2016 
 

 
Höstterminsmötet, informerade om en miss i 
bilaga 7 och framförde därefter att posten 
Informationsansvarig skulle läggas till som 
vakant. Studierådsordförande valdes ej under 
Höstterminsmötet, trots att Valberedningen hade 
en kandidat och det fanns kandidater. Detta då 
Valberendningens kandidat inte kunde närvara 
under Höstterminsmötet.  

   
 b. Beslut om valförfarande Tim Djärf yrkade på  

 
att Styrelsekandidater får 5 minuters 
presentationstid, 5 minuters utfrågning och att 
diskussion, av godtycklig längd, sker efter att 
samtliga kandidater presenterat sig och lämnat 
rummet samt att övriga poster får 3 minuters 
presentationstid, 3 minuters utfrågningstid och 
att diskussion, av godtycklig längd, sker efter att 
samtliga kandidater presenterat sig och lämnat 
rummet.  
 
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.  
 
Mötet informerades om att Valberedningens 
frågor inte ingår i den tidsbegränsade 
utfrågningstiden och att Valberedningen får ställa 
1-3 frågor innan den allmänna utfrågningen 
börjar. Mötet informerades även om att mötet 
måste ställa samma frågor till alla kandidater men 
att tidsbegränsningen kan göra att kandidaterna 
inte får lika många frågor.  

  

 

 

 

 

§ 10. Val av Sektionsstyrelse (Bilaga 7)  
 a. Studierådsordförande Talman Tim Djärf yrkade på  

 
att tillsätta Samuel Butler som tillfällig Talman 
under §10 a. då Tim Djärf skulle ställa frågor som 
före detta Studierådsordförande.  
 
Tim Djärf informerades att det är ok att ställa 
frågor som Talman.  
 
Tim Djärf insisterade på att lämna över ansvaret 
under valet av Studierådsordförande.  
 
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.  
 
Ebba Rosendal är Valberedningens förslag till 
Studierådsordförande. 
 
Emil Thorselius motkandiderade.  
 
Mötet valde Ebba Rosendal till 
Studierådsordförande på Kemi- och 
Biotekniksektionen 2016.  
 
Tim Djärf återgick till att vara Talman.  
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 Johan Ohlsson yrkade på 

 
att ajournera mötet i 10 minuter.  
 
Mötet biföll detta.  
 
Mötet ajournerades 18:28.  
 
Mötet återupptogs 18:41.  

 

   
 b. Sexmästare Linnea Rask är Valberedningens förslag till 

Sexmästare.  
 
Hugo Selling motkandiderade.  
 
Mötet valde Hugo Selling till Sexmästare till 
Kemi- och Biotekniksektionen 2016.  

   
§ 11. Val av SrBK:s Styrelse (Bilaga 7) Tim Djärf yrkade på  

 
att val av §10, §11, §12 och §13 tas per 
acklamation ifall det inte finns mer än en 
kandidat per post.  
 
Emil Thorselius ansåg att det för vissa poster 
kunde vara bättre att ha sluten votering.  
 
Kristina Sturk ansåg att sättet av votering borde 
bero från utskott till utskott.  
 
Samuel Butler informerade att det alltid går att be 
om sluten votering genom att maila till Talman.  
Detta skulle resultera i att beslut kan tas från 
punkt till punkt.  
 
Tim Djärf ändringsyrkade på  
 
att val av §10, §11, §12 och §13 tas per 
acklamation ifall det inte finns mer än en 
kandidat per post och att sluten votering sker 
genom att maila till Talman.  
 
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande. 
 
Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens 
förslag enligt bilaga 7.  
 
Mötet valde Erika Miegel till 
Studierådssekreterare och Jacob Bjurenfalk 
till Likabehandlingsombud.  

   
§ 12. Val av övriga funktionärer (Bilaga 7)  

 a. Universitetskontaktgruppen Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens 
förslag enligt bilaga 7.  
 
Kristina Sturk nominerade Emma Månsson till 
Bioteknikansvarig.  
 
Emma Månsson tackade nej.  
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 b. Informationsutskottet Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens 

förslag enligt bilaga 7.  
 
Manfred Klug nominerade Frida Heskebeck till 
Informationsansvarig.  
 
Frida Heskebeck tackade nej.  
 
Manfred Klug nominerade Emma Månsson till 
Informationsansvarig.  
 
Emma Månsson tackade nej.  
 
Mötet valde Jacob Bjurenfalk till Redacteur.   
  

 c. Phøset Tim Djärf yrkade på  
 
att ta §12 c. under sluten votering.  
 
Kristina Sturk yrkade på  
 
att hålla samma valförfarande som på 
Höstterminsmötet.  
 
Mötet biföll Tim Djärf yrkande.  
 
Mötet biföll Kristina Sturks yrkande.  
 
Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens 
förslag enligt bilaga 7. 
 
Mötet valde Catherine Klingspor Harder och 
Manfred Klug till Phøs.  
 

 d. Øvriga poster Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens 
förslag enligt bilaga 7.  
 
Erik Bergman kandiderar till Revisor.  
 
Tim Djärf nominerde Zackarias Söderlund till 
Revisorsuppleant.  
 
Zackarias Söderlund tackade nej.  
 
Mötet valde Erik Bergman till Revisor.  

   
§ 13. Val av ledamot till TLTH:s valnämnd Caroline Svensson nominerade Emil Thorselius 

till TLTH:s valnämnd.  
 
Emil Thorselius tackade ja.  
 
Mötet valde Emil Thorselius till TLTH:s 
valnämnd.  

   
§ 14. Val av eventuella tilläggsfunktionärer Max Viklund presenterade en ny post kallad 

Dank-Meme-Fix, som skulle sprida roliga texter 
och bilder, till Kulturutskottet och nominerade 
sig själv.  
 
Marika Arvidsson undrade om Max Viklund 
istället var intresserad av att bli Journalist i 
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Informationsutskottet.  
 
Max Viklund replikerade att han inte ville binda 
sig till det ansvar som Journalist innebar.  
 
Samuel Butler informerade att som funktionär i 
Sektionen behöver Styrelsedokument följas och 
eventuell censur skulle bli aktuellt.    
 
Max replikerade att det skulle tas hänsyn till det 
och rådfrågas vid behöv.  
 
Manfred Klug undrade om det skulle vara öppet 
för andra personer att dela med sig av texter och 
idéer.  
 
Max Viklund replikerade att han gärna skulle 
samla in information från övriga medlemmar.  
 
Emil Thorselius uppmuntrade att tänka på hur 
saker sprids på Internet och att Sektionen inte 
borde stå som ansvarig utgivare. Han 
informerade att många har jobbat mycket med 
pressens syn på Sektionen och ville inte att 
Sektionen ska få dåligt rykte.  
 
Samuel Butler undrade om namnvalet för posten.  
 
Max Viklund replikerade att han var öppen för 
andra förslag.  
 
Frida Heskebeck undrade om det inte fanns risk 
att arbetet kan tolkas som mobbing och påhopp.  
 
Max replikerade att mycket tanke skulle ske om 
vad som postas. Det skulle till exempel vara mer 
inriktning på tecknat än fotograferat.  
 
Ebba Andersson informerade att Sexmästeriet 
inte fick skapa en egen Facebooksida.  
 
Simon Lundegard uppmuntrade till att hålla 
utfrågningen relaterade till posten och inte 
diskutera eller ställa frågor om kandidaten.   
 
Johan Österlund undrade om verkliga personer 
skulle tillfrågas vid användning av deras bilder.  
 
Max replikerade att så är fallet och att fokus inte 
skulle ligga på fotografier.  
 
Mötet gick in i diskussion. 
 
Max Viklund ansåg att om fallet var att 
Sexmästeriet inte fick ha en egen Facebooksida, 
borde den nya posten inte inneha det heller. 
 
Kristina Broberg informerade att K-sektionen är 
ett varumärke som inte borde riskera att 
förstöras, vilket hade fått stora konsekvenser för 
Industrikontaktgruppen.  
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Kristina Sturk uppmanade att inte göra någon 
Facebooksida utan att föredragaren istället skulle 
överväga en funktionärspost i 
Informationsutskottet och skriva i Orbitalen och 
Druiden.  
 
Samuel Butler uppmanade att den nya posten 
borde vara ordentligt genomtänkt.  
 
Erik Bergman uppmanade till att inte slå ner på 
förslag direkt, att det skulle vara en trygghet att 
Ordförande behövde godkänna upplägg och 
uppmanade till att se möjligheter istället för 
problem.  
 
Frida Heskebeck påpekade att hon inte menat 
det så brutalt.  
 
Simon Lundegard påpekade att ifall någon fick 
öppna en Facebooksida borde fler få göra det.  
 
Tim Djärf yrkar på  
 
att dra streck i debatten. 
 
Mötet drog streck i debatten.  
 
Marika Arvidsson ansåg att det var en rolig idé, 
uppmuntrade föredragaren att ta kontakt med 
Styrelsen och påpekade att det fanns möjligheter 
utan att posten infördes.  
 
Moa Larsson ansåg att det borde övervägas vilka 
farligheter som posten skulle kunna innebära, 
men att det var ett bra initiativ och uppmuntrade 
föredragaren att vara engagerad och skicka in 
material till Druiden.  
  
Förslaget avslogs.  
 
Inga tilläggsfunktionärer valdes.  

   
§ 15. Beslutsuppföljning (Bilaga 8.1.) 2. Ströks då mötet ansåg den vara avklarad.  

 
3. Ströks då mötet ansåg den vara avklarad.  
 
4. Ströks då mötet ansåg den vara avklarad.  
 
Tim Djärf informerade att han tidigare avsagt sig 
från arbetsgrupperna i punkt 5 och 6.  
 
Följande punkter lades till på 
beslutsuppföljningen:  
 
7. Revision av Styrdokument efter införandet av 
Informationsmästare.   
 
8. Utredning av spegatfärg för Biotekniker. 

   
§ 16. Övriga frågor         Inga övriga frågor togs upp.   
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_____________________ ____   _____________________ ____ 
      
Tim Djärf       Caroline Drabe  
Talman     Sekreterare 
 
 
 
_____________________ ____   _____________________ ____ 
 
Erik Bergman     Daniel Espinosa 
Justerare     Justerare 

   
§ 17. Meddelanden   Tim Djärf tackade för alla närvarande på mötet, 

framförde att alla varit duktiga och att alla borde 
komma på Vårterminsmötet eller 
Protokollmöten för att ta chansen att vara med 
och påverka.  
 
Dennis Bogren informerade att det är 
Phadderinformation i KC:A på torsdagen den 
29:e januari.  
 
Kristina Sturk tackade alla närvarande 
mötesdeltagare och framförde att 2016 kommer 
bli amazing.  
 
Erik Bergman informerade att det säljs biljetter 
till Skiphteshelgen i Gallien på onsdag och 
torsdag.  
 
Marika Arvidsson informerade om att årets första 
Protokollmöte kommer hållas den 3:e februari 
och att det går att anmäla sig till en kallelselista 
för att få kallelse via email.  
 
Emil Thorselius uppmanade Phøs 2016 att 
stanna kvar efter mötet.  
 
Simon Lundegard tyckte att Talman hade varit 
lite hetsig med nomineringar under mötet.  
 
Tim Djärf uppmanade att alla medlemmar borde 
vara med och påverka.  
 
Erik Bergman tyckte att Talman hade varit 
duktig.  
 
Max Viklund undrade om Sektionsmöten måste 
vara så formellt.  
Tim Djärf utropade Ja! Och informerade att det 
inte behöver vara så formellt, men att det 
underlättar.  

   
§ 18. TFMA Klockan 21:58 den 19 november förklarade 

Talman Tim Djärf Kemi- och 
Biotekniksektionens Extrainsatta Sektionsmöte 
2016 avslutat.  
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_____________________ ____   _____________________ ____ 
 
Samuel Butler    Kristina Sturk 
Tillfällig Talman (§10a.)   Tillfällig Talman (§8c.) 
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Verksamhetsberättelse 2015 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 

Styrelsen 
Vårtermin 
Styrelsen inledde året med ett par mindre formella träffar, dels för att diskutera verksamhetsårets 
rutiner, men också för att lära känna varandra bättre. Styrelsen 2014 höll i en snabbguide i 
styrelsearbete vilken mottogs väl och som vi gärna ser blir en fortsatt trend. Kring samma tid som 
skiphteshelgen tog sig Styrelsen 2015 an attesträtter och accesser vilka klubbades på första 
protokollmötet. Mötet därpå klubbades även de olika budgetarna. Följande protokollmöten under 
vårterminen togs massvis av frågor upp såsom behovet av tilläggsfunktionärer, uppdaterade 
budgetar samt tillsättandet av ett flertal arbetsgrupper vars uppgift var att ta fram handlingar till 
höstterminsmötet.  
 
När vårterminsmötet närmade sig inleddes ett flertal diskussioner gällande reformer som 
Styrelsen 2015 önskade skulle ske under årets gång. Exempel på dessa var hur sektionen ska 
hantera projektfunktionärer, hur sektionsmedlemmar ska tackas för sitt arbete samt en 
utvärdering av upplägget bland sektionens fonder. Dessa var projekt som skulle fortgå till nästa 
termin.  
 
På höstterminsmötet 2014 beslutades det att en verksamhetsplan och medföljande mål- och 
visionsdokument skulle börja tillämpas på sektionen. När den i början av 2015 trädde i kraft 
mottog den tyvärr inte särskilt bra mottagande av sektionens funktionärer eftersom den ansågs 
begränsa verksamheten snarare än att skapa möjligheter. Av denna anledning valde Styrelsen att 
till vårterminsmötet yrka på att riva upp beslutet till förmån för att arbeta fram en lösning där 
sittande funktionärerna kan få mer inflytande i årets mål och visioner. Detta yrkande bifölls och 
en arbetsgrupp tillsattes för att ta fram en alternativ lösning på långsiktiga frågor. 
 
Hösttermin 
Efter sommaren kom nollningen, och Styrelsen fanns tillgängliga för att under läsvecka 0 bistå 
phaddrar och Phøs med att få logistiken att gå ihop. Styrelsen agerade också skådespelare i en 
film där de introducerade sig själva inför årgången 2015. 
 
De kommande veckorna engagerade sig många styrelsemedlemmar i arbetsgrupper med avsikt att 
ta fram riktlinjer och policyer till höstterminsmötet. I jämförelse med vårterminen ansågs arbetet 
bli aningen mer intensivt under höstterminen, mycket av den anledning att Styrelsemedlemmarna 
under våren hade tagit sig an många projekt som sträckte sig året ut. Bland annat fastslogs 
principer subventionerat pris på sektionens evenemang samt hur mycket och i vilka fall som 
funktionärsglädje får delas ut. Vid höstterminsmötet valdes åtta tiondelar av en ny Styrelse in, och 
Styrelsen 2015 är mycket nöjda med sina efterträdare! 
 
Styrelsen anordnade i november PolyStyren, vilket är en konferens för sektionsstyrelser för kemi- 
och bioteknikprogram. Styrelserna från KfKb-sektionen på Chalmers, Kemiteknikstyrelsen på 
KTH samt TBi-sektionen på Linköpings Universitet närvarade utöver K-styrelsen i Lund. Totalt 
hade konferensen ca 25 deltagare och under helgen hölls två större diskussionstillfällen. Det 
första var mellan motsvarande poster där deltagarna fick möjlighet att utbyta erfarenheter och 
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idéer med personer med samma ansvarsområden. Det andra var diskussion i storgrupp om att 
inkludera internationella studenter, hur vi ser på representation och subventionerade priser, hur vi 
gör näringslivsverksamheten givande samt hur vi rekryterar funktionärer. Utöver detta gick vi på 
pub, ordnade sittning och lekar i Gallien samt gick på brunch. Helgen var mycket givande!  
 
Övrigt 
Styrelsen 2015 har inte bara träffats under professionella förutsättningar. Särskilt under första 
halvåret anordnades aktiviteter och middagar frekvent, bland annat för att avnjuta tacos och 
melodifestivalen. Under sommaren valde en del av Styrelsen att åka till Spanien där många 
soltimmar avnjöts och många citroner kastades! 
 
Bland firmatecknarna beslutades det tidigt hur ansvaret skulle fördelas. Då bokföringsarbetet är 
mycket krävande och dessutom kräver att inga missförstånd sker bestämdes det att Skattmästare 
Linnea Rask på egen hand skulle sköta bokföringen, och samtidigt utforska hur den kunde 
effektiviseras. Vid sidan av sina ordinarie ämbeten fick Vice Ordförande Moa Larsson i uppgift 
att sköta de delar av Styrelsearbetet som hade att göra med attest och uppföljning av budget, samt 
att bistå Ordförande i övriga ärenden när det var lämpligt. Ordförande Erik Bergman har varit 
huvudansvarig för de arbetsområden som gällde sektionens ansikte utåt, såsom kontakt med 
Teknologkåren, husstyrelsen samt andra externa enheter och profiler som hade ärenden i samråd 
med sektionen.  
 
Erik Bergman är glad att ha fått äran att arbeta med övriga medlemmar i Styrelsen 2015. Det har 
varit ett händelserikt och lärorikt år som förhoppningsvis har gjort ett bestående positivt intryck 
på sektionens framtid! 
 
 
_________________________________  
Erik Bergman, Ordförande 2015 
 
 

Skattmästare 

Under året har sektionen haft 50-årsjubileum vilket har inneburit en ökad arbetsbelastning under 
vårterminen även ekonomiskt. 
 
Jag har fortsatt arbetet med att få sektionen helt kontantfri och även börjat undersöka hur man 
skulle kunna avlasta Skattmästaren som idag är en för tung post för att en person ska klara av det. 
 
Jag har deltagit i en del projekt som Styrelsen har jobbat för, bland annat Policyn om 
projektfunktionärer.  
 
 
_________________________________  
Linnea Rask, Skattmästare 2015 
 
 

Vice Ordförande 
Efter en uppdelning av arbetsuppgifter med Ordförande i början av året ansvarade Moa för 
styrelsens budgetuppföljning och blev därmed den som huvudsakligen attesterade för utskottet 
och hade koll på dess ekonomi. Detta har bland annat resulterat i att Moa haft nära kontakt med 
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Skattmästare Linnea Rask för ekonomiavstämningar under året. Moa har även kontrasignerat 
stora delar av bokföringen.  
 
Moa har under året arbetat med att kontinuerligt stämma av läget med sina styrelsekollegor för att 
se om någon varit stressad och/eller behövt hjälp. Efter Vårterminsmötet satt till exempel Moa 
tillsammans med Sekreterare Kristina Sturk och uppdaterade styrdokumenten som det hade 
röstats igenom väldigt många ändringar i.  
 
