Studierådets 2 protokollmöte 2019
Protokoll

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektionens 2 protokollmöte.
Mötet ägde rum klockan 12:10 torsdagen den 16 maj 2019 i KC:U på Kemicentrum.
Dagordning
Ärende

Åtgärd

Bilaga

§ 1.

OFMÖ

Beslut

12:12

§ 2.

Val av sekreterare

Beslut

Lucas Nobrant

§ 3.

Tid och sätt

Beslut

Trots ändringar
godkändes

§ 4.

Närvarande

Information

Alexandra Billett,
Nardos
Wolderufael,
Melker Axelsson,
Simon Malmgren
Johan Hallbeck
Sarah Lindblom

§ 5.

Frånvarande

Information

Frida Knutsson,
Sofia Fureby &
Alma Hammar

§ 6.

Adjungeringar

Beslut

Tova Lindh
Hanna Sjöman.
Godkändes

§ 7.

Val av tvenne justerare

Beslut

Tova & Melker
valdes

§ 8.

Fastställande av dagordning

Beslut

Ja

§ 9.

Anmälan övriga frågor

Beslut

Alexandra: Går
vi på CEQ möte
om det inte finns
kursombud ev.
går med? - Ja

§ 10.

Föregående protokoll

Beslut

Bilaga 1
Johan: drar
snabbt igenom,
förra mötets
punkter. Läggs
till handlingarna.
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§ 11.

Meddelanden

Information

Hanna: Inbjudan
till infomöte: Ev.
flytt Brunnshög
med Styrelse
17:15 Fre 17:e
maj. Samt
inbjudan till
Styrelsens PM
tors. 16:e maj.
Sarah: Framför
Grimsbergs tack.

§ 12.

Runda bordet
Vad har alla gjort sedan senast?

Information

Sedan 6:e mars:
Johan:
Kollegiemöte,
after school special, fullt
SrBK (whoop),
Pled möte..
Alexandra: Köpt
present till
Grims, fixat
kursombud/det
vanliga.
Melker:
pHadderutbildni
ng,
likabehandlingse
nkät, presenterat
sig för 1:orna.
Simon: Samma
som Melker.
Nardos: Gått
med i SrBK
(whoop)
Sarah: After
school, tackat
Grims, Pled
Lucas: After
school, Pled,
vanliga.

§ 13

Information om SVS/Brunnshög

Information

Johan:
Informerar: Det
har bildats en
grupp,med
Jan-Olle Malm,
som ska
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undersöka
studenters åsikter
om flytt till
SVS/Brunnshög,
för att framföra
som underlag till
beslut.
Hanna: Skrivit en
verksamhetsbesk
rivning, vad
behövs, skickat
till LU-bygg.
Även vara med
på Jan-Olles WS
tis 21:e maj.
Träffat
Utbildningsminis
ter på F, och
pratat med E.
Försöker hålla
alla uppdaterade,
se utskickad info.
Johan: processen
(Brunnshög) har
pågått länge men
varit
snabb/stressats
så det har inte
framkommit så
bra vad
Sektionen tycker.
Tova: Kårens
ställningstagande
kom snabbt och
kanske inte
representerar
K-seks vilja.
Styrelsen vill
kunna föra
(specifikt)
K-sektionens
talan i frågan.

§ 14.

Budgetuppföljning
Hur ser det ut med Studierådets budget?

Information

Bilaga 2
Johan:
Sammanfattar ser ganska bra ut:
CEQ
uppmuntran-klad
dkakor ungefär
hälften
förbrukat.
Kurspresentation
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ungefär en ¼.
Årets Lärare
24kr under
budget.
Afterschool
också under
budget. Lite fika
som inte förts in.
Motion inskickad
om ändring av
budget för att få
mer pengar till
event: två under
nollningen:
HBTQ och ett
extra, samt
specifikt för
likabehandlingso
mbud under
nollningen.
§ 15.

Rapporter från Studentrepresentanter
Vad har sagts på mötena där studentrepresentanter från K har
närvarat. Är det något som behöver jobbas vidare med? Något som
borde tas upp på kommande möten?

Information/
Diskussion/Beslut

Bilaga 3
Johan: Har inte
jagat svar från
folk så vi har
kanske inte fått
så många som vi
borde, har dock
inte varit möten
på alla
institutioner. Ska
kolla upp varför
det kan vara så.
Lägger rapporten
till handlingarna.

§ 16.

SrBK event på nästa nollning

Information/Diskussi
on

Johan:
Informerar: två
kvällar, LV 1 och
3. En
likabehandling
(vad som ska
hända måste
redas ut), ska se
om vi kan
samarbeta med
KG.
Alexandra: Sur
att SVL tog vår
morgon-bio tid.
-vi fick kväll
istället (så ingen
problem
egentligen).
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Hanna: Kan
tjäna på
samarbete med
KG, (bake-off
tävling?), visa
film medan det
är i ugnen och
sedan käkar det
man bakat under
filmen.
Sarah: Vad är det
för event
dagarna runt
omkring? Festliga event.
Hanna: Pitcha
det som sista
chansen till
mys-event.
Johan: innan
sista maj måste
vi bestämt namn
på eventen.
Hanna:
skyddsombud
fått erbjudande
om att
presentera er i
nolleguiden? Nej - kolla med
pHöset - Vilket
pHös? - Andre
“master of nolle
guide” ev.
Gabrielle/Linnea
.
§ 17.

Övriga frågor

Diskussion/Beslut

Inga

§ 18.

Nästa Studierådsmöte

Beslut

Tors. 23:e maj.
Bestämt

§ 19.

OFMA

Beslut

12:50
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_____________________________ ________

_____________________________ ________

Johan Hallbeck
Studierådsordförande

Lucas Nobrant
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Tova Lindh
Justerare

Melker Axelsson
Justerare