Moa har under året deltagit i många arbetsgrupper. Tillsammans med Aktivitetsordförande 
Marika Arvidsson utreddes UKG:s funktion inför införandet av detta utskott på 
Vårterminsmötet. Tillsammans med Sekreterare Kristina Sturk och Sexmästare Alexandra 
Petersson utreddes representation på evenemang, vilket mynnade i Policyn för Subventionerat 
Pris. Tillsammans med Aktivitetsordförande Marika Arvidsson, IKG-Ordförande Cathrine 
Klingspor Harder, Källarmästare Robin Börsum, Ordförande Erik Bergman, Skattmästare Linnea 
Rask och Øverphøs Simon Lundegard gjordes en utredning om hur Sektionen ska arbeta med 
Strategiska Frågor (något Styrelsen uppdrogs av Vårterminsmötet i samband med att 
Verksamhetsplanen lyftes ut ur styrdokumenten). Denna utredning mynnade bland annat i en 
policy om testamentesskrivning. 
 
Under året har kontakter både knutit och upprätthållits med både andra sektioner på LTH och 
andra lärosäten, både inom och utanför Sverige. Moa har under året varit på gasquer både hos 
ING och hos W. Hon har även träffat teknologer från utomlundensiska sektionsstyrelser under 
Poly-Styren och där utbytt idéer och erfarenheter, vilket har bidragit till ökad insikt i hur lika och 
olika studentliven på de olika lärosätena är. Liknande utbyten av idéer och erfarenheter har även 
skett här på hemmaplan i form av Vicekollegiet där Vice Ordförande från olika sektioner på LTH 
har träffats.  
 
Moa har i egenskap av Vice Ordförande för K-sektionen suttit med i Alumnikollegiet under hela 
2015. Redan under 2015 sattes ett preliminärt datum för Homecoming Day i maj 2016, men detta 
datum har sedermera justerats till den 23 april 2016. Sektionens alumniverksamhet upptogs under 
våren 2015 av 50-årsjubiléet och hösten ägnades på alumnifronten främst åt förberedelser inför 
ett samarbete med IKG under KULA 2016, då en alumnikväll hölls där alumner höll föredrag för 
studenterna. Moas förhoppning är att införandet av de två posterna som Alumniansvarig ska 
bidra till ökad alumniverksamhet på Sektionen då dessa kan ägna sig helhjärtat åt 
alumniverksamheten.  
 
Hösten 2015 hölls Nordisk KemiKonferens (NKK) i Lund (se verksamhetsberättelse för NKK i 
slutet av detta dokument) och Moa var den som från Styrelsens håll var ansvarig för projektet. 
Detta innebar att hon ansvarade för kontakten med Programledningen, hanterade evenemangets 
ekonomi och tillsammans med projektledare Linda Ehrenberg författade och skickade ut 
inbjudningar och information till deltagarna. Innan Linda Ehrenberg valdes in i projektgruppen 
agerade Moa provisorisk projektledare på NKK.  
 
Efter instiftandet av UniversitetsKontaktGruppen (UKG) under våren 2015 hade Moa plötsligt 
ett extra utskott. Eftersom utskottet inte var fulltaligt och det redan var så pass långt in på 
verksamhetsåret att funktionärerna kommit in i sina rutiner innebar deras flytt från Allmänna 
Utskottet till UKG ingen större skillnad på verksamheten, men Moa tror att posterna i utskottet 
kommer att kunna avlasta Vice Ordförande från några av dess arbetsuppgifter i framtiden.  
 
 
_________________________________  
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Moa Larsson, Vice Ordförande 2015 

 
Sekreterare 
Året som Sekreterare har varit mycket givande och det har varit en möjlighet för mig att lära mig 
otroligt mycket om Sektionen och dess verksamhet. Mycket har skett på samma sätt som tidigare 
år eftersom att det inte finns utrymme för förändring på alla områden, men det har även 
tillkommit en hel del nya idéer under årets gång! 
 
Som Sekreterare har jag jobbat mycket med att vara aktiv under möten samtidigt som jag försökt 
skriva så utförliga protokoll som möjligt. Detta för att jag tycker att det är viktigt att Sekreteraren 
är lika mycket Styrelseledamot som resterande i Styrelsen och att dennes åsikt är minst lika viktig 
som övriga ledamöters. 
 
Jag har också haft som ambition att få protokollen färdiga så fort som möjligt samt att dessa ska 
tillgängliggöras för Sektionens medlemmar så nära inpå justering som möjligt. Jag valde att 
fokusera mer på att få färdiga webprotokoll än att skriva ut dem och hänga på anslagstavlorna. 
Efter ett tag valde jag att sluta med det senare alternativet då min uppfattning var att ingen läste 
dem vilket gör att det är onödigt slöseri på papper.  
 
Undertecknad upptäckte ganska tidigt under året att informationsflödet på Sektionen var i behov 
av förändring. Tillsammans med min Informationsansvarig arbetade jag fram en riktlinje för 
informationsspridning som innefattade Sektionens samtliga informationskanaler och hur de ska 
användas. Då Sektionen har ett, i LTH-mått, högt antal internationella studenter beslutade vi 
även att lägga till i riktlinjen att det Sektionen publicerar ska skrivas på både svenska och engelska 
så att även de ska känna sig inkluderade. Förhoppningsvis kommer detta att bidra till att även 
utbytesstudenter väljer att engagera sig i Sektionens verksamhet.  
 
Tillsammans med Sexmästare Alexandra Petersson och Vice Ordförande Moa Larsson 
utarbetade jag även en policy för subventionerat pris. Syftet med policyn var att låta Sektionen ta 
ställning i hur pengar används. Denna antogs på Höstterminsmötet 2015. 
 
I slutet på Verksamhetsåret 2015 tog jag initiativ till en riktlinje innehållandes en svensk/engelsk 
översättning av poster och utskott på Sektionen. Tanken med riktlinjen var att den ska fungera 
som ett komplement till Informationsritklinjerna. Denna riktlinje antogs i början av 
Verksamhetsåret 2016.  
 
2015 var också första året som Sektionen har en Informationsansvarig – en post som fungerar 
som en slags Vice till Sekreteraren. Jag upplevde att detta var en enorm avlastning för mig, i 
framförallt intensiva perioder som i samband med Sektionsmöten. Eftersom att posten upplevdes 
fungera så pass bra tog jag och Ordförande Erik Bergman initiativ till att skicka in en proposition 
till Höstterminsmötet 2015 om att lägga till Informationsansvarig (men med det nya namnet 
Informationsmästare) i Styrelsen. Propositionen bifölls på Sektionsmötet och Sektionens första 
Informationsmästare kommer att valberedas inför 2017! 
 
 
_________________________________  
Kristina Sturk, Sekreterare 2015 
 
 



Kemi- och Biotekniksektionen  Web-version (35) 
Vårterminsmöte 2016 
 

 

 
 
Aktivitetsordförande 
Under våren arbetade Vice Ordförande och AktivitetsOrdförande vidare med hur Allmänna 
Utskottet skulle påverkas av instiftandet av UniversitetsKontaktGruppen Allmänna Utskottet 
bestod vid årets början av Flickor på Teknis-ansvariga, BTS-ansvariga, Talman, Fanbärare, 
Hoppborgsansvariga och Hoppetossor. Vid Vårterminsmötet bifölls andra läsningen av 
motionen om UKG och i samband med detta flyttades Flickor på Teknis-ansvariga och 
Bioteknikansvariga dit. Samtidigt bifölls en rad andra motioner som innebar att även Talman 
direkt plockades ut ur AU. Motioner om att Hoppborgsfunktionärerna samt Fanbärare till nästa 
verksamhetsår skulle flyttas till KM respektive KG bifölss också. Av praktiska skäl flyttades dock 
hoppborgsansvaret till KM på en gång, då det endast en av hoppborgsposterna var fyllda och 
denna funktionär samtidigt hade en post i KM. Karnevalefix var alltså enda posten som inte hade 
flyttats ut ur AU efter Vårterminsmötet.  
 
Som fortsättning på omstruktureringen arbetades det under året med att införa en helt ny typ av 
funktionärer: Projektfunktionärer. Arbetet sköttes främst av en arbetsgrupp bestående av 
Ordförande, AktivitetsOrdförande, Skattmästare samt Fanbärare. Mot slutet av arbetet 
inkluderades även Øverphøs. Resultatet blev ett förslag på en policy över hur projektfunktionärer 
och projekt skulle bedrivas. Tanken med policyn var dels att den skulle reglera förfarandet men 
också att den skulle fungera som en handbok för projektfunktionärerna i deras arbete. Under 
Hösterminsmötet, dit motionen om policyn samt ett antal tillhörande förändringar i stadgar och 
reglemente skickats, uppmärksammades dock ett antal problem och stridigheter i förslaget vilket 
gjorde att det återremitterades till följande Vårterminsmöte. Första läsningen på motionen om att 
stryka Allmänna Utskottet ur stadgar och reglemente bifölls emellertid.  
 
Ett antal förändringar i andra AktO-utskott behövde också göras för att arbetet skulle flyta 
smidigare. Upplägget som användes under året i Kommando Gul, med en pubgrupp och en 
glädjespridningsgrupp, fungerade mycket väl och en motion om att styra denna uppdelning i 
Reglementet skickades in till Höstterminsmötet, där den bifölls. Eftersom Tandemstafetten under 
våren tog mycket tid för Idrottsförmännen skickades en motion in till Höstterminsmötet om att 
flytta tandemansvaret till två av Idrottsjonerna istället. Även den motionen bifölls.  
Under året gjordes också mindre revideringar i Riktlinjen för Studiecirklar för att dessa bättre och 
tydligare ska spegla den verkliga arbetsgången.  
 
I AktU-kollegiet har det arbetats för en öppen stämning mellan sektionerna och främst till 
pubarna har andra sektionerna blivit aktivt inbjudna. AktU-kollegiet har också ordnat en 
turnering i Ultimate Frisbee följt av grillning för att ge alla styrelser möjlighet att lära känna 
varandra bättre.  
 
 
_________________________________  
Marika Arvidsson, Aktivitetsordförande 2015 
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Allmänna utskottet 
På Vårterminsmötet röstades ett antal förändringar bland utskott och funktionärer igenom. I och 
med instiftandet av UniversitetsKontaktGruppen samt ett antal andra förändringar bestod AU 
efter detta endast av Fanbärare och AktivitetsOrdförande. Fanbäraren såg till att K-sektionens 
fana fanns på plats på såväl examenshögtider som FLYing- och Regattatåg. Fanan fick också en 
rejäl upprustning då ena tofsen spårlöst försvunnit. Dessutom bakade den sista tappra 
funktionären i AU pepparkakor formade som gotiska K och bjöd Sektionen på. Inför andra 
läsningen av bortplockandet av utskottet AU som helhet designades ett minnestygmärke vilket 
beställdes av AU och KM gemensamt innan årets slut. Det var det sista som gjordes någonsin i 
Allmänna Utskottet.  
 
 
_________________________________  
Marika Arvidsson, Aktivitetsordförande 2015 
 
 

Idrottsutskottet 
Inför årsskiftet bytte Idrott med IdrU dag från fredag till söndag, vilket till en början verkade vara 
ett smart drag men senare insågs att söndagar allt för ofta var vigda åt andra aktiviteter än idrott. 
Deltagarantalet sjönk allteftersom året gick, men i och med det fortsatta samarbetet med E-
sektionen hölls siffrorna ändå på en hyfsad nivå. Under våren höll IdrU och E-sektionens 
idrottsansvariga joggingonsdag med tillhörande bastu, en aktivitet som hade fördelen att det inte 
kostade en enda krona. Under året har IdrU framförallt satsat på sina större event. Först ut var 
Skridskodisko, till vilket ett 40-tal deltagare kom. Efteråt fanns möjlighet till bastu och snacks i 
Kårhuset. Hälsoveckan var nästa event och bestod av att IdrU bjöd på frukost i Gallien en 
morgon, det var Joggingonsdag, Teknologkårens IF i samarbete med Idrottskollegiet ordnade 
idrottsturneringen Buffelhornet, Ölmilen hölls på lördagen och till sist var det Idrotta med IdrU 
på söndagen. Ölmilen lockade dessutom ett gäng icke-K:are, vilket alltid är roligt, och 
genomfördes som så att vi vandrade en mil med start och slut vid Kemicentrum och för den som 
ville kunde en öl inmundigas varje kilometer. Längs vägen pausades det för lekar och efteråt 
bjöds det på grillad korv. En mycket lyckad vecka med högt deltagarantal på alla event! I maj 
ordnades en Volleybollturnering och barbecue ihop med Sexmästeriet på Volleybollplanerna 
uppe vid Delphi. Även W-sektionen var inbjuden. Efter sommarlovet deltog IdrU i Nollningen 
med sin aktivitet Idrotta med IdrU. Här tävlade phaddergrupperna mot varandra i Volleyboll, 
Ultimate Frisbee och Flaggan-leken på gräsplättarna utanför KC. Vinnarna av turneringen 
ställdes, som traditionen bjuder, mot Phøset i en rafflande final. Sista eventet för året blev K-
kampen, en turnering i Victoriastadion i vilken femmanna lag ställdes mot varandra i innebandy, 
spökboll och volleyboll. Deltagarantalet på de större aktiviteterna var genomgående bra, men på 
de kontinuerliga aktiviteterna (Söndagsidrotten och Joggingen) var den något låg, vilket kan ha 
berott på både bristande marknadsföring och svalt intresse bland medlemmarna. K-sektionen 
deltog även i Tandemstaffetten. Inför årsslutet köptes några nya bollar samt en bollpump in. 
Tanken är att dessa, förutom på IdrUs aktiviteter, ska finnas att hämta ut mot pant i KM. 
 
 
_________________________________  
Marika Arvidsson, Aktivitetsordförande 2015 
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Industrikontaktgruppen 
Året började med dunder och brak i och med näringslivets största dag här på K-sektionen: 
nämligen med arbetsmarknadsdagen KULA. IKG 2015 fick agera företagsvärdar eller ha andra 
ansvarsområden under dagen för att se till att mässan flöt på som den skulle. Detta var ett 
dagslångt event som startade med förberedelser från klockan 7 på morgonen och avslutades med 
företagspub till klockan 22 på kvällen. Det var ett väldigt lyckat event och en lyckad dag, vilken 
också fungerade som en bra överlämning mellan IKG 2014 och IKG 2015. Vi blev helt enkelt 
lite varma i fötterna. 
 
Året fortsatte genom att ringa eller skicka förfrågningar till företag om samarbeten av olika slag. 
Exempel på samarbeten var annonsplatser i sektionens tidning, vara med på fotovägg under 
sektionens introduktion eller olika typer av event. Event som blev av under året var följande: 

 Monterevent och CV-granskning med Academic Work  

 Stationsevent under introduktionen tillsammans med Informationsutskottet 2015 där 

de olika grupperna också fick olika bilduppdrag. Här var Unionen med och höll i en 

av stationerna vid sin monter.  

 Lunchföreläsning med VA SYD 

 Lunchföreläsning och labbrocksutdelning med Akzo Nobel 

 Utskottssafari under introduktionen där vi presenterade utskottet genom att köra 

olika IKG-relaterade ord i ett ”Med andra ord”-spel, samt pussel med företagsloggor 

på tid.  

 Utskottsmingel då vi bjöd på ”KUL(A)-glass”.  

 Kvällsevent och mingel med Miltenyi Biotec 

 Monterevent, Karriärkväll och LinkedIn-föreläsning med Unionen 

 

Övriga samarbeten som genomfördes var följande: 

 Annonsplats VA SYD i jubileumsupplagan av sektionstidningen. 

 Annonsplats VA SYD affisch inför jubileet. 

 Fotovägg tillsammans med Perstorp och Unionen under introduktionen. 

 Annons Ferring vid anslagstavlorna. 

 En massa mejlutskick från olika företag under hela året. 

 

Dessutom har vi förnyat vårt huvudsamarbete med Akzo Nobel, vilket vi alla är väldigt glada 
över. 
 
Under slutet av året började även planeringen och förberedelserna inför arbetsmarknadsdagen 
KULA 2016 sätta igång rejält. Vi förfrågade många intressanta företag och delade in oss i olika 
ansvarsområden kring de praktiska delarna av planeringen. Exempel på dessa ansvarsområden var 
logistik, mat, aktiviteter och marknadsföring. Vi utvecklade också företagens valmöjligheter inför 
mässan genom att utveckla olika typer av mässpaket. I dessa alternativ kunde företagen till 
exempel anpassa huruvida de ville ha en större eller mindre monteryta, om de ville ha personliga 
kontaktsamtal med studenterna, mer annonsplats eller om de ville ha ett extra event i och med 
KULA med mera. Planeringen inför KULA 2016 fortsatte även inpå nästa verksamhetsår.   
 
 
_________________________________  
Cathrine Klingspor Harder, IKG-ordförande 2015 
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Informationsutskottet 
2015 var ett intensivt år för K-Sektionens Informationsutskott (InfU). Året inleddes med att 
utskottet anordnade en fotokväll för Sektionens funktionärer tillsammans med Sektionens 
Studieråd. Kvällen var välbesökt och det verkade som att de deltagande uppskattade kvällen. I 
början på året inledde även InfU:s hemsidegrupp en omfattande revidering av Sektionens 
hemsida, www.ksek.se. Det innebar många timmar av hårt slit och resultatet blev riktigt bra.  
 
I början av 2015 startade även InfU upp Sektionens Instagramkonto, @ksektionenlth. Tanken 
med kontot var att visa medlemmarna vad Sektionens utskott jobbar med och ge en inblick i 
sektionslivet, men också att ta bort liveuppdateringar från Sektionens Facebooksida så att denna 
istället endast innehöll information. Kontot har i skrivande stund 250 följare och det verkar som 
att medlemmarna uppskattar att kontot finns!   
 
Under Nollningen 2015 skapade Phøset en Facebooksida som jag, tillsammans med Phøs, 
Informationsansvarig och Sexmästare, administrerade. Syftet med att skapa en separat sida under 
Nollningen var att sålla bort nollningsrelaterad information från den vanliga Facebook-sidan då 
denna information inte är riktad till alla medlemmar.  
 
Sist men inte minst har InfU jobbat med Sektionstidningen. Fyra nummer har släppts - två per 
termin. I samband med Sektionens 50-årsjubileum i maj släpptes en jubileumstidning i samarbete 
med Jubileumskommittén och InfU passade på att byta namn på tidningen från Kempen till 
Druiden. Arbetet med tidningen har flutit på bra och tidningen verkar ha uppskattats av 
medlemmarna då varje nummer tagit slut väldigt fort i samband med releasen.  
 
InfU har även skickat ut veckobrevet Orbitalen. 2015 turades Redacteurerna om med att skriva 
krönikan och sammanställa brevet. Därefter skickades det ut till mig och Ordförande för att 
godkännas innan det gick ut till Sektionen. Under 2015 jobbade vi mycket med kontinuitet i 
veckobrevet - det var viktigt för oss att det kom ut vid ungefär samma tid på söndagar då vi ansåg 
att det gjorde att det blev en vana för medlemmarna.   
 
2015 var första året som utskottet hade en Da Vinci – en post som finns till för grafisk 
utformning. Jag upplevde att det var en mycket ”användbar post” då Da Vinci Julia Södergren 
kunde hjälpa till inom många områden, bland annat med omslag till Sektionstidningen samt 
utformning av tidningens nya logga. Jag hoppas att man under 2016 kan finna ännu fler områden 
där Da Vinci kan hjälpa till! 
 
Till Höstterminsmötet skickade jag och några funktionärer in en motion om att ta bort posten 
Negativ till fördel för att istället ha två Photographer. Syftet med detta var att arbetsfördelningen 
mellan Negativ och Photograph ej upplevdes som optimal. Motionen bifölls och sedan årsskiftet 
har utskottet två Photographer som jobbar på samma villkor.  
 
Överlag upplever jag att Informationsutskottet 2015 var ett mycket välfungerande utskott. Det 
var en mycket god stämning i utskottet och funktionärerna var inte rädda för att göra 
förändringar! InfU 2015 gick verkligen InfUr det! 
 
 
_________________________________  
Kristina Sturk, Sekreterare 2015 
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Kommando Gul 
Kommando Gul delades i början av året in i två undergrupper, Pubgruppen och 
Glädjespridningsgruppen. Pubgruppen startade året med att hålla pub direkt efter KULA, i 
samarbete med IKG. Därefter följde en Fiskepub i Cornelis där målet var att locka besökare även 
utanför Sektionen genom den nya platsen och marknadsföring genom bland annat planscher runt 
om på LTH. Lite nya ansikten syntes, men det fick kanske inte riktigt genomslagskraften som 
önskats. Nästa pub hölls i Gasquesalen i samarbete med JubileumsKommittén och under kvällen 
visades Jubileumsspexet. Det var extra kul att få bjuda inte bara nuvarande K:are på pub utan 
även en stor skara alumner. Under Nollningen, efter att Nollorna blivit tilldelade sina 
nolleuppdrag, höll Kommando Gul pub i Gallien med elementarisk prägel. Därefter hölls en pub 
för att hylla vårt älskade Skaune, med en variant på traditionell gåsamiddag, ordtest och quiz. 
Eftersom NKK ordnades i Lund samtidigt kom besökare från flera kemitekniska 
civilingenjörsprogram i Norden, vilket var både roligt och bra för kassan. Året avslutades med en 
magnifik Julpub där det serverades stort julbord till studentpris och bjöds på underhållning i form 
av körsång, julklappsutdelning samt att InfU släppte årets sista nummer av Sektionstidningen 
Druiden. Utöver detta arbetade Kommando Guls medlemmar på både vårens och höstens 
pubrundor som ordnades av Sex- och AktU-kollegiet gemensamt. Pubåret 2015 på K-sektionen 
präglades alltså av samarbeten med flera Sektionens utskott och arrangemang, vilket har varit 
både roligt, givande och gett ett mervärde åt pubarna. Överlag var det riktigt god uppslutning till 
pubarna, något som med all sannolikhet berodde på både samarbetena och god marknadsföring. 
Vid ett par tillfällen slogs det på stort och ordnades pubar utanför Galliens trygga väggar, vilket 
inte alltid var helt enkelt men ändå ett steg i rätt riktning för vår Sektion. Ekonomiskt har 
pubarna pendlat en hel del, vilket troligtvis berodde på ovanan att fixa pubar utanför Gallien med 
allt vad det innebär i skillnader i utgifter och inkomster. 
 
Glädjespridarna har under året ordnat event av olika storlek för att främja gemenskapen bland 
Sektionens medlemmar och även sprida K-andan på resten av LTH. Vid ett antal tillfällen, bland 
annat en tentavecka, delades gratis kaffe och tillhörande godsaker ut vilket lockade en strid ström 
besökare till Gallien. Event som dessa för två goda saker med sig: studenter som blir glada av 
gratis fika och extra härlig atmosfär i Gallien för en stund. Framförallt det senare är en riktig 
stämningshöjare för Sektionen. Traditionsenligt firades K-sektionens favorithögtid påsken med 
pynt, både i och utanför Gallien, och påskäggsletning. En tävling där deltagarna fick bevisa att de 
var ”Äkta K:are” anordnandes och som pris och bevis delades tygmärken ut till alla som 
fullföljde. I slutet av året anordnades en muggmålarkväll. Deltagarna kunde med porslinspennor 
måla sin personliga mugg till KM:s mugghylla och under kvällen bjöds det på julfika. I samma 
veva åkte julpynt och gran också fram. Vid olika tillfällen har Glädjespridarna även målat 
monumenten och med stor glädje och passion sett till att hela campus lyst gult. Finast var det nog 
inför Jubileumsveckan, då telefonkiosken Telefonkiosken inte bara var gul utan även pryddes av 
ett gotiskt K och jubileumssiffran. Glädjespridarna har även fungerat som jobbare på pubarna, 
vilket har varit till stor hjälp för Pubgruppen. Sammanfattningsvis har Glädjespridningen tagit ett 
kliv i en ny, positiv riktning i år, med ett antal större aktiviteter utöver sedvanliga 
högtidsfirandena och monumentsmålningen.   
 
 
_________________________________  
Marika Arvidsson, Aktivitetsordförande 2015 
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Kulturutskottet 
Året började med ett stort firande av Alla hjärtans dag. I Gallien fanns en Kram-ruta, det delades 
ut geléhjärtan och en vägg fylldes med kärleksfulla meddelanden Sektionsmedlemmar emellan. 
Dessutom såldes rosor för en billig peng, med vilka medlemmarna kunde skicka meddelande 
(anonymt om så önskades) och KU såg till att ros och lapp delades ut till rätt person på just Alla 
hjärtans dag. KU höll i februari också en fransk filmkväll, där Amelie de Montmartre visades. Till 
filmen bjöds det på baguette, croissant och ostar. I april ordnade KU sin första spelkväll, med 
både Just Dance på tv-spel och en handfull sällskapsspel. Detta följdes upp av ytterligare en 
spelkväll under Nollningen. Under Nollningen arrangerade KU tillsammans med representanter 
från W-sektionen även en SyKWäll där Nollorna kunde sy ouverallen både för hand och med 
maskin. Större delen av oktober och november togs upp av SångarStriden. Även om arbetet 
startat så smått redan i våras (med bland annat ett mindre välbesökt informationsmöte) var det 
först i och med ett lunchinformationsmöte efter Nollningen som det hela tog fart på riktigt. 
Intresserade delade in sig i olika arbetsgrupper (Dekor, Kostym, Manus, Kör och Dans) och varje 
grupp fick en ansvarig ledare. Grupperna arbetade mycket var för sig, men när tävlingen närmade 
sig ökade samarbetet. Kören var för året ovanligt stor, runt 35 personer, och presterade 
utomordentligt vilket resulterade i en hedervärd förstaplats! Körstycket handlade om älskade 
molekylen koffein och snapsvisan om vad som önskas i glaset på kalas. Fria programmet, som var 
en kärlekshistoria mellan en nudist och en polis, hamnade på en fjärdeplats och i totalen hamnade 
K-sektionen på en finfin andraplats! Detta är särskilt imponerande med tanke på att 
Höstterminsmötet tog upp tre långa kvällar bara ett par dagar innan tävlingen. Efter SåS 
arrangerades ett storslaget julfirande, den så kallade Julveckan. Under måndagskvällen avgjordes 
en pepparkakshusbyggartävling och kreationerna ställdes upp utanför Gallien för allmän 
beundran under resten av terminen. På tisdagsmorgonen visades första avsnittet av julkalendern 
och KU bjöd på risgrynsgröt, vörtbröd och julskinka till frukost. Torsdagskvällen var julfilmkväll 
och obegränsade mängder julmust, pepparkakor, skumtomtar, chokladaskar, glögg och 
clementiner fanns att avnjuta. På fredagsförmiddagen bjöds Sektionens medlemmar på resterna 
vilket fick avsluta både Julveckan och KUs verksamhet för året. Utöver detta har Troubadixerna 
arbetat ihop med Sexmästeriet. Det visade sig under året att många kulturrelaterade aktiviteter 
inte kostar särskilt mycket att anordna, men KU gjorde sitt bästa genom att bjuda på massor av 
fika och mat i samband med sina events.  
 
 
_________________________________  
Marika Arvidsson, Aktivitetsordförande 2015 
 
 

Källarmästeriet 
Källarmästeriet har under året skött underhållningen av Gallien samt bedrivit caféverksamheten 
så som den är formulerad i styrdokumenten. Uthyrning av lokalen till såväl sektionsevenemang 
som utomstående har även det varit en del av verksamheten. Under sektionens introduktion för 
nya studenter sköttes även försäljningen av sångböcker, ouveraller och märken - 
sektionsnödvändigheter. 
 
Utskottet har fått utstå en del ruljans vad gäller funktionärer, men hamnade slutligen på en stabil, 
om än okomplett, nivå med ett gäng väldigt engagerade människor. Utskottets funktionärer har 
spenderat otaliga timmar med bakning för att upprätthålla den cafékänsla som lyckades byggas 
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upp under föregående år, en syssla som fört oss alla närmre varandra och som resulterade i, den 
numera karakteristiska, närvaron av minst dubbelt så många funktionärer som schemalagt varje 
dag.  
 
Utöver den vanliga caféverksamheten har de olika ansvarsområdena skötts med entusiasm under 
året och både växter och fiskar har frodats. Frånvaron av en Vaktmästare märktes i en stadigt 
ökande massa av pantburkar, men löstes då ansvaret fördelades på resterande funktionärer 
istället. 
 
Under året spånades det på idéer för att minska kontanthanteringen. Upprepade försök att 
kontakta Quickster kuvades av det faktum att företaget hade gått i konkurs. Istället undersöktes 
iZettle, men idén blev inte verklighet då avgiften ansågs vara för hög. Kåren försökte, vid 
årsskiftet, förhandla fram en lägre avgift för hela LTH, likt det avtal som redan fanns mellan 
iZettle och vissa sektioner.   
 
Vid årets slut inhandlades en del nödvändigheter som lyst med sin frånvaro en längre tid. 
Städartiklar, mikrovågsugnar och diverse köksredskap bland annat.  
 
Verksamheten lämnas nu över i trygga, innovativa och engagerade händer som kommer att se till 
att utvecklingen av verksamheten fortsätter under 2016.  
 
 
_________________________________  
Robin Börsum, Källarmästare 2015 
 
 

Medaljkommittén 
Under 2015 har vi bedrivit insamlingen av nomineringar av sektionens funktionärer till olika 
medaljer. Vi har därefter gått igenom dessa och bestämt utefter motiveringarna från 
nomineringarna vilka som ska tilldelas medalj, och traditionsvis har vi skrivit limerickar till 
personerna som får medalj, och pysslat och skapat nya medaljer. Dessa medaljer har sedan delats 
ut på K-sektionens årliga bal; Kalibreringen.  
 
Då vissa av de medaljer som inte pysslas fram har tagit slut så har vi kontaktat ett företag och 
beställt nya sådana. Eftersom man lämpligtvis beställer många medaljer åt gången då detta 
medför ett billigare styckpris per medalj så rör det sig ofta om större summor när det väl beställs. 
Då medaljbeställandet sker sporadiskt och oftast med många års mellanrum har det kommit till 
vår insikt att Medaljkommittén behöver en mycket större budget vissa år, medan det nästan inte 
går åt någonting de flesta andra år. Därför har det inrättats en Medaljkommittéfond där en 
mindre summa pengar årligen sätts in, så att det när det väl behöver göras en medaljbeställning 
finns pengar tillgängligt.  
 
 
_________________________________  
Julia Södergren, Medaljkommitténs Ordförande 2015 
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Phøset 
Under året har det hänt mycket inom utskottet Phøset. Föga förvånande finns det väldigt mycket 
likheter mot föregående år med procedurer som att välja phaddrar, ordna temasläpp med en 
”klassisk” Phøsfilm gjord av Jacob Lundh Rafstedt osv, osv. En stor förändring, första gången på 
ca 23 år, var att frackdesignen gjordes om och kommer aldrig vara sig lik igen, eller? Det som 
följer nedan är förändringarna som skett under året jämfört med tidigare år! 
 
Något som legat i fokus under året har varit att försöka inkludera de internationella 
utbytesstudenterna mer. I år var första året på hela LTH som det trycktes upp en engelsk version 
av Nolleguiden så att de kunde få samma information, något som kan ha bidragit till att gruppen 
exploderade i antal internationella! 
 
Det kontinuerliga arbetet att skapa det ultimata phaddergruppssystemet fortsattes med även detta 
år. Vi valde i år att låta phaddrar söka antingen i grupper om tre eller ensamma. Anledningen till 
att låta folk söka ensamma är dels för att man inte ska behöva ha taggade vänner för att kunna 
söka samt att försöka underlätta för äldre studenter att söka där engagemanget bland vännerna 
oftast sinat. Det var även 7 st grupper + Internationella. Vi valde att ha kvar Phusknollorna men 
en ”stor” förändring vi gjorde var att minska phaddergrupperna till 7 st deltagare och bara 1 
huvudphadder. Anledningen till detta var att det skulle bli mer sammanhållning i gruppen med 
färre deltagare och mer ansvarskänsla, både för gruppen och huvudphaddern. Internationella 
gruppen var 8 st phaddrar för att kunna täcka en större mängd Nollor. 
 
Nollningen gör man inte själv utan det är många personer och grupper involverade. Detta kräver 
ett stort samarbete från olika grupper, däribland ØPK och Sexet. 
 
I år har stämningen varit fortsatt bra i ØPK som det var föregående år. I år har kärnfrågan rört 
Internationella studenter mycket – hur man inkluderar dessa på bästa sätt, ska de få gå på varje 
event som de svenska studenterna går på, ska man hålla hela sittningar på engelska för att 
inkludera de osv. Gamla event har utvärderats där t.ex. Øverphøshinderbanan har varit i riktigt 
blåsväder och nästan försvunnit då eventet kan ses som en slags pennalism från dåtiden som bara 
är kvar ”för att det alltid varit så”. I övrigt har det naturliga arbetet med att uppdatera 
regeldokument, diskutera phadderkontrakt och liknande tagits upp där. 
 
Nyckelord jag fick från min företrädare var – ”Uppskatta och värna om relationen till Sexet!”, 
något som vi har lyssnat på. Även innan men framförallt Nollningen är en intensiv period för 
båda parterna som det är utan att det ska uppstå onödiga konflikter. Konstigt nog tas också 
många beslut som rör Sexets verksamhet i ØPK, t.ex. Nollegasquens datum och lokal, vilket gör 
att kontinuerliga kommunikation med Sexet är viktigt och är något vi arbetat med under året. 
 
Under själva Nollningen ändrades lite saker från förra året. Kubben och StadsKringWandringen 
flyttades en dag tidigare (tisdag och onsdag) istället för traditionella onsdag-torsdag då Eko tyckte 
det passade deras schema bättre och vi ansåg att det inte påverkade oss negativt. Kubben hölls 
även utanför KC för att försöka öka närvaron och då andra sektioner redan ockuperat delar av 
Sankt Hans. Något vi försökte göra var att peppa uppdragsgrupperna mer då dessa har en 
tendens att ha lägre intresse hos Nollorna. Därför gjorde vi en Sorteringsceremoni där Nollorna 
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fick leka utomhus och då och då ropades vissa upp av Styrelsemedlemmar som förde Nollorna 
ner till sal X där vi i Phøset satt i ett mörkt rum och höll ett tal i stil med: ”Tiden har kommit, 
fienden står för dörren och endast er ingenjörskunskap kan bygga den mäktigaste katapult att 
anfalla de andra sektionerna med”. Sedan dök uppdragsphaddrarna upp och förde med sig 
Nollorna till Gallien för den klassiska puben. För att försöka visa upp sektionens verksamhet och 
bredd ordnades en Utskottssafari som gick till som så att alla utskott fick hålla i en station som 
speglade verksamheten. Sedan delades Nollorna in i grupper och fick gå runt på alla stationer och 
leka/lyssna lite på varje utskott så man kunde hitta vart man vill engagera sig helst. Det var lite 
dålig uppslutning så osäkert om eventet kan anses lyckat. 
 
Grupphaddrar, Uppdragsphaddrar, Styrelsen, Sexet och Buttericksjobbare bjöds i år in på 
Phøsets Fylledagis vilket var en tackfest/förfest i Gallien där det ordnades lite lekar och bjöds på 
mat innan det blev fri utgång eller hemgång för de trötta. 
 
 
_________________________________  
Simon Lundegard, Øverphøs 2015 
 
 

Sexmästeriet 
2015 var nog det roligaste året i hela mitt liv! Vi i Sexmästeriet 2015 har arbetat mycket för att försöka 

göra event som passar för alla och för att ha ett närmre samarbete med andra utskott, inom K-sektionen 

såväl som utanför. Vi har gjort allt ifrån stora Gasque-släpp tillsammans med andra sektioner till att ha 

Volleyboll BBQ tillsammans med Idrottsutskottet, och allt har varit fruktansvärt roligt! Redan i början 

satte även vi i sexkollegiet igång direkt med att diskutera allt från alkoholkultur till pubrundor. En härlig 

grupp där man kunde finna mycket stöd året om. Mycket hanns med, Kalibreringsphest, 

Jubileumssittning, 2 pubrundor, Lophtet-sittningar etc, och såklart en hel nollning fylld med event! Vi 

arbetade mycket för event där alla skulle få känna sig välkomna och vi fortsatte driva K-sektionen mot en 

bättre alkoholkultur.  

 

Nedan följer en sammanfattning om alla de event vi anordnade för sektionens medlemmar under 2015! 

 KULA- frukost 

 TEMA-phesten 

 2-phøs 

 Kalibreringsphesten 

 Pubrunda nr1 med E-sektionen 

 Guldsittning 

 Volleyboll-BBQ-kväll 

 NOLLNING: 

 Nollelunch 

 Sjungboksinsångning 

 Lophtet-släpp med E-sektionen 

 EKF – En Kraftigt Förtrollad Sittning 

 Oktoberphest 

 Lära Känna 

 Station på Utskottssafari 

 DonkeyKong 

 Vett & etiquette 

 Nollegasque 

 Pubrunda nr2 med I-sektionen 
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 Tackphest 

 Brunch 

 Skiphte med Sexmästeriet 2016/Sexkollegiet 2016 
 

Vi i Sexmästeriet 2015 inledde vårt verksamhetsår genom att bestämma vårt hemliga Tema, vilket var prio 

nummer ett. Vi höll också i februari i en frukost under KULA för alla företagsrepresentanter och våra 

medlemmar tillsammans med IKG. 

 

Vi började därefter planera vår TEMA-fest där vi skulle avslöja temat för 2015. Kvällen blev en succé. Vi 

hade först sittning och sedan eftersläpp på Lophtet, där vi då visade upp oss i våra Hippie-utstyrslar för 

första gången och där även gamla Sexmästerier sedan tidigare år var välkomna att delta! Vi fick även hjälp 

av Phøset som hjälpte till och jobbade under kvällen tillsammans med oss! För att ge igen tjänsten till 

Phøset för så blev vårt nästa event därför 2-phøs! Detta var ett evenemang för alla pågående och 

avgående Phøs! Phøset planerade och preparerade sittningen och sedan kom vi i sexmästeriet dit för att 

hålla i sittningen och eftersläppet.   

 

Sedan var det dags att börja planera Kalibreringsphesten. Detta är K-sektionens motsvarighet till 

Nobelfesten och vi ville därför göra det så fint som möjligt. Destinationen till denna fest hölls hemlig fram 

tills samma dag som festen. Vi samlade ihop alla gäster i vårt sällskapsrum Gallien och slussade sedan 

allihop med buss från Kemicentrum, runt om i Lund för att sedan åka tillbaka till IKDC där festen skulle 

hållas. Något som vi tyckte var väldigt roligt då Kalibreringshesten ofta hålls en bit ifrån Lund. Det blev en 

otroligt lyckad kväll, där vår ordförande Erik Bergman genomförde den bästa kalibrering jag tror någon 

skådat! 

 

Dagen innan höll även vi i sexkollegiet tillsammans med aktivitetskollegiet vår första Pubrunda runtom 

hela LTH med Tema ”Jorden runt”. Vi samarbetade med E-sektionens pubutskott och hade vår del av 

pubrundan i Edekvata där vi hade Japanskt tema. 

 

K-sektionen firade även 2015 50 år, vilket vi ville vara med och fira. Förutom att vi hade temat Hippies för 

att hylla vår gula sektion så blev vårt nästa uppdrag att tillsammans med Jubileumskommittén  hålla i en 

Guldsittning på Lophtet för hela sektionen. Denna sittning var som en del av en hel Jubileumsvecka som 

anordnades på våren. Vi spexade om den första gula nollan och festen glittrade hela kvällen ut! Här fick vi 

även sällskap av Tillståndsenheten som kom och hälsade på.  

 

Senare på våren när värmen även lyckades hitta till Lund anordnade vi även en Volleyboll-BBQ-kväll! 

Detta gjordes som ett samarbete mellan sexmästeriet och idrottsutskottet där även medlemmar från 

Ekosystem-sektionen var välkomna att delta. Vi grillade hamburgare medan de höll i volleyboll-turnering. 

En grymt uppskattat kväll både för oss och de tävlande! 

 

Under sommaren träffades vi i Sexmästeriet för att planera höstens event mer i detalj. Vi åkte då på en 

resa till Berlin för att komma i stämning till vår mest hektiska och roligaste del av året, NOLLNINGEN! 

 

Inför nollningen hade vi mycket planering att göra. Första dagen bistod vi med mat för alla nyantagna 

under lunchen och under de följande 2 dagarna sålde vi biljetter till kommande evenemang. Vi höll på 

fredagen i en Sjungboksinsångning där vi serverade Phøset under en lunch är de skulle visa hur man 

skall bete sig på en sittning. På fredagen första veckan anordnade vi ett eftersläpp tillsammans med E-

sektionen på Lophtet och på lördagen anordnade vi en sittning i Gasque-salen tillsammans med F- och E-

sektionen med Harry Potter.tema, EKF – En Kraftigt Förtrollad sittning. Detta var väldigt annorlunda 

och fruktansvärt roligt. Även här fick vi trevligt sällskap av Tillståndsenheten. 
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Veckan efter tog vi vara på sensommaren genom att anordna en Oktoberphest för sektionens alla 

medlemmar i form av ett stort partytält, massa bratwurst och vackra utklädnader. Hit kunde alla komma 

för lite gött häng, käka lite god mat, spela lite beer-pong eller bara dansa! Under samma vecka på fredagen 

anordnade vi de nyantagnas första sittning med hela K-sektionen – Lära Känna. Detta var den roligaste 

sittningen vi anordnade med massor av taggade nollor och dessutom spex och besök av Phøs sedan 

urminnes tider. En fantastisk kväll! 

 

Tredje veckan anordnade vi först, under en Utskottssafari, en station där de nyantagna fick testa sig på 

hur mycket de kan om vårt arbete genom att placera olika sorters föremål längs en tidslinje. Vinnarlaget 

vann massa godis. Vi annordnade sedan samma vecka på Nollelördagen en till sittning – DonkeyKong – 

tillsammans med Data-sektionen i E-foajé. Här hade vi tema med apor och bananer vilket speglades i både 

mat och dekoration. Här fick vi även besök av OK som spexade vackert för oss på sittningen! 

 

Den fjärde veckan låg fokus på fredagens NolleGasque. Under veckan anordnade vi även en lunchshow 

tillsammans med Phøset – Vett och etiquette – där vi serverade Phøset som skulle visa hur man inte skall 

bete sig på en finsittning.  

 

På fredagen var det dags att avsluta nollningen med Nollegasquen som är en finsittning likt Kalibrering 

för alla nollor. Det var nu deras tur att bli ettor – alla förutom en iallafall. Vi var i Moroten och piskan där de 

skötte matlagningen men där vi själva höll i serveringen. Efter sittningen fick ettorna nu gå ut och titta på 

fyrverkerier som anordnades av Lunda-pyrot, medan vi i sexmästeriet tillsammans med våra jobbare gick 

till Gasque-salen för att byta av I-sektionen och hålla i ett stort eftersläpp  för våra K-ettor men där även 

alla sektioner var välkomna! Det var en lång och hektisk kväll med över 500 personer, men det var en 

grym avslutning på en fantastiskt rolig Nollning. 

 

Under hösten anordnades ännu en Pubrunda tillsammans med Sexkollegiet och Aktukollegiet. Vi 

samarbetade med vårt pubutskott på sektionen – Kommando Gul - samt I-sektionen i vår egna 

sällskapslokal Gallien. Temat för denna pubrundan var ”Film” och därför valde vi att anta temat 

”American Pie”.   

 

Vi har under året haft olika personer som arbetat och hjälp oss i sexmästeriet. Utan dessa hade vi inte 

kunnat göra allt så bra som vi gjort, inte på långa vägar.  Därför anordnade vi en Tackphest för alla dessa 

jobbare, Troubadixer, photographer etc. Den började i Gallien där vi lekte lekar och sedan förflyttade vi 

oss alla till Göteborgs nation för sittning och eftersläpp. Vi delade ut lite priser till speciellt utmärkande 

och hade en oerhört trevlig kväll. 

 

Det sista vi gjorde i Sexmästeriet 2015 för våra medlemmar var att vi anordnade en Brunch i Gallien 

tillsammans med Sexmästeriet 2016 för sektionen innan Jul. Väldigt roligt att få göra en sista sak 

tillsammans och samtidigt visa det nya sexmästeriet hur det går till när man håller i ett evenemang. 

 

Under våren 2016 har vi nu också genomfört ett skiphte med sexmästeriet 2016, vilket var väldigt roligt. 

De fick till exempel utföra ansiktsmålningar på främlingar och hålla i ett aerobics-pass mitt på stortorget. 

En väldigt rolig dag för oss! Jag var även med anordnade ett Sexkollegie-skiphte tillsammans med 

sexkolleegiet 2015 för sexkollegiet 2016. Vi åkte iväg till en stuga och hade olika case-lösningsuppgifter 

och lära känna-lekar innan det var dags för sittning på kvällen. En kul och väldigt lärorik helg helt enkelt! 

 

Hela året har bestått av den ena händelserika dagen efter den andra. Alltid har vi haft något att göra eller 

planera. Det har varit fantastiskt.  

 
 
_________________________________  



Kemi- och Biotekniksektionen  Web-version (46) 
Vårterminsmöte 2016 
 

 

Alexandra Petersson, Sexmästare 2015 
 

 

 
 
Studierådet 
Under det gånga året har studierådet bedrivit sin ordinarie verksamhet, det vill säga arrangera studiekvällar 
och bedriva studiebevakning. Majoriteten av studierådets tid har använts till lärarkontakt, påverkansarbete 
och studentkontakt. Studierådet har även varit engagerade i likabehandlingsfrågor och skyddsfrågor.  
 
Under perioden som varit så har kåren drivit igenom anonyma tentor. Något som har medfört spridda 
kommentarer från både studenterna och lärarna. Många av studenterna har varit positiva till anonymiteten 
men man har även uttryckt att det försvårar processen. Från lärargruppen har åsikter som att detta 
fördröjer tentamensresultat och ger ökad arbetsbörda hörts.  Vidare så kan man föra diskussion med både 
institutioner och studenter för att kunna utveckla systemet och sprida information om hur systemet kan 
fungera bättre.  
 
Vidare så har studenterna tagit upp kursspråk, där det i dagsläget finns ett problem med att det i 
kursplaner står ett specifikt språk, men sedan finns det examinerande moment som hålls på ett annat 
språk. Exempel på examinerande moment som är problematiska för B och K är laborationer. För att i 
kursplanen så måste det tydligt vara skrivet vilka examinerade moment som hålls på ett visst språk; detta 
för att uppnå rättsäkerhet. Därmed så skall man uppmärksamma att elever som vet om detta kan kräva att 
sina examinerande moment hålls på rätt språk. Här kommer K och B vara problematiska då man har 
många labbhandledare som enbart talar engelska, även på kurser tidigt i utbildningen. Men genom att föra 
en dialog med lärargruppen och programledningen så kommer det nog kunna lösas inom en snar framtid. 
 
Man har omstrukturerat årskurs ett för både B och K. Studenterna anser att det är positivt att man vill 
utveckla sitt kursutbud och förändra sitt kursutbud. Något som varit problematiskt i samband med detta 
är att det från studenternas sida är dålig uppslutning på CEQ-mötena. Vilket är illa för kurser under 
uppstart, där det är extra viktigt att studenter och kursansvariga arbetar tillsammans för att utveckla den 
nya kursen. Det skall även uppmärksammas att det under hela året varit dålig uppslutning från studenterna 
på CEQ-mötena, detta har i stor utsträckning berott på dålig kommunikation inom studierådet. Detta har 
förmedlats vidare för att man under nästkommande år ska förbättra detta.   
 
Slutligen så diskuterar man matematikresultaten än en gång, där man är nere i låga antal som klarar av 
tentorna som förstagångsskrivande; det stora problemområdet är endimensionell analys. Detta är dock ett 
övergripande problem för hela LTH och det kommer göras mer övergripande insatser. Däremot kommer 
det finnas ett problem i framtiden då man under året röstat fram striktare förkunskapskrav för kurser i 
årskurs två. Endast tiden kan påvisa om detta kommer få positiva effekter, som i att man läser om sina 
missade kurser, eller negativa; som i att man kommer få fler avhopp.  
 

Slutligen så har studierådet varit delaktiga i processen med den nya arbetsordningen inom LTH, 
som i dagsläget ska träda i kraft den 1 maj 2016. Ur studentperspektiv så ska man ta 
förändringarna i beaktande och se till att studentinflytandet får ett starkt fäste i den nya 
organisationen. Dessutom så borde studierådet hålla sig på god fot med programledningen, då de 
i den nya organisationen kommer ha mer möjlighet att påverka.  
 
 
_________________________________  
Tim Djärf, Studierådsordförande 2015 
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Universitetskontaktgruppen 
Utskottet blev till efter vårterminsmötet 2015, men då inga alumniansvariga eller 
kemiteknikansvariga valdes in under året och både BTS-ansvariga och Flickor på Teknis-
ansvariga redan var vana vid att arbeta självständig som de gjort under tiden i Allmänna Utskottet 
förändrades inte deras arbete särskilt mycket. Utskottet jobbade mycket självständigt och 
gemensamma saker som gjordes kan summeras i planerande och genomförande av aktivitet under 
nollningens Utskottssafari (en variant av disktraserace i stafettform, där trasorna kastades) samt 
deltagande i utskottsminglet inför höstterminsmötet. I samband med BTS vår- och höstmöten 
hölls skypelänkar till mötet från Marie Curie.  
 
 
_________________________________  
Moa Larsson, Vice Ordförande 2015 
 

Valberedningen 2015/2016 
Valberedningens ordförande 2015/2016 har varit Frida Heskebeck.  
 
Valberedningens arbete inleddes redan under våren med dels en tidsplanering över hur arbetet 
skulle läggas upp och dels med skrivandet och uppdaterandet av kravprofiler för de olika 
funktionärsposterna. Till kravprofilerna hämtades även tips från sittande funktionärer via deras 
styrelsekontakter (Øverphøs för Phøset, osv.). Under våren och sommaren skrevs även texterna 
till Valguiden, vilket bidrog till att den kunde designas och skickas på tryck i tid för att släppas 
under utskottminglet efter nollningen. Att ha två ledamöter i Valberedningen med InDesign-
vanan inne visade sig vara en fördel i det grafiska utformandet av Valguiden.  
 
Med hjälp av alla sektionens utskott anordnades ett utskottsmingel där alla utskotten fick visa upp 
sig och medlemmar som var intresserade av att söka poster i utskotten fick chans att prata med 
nuvarande funktionärer om vad posterna innebär. I samband med detta öppnades möjligheten at 
nominera sig själv eller andra till funktionärsposter inför 2016 och de nominerade valbereddes av 
Valberedningen. Samtliga sökande svarade på frågor i googleformulär och sökande till styrelse, 
phøs och sexmästeri intervjuades dessutom. Efter detta följde långa diskussioner för att slutligen 
kunna sätta samman ett slutgiltigt förslag på funktionärer för 2016 och även skriva motiveringar 
för dessa att läsa upp på Höstterminsmötet vid behov i samband med valen.  
 
På Höstterminsmötet uppdrogs Valberedningen att skriva en ny policy för Valberedningens 
arbete, vilket har arbetats med under våren 2016. Dessutom ändrades Valberedningens 
åligganden i Reglementet till att även inkludera valberedandet av samtliga fyllnadsval på 
Sektionen. Beredandet av fyllnadsval är något Valberedningen 2015/2016 gjort kontinuerligt 
sedan dess.  
 
Då en del funktionärsposter inte fylldes på Hösterminsmötet (bl.a. två styrelseposter och två 
poster i phøset) genomfördes en andra valomgång inför det extrainsatta sektionsmötet i januari 
2016. Valprocessen var likt den inför Höstterminsmötet. Likaså var valberedandet av 
Valberedningen 2016/2017 som genomfördes inför Vårterminsmötet 2016. 
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I och med att sektionens Inspector Jan-Olle Malm redan hade suttit två på varandra följande 
mandatperioder var det även aktuellt att valbereda en ny Inspector inför 2016. För att sätta ihop 
en kravprofil för Inspectorsposten rådfrågades dels styrelsen (då de samarbetar mest med 
Inspectorn) och sittande Inspector. Utifrån denna kravprofil togs intervjufrågor fram och 
kandidaterna intervjuades.   
 
 
_________________________________  
Moa Larsson, Vice Ordförande 2015 
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Jubileumskommittén 2014-2015  
Jubileumskommitténs (JK) arbete påbörjades hösten 2014 som då bestod av Astrid, Oskar och 

Petter. Det första i verksamheten var att bestämma vilka typer av poster som skulle finnas i JK 

samt rekrytera personer till dessa poster. En lista med poster togs fram tillsammans med förslag 

på vilka personers som skulle kunna passa till dessa poster. Dessa personer tillfrågades och 

rekryterades om de tackade ja, annars fortsatte man med andra tänkbara namn. Några poster blev 

inte fyllda på det här viset och dessa utlystes för alla att söka. Efter många om och men blev de 

tillsatta posterna i JK enligt följande:  

 Oskar Hansson (Jubileumsgeneral/Alumniansvarig)   

 Petter Starlander (Jubileumsgeneral/Balansvarig)  

 Astrid Sundström (Ekonomiansvarig)   

 Alexander Odell (Spexansvarig)   

 Martin Müller (Designansvarig)   

 Rickard Möller (Eftersläppsansvarig)   

 Johan Olsson (Evenemangsansvarig)   

 Simon Svensson (Evenemangsansvarig)   

 Ebba Lindgren Hermansson (Evenemangsansvarig)  

 

De poster som ursprungligen var tänkta att vara med var Näringslivsansvarig, Balansvarig och 

Ballunchansvarig. Näringslivsansvarig var under några veckor tillsatt men tyvärr blev det ett 

avhopp och den positionen lyckades sedan aldrig fyllas. Beträffande Balansvarig och 

Ballunchansvarig så var dessa positioner också fyllda under ett par veckor men sektionens styrelse 

tyckte inte dessa var lämpliga när de var medlemmar av en annan sektion än K-sektionen och 

valde därmed inte in dem som funktionärer. Därmed tog Petter med hjälp av Oskar ansvaret för 

balen och ballunchen outsourcades till W-sektionens sexmästeri.  

 

Förutom rekrytering arbetades det framförallt med två andra saker vilket var sponsring och 

alumner. Då ingen Näringslivsansvarig kunde rekryteras och ingen i JK hade speciellt mycket 

erfarenhet av näringslivskontakter så vände sig JK till IKG för hjälp. Detta samarbete kunde ha 

gått mycket smidigare och sköttes ganska dåligt av båda parter vilket också resultatet visar. Tack 

och lov kunde dock lite pengar från karnevalen rädda resultatet för sponsringen något. Däremot 

gick arbetet med alumnerna desto bättre där JK fick mycket god respons direkt och många 

verkade intresserade av att komma på balen till våren.  

 

Efter juluppehållet satte JK igång sitt arbete på allvar och alla medlemmarna började planera de 

verksamheter de ansvarade för. JK hade möte en lunch i veckan vars syfte var att rapportera för 

övriga gruppen hur verksamheten flöt på samt diskutera eventuella problem som uppkommit. 

Under de första månaderna så började strukturen för jubileet ta form. Event sattes, en 
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jubileumslogga skapades, Budgetar blev planlagda, spexgruppen sattes ihop och började öva och 

många av sektionens utskott blev mer engagerade i olika evenemang. Att utskotten hjälpte till var 

en nödvändighet för att få ett sådant här stort event att gå ihop. Här nedan följer en kort 

sammanfattning av de större händelserna som anordnades under våren.  

 

 Afterwork med alumner: För att K-sektionens alumner att i större grad delta under 

jubileet så anordnades det en afterwork för studenter och alumner på en pub i Lund. 

Uppslutningen var god och sammanlagt besökt ca 60 personer kvällen.   

 50-dagars sittning: JK anordnade med 50 dagar kvar till balen en overallsittning på 

Lophtet för sektionens medlemmar. Det dom flesta minns från den här kvällen är 

troligtvis första gången man fick smaka på jubileumsölen samt Simon och Johans 

spottspex.  

 Biljettsläpp till balen: Natten mellan den 8 och 9 mars 2015 öppnade anmälan till 

jubileumsbalen och trycket var stort. På 24 h såldes över 200 biljetter och en stor del av 

dessa var dessutom alumner.   

 Gallien Jubileumsdekoreras: Tack vare hjälp från Alisa Rizvanovic, Emma Persson och 

Sara Kajsa Nilsson så kunde sektionen få ta del av hur sektionen utvecklats under sina 50-

åriga verksamhet. Tillsammans gick de igenom sektionens arkiv och ställde ut föremål 

och bilder för alla att se.  

 Jubileumstidningen: InfU hjälpte oss med att skapa en jubileumstidning som innehöll 

det mesta man kunde behöva veta om jubiléet plus massor av annat. Samtidigt passade 

man på att byta ut namnet på sektionstidningen Kempen mot dagens Druiden.   

 Invigning Jubileumsveckan: Den 9 maj började jubileumsfirandet på allvar med en 

ganska lugn kväll i sektionens uppehållsrum Gallien. Då många var på tandem var dock 

besökarantalet något färre än önskat. Dagen efter anordnades det brunch på nation som 

däremot var betydligt mer välbesökt.  

 Alumniföreläsning: Fyra alumner besökt sektionen i K:A för en luchföreläsning om hur 

det var förr. Bland annat så deltog sektionens första ordförande Göran ”Gorba” 

Lindblom som berättade om hur livet såg ut på Kemicentrum för 50 år sedan.   

 Jubileumsspex med pub: Efter att ha skrivit manus och övat i fyra månader tid var det 

äntligen dags för spexet ”KC: Hemligheternas Våningsplan” premiär och enda 

föreställning. Spexet blev en publiksuccé då Kårhusets Gasquesal fylldes. Kommando 

Gul höll pub och såg till att gästerna hade mat och dryck både innan och efter Spexet. 

Extra roligt var efterfrågan på biljetter från sektionens alumner.  

 Guldsittning: K-sektionens sexmästeri höll på onsdagen den 12 maj en Guldsittning för 

alla sektionens medlemmar på Lophtet. Temat var guld i dubbel bemärkelse och var en 

kväll som sent kommer att glömmas.   

 Bal: Balen blev mångt och mycket precis vad JK hade hoppats på att den skulle bli. 400 

gäster med många alumner, andra sektionsstyrelser, gäster från Norge och Danmark, 
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gäster från andra lärosäten och inte minst massor av människor från sektionen samlade i 

AF-borgen. Tegners som ansvarade för cateringen misslyckades tyvärr med maten men i 

övrigt så flöt allt på. Många bra tal, spex, roliga gåvor till sektionen och på balens sexa 

gjorde K-sektionens band ett fantastiskt uppträdande precis som sektionens Inspectors 

band gjorde någon timma innan i stora salen. Bakom bardisken jobbade D-sektionens 

sexmästeri som också skötte städningen.  

 

 

 Ballunch: Dagen efter balen samlades ca 100 personer på Lophetet för ballunch med 

Norge tema. W-sex anordnade ett fantastiskt event som hade kunna pågå mycket längre 

än väntat. Trots så få timmar med sömn var alla som var där väldigt peppade.  
 
 
_________________________________  
Petter Starlander, Jubileumsgeneral 2014-2015 
 
 

Nordisk KemiKonferens (NKK) 
Lund var hösten 2015 värdar för NKK (Nordisk KemiKonferens). Totalt deltog 21 studenter 
från TUT, DTU, Aalto, NTU, Chalmers, LTH och Åbo. Projektgruppen bestod av Linda 
Ehrenberg, Moa Larsson, Oskar Hansson, Petter Starlander, Henrik Nilsson, Philip Granstrand 
och Øyvind Nørregård.  
 
Konferensen varade från kvällen onsdag den 7 oktober till förmiddagen söndag den 11 oktober. 
Deltagarna bodde i en lokal i källaren på Helsingkrona nation. Under torsdagen och fredagen 
anordnades studiebesök till Höganäs, Tetra Pak, Max IV och Baxter. På torsdagskvällen höll 
Kommando Gul en pub i Gallien med Skånetema och efter att ha besök denna avslutades kvällen 
i bastun i Kårhuset. På fredagskvällen var det sittning på Helsingkrona nation där många nya 
sånger sjöngs på olika språk. På lördagen fick deltagarna själva utforska Lund medan 
projektgruppen förberedde kvällens avslutningssittning i Gallien. Deltagarna åkte hem under 
söndagen.  
 
På det stora hela var det en väldigt rolig långhelg med mycket skratt, sång och nya vänner för 
livet. Studiebesöken var intressanta och uppskattade av deltagarna. De kontakter som knutits 
under NKK upprätthålls under året genom inbjudningar till baler och andra event. Nästa år 
kommer deltagare från LTH att överlämna NKK-fanan till Åbo som anordnar NKK 2016, men 
fram till dess hänger fanan bra utanför Gallien.  
 
 
_________________________________  
Moa Larsson, Vice Ordförande 2015 
Linda Ehrenberg, Projektledare NKK 2015 
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Proposition angående Övergripande och 

Långsiktiga Mål i Policy  

 Vårterminsmöte 2016 
   
 
Sammanfattning 
I dagslägen finns det inga mål under rubriken ”Mål” i Policyn för Övergripande & Långsiktiga 
Mål. På uppdrag av Sektionsmötet har nu en arbetsgrupp tagit in medlemmarnas åsikter och 
formulerat ett antal övergripande och långsiktiga mål. Målen är kategoriserade i gemenskap, 
utbildning, näringsliv och fritid.  
 
Bakgrund 
På Höstterminsmötet 2015 beslutade Sektionsmötet om ett arbetssätt för strategiska frågor i och 
med antagandet av Policyn för Övergripande och Långsiktiga mål. När policyn antogs innehöll 
den inga mål, då Styrelsen 2015 ville ha dels beslut från Sektionsmötet om att arbetssättet var det 
medlemmarna ville ha, dels ansågs tiden vara för knapp för att göra ett ordentligt arbete med 
målformuleringen.  
 
Policyn antogs och Styrelsen 2016 uppdrogs att tillsammans med Styrelsen 2015 ta fram konkreta 
mål. En arbetsgrupp tillsattes på Styrelsens första protokollmöte. Arbetsgruppen valde att 
fokusera på att samla in åsikter från medlemmarna i ett tidigt skede genom en enkät. I enkäten 
fanns en flervalsfråga med olika områden där mål kunde formuleras inom och det fanns också 
fritextrutor där mer specifika önskemål kunde skrivas. För att samla in svar lottades biobiljetter 
ut, majoritet av Sektionens informationskanaler användes för marknadsföring samt att 
medlemmarna gavs möjlighet att svara på enkäten under Påverkaslunchen som hölls i början av 
mars. Inklusive arbetsgruppen svarade 29 personer på enkäten. 
 
Efter detta sammanställde arbetsgruppen enkäten för att få en bild av vad medlemmarna tyckte 
var viktigt att Sektionen arbetade med. Arbetsgruppen valde att följa Kårens tre ben – Utbildning, 
Näringsliv och Fritid – samt att ha en övergripande kategori med mål för Gemenskap. Tanken är 
att gemenskap ska genomsyra verksamheten inom alla tre benen. Figuren nedan visar hur de olika 
kategorierna hänger ihop. 
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Till sist, när arbetsgruppen sammanställt och formulerat mål inom kategorierna ovan, hölls en 
workshop. Tanken med workshopen var att medlemmarna skulle få ytterligare en chans att tycka 
till om målen innan Sektionsmötet, med förhoppning om att ge medlemmarna mer inflytande över 
målformuleringen samt att effektivisera diskussionen på Sektionsmötet. Målen som formulerades 
presenteras i att-satserna nedan. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna  
 
att 

under rubriken ”Mål” i Policy för Övergripande & Långsiktiga Mål lägga till 
underrubriken ”Gemenskap” med följande mål: 

 K-andan ska bevaras och utvecklas.  

 Alla medlemmar ska känna sig välkomna och inkluderade i Sektionen.  

 En kultur där medlemmarna samarbetar med varandra och inte motverkar 

varandra ska råda. 

 Alla medlemmar ska behandlas lika. 

 Internationella studenter på de program som Sektionen studiebevakar för 

ska inkluderas i Sektionens verksamhet.  

 
att 

under rubriken ”Mål” i Policy för Övergripande & Långsiktiga Mål lägga till 
underrubriken ”Utbildning” med följande mål: 

 Sektionen ska verka för att det ska erbjudas Kemi- och Bioteknikutbildning 

i världsklass. 

 Sektionen ska uppmärksamma och främja studenternas fysiska och psykiska 

hälsa. 

 En god relation med Programledningen, Studievägledningen och andra 

instanser på LTH ska upprätthållas. 

 Studiebevakningen ska vara aktiv och synlig. 

F
ritid

 
 

Gemenskap 
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att 

under rubriken ”Mål” i Policy för Övergripande & Långsiktiga Mål lägga till 
underrubriken ”Näringsliv” med följande mål: 

 Ett varumärke för K-teknologen i Lund, Sverige och utanför Sveriges 

gränser ska skapas. 

 Alla utbildningar, både på grund- och mastersnivå, ska inkluderas i 

näringslivsrelaterad verksamhet.  

 Möjligheter att utveckla för arbetslivet relevanta färdigheter som inte täcks 

av utbildningen ska tillhandahållas. 

att 
under rubriken ”Mål” i Policy för Övergripande & Långsiktiga Mål lägga till 
underrubriken ”Fritid” med följande mål: 

 Ett utbud av evenemang som lockar alla medlemmar ska erbjudas. 

 Ett aktivt samarbete ska ske med Teknologkåren centralt samt andra 

sektioner och organisationer inom Teknologkåren.  

 Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar. 

 
att uppdatera under rubriken ”Bakgrund” genom att sist i stycket lägga till meningen 

”Arbetet fortsatte under 2016 då målen formulerades.” 
 
att  uppdatera under rubriken ”Tack” genom att efter första meningen i stycket lägga 

till ”Tack till Arbetsgruppen för Övergripande och Långsiktiga mål bestående av 
Ordförande, Vice Ordförande, Källarmästare och IKG-ordförande 2016 samt 
Revisor Sara Persson, för arbete med målen.” 
 

______________________________ 
Marika Arvidsson, Ordförande 2016 
 

 
_________________________________  
Ebba Rosendal, Studierådsordförande 2016 
 
 

_________________________________  
Caroline Drabe, Sekreterare 2016 
 
 

_________________________________  
Kristina Broberg, IKG-ordförande 2016 
 
 

_________________________________  
Dennis Bogren, Øverphøs 2016 
 
Lund, 21 mars 2016 

 
_________________________________  
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016 
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_________________________________  
Maria Ekerup, Skattmästare 2016 

 
 
_________________________________  
Daniel Espinoza, Aktivitetsordförande 2016 
 
 

_________________________________  
Hugo Selling, Sexmästare 2016 
 
 

_________________________________  
Hanna Danielsen, Källarmästare 2016 
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Information om Revidering av 

Styrdokument 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
Sammanfattning 
På Höstterminsmötet 2015 uppdrogs Styrelsen 2016 att, i samråd med Styrelsen 2015, se över 
Sektionens Styrdokument så att de är eniga med de beslut som tagits på Sektionsmöten från 2013 
och framåt. Nedan listas de ändringar arbetsgruppen anser bör göras. Arbetsgruppen vill även 
lyfta stycket om bredare ordensband i Grafiska profilen.  
 
Bakgrund 
På Höstterminsmötet 2015 uppdrogs Styrelsen 2016 att, i samråd med Styrelsen 2015, se över 
Sektionens Styrdokument så att de är eniga med de beslut som tagits på Sektionsmöten från 2013 
och framåt. Under våren togs en arbetsgrupp fram som har haft i uppgift att utföra detta 
uppdrag. Arbetsgruppen har nu sammanställt de ändringar som skall göras för att vara i enighet 
med vad som beslutades. Arbetsgruppen har utgått ifrån Stadgar 151118 samt Reglemente 
151118. Nedan listas de ändringar arbetsgruppen anser bör göras.  
 
Arbetsgruppen uppmärksammade dock att det under VT15 beslutades efter en jämn omröstning 
att styrelse samt fanbärare bär bredare ordensband. På HT15 lades ett förslag på design fram men 
detta avslogs. Dock yrkades det aldrig på att detta skulle strykas från Grafiska profilen och detta 
står därför kvar. Antingen behöver Sektionsmötet besluta om hur bredbanden ska se ut eller så 
behöver denna mening strykas ur Grafiska profilen. Grafiska profilen är alltså inte komplett i 
nuläget. Arbetsgruppen vill därför lyfta detta och anser att detta kan med fördel tas upp under 
diskussionen.  
 
Ändringar 

Stadgar  
 I Stadgarna §2:1 ska det, i enighet med vad som beslutades under VT13, stå “Ordinarie 

medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt 
masterprogrammen Food Technology and Nutrition och Biotechnology inskriven, 
studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. Studerande vid 
Riskhanteringsprogrammet där årskurs ett till tre lästs på Kemiteknikprogrammet eller 
Bioteknikprogrammet äger samma skyldigheter och rättigheter som ordinarie medlem.” 
Med tillägget mastersprogrammet i Biotechnology och livsmedelsteknisk 
högskoleutbildning i enighet med vad som beslutades under VT15 och HT15.  

 
Reglemente  
 I Reglementet §2:2:4 under Sekreteraren ska 

”Sekreteraren är ansvarig för Sektionens Informationsutskott. Sekreteraren skall framföra 
ett budgetförslag för utskottet under årets första Styrelsemöte. Budgetförslaget utarbetas 
med fördel tillsammans med förra årets Sekreterare.”  
strykas och ersätta det med  
”Sekreteraren är ansvarig för Sektionens Informationsutskott. Sekreteraren tillsammans 
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med Informationsansvarig, skall framföra ett budgetförslag för utskottet under årets 
första Styrelsemöte. Budgetförslaget utarbetas med fördel tillsammans med förra årets 
Sekreterare och Informationsansvarig” i enighet med vad som beslutades under HT14. 

 
 I Reglementet §3:1:3:5 Idrottsjon med Tandemansvar står idag  

“De år Tandemstafetten inte anordnas väljs istället två extra idrottsjoner. ”. I enighet med 
vad som beslutades under VT15 ska det stå “De år Tandemstafetten inte anordnas väljs 
istället 5 idrottsjoner.". Arbetsgruppen anser dock att innebörden är densamma och kan 
anses vara en redaktionell ändring. 
 

 I Reglementet §3:3:3:1 Informationsansvarig ändra det redaktionella felet ” §3:3:3:1” till 
”§3:3:3:2” I enighet med vad som beslutades under HT14 

 
 I Reglementet §3:3:3:3 Redacteur ska beskrivningen ändras till  

"Redacturerna skall se till att Sektionstidningen produceras och delas ut till samtliga 

Sektionsmedlemmar, till övriga Sektioner samt Kåren. De skall även sammansta ̈lla och 

skicka ut Sektionens nyhetsblad. Ansvarig utgivare är Styrelsens Ordförande." i enighet 
med vad som beslutades under HT15. 

 
 I Reglementet §3:6:2 Åligganden under Källarmästeriet ska det stå: 

“Källarmästeriet ansvarar för att samordna städning av Gallien och har befogenhet att 
tilldela sektionens samtliga utskott och funktionärer städuppgifter. God kontakt med 
dessa förordas för att städningen skall fungera bra.”.  I dagsläget lyder formuleringen i 

reglementet "Det åligger Ka ̈llarmästeriet att uppra ̈tta ett schema över sta ̈dningen av 

uppehållsrummet. Sta ̈dtimmarna skall vara rättvist fördelade mellan Sektionens utskott." i 
enighet med vad som beslutades under VT13. 

 
 I Reglementet §3:8:3:3 Huvudphaddrar ska  

"Huvudphaddrarnas mandatperiod är från Vårterminsmötet till Höstterminsmöte 2 
samma år." läggas till i enighet med vad som beslutades under HT15.  

 
 I Reglementet §3:10:2 Åligganden ändra det redaktionella felet “beror” till “berör” i 

enighet med formuleringen som antogs under HT15. 
 

 I Reglemente §3:10:3:2 Vice Studierådsordförande ska beskrivningen ändras till 
”Vice studierådsordförande har i uppgift att samordna och leda arbetet med CEQ- 
utvärdering samt operativa utvärderingar av kurser. Vice studierådsordförande är även 
kursrepresentanternas kontaktperson i studierådet.” i enighet med vad som beslutades 
under HT15. 

 
 I Reglemente §3:10:3:8 ska kvarvarande Jämlikhetsombud ändras till 

Likabehandlingsombud i enighet med vad som beslutades under det extrainsatta 
sektionsmötet i januari 2014.  
 

 I Reglementet §3:13:1 Talman stryka meningen “Talman är mötesordförande på 
Vårterminsmötet, Höstterminsmötet samt övriga Sektionsmöten” och ersätta den med 
meningen “Talman är mötesordförande på Sektionsmöten” enligt beslut på HT15. 

 
 I Reglementet §3:13:2 Revisorer ändra redaktionella felet “Kapitel §” till “Kapitel 9” i 

enighet med formuleringen som antogs under HT15. 
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 I Reglementet §4:4 Antagna policys lägga till   

“Policy för Likabehandling” samt stryka “Policy för valberedningens arbete” i enighet 
med beslutet som togs HT15. 
 
Grafiska profilen  

 Under Namn - Egennamn ändra lydelsen 
Till: ”Det gäller även sektionens trycksaker (till exempel Nyhetsutskicket och 
Sektionstidningen) i enighet med beslut som togs under HT15.  
 

 Under Sektionens trycksaker – Kempen ändra lydelsen 

Till ”Sektionstidningen  Sektionen producerar en egen tidning för sina medlemmar. På 

ledarsidan skall det framgå vem som är Ansvarig Utgivare (det vill säga Ordförande), 
Redacteur, Sekreterare, medverkande skribenter samt tidningens periodicitet. 
Sektionstidningen bör om möjligt tryckas i färg för att ge ett gott intryck.” i enighet med 
beslut som togs under HT15.  
 

 För VT15 nämns inget i yrkanden/mötesprotokollet om att emeriti får bära bredare band 
efter avslutat verksamhetsår, men detta står i grafiska profilen. Ett annat yrkande (som 
stod emot det som röstades igenom) nämner dock att bandet även får bäras efter avslutat 
verksamhetsår. Arbetsgruppen ställer sig osäkra till om detta bör ändras eller inte.  
 
 

 
 

___________________________   
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016 
 
Lund, 2016-03-15  
 

 
 
_________________________________   
Moa Larsson, Vice Ordförande 2015 
 
Lund, 2016-03-15  
 

_________________________________   
Dennis Bogren, Øverphøs 2016 
 
Lund, 2016-03-15  
 
 
 

_________________________________   
Sara Persson, Revisor 2016 
 
Lund, 2016-03-15  
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Motion angående ändrande av den 

grafiska profilen - design sektionsband 

Vårterminsmöte 2016 
   
Bakgrund 
Då fördelningen och proportionerna av färgerna på K-sektionens ordensband är enligt mig inte 
de optimala, då till exempel den vita färgen försvinner mellan den blåa och den gula har jag valt 
att ändra ordningen på färgerna och även ge dem nya proportioner så att alla färger framhävs. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  
 
att 
 
I den grafiska profilen för K-sektionen under rubriken ”Sektionsband” ändra:  
 
”Bredd: 35 mm 
 
Färg, från vänster till höger: 
silver (7 mm), 
blått (2 mm), 
vitt (2 mm), 
gult (13 mm), 
vitt (2 mm), 
blått (2 mm) 
samt silver (7 mm).” 
 
till  
 
”Bredd: 35 mm 
 
Färg, från vänster till höger: 
silver (5 mm), 
vitt (3 mm), 
blått (4 mm), 
gult (11 mm), 
blått (4 mm),  
vitt (3 mm), 
samt silver (5 mm). 
 
Silver, vitt och blått ska följa TLTH:s grafiska profil  
och den gula ska följa K-sektionens grafiska profil” 
 
_________________________________  

Roman Lord Kulturtant 2016 

Lund, 2016-03-17 
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Styrelsens svar angående 

Motion angående ändrande av 
sektionsband 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
Bakgrund 
Styrelsen tycker att det är en bra motion i grunden. När det specifika utseendet på ordensbandet 
diskuterades gick åsikterna i frågan isär. Styrelsen är dock enig i att det handlar mycket om tycke 
och smak. Därför väljer Styrelsen att inte tycka något i frågan och lämnar istället åt sektionsmötet 
att bestämma detta.  

 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
genom Ebba Rosendal, Studierådsordförande 2016 
 
Lund, 4 april 2016 

 
 
 
  



Kemi- och Biotekniksektionen  Web-version (61) 
Vårterminsmöte 2016 
 

 

 
Motion angående att uppdatera Grafiska 

Profilen med en ny signatur för elektronisk post 

Vårterminsmöte 2016 
   
Bakgrund 
Mejlsignaturen vi har i dagsläget innehåller ingen information på engelska och inte heller K-
sektionens besöksadress eller hemsida (se Figur 1). Dessutom är den ganska intetsägande. 
Signaturen används främst av Styrelsen och i mejl som går internt på Sektionen, till övriga TLTH 
och till företag och andra samarbetspartners vilket gör att det är viktigt att den innehåller relevant 
information. Därför föreslås här en ny signatur med uppfräschat utseende och mer information. 
Inspiration är hämtad från den signatur som Kåren centralt använder sig av. 
 
Mall för signatur i e-post Exempel på en signatur 
Förnamn Efternamn Årskurs (Program LTH) 
Post Årtal 
Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH 
Lunds Tekniska Högskola 
Telefon: 

Miraculix Druidsson, K65 (Kemiteknik LTH) 
Skyddshelgon 2011 
Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH 
Lunds Tekniska Högskola 
Telefon: 046-222 95 11 

Figur 1 Nuvarande signaturen i e-post 

Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att 

uppdatera Grafiska Profilen, under huvudrubrik ” Signaturer i elektronisk post” 
och underrubriker ” Mall för signatur i e-post” samt ”Exempel på signatur” enligt 
följande (Figur 2):  
 
Mall för signatur i e-post                                     Exempel på en signatur 

 

Figur 2 Nytt förslag på signaturen i e-post 

 
 
 
 _________________________________  

Marika Arvidsson, Ordförande 2016 
Lund, 21 mars 2016 

 
 



Kemi- och Biotekniksektionen  Web-version (62) 
Vårterminsmöte 2016 
 

 

 
Styrelsens svar angående 

Motion angående att uppdatera Grafiska 
Profilen med en ny signatur för 

elektronisk post 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
 
Bakgrund 
Styrelsen håller med motionären att den elektroniska signaturen behöver uppdateras och att 
förslaget är både snyggt och informativt. Dock tycker Styrelsen att det borde tilläggas att texten 
ska vara av typsnitt Garamond och storlek 14 punkter. 
 
 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen   
 
att 

bifalla motionen i sin helhet med tillägg att texten ska vara av typsnitt Garamond 
och storlek 14 punkter. 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
genom Hanna Danielsen, Källarmästare 2016 
 
Lund, 3 april 2016 
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Motion angående ny spegat till 

bioteknikstudenter 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
Sammanfattning 
Under höstterminsmötet beslutades det att en ny spegatprofil för bioteknikstudenter skulle 
fastställas med färgerna gult/grönt. Arbetsgruppen för detta har tagit fram en färgkombination i 
detta syfte. 
 
Bakgrund 
För 15 år sedan såg Bioteknikprogrammet dagens ljus och blev en stolt del av 
Kemitekniksektionen på LTH. I sann LTH-anda tog programmet färgerna från det program det 
härstammat från. Dock är det nu dags för förändring! 15 år efter programmets start har Bioteknik 
blivit en vetenskap som ofta nämns i vardagen. Som studerande på Bioteknikprogrammet vill 
man kunna bli igenkänd som del av den utbildning man går, och finns det inte ett ypperligare sätt 
för detta än att se vilken färg man har på spegaten? Detta är dock inte en möjlighet när man läser 
Bioteknik i Lund då bioteknikstudenterna har samma färg på spegaterna som 
kemitenikstudenterna.    

 
Att programmen har olika spegatmodeller borde vara en självklarhet då det är olika program, och 
borde kunna särskiljas från varandra på spegatfärger. Avsaknaden av detta är något som hämmar 
programmets igenkänning och medför att sektionen jobbar emot sitt eget syfte. Det är väldigt 
viktigt att ha i åtanke att det är skillnad på program och sektion. Bioteknikprogrammet kommer 
fortfarande vara lika mycket del av sektionen, men kommer bli mer igenkännbart som egen 
utbildning. Då Bioteknikprogrammet fortfarande är del av K-sektionen har olika 
färgkombinationer med gul som bas tillsammans med grön undersökts.  
 
En arbetsgrupp tillsattes som undersökte vilka gröna färger som fanns tillgängliga samt gjorde en 
undersökning där alla sektionsmedlemmar kunde deltaga för att rösta fram vilken nyans av grön 
som önskades. Detta har tagits i åtanke när motionen sammanställdes. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna  
 
att 

fastställa färgkombinationen gul-grön-gul på spegaten för bioteknikstudenter. 
 
att  

i policyn för den Grafiska Profilen lägga till en underrubrik ”Spegater” med 
texterna 
 

 ”Kemiteknikstudenternas spegat har färgkombinationen gul-gul.” 
 

och  
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”Bioteknikstudenternas spegat har färgkombinationen gul-grön-gul, där den gula 
färgen ska vara samma som för kemiteknikstudenter och att den gröna ska vara 
mossgrön liknande färgkoden 007F00.” 

 
 
 
 
 
_________________________________  
 _________________________________  
Manfred Klug, Phøs 2016   Emma Månsson, Informationsansvarig 
2016 
 
 
 
 
_________________________________  
 _________________________________  
Caroline Drabe, Sekreterare 2016  Maria Ekerup, Skattmästare 2016 
 
 
 
 
_________________________________   
Roman Lord, Kulturtant 2016 
Lund, 21 Mars 2016  
  



Kemi- och Biotekniksektionen  Web-version (65) 
Vårterminsmöte 2016 
 

 

 
Styrelsens svar angående 

Motion angående ny spegat till 
bioteknikstudenter 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
Bakgrund 
Styrelsen var i princip eniga angående motionens innehåll. Det som främst delade Styrelsen var 
huruvida kemiteknikstudenter ska ha två (nuvarande) eller tre trådar i sina spegat. Då antalet 
trådar inte gör någon estetisk skillnad för kemiteknikers spegat anser Styrelsen att det är 
fördelaktigt att behålla två trådar på dessa spegat. Denna variant är dessutom billigare och finns 
redan i lager hos KFS som säljer spegaten.  
 
Styrelsen är även av åsikten att Policyn för grafisk profil kan förtydligas ytterligare än vad som 
föreslås i motionen. Detta genom att lägga till nya underrubriker under rubriken Spegat där 
spegaterna för Kemiteknikstudenter respektive Bioteknikstudenter beskrivs i detalj. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen  
 
att 
 i Policyn för Grafisk profil lägga till en rubrik ”Spegater” med underrubrikerna 
Bioteknik och Kemiteknik. Under Kemiteknik ska ”Kemiteknikstudenternas spegat har 
färgkombinationen gul-gul och skall följa den färgkod som anges i Sektionens Policy för Grafiska 
profil.” läggas till. Under Bioteknik ska ”Bioteknikstudenternas spegat har färgkombinationen 
gul-grön-gul där den gula färgen ska vara densamma som för kemiteknikstudenter och den gröna 
ska vara mossgrön liknande färgkoden 007F00.” läggas till.  
 
att med ovanstående tilläggsyrkande bifalla motionen i sin helhet. 
 

 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
genom Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016 
 
Gallien, 2016-03-31 
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Motion angående att revidera Policy för 

testamenten 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
Bakgrund 
På Höstterminsmötet 2015 togs posten Negativ bort ur Informationsutskottet till fördel för att 
ha ytterligare en Photograph med samma ansvarsområde. På samma Sektionsmöte instiftades en 
Policy för testamenten. Då denna inte tog hänsyn till den ändring som gjordes i 
Informationsutskottet bör den nu revideras för att den ska vara i enighet med dagens 
sammansättning av utskottet. 
 
För att förhindra att sådana här fel görs i framtiden anser motionären att det även bör förtydligas 
i policyn att när en post skapas eller tas bort ansvarar motionären/motionärerna för att denna 
ändring även förs in i Policyn för testamenten. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att  

ändra beskrivningen i Policyn för testamenten §3.3.5 från ”Photograph ska samla 
input från Negativ och skapa ett testamente till sin efterträdare” till 
”Photographerna ska skapa ett testamente till sina efterträdare.” 
 

att  
 lägga till ”§2.3 Förändring av utskott” i Policy för testamenten med beskrivningen 

”Då en post eller ett utskott skapas eller tas bort ansvarar 
motionären/motionärerna för att denna ändring även förs in i Policyn för 
testamenten. I de fall en post skapas ansvarar motionären/motionärerna för att ett 
förslag på hur testamentet ska skrivas presenteras i motionen”. 
 
 
 
 

 
 
_________________________________   
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016 
 
Lund, 2016-03-16 
 

  



Kemi- och Biotekniksektionen  Web-version (67) 
Vårterminsmöte 2016 
 

 

 
Motion angående att revidera Policy för 

testamenten 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen finner detta att vara ett mycket rimligt förslag på ändring som följd av förändringen av 
posterna Negativ och Photograph, och vill bifalla motionen med en ändring i andra att-satsen för 
att förtydliga information.  
 
Bakgrund 
Styrelsen finner detta att vara ett mycket rimligt förslag på ändring som följd av förändringen av 
posterna Negativ och Photograph, och att det är viktigt att motsvarande förändringar görs vid 
liknande förändringar i framtiden. Dock fann majoriteten i Styrelsen andra att-satsen vara lite 
missledande och vill därför ändra den för att förenkla meningen och på så vis förhindra 
missförstånd.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att 

ändra andra att-satsen från: 
lägga till ”§2.3 Förändring av utskott” i Policy för testamenten med beskrivningen 
”Då en post eller ett utskott skapas eller tas bort ansvarar 
motionären/motionärerna för att denna ändring även förs in i Policyn för 
testamenten. I de fall en post skapas ansvarar motionären/motionärerna för att ett 
förslag på hur testamentet ska skrivas presenteras i motionen”. 
Till: 
lägga till ”§2.3 Förändring av utskott” i Policy för testamenten med beskrivningen 
”Då en post eller ett utskott skapas eller tas bort ansvarar 
motionären/motionärerna för att lägga fram ett förslag på ändring i Policy för 
testamenten i samband med att motionen läggs fram.” 

 
att 

i övrigt bifalla motionen i dess helhet 
 
 

 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
Genom Daniel Espinoza, AktivitetsOrdförande 
 
Lund,  4 april 2016 
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Motion angående att revidera 

postbeskrivningen för Da Vinci 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 
Sammanfattning 
Motionärerna anser att postbeskrivningen för Da Vinci ska förtydligas med avseende på att även 
andra utskott kan ta hjälp av funktionären. 
 
Bakgrund 
Mer och mer grafisk utformning sker i Sektionens namn vilket är varför man 2014 införde posten 
Da Vinci. Under 2015 bidrog denne med mycket grafiskt material inom InfU bland annat 
utformningen av Sektionstidningens nya logga. Under 2015 var det lite oklart exakt vad Da Vinci 
hade för åtaganden och det finns en risk att oklarheter även uppstår i framtiden. 
 
Motionärerna anser att fler utskott kan ta hjälp av Da Vinci och tycker därför att detta ska framgå 
tydligare i postbeskrivningen.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att  

ändra postbeskrivningen för §3:3:3:9 Da Vinci i Reglementet till ”Da Vinci ansvarar 
för grafiskt utformande i Sektionens namn. Da Vinci hjälper med fördel andra 
utskott med affischer, kataloger och dylikt.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

_________________________________  
 _________________________________ 
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016  Sara Persson, Revisor 2016 
 
Lund, 2016-02-12   Lund, 2016-02-12 
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Styrelsens svar angående 

Motion angående att revidera 
postbeskrivningen för Da Vinci 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 
Bakgrund 
Styrelsen håller med motionärerna i att ett förtydligande av Da Vincis arbetsuppgifter behövs 
eftersom det är en post som kan och bör utnyttjas av sektionens alla utskott. Därför anser 
Styrelsen att mötet bör bifalla motionen i sin helhet.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att 

bifalla motionen i sin helhet.  
 
 
 

 
 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
genom Kristina Broberg, IKG-Ordförande 2016  
 
Lund, 3 april 2016 
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Motion angående omfördelning av webb-

poster i Informationsutskottet 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
 
Sammanfattning 
Motionärerna vill omfördela ansvaret för webb-verksamheten genom att ta bort posten Krabba 
och öka antalet Krabbofixer till två stycken. I samband med detta vill även motionärerna revidera 
postbeskrivningen för Krabbofix så att detta stämmer bättre överens med verksamheten.  
 
Bakgrund 
Under de senaste åren har många utskott genomgått omstruktureringar där onödigt vice-ansvar 
har fördelats om, senast på Höstterminsmötet då Informationsutskottet fick två Photographer. 
Krabbofix och Krabborna har i praktiken samma uppgift – att underhålla Sektionens hemsida. 
Motionärerna anser därför att det skulle vara fördelaktigt för webb-verksamheten att endast två 
personer ansvarar för detta och att de har lika mycket ansvar.  Med detta som bakgrund vill 
motionärerna ta bort posten Krabba och öka antalet Krabbofixer till två stycken. 
 
Motionärerna anser även att postbeskrivningen inte överensstämmer med verksamheten och att 
den således bör ändras därefter. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att  

i §9:1 Sektionens funktionärer i Reglementet under Informationsutskottet, InfU 
ändra från Krabbofix till Krabbofix (2 st) samt stryka Krabba (2 st). 

 
att  

stryka §3:3:3:6 Krabba och ändra numreringen därefter. 
 

att  
ändra postbeskrivningen för §3:3:3:5 Krabbofix från ”Krabbofix ska underhålla 
Sektionens hemsida, vilken bör innehålla:  
- Information om K-Sektionen (historia, aktuella händelser) 
- Länkar till kemi- och bioteknikrelaterade sidor” 
 
till ”Krabbofixerna ska underhålla Sektionens hemsida, vilken bör innehålla 
information som är av Sektionens medlemmars intresse.” 
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att  
 att samtliga att-satser träder ikraft inför Verksamhetsåret 2017.  
 
att 
 att ändra i Policy för testamenten §3:3:4 från ”Krabbofix ska samla input från 

Krabborna och skapa ett testamente till sin efterträdare.” till ”Krabborna ska 
tillsammans skapa ett testamente till sina efterträdare.”  

 
 
 
 
 

 
 
 

_________________________________  
 _________________________________  
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016  Sara Persson, Revisor 2016 
 
Lund, 2016-02-12   Lund, 2016-02-12 
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 Styrelsens svar angående 

Motion angående omfördelning av webb-
poster i Informationsutskottet 

 Vårterminsmöte 2016 
   
 
 
Bakgrund 
Styrelsen delar motionärerens uppfattning och ser fördelar med att omfördela webb-posterna för 
att inte skapa en hierarki mellan webb-posterna, samt att om man är för många faller saker lätt 
mellan stolarna. Styrelsen ställer sig även positiva till att uppdatera postbeskrivningen för att 
spegla vad de gör bättre. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen  
 
att 

ändra postbeskrivningen i tredje attsatsen till ”Krabbofixerna ska underhålla 
Sektionens hemsida, vilken ska innehålla information om K-sektionen och 
Teknologkåren, samt annat som är av Sektionens medlemmars intresse.” 

att 
bifalla motionen med ovanstående ändringar. 
 
 

 
 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
Genom, Maria Ekerup, Skattmästare 2016 
 
Lund, 160404 
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Motion angående att antalsbestämma 

Journalister samt revidering av dess 
postbeskrivning 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
Sammanfattning 
Motionärerna vill antalsbestämma antalet journalister i Informationsutskottet samt ändra den 
förlegade postbeskrivningen. 
 
Bakgrund 
Ett klassiskt uttryck är ”ju fler kockar, desto sämre soppa”. Informationsutskottet kan i nuläget 
ha oändligt många journalister vilket vid en första anblick kan tyckas vara bra. 
Informationsutskottet har, under de senare åren, varit ett av Sektionens största utskott och det 
kan uppstå svårigheter i utskott som är allt för stora. Att ha ett obegränsat antal Journalister 
gynnar inte Informationsutskottets verksamhet. Motionärerna anser, baserat på 
Informationsutskottet 2015s verksamhet, att 5 Journalister är ett lämpligt antal. 
 
Motionärerna anser också att den nuvarande postbeskrivningen i Reglementet inte återspeglar 
funktionärspostens verksamhet sedan postbeskrivningen för Redacteurerna har förändrats. 
Motionärerna anser att en revidering av denna är på sin tid och vill i samband med detta även 
lägga till att Journalisterna ska jobba med att internationalisera sektionstidningen.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att  

i §9:1 Sektionens funktionärer i Reglementet under Informationsutskottet, InfU 
ändra från Journalister till Journalister (5 st).  
 

att  
i §3:3:3:4 Journalist ändra från ”Journalisten bistår Redacteurerna i sitt arbete” till 
”Journalisterna skriver texter i Sektionens namn och ansvarar främst för innehållet i 
Sektionstidningen. Minst en Journalist ansvarar för att delar av Sektionstidningens 
innehåll skrivs på engelska..” 

 
att  
 ändringarna först träder i kraft inför Verksamhetsåret 2017. 
 
 
_________________________________  
 _________________________________ 
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016  Sara Persson, Revisor 2016 
Lund, 2016-02-12   Lund, 2016-02-12 
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Styrelsens svar angående  

Motion angående att antalsbestämma 
Journalister samt revidering av dess 

postbeskrivning  

Vårterminsmöte 2016 

 
 
Bakgrund 
Efter en ytterst kort diskussion kom styrelsen fram till följande yrkande.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar styrelsen 
 
att 

Motionen bifalls i sin helhet 
 

 
 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
Genom Hugo Selling, Sexmästare 2016 
 
Lund, 2016-04-04 
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Motion angående att införa posten 

Bergman i Informationsutskottet 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 
Sammanfattning 
Motionärerna bakom denna motion anser att det bör införas en post i Informationsutskottet som 
är ansvarig för skapandet av filmer i Sektionens namn.  
 
Bakgrund 
Allt fler filmer skapas i Sektionens namn, vilket motionärerna tycker är kul. I nuläget finns det 
många frivilliga som hjälpt utskott med detta utan att ha en funktionärspost på Sektionen. 
Motionärerna anser att personer som lägger ner så mycket tid på något som gynnar Sektionen bör 
få funktionärsstatus och de rättigheter som kommer därtill. Informationsutskottet bör därför få 
ytterligare en medlem: en regissör! 
 
Da Vinci i InfU är uppkallad efter Leonardo Da Vinci som var både en konstnär och en 
vetenskapsman. Motionärerna är av åsikten att även regissören bör namnges efter denna mall. 
Ingemar Bergman var en mycket stor regissör. Motionärerna finner därför att posten bör få 
namnet Bergman.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att 

lägga till posten Bergman (1 st) i §9:1 Sektionens funktionärer i Reglementet under 
Informationsutskottet, InfU. 

 
att  

lägga till §3:3:3:10 Bergman i Reglementet med postbeskriviningen ”Bergman 
ansvarar för att utforma filmer i Sektionens namn. Bergman hjälper med fördel 
andra utskott med utformandet av temafilmer och liknande.” 
 

att  
posten valbereds av Valberedningen 2016/2017 och väljs in så nära efter 
Vårterminsmötet 2016 som möjligt. 
 

att  
 lägga till §3.3.7 ”Bergman ska skapa ett testamente till sin efterträdare” i Policy för 
testamenten 

 
att 

lägga till postens engelska namn Bergman i §2:3 Informationsutskottet i Riktlinje 
för svensk-engelsk ordlista 
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_________________________________   
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016 
 
Lund, 2016-02-12 
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Styrelsens svar angående  

Motion angående att införa posten 
Bergman i Informationsutskottet 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 
 
Bakgrund 
Styrelsen ser definitivt en mening med att införa en post för filmskapande i sektionens namn. Det 
som styrelsen diskuterade var vilket namn som posten bör ha. Ett förslag som kom fram var att 
döpa posten till Spielberg efter Steven Spielberg som är en framstående filmregissör, producent 
och manusförfattare. Det diskuterades även ifall den som posten är döpt efter skall vara vid liv 
eller inte.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar styrelsen  
 
att 

bifalla motionen i sin helhet med ändringen att döpa posten till Spielberg istället för 
Bergman.  
 
 
 

 
 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
genom Dennis Bogren, Øverphøs 2016  
 
Lund, 2016-04-03 
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Motion angående förtydligande av 

Sektionens Styrdokument 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 
Sammanfattning 
Motionärerna tycker att det ska förtydligas i Styrdokumenten att avgående Styrelse ska granska 
Sektionens Styrdokument inför Vårterminsmötet efter avslutat verksamhetsår så att dessa är i 
enighet med de beslut som tagits under aktuellt verksamhetsår.  
 
Bakgrund 
På Höstterminsmötet 2015 uppdrogs Styrelsen 2016 att, i samråd med Styrelsen 2015, se över 
Sektionens Styrdokument så att de är eniga med de beslut som tagits på Sektionsmöten från 2013 
och framåt. För att man i framtiden ska slippa att göra större granskningar mer sällan anser 
motionärerna att avgående Styrelse ska granska Sektionens Styrdokument så att de är i enighet 
med de beslut som tagits på Sektionsmöten under verksamhetsåret samt att förslag på eventuella 
ändringar ska presenteras på Vårterminsmötet.  
 
För att detta ska bli så tydligt som möjligt och för att minimera risken att detta glöms bort anser 
motionärerna att detta ska återfinnas i Stadgarnas §4:2:3 Vårterminsmöte och Reglementets §2:1 
Åligganden 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att 

i Stadgarna §4:2:3 Vårterminsmöte lägga till  
 
” Styrelsens granskning av Styrdokumenten samt eventuella ändringar så att dessa 
är i enighet med de beslut som tagits på Sektionsmöten under det förflutna 
verksamhetsåret.” 
 

att  
i Reglementet §2:1 Åligganden lägga till ”Styrelsen ska inför Vårterminsmötet efter 
avslutat verksamhetsår granska Sektionens Styrdokument så att dessa är i enighet 
med de beslut som tagits på Sektionsmöten under aktuellt verksamhetsår. På 
Vårterminsmötet ska Styrelsen även presentera eventuella ändringar som görs för 
att Styrdokumenten ska stämma överens med beslut som tagits under föregående 
verksamhetsår.” 
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_________________________________   
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016 
 
Lund, 2016-03-15  
 

 
 
_________________________________   
Moa Larsson, Vice Ordförande 2015 
 
Lund, 2016-03-15  
 
 

_________________________________   
Dennis Bogren, Øverphøs 2016 
 
Lund, 2016-03-15  
 
 
 

_________________________________   
Sara Persson, Revisor 2016 
 
Lund, 2016-03-15  

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  
Sara Persson, Revisor 2016 
 
Lund, 2016-02-12 
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Styrelsens svar angående 

Motion angående förslag på 
förtydliganden i Sektionens Styrdokument 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 
Bakgrund 
Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att det är ett tungt lass att se över redaktionella 
missar i Styrdokumenten och att detta borde göras löpande. Dock anser Styrelsen att det är bättre 
att en utomstående gör det. Samtidigt åligger uppgiften redan indirekt Revisorerna. Därför 
föreslår Styrelsen att mötet avslår motionen, men att istället lägga ansvaret på Revisorerna. Vidare 
anser inte Styrelsen att detta behöver redovisas på Vårterminsmötet som motionärerna föreslår.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen 
 
att 

avslå motionen till fördel för följande: att lägga till i Stadgar Kapitel 9 Revision 
§9:1:2 Åliggande lägga till punkten ”granska att Styrdokument uppdaterats enligt 
beslut på Sektionsmöte och Styrelsemöte.” 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 genom 
Marika Arvidsson, Ordförande 2016 
 
Lund, 3 april 2016 
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Motion angående att införa 

Projektfunktionärer 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
Sammanfattning 
Sektionen har i dagsläget bara en typ av funktionär och denna kallas rätt och slätt ”Funktionär”. 
Dock finns det ett behov av en funktionärstyp som är mer fri. Det här förslaget innehåller 
yrkanden för att införa Projektfunktionärer på Sektionen vid sidan av den Ordinarie 
funktionären. Förändringarna berör främst Stadgarna Kapitel 5 Funktionärer och Kapitel 12 Val. 
I förslaget inkluderas också instiftandet av Policy för Projektfunktionärer, som är tänkt att 
fungera som en handbok för projekten samt så innehåller den mer detaljerad beskrivning över 
projektförfarandet.  
 
Bakgrund 
Sektionen har i dagsläget bara en typ av funktionär och denna kallas rätt och slätt ”Funktionär”. 
Dock finns det ett behov av en funktionärstyp som är mer fri. Arbetet med projektfunktionärer 
startade efter uppdrag av Sektionsmötet på Vårterminen 2015. Ett förslag på Policy för 
Projektfunktionärer och tillhörande förändringar i Styrdokumenten skickades in till 
Höstterminsmötet 2015, men då förslaget inte ansågs komplett återremitterades det till 
Vårterminsmötet 2016. En rejäl revidering av förslaget har nu gjorts. Bland annat har en del av 
regleringen lyfts från Policyn till Stadgar och Reglemente och hur Projektfunktionärer ska tackas 
har beskrivits på en mer generell nivå. 
 
Det finns ett antal saker som skiljer sig mellan en Ordinarie funktionär och en Projektfunktionär. 
En Projektfunktionär har mandattid anpassat efter varje enskilt projekt och endast generella 
åliggande definierade i Reglementet. För att tydliggöra skillnaden mellan en Ordinarie funktionär 
och en Projektfunktionär bör därför ändringar i Stadgarna och Reglementet göras enligt nedan. 
Skillnaden mellan Ordinarie funktionär och Projektfunktionär ligger främst i hur dessa väljs in 
och mandattiden. Utöver detta har termen ”Stadgar och Reglemente” bytts ut mot 
”Styrdokument” eftersom det senare är mer generellt och omfattande.  
 
Nollningsfunktionärerna är ett bra exempel på funktionärer som hade kunnat bli 
Projektfunktionärer helt och hållet. Detta är dock ett för omfattande arbete och för stor 
förändring för att inkluderas här, varför det föreslås att undertecknad i samråd med Phøset och 
andra intresserade ska utreda detta till kommande Sektionsmöte. I den här motionen har 
Nollningsfunktionärer behandlats ytterst generellt i väntan på ett mer genomarbetat förslag. 
 
I Styrdokument benämns också ”Tilläggsfunktionärer” och till dessa hör till exempel lärlingar. 
Meningen med tilläggsfunktionärer, att kunna skapa en funktionärspost till ett tillfälligt eller 
bortglömt behov, försvinner dock i och med instiftandet av Projektfunktionärer. 
Projektfunktionärer är dessutom en mer solid lösning på de tillfällig arbetsbehov som kan tänkas 
uppkomma.  
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Till sist ska sägas att kapitel och paragrafer som benämns nedan är nuvarande numreringar. 
Bifallande av vissa att-satser kommer medföra att ny nummer uppkommer, vilket inte är taget 
hänsyn till i det här förslaget (på grund av att det anses vara en senare redaktionell ändring). I de 
allra flesta fallen är både nummer och rubrik angiven för att förtydliga var förändringarna 
kommer att ske.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  
 
att 
 stryka Kapitel 5 Funktionärer i Stadgarna till förmån för ett nytt Kapitel 5 enligt 
nedan:   
 
Kapitel 5 Funktionärer  
 
§5:1 Ordinarie funktionärer 
 
§5:1:1 Definition  Med Ordinarie funktionär avses alla personer som har 

förtroendeuppdrag inom Sektionen enligt gällande Styrdokument. 
 

§5:1:2 Medlemskapskrav  Ordinarie funktionär, undantaget Revisor och Inspector, är skyldig 
att under sin mandattid vara medlem av Sektionen. Om särskilda skäl 
föreligger kan Styrelse- eller Sektionsmöte bevilja undantag från detta 
krav. 
 

§5:1:3 Åligganden  Det åligger Sektionens Ordinarie funktionärer att: 
• Följa gällande Stadgar och Reglemente. 
• Efter mandattidens slut inlämna förslag till revidering av 
Reglementet till Styrelsen. 
• Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens bästa. 
• Att i största möjliga mån närvara vid Sektionens Sektionsmöte. 
 

§5:1:4 Mandatperiod  Ordinarie funktionärernas mandatperiod är från den 1 januari till 31 
december, om ej annat föreskrivs i Styrdokumenten. 
 

§5:1:5 Överlämning  Överlämning mellan Ordinarie funktionärer skall ske så att 
verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov 
utfärdar Styrelsen erforderliga instruktioner. 
 

§5:1:6 Val   Ordinarie funktionär väljs enligt föreskrifterna i kapitel 12. 
 
§5:1:7 Avsättande  Ordinarie funktionär kan avsättas av såväl Styrelse- som 

Sektionsmöte. Avsättande av Styrelseledamot, Revisor och Inspector 
kan bara genomföras av Sektionsmötet. Om funktionären så önskar 
kan avsättande beslutat av Styrelsemöte överklagas till Sektionsmöte. 

 
§5:1:8 Avsägelser  Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av Styrelse, Revisor 
och   Inspector kan bara behandlas av Sektionsmötet. 
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§5:2 Projektfunktionär 
 
§5:2:1 Definition Med Projektfunktionär avses alla personer som har förtroende från 

Sektionen att genomföra ett projekt enligt gällande Styrdokument. 
 
§5:2:2 Medlemskapskrav Projektfunktionär är skyldig att under sin mandattid vara medlem av 

Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan Styrelse- eller 
Sektionsmöte bevilja undantag från detta krav. 

 
§5:2:3 Åliggande Det åligger Sektionens Projektfunktionärer att: 

• Följa gällande Styrdokument 
• Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens bästa. 
• Att i största möjliga mån närvara vid Sektionens Sektionsmöte 

 
§5:2:4 Mandatperiod Projektfunktionärens mandatperiod fastslås av Styrelse- eller 

Sektionsmöte vid tillsättande. 
 
§5:2:5 Överlämning Efter avslutat projekt ska ett testamente lämnas in och redovisas på 

ett Styrelsemöte. 
 
§5:2:6 Val Valbar är endast kandidat som uppfyller § 5:2:2. I övrigt väljs 

Projektfunktionär enligt föreskrifter i Policy för Projektfunktionärer. 
 
§5:2:7 Avsättande Projektfunktionärer kan avsättas av såväl Styrelse- som Sektionsmöte. 

Om projektfunktionären så önskar kan avsättande beslutat av 
Styrelsemöte överklagas till Sektionsmöte. 

 
§5:2:8 Avsägelser Avsägelser behandlas av Styrelsen.  
 

 
att  
 i Reglementet införa Kapitel 4 Projektfunktionärer med följande lydelser: 
 
§4:1 Projektfunktionärer 
 
§4:2 Syfte Projektfunktionärer ansvarar för att planera, genomföra och avsluta 

projekt för Sektionen.   
 
§4:3 Åliggande Det åligger Projektfunktionärerna att i sitt arbete följa direktiven i 

Policy för Projektfunktionärer.  
 
§4:4 Periodiserade Projektfunktionärer  
 
§4:4:1 Definition En Periodiserad projektfunktionär är en Projektfunktionär som med 

jämna mellanrum väljs av Sektionen men med så pass låg frekvens 
eller kort mandattid att en Ordinarie funktionär ej kan motiveras.  

 
§4:4:2 Nollningsfunktionärer Väljs på ett Styrelse- eller Sektionsmöte på vårterminen 

efter nominering av Phøset.  
 
§4:4:3 Sångarstridsgrupp Väljs på Styrelse- eller Sektionsmöte på höstterminen.  
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§4:4:4 Jubileumskommitté  Väljs vart femte år, på Vårterminsmötet innan Jubileet äger rum. 
 
§4:4:5 Karnevalsgrupp Väljs vart fjärde år, på Vårterminsmötet året innan Lundakarnevalen 

äger rum. 
 
§4:4:6 BTD-grupp Väljs på Höstterminsmöte 2 året innan det är Lunds tur att ansvara 

för eventet.  
 
§4:4:7 NKK-grupp Väljs på Höstterminsmöte 2 året innan det är Lunds tur att ansvara 

för eventet.  
 
att  
 stryka Kapitel 12 Val i Stadgarna till förmån för ett nytt Kapitel 12 enligt nedan:   
 
§12:1 Ordinarie funktionär 
 
§12:1:1 Valbarhet  Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:1:2. 
 
§12:1:2 Kandidering  Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet 3.12) finns 

möjlighet till fri motkandidering under Sektionsmöte fram till tiden 
för frågans avgörande. 

 
§12:1:3 Fyllnadsval  Inspector, Revisorer och Styrelsemedlemmar kan endast väljas av 

Sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av 
Styrelsen. 

 
§12:1:4 Förfarande  Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en god och bred 

representation bland sektionens samtliga medlemmar, främst med 
avseende på program och årskurs. 

 §12:2 Projektfunktionär 
 
§12:2:1 Valbarhet  Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2:2. 
 
§12:2:2 Kandidering  Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet 3.13) på 

Periodiserade projektfunktionärer finns möjlighet till fri 
motkandidering under Sektionsmöte fram till tiden för frågans 
avgörande. Medlemmar kan också inkomma med förslag på andra 
projekt till Styrelse- eller Sektionsmöte och således kandidera till 
Projektfunktionär inom det projektet.  

 
§12:2:3 Fyllnadsval  Fyllnadsval av Projektfunktionärer kan förrättas av Styrelsen. 
 
§12:1:4 Förfarande  Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en god och bred 

representation bland sektionens samtliga medlemmar, främst med 
avseende på program och årskurs. 
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att  
 i Reglementet Kapitel 3 Utskott §3:12:2 ändra från 

”Det åligger Valberedningen att senast fem läsdagar innan 
Sektionsmöte anslå sitt förslag till val av samtliga funktionärsposter. 
Valberedningen ansvarar för beredande av samtliga fyllnadsval. 
Valberedningen väljer en ordförande bland sig, denna bör ej 
samtidigt vara Styrelseledamot.” 

 till  
”Det åligger även Valberedningen att senast fem läsdagar innan 
Sektionsmöte anslå sitt förslag till val av samtliga funktionärer, 
Ordinarie funktionärer såväl som Periodiserade projektfunktionärer 
när detta är aktuellt. På uppdrag av Sektionsmötet eller Styrelsen har 
Valberedningen också skyldighet att valbereda och föreslå 
Projektfunktionärer. Valberedningen ansvarar för beredande av 
samtliga fyllnadsval. Valberedningen väljer en ordförande bland sig, 
denna bör ej samtidigt vara Styrelseledamot.” 

 
att 

i Stadgar Kapitel 4 Sektionsmöte §4:2:3 Vårterminsmöte och §4:2:5 
Hösterminsmöte 2 samt Kapitel 6 Styrelse §6:4 Åliggande införa följande lydelse: 
”Vid behov utlysa och instifta projektgrupper och enskilda Projektfunktionärer 
samt fyllnadsvälja dessa.” 

 
att  

i Stadgarna Kapitel 4 Sektionsmöte §4:2:5 Hösterminsmöte 2 stryka lydelsen ”Val 
av eventuella tilläggsfunktionärer, så som t.ex. lärlingar.” 

 
att  

i Reglementet Kapitel 9 Förteckning över funktionärsposter ändra titeln på §9:1 
från ”Sektionens funktionärer” till ”Sektionens Ordinarie funktionärer” samt lägga 
till §9:2 ”Sektionens Projektfunktionärer” och under denna rubrik lägga till samtliga 
grupper av Periodiserade projektfunktionärer.  

 
att  

i Reglementet Kapitel 9 Förteckning över funktionärsposter stryka 
”Tilläggsfunktionärer” under rubriken ”Övriga funktionärer”. 

 
att  

 i Reglementet Kapitel 4 Policyer §4:4 Antagna policyer lägga till ”Policy för 
Projektfunktionärer”.  

 
att  i Policy för Testamenten lägga till en ny paragraf §3:9 Projektfunktionärer med 

lydelsen ” Projektfunktionärer ska skapa testamenten i enighet med Policy för 
Projektfunktionärer.”. Berörda paragrafer i Policy för testamenten numreras om 
därefter.  
 

att  
uppdra motionären att i samråd med Phøset samt övriga intresserade utreda hur 
funktionärerna till Nollningen bör omfattas av Policy för Projektfunktionärer. 
Utredningen med tillhörande förslag ska presenteras på Höstterminsmöte 1 år 
2016.  
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att  

vid införandet av nya kapitel och paragrafer ordna så att all numrering stämmer 
samt att lägga till nya interna hänvisningar som uppkommit.

 
 
 
_________________________________  
Marika Arvidsson, Ordförande 2016 
 
Lund, 20 mars 2016 
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Styrelsens svar angående 

Motion angående att införa  
Projektfunktionärer 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
Bakgrund 
Styrelsen håller med motionären och anser att det nya förslaget är en bra kompromiss mellan det 
ursprungliga förslaget och de förslag på ändringar som kom upp på Höstterminsmötet 2015 då 
motionen återremitterades. Styrelsen tycker att motionen löser de problem som finns för vissa 
grupper som inte riktigt kan kallas för funktionärer.  
 
Styrelsen vill också uppmana mötet att endast bifalla att-satserna om ändringar i Stadgarna (att-
sats 1, 3, 5 och 6) samt om att uppdra motionären samt Phøset att se över Phaddrar (att-sats 11) 
på detta möte. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen  
 
att 
 bifalla motionen i sin helhet.  
 

 
 
 
 

 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
genom Kristina Sturk, Viec Ordförande 2016 
 
Gallien, 2016-03-31 
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Motion angående att ta bort Vice 

Ordförande ur Valberedningen 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
 
Sammanfattning 
Valberedningen är ett utskott som lyder under Sektionsmötet och är därför fristående från 
Sektionstyrelsen. Med detta i åtanke bör en post i Valberedningen ej vara öronmärkt till någon i 
Styrelsen. Motionärerna anser dock att Vice Ordförande ska vara kontaktperson för 
Valberedningen.  
 
Bakgrund 
Valberedningen är ett utskott som lyder under Sektionsmötet och är på så sätt fristående från 
Styrelsen. Med detta i åtanke kan det tyckas vara märkligt att öronmärka en post till en 
sektionsmedlem som sitter i Styrelsen. Motionärerna anser att ledamöter i sittande Styrelse kan 
söka till Valberedningen men att de då ska valberedas på samma premisser som alla 
Sektionsmedlemmar. Varken Vice Ordförande 2015 eller 2016 har valberetts till Valberedningen. 
Det har inte heller skett att Vice Ordförande har fått frågor rörande Valberedningen under 
valprocessen för Styrelseposten. 
 
Under Polystyren som ägde rum i november 2015 kom det fram att endast vår Sektion (av de 
lärosäten som närvarade) har en Styrelseledamot i Valberedningen. Det de övriga lärosätena 
främst reagerade på är att vi på K har en Styrelseledamot i ett utskott som ska vara fristående från 
Styrelsen. 2014 tog man även bort Sekreteraren ur Valberedningen.   
 
Som Styrelseledamot har man ofta mycket inflytande och man kan oavsiktligt eller avsiktligt 
påverka utfallet i diskussioner och beslut. Att en Styrelseledamot sitter i Valberedningen kan ge 
intrycket av att Styrelsen kontrollerar Valberedningen, även om så ofta inte är fallet. 
 
Motionärerna anser att Vice Ordförande är en lämplig kontaktperson för Valberedningen då 
denne förväntas ha en bred kunskap om Sektionen och på så sätt kan ge råd och stöd om så 
behövs. Om Valberedningen entledigas från Valberedningen kan denne dessutom fokusera på att 
hjälpa och stötta resten av Styrelsen under Höstterminen då detta ofta tenderar att vara en hektisk 
period – framförallt i samband med Höstterminsmötet då främst Sekreteraren kan behöva extra 
stöd.  
 
Någon kanske tycker att Valberedningen är beroende av medlemmar med Styrelseerfarenhet. 
Motionärerna anser att det självklart är fördelaktigt om det finns någon i Valberedningen som har 
denna erfarenhet. Detta innebär dock inte att det måste vara någon i sittande Styrelse, utan bör 
istället jobba för att locka tidigare Styrelseledamöter till Valberedningen. Valberedningen kan 
dessutom samla in inputs från både sittande och tidigare Styrelseledamöter när kravprofiler tas 
fram.  
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Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att  

att i Reglementet § 3:12:3 Sammansättning ändra från ”Sektionens Valberedning 
består av 12 ledamöter. 11 av dessa väljs på Vårterminsmötet. Styrelsens Vice 
Ordförande utgör den sista ledamoten. Vice Ordförande är sammankallande för 
Valberedningen.” till ” Sektionens Valberedning består av 12 ledamöter. Dessa väljs 
på Vårterminsmötet. Sektionens Vice Ordförande är Valberedningens 
kontaktperson i Styrelsen samt sammankallande till Valberedningens första möte.” 
 

att  
i § 2:2:2 Vice Ordförande lägga till ”Vice Ordförande är Valberedningens 
kontaktperson i Styrelsen samt sammankallande till Valberedningens första möte.” 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016 
 
 
Lund, 2016-02-12 
 

 
_________________________________  
Sara Persson, Revisor 2016/Valberedningsledamot 2015/2016 
 
Lund, 2016-02-12 
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Styrelsens svar angående 

Motion angående att ta bort Vice      
 Ordförande ur Valberedning 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
 
Bakgrund 
Styrelsen håller med motionären i att valberedningen ska vara ett helt fristående utskott, utan 
kopplingar till Styrelsen. Styrelsen anser därför att mötet ska bifalla motionen i sin helhet. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att 

bifalla motionen i sin helhet 
 
med tilläggsyrkandet 
 
att 
 direktjustera punkten.  

 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
genom Kristina Broberg, IKG-Ordförande 2016  
 
Lund, 3 april 2016 
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Motion angående Policy för 

Funktionärsval 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Höstterminsmötet har ett förslag på en ”Policy för Funktionärsval” tagits fram. 
Den beskriver hur Valberedningen ska arbeta under året och hur själva valen ska gå till på 
Sektionsmöten. Detaljer inkluderar bland annat presentations-och utfrågningstider på 
Sektionsmöten, hur motkandideringar ska hanteras och vilka poster som ska intervjuas.  
 
Bakgrund  
På Höstterminsmötet 2015 behandlades en motion om förändring av valprocessen på Sektionen. 
I samband med att stora delar av motionen avslogs uppdrogs istället Styrelsen 2016 att 
tillsammans med Valberedningen 2015/2016 och erforderlig hjälp utreda möjligheten att 
förändra valprocessen. Valberedningen 2015/2016 uppdrogs även att skriva en policy för hur 
Valberedningen ska arbeta. Då dessa två uppdrag anses sammanfalla väldigt mycket har de slagits 
ihop till en ”Policy för Funktionärsval”.  
 
Arbetsgruppen som utrett valprocessen på Sektionen har skickat ut ett frågeformulär till 
Sektionens medlemmar som 19 personer svarade på. Av svaren på dessa frågor framgår att 
Sektionens medlemmar vill att fler poster intervjuas, att Sektionen vill veta mer om hur 
valberedningen jobbar och att motkandideringar ska offentliggöras så att den som kandiderar vet 
att den kommer att bli motkandiderad. Att motkandideringar ska anslås i förväg innebär att de 
måste inkomma innan Sektionsmötet vilket skapar behovet av stadgeändringen som föreslås i den 
andra att-satsen. Genom att den här policyn beskriver hur Valberedningen ska arbeta får 
Sektionen en insikt i Valberedningens arbete utan att röja anonymiteten hos de som valbereds.  
 
Valberedningen 2015/2016 har i policyförslaget utgått från den tidigare policyn för 
Valberedningens arbete och utifrån hur deras arbete gått till under det gångna året gjort tillägg 
och revideringar samt lagt till saker som borde göras annorlunda i framtiden. Kåren centralt, 
närmare bestämt Kårordförande 2015/2016 och Kårstyrelsens Ordförande 2015/2016, har 
lämnat feedback på delar av policyförslaget.  
 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna 
 
att 

anta ”Policy för Funktionärsval” enligt bifogat förslag och därmed i Reglementet 
§4:4 lägga till ”Policy för Funktionärsval”.  

 
att  i Stadgarna §12:1:2 ändra ”fri motkandidering under Sektionsmöte fram till tiden 

för frågans avgörande” till ”fri motkandidering innan Sektionsmöte”.  
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_________________________________  
 _________________________________ 
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016  Moa Larsson, Valberedningsledamot 2015/2016 

 
 
_________________________________  
 _________________________________ 
Sara Persson, Valberedningsledamot 2015/2016  Balder Werin, Valberedningsledamot 2015/2016 

 
 

_________________________________  
 _________________________________ 
Frida Heskebeck, Valberedningsledamot 2015/2016 Manfred Klug, Valberedningsledamot 2015/2016 

 
 
_________________________________  
 _________________________________ 
Emma Månsson, Valberedningsledamot 2015/2016 Erik Vu, Valberedningsledamot 2015/2016 
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Styrelsens svar angående 

Motion angående policy för 
funktionärsval 

Vårterminsmöte 2016 
   
 
 
Bakgrund 
Under PM4 ifrågasatte delar av Styrelsen § 4:5 Motkandidering. Det anmärktes på huruvida 
paragrafen kunde hindra personer att motkandidera poster samt om man även behövde skicka in 
motkandideringar till poster som förslagits vakanta av valberedningen. Det påpekades också att 
policyn kunde vara detaljstyrande över valberedningens arbete och att delar av policyns möjligtvis 
skulle passa bättre in i testamentet för valberedningen. Överlag tycker Styrelsen att motionen är 
bra men på grund av det som nämnts ovan anser Styrelsen att motionen bör återremitteras för att 
arbetas igenom. 
 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen   
 
att 

återremittera motionen till Höstterminsmöte 1 2016. 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
genom Hanna Danielsen, Källarmästare 2016 
 
Lund, 3 april 2016 
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Motion angående valberedning av 
Nollningsfunktionärer 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 
Sammanfattning 
Då det på Höstterminsmötet 2015 klubbades att det i Reglementet ska stå att ”valberedningen 
skall bereda samtliga fyllnadsval” så innefattar det även Huvudphaddrarna vilket de aldrig tidigare 
gjort. Därför så skickas denna motionen så att Phøset återigen kan välja sina Huvudphaddrar.  
 
Bakgrund 
Det beslutades på Höstterminsmötet 2015 att valberedningen skall valbereda samtliga fyllnadsval. 
Det betyder i praktiken att valberedningen ska valbereda nollningens Huvudphaddrar då det är en 
funktionärspost. Detta har de inte har gjort tidigare då Phøset väljer både Phaddrar och 
valbereder Huvudphaddrar. Detta har skapat ett problem att om de inte gör det så går man emot 
det som står i styrdokumenten och ska de göra det så kommer det att fördröja Phøsets arbete 
samt att valberedningen vet inte vad Phøset kommer att förvänta sig av Huvudphaddrarna.  
 
Det jag kommer att försöka göra med denna motionen är att göra så att Phøset kan valbereda 
Huvudphaddrar igen utan att behöva blanda in valberedningen. Därför så kommer jag att yrka på 
att lägga in en text så att Huvudphaddrar blir ett undantag från detta.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att 

I reglementet kapitel 3 Utskott §3:12:2 Åligganden ändra från  
Det åligger Valberedningen att senast fem läsdagar innan Sektionsmöte anslå sitt 
förslag till val av samtliga funktionärsposter. Valberedningen ansvar för beredande 
av samtliga fyllnadsval. Valberedningen väljer en ordförande bland sig, denna bör ej 
samtidigt vara Styrelseledamot.  
 
Till 
Det åligger Valberedningen att senast fem läsdagar innan Sektionsmöte anslå sitt 
förslag till val av samtliga funktionärsposter. Valberedningen ansvar för beredande 
av samtliga fyllnadsval, dock ej Nollningsfunktionärer som väljs av Phøset. 
Valberedningen väljer en ordförande bland sig, denna bör ej samtidigt vara 
Styrelseledamot.  
 

 
 
 
_________________________________  
Dennis Bogren, Øverphøs 2016 
Lund, 2015-03-20 
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Styrelsens svar angående 

Motion angående valberedning av 
Nollningsfunktionärer 

Vårterminsmötet 2016 
   
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen finner denna motion att vara en rimlig följd av Reglementesändringen och vill bifalla 
motionen med ett par förändringar. 
 
Bakgrund 
Motionen är en rimlig följd av Reglementesändringarna, dock finns ett fel som behöver åtgärdas. 
Det står i andra att-satsen att Huvudphaddrar ska väljas av Phøset, vilket inte stämmer då de inte 
har mandat att välja in dem. Därför vill Styrelsen bifalla motionen med en förändring av denna 
att-sats, där vi byter ut ordet ”väljs” mot ”valbereds”. Vidare vill Styrelsen även uppmärksamma 
ett redaktionellt fel där ordet ”fel” ska bytas ut mot ”fem” i motionärens ursprungliga yrkande. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  
 
att 

i andra att-satsen ändra meningen från: 
”Valberedningen ansvar för beredande av samtliga fyllnadsval, dock ej 
Nollningsfunktionärer som väljs av Phøset.”  
 
till ”Valberedningen ansvar för beredande av samtliga fyllnadsval, dock ej 
Nollningsfunktionärer som valbereds av Phøset.” 

 
att 

i övrigt bifalla motionen i sin helhet 
 

 



Kemi- och Biotekniksektionen        Web-version (96) 
Vårterminsmöte 2016           

  ________ ________ 

 
 
_________________________________  
Styrelsen 2016 
Genom Daniel Espinoza, AktivitetsOrdförande 
 
Lund,  4 april 2016 
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Valberedningens förslag till  
Valberedning 2016/2017 

 

 

 

Valberedning:  
Valberedningsledamot: Linnéa Petersson 
Valberedningsledamot: Ebba Fjelkner 
Valberedningsledamot: Tom Allen 
Valberedningsledamot: Gustav Sondell 
Valberedningsledamot: Vakant 
Valberedningsledamot: Vakant 
Valberedningsledamot: Vakant 
Valberedningsledamot: Vakant 
Valberedningsledamot: Vakant 
Valberedningsledamot: Vakant 
Valberedningsledamot: Vakant 
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KEMI- OCH BIOTEKNIK 
SEKTIONEN 

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 
 

 
Beslutsuppföljning Extrainsatt Sektionsmöte 2016 

 
Nummer Vad beslutades? Vem/vilka uppdrogs att 

utföra beslutet? 
När ska det rapporteras? 

1.  Policy om 
projektfunktionärer (första 

och sista att-satserna) 

Styrelsen 2015 Vårterminsmötet 2016 

5. Motion angående 
möteseffektivitet 

Oskar Hansson Vårterminsmötet 2016 

6. Policy för möteseffektivitet Julia Lindqvist Vårterminsmötet 2016 

7.  Revision av Styrdokument 
efter införandet av 

Informationsmästare.   

Caroline Drabe Hösterminsmötet nr 2 
2016 

8.  Utredning av spegatfärg 
för Biotekniker. 

Styrelsen 2016 Vårterminsmötet 2016 
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  ________ ________ 

KEMI- OCH BIOTEKNIK 
SEKTIONEN 

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 
 

 
Beslutsuppföljning Extrainsatt Sektionsmöte 2016 

 
Nummer Vad beslutades? Vem/vilka uppdrogs att 

utföra beslutet? 
När ska det rapporteras? 

1.  Policy om 
projektfunktionärer (första 

och sista att-satserna) 

Styrelsen 2015 Vårterminsmötet 2016 

6. Policy för möteseffektivitet Julia Lindqvist Vårterminsmötet 2016 

7.  Revision av Styrdokument 
efter införandet av 

Informationsmästare.   

Caroline Drabe Hösterminsmötet nr 2 
2016 

8.  Utredning av spegatfärg 
för Biotekniker. 

Styrelsen 2016 Vårterminsmötet 2016 

9.  Policy för funktionärsval Kristina Sturk, Moa 
Larsson, Sara Persson, 

Balder Werin 

HT1 2016 
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  ________ ________ 

Närvarande Måndagen 11 april 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjungerade 
Sara  Persson Revisor 2016 

Erik Bergman Revisor 2016 

Samuel Butler Revisor 2015 

Tom  Allen W-sek, kandiderade till Valberedningen 16/17 
 

  

Manfred Klug  Charlott Vikenborg 

Linnéa Petersson  Robin Jakobsson 

Robin Börsum  Linnéa Wahlberg 

Hanna Josefsson  Viktor Hallden 

Marika Arvidsson  Simon Lundegard  

Astrid Sundström  Ebba Fjelkner 

Hanna Danielsen  Linnéa Tengvall 

Alexandra Petersson  Cathrine Klingspor 

Gustav Sondell  Emma Kihlberg 

Kristina  Broberg   Linnea Rask 

Roman  Lord  Cecilia Nordenö 

Alexander Odell  Hugo Selling 

Ebba Rosendal  Linda Ehrenberg 

Ronja Wennerström  Erica  Johnsson  

Dennis Bogren  Balder Werin 

Zackarias  Söderlund   Maria Ekerup 

Tim Djärf  Johan Österlund 

Daniel Espinoza  Caroline  Drabe 

Frida Heskebeck  Moa Larsson 

Johan Davidsson  Robin Jakobsson 

Emma Månsson 

Johan Pettersson 

Kristina Sturk 

Julia Södergren 



Kemi- och Biotekniksektionen        Web-version (101) 
Vårterminsmöte 2016           

  ________ ________ 

Närvarande Tisdagen 12 april 2016 

Manfred Klug  Ebba Rosendal 

Robin Börsum  Emma Samuelsson 

Ebba Fjelkner  Johan Davidsson 

Caroline Drabe  Maria Ekerup 

Ronja Wennerström   Linnea  Wahlberg  

Marika Arvidsson  Max Viklund 

Gustav Sondell  Felix Holmin 

Jonatan Jarnås  Cecilia Nordenö 

Viktor Persson  Erik Vu 

Julia  Södergren  Linnea  Pettersson 

Kristina Sturk  Emma Kihlberg 

Emma Månsson  Hugo Selling 

Roman Lord  Alexandra  Petersson 

Linnéa Tengvall  Viktor Hallden 

Moa Larsson  Alexander Odell 

Dennis  Bogren  Kristina Broberg 

Daniel  Espinoza  Frida Heskebeck 

Hanna Danielsen  Hanna Josefsson 

 
Adjungerade 
Sara  Persson Revisor 2016 

Erik Bergman Revisor 2016 

Tom  Allen W-sek, kandiderade till Valberedningen 16/17 

Oskar Hansson  
 
 


