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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens andra protokollmöte. Mötet äger rum klockan 17.15 onsdagen  

den 1 april 2020 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Beslut 
   
§ 2. Tid och sätt Beslut 
   
§ 3.  Närvarande Information 
   
§ 4. Frånvarande Information 
   
§ 5.  Adjungeringar Beslut 
   
§ 6. Val av tvenne justerare  Diskussion/Beslut 
   
§ 7. Anmälan övriga frågor Beslut 
   
§ 8. Fastställande av dagordning Beslut 
   
§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) Beslut 
   
§ 10. Avsägelser Beslut 
   
§ 11. Fyllnadsval  Beslut 
   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp Beslut 
   
§ 13. Meddelanden Information 
   
§ 14.  Information angående per capsulam-

beslut, verksamhetsåret 2020 (Bilaga 2, 
skickad som känslig handling) 
Föredragare: David Bergman 

Information 

   
§ 15. Information angående Visionärt möte 

(Bilaga 3) 
Föredragare: David Bergman och  
Johan Hallbeck 

Information 

   
§ 16. Motion angående uppstart av 

projektgruppen FermU (Bilaga 4) 
Föredragare: Helena Buhrgard och  
Fanny Wik 

Diskussion/Beslut 

   
§ 17. Motion angående revidering av budget 

för Kafémästeriet (Bilaga 5) 
Föredragare: Josefin Nordqvist 

Diskussion/Beslut 

   
§ 18. Motion angående revidering av budget 

för pHøset (Bilaga 6) 
Föredragare: Sofie Liljewall 

Diskussion/Beslut 
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§ 19. Motion angående revidering av budget 

för Prylmästeriet (Bilaga 7) 
Föredragare: Lucas Carlsson 
 

Diskussion/Beslut 

§ 20. Motion angående ändring av Riktlinje 
för Informationsspridning (Bilaga 8) 
Föredragare: Linnéa Gustafsson, Karl 
Langsér och Ida Söderberg 
 

Diskussion/Beslut 

§ 21. Motion angående uppdatering av 
Riktlinje för Krishantering  
(Bilaga 9) 
Föredragare: David Bergman 

Diskussion/Beslut 

   
§ 22. Rapport från (Bilaga 10) Information  
   
 a. Styrelsen  
   
 b. Alumniutskottet 

 
 

 c. Ceremoniutskottet   
   
 d. Cyberutskottet  
   
 e. Idrottsutskottet  
   
 f. Informationsutskottet  
   
 g. Kafémästeriet  
   
 h. Kommando Gul  
   
 i. Mässutskottet  
   
 j. Näringslivsutskottet  
   
 k. pHøset  
   
 l. Prylmästeriet  
   
 m. Sexmästeriet  
   
 n. Skyddsutskottet  
   
 o. Studiemästeriet  
   
 p. Studierådet  
   
 q. Valberedningen  
   
 r. Inspector  
   
 s. Kåren 

 
 

 t. Revisorer  
   
 u. Her Tech Future  
   
 v. Jubileumskommittén   
   
 w. K-sektionens Dansgrupp  
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  ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
David Bergman    Alma Fahlén Hammar   
Ordförande    Sekreterare 

   
 x. Labbrock  
   
 y. Dam- & Herrsittning  
   
§ 23. Övriga frågor  Diskussion/Beslut 
   
§ 24.  Beslutsuppföljning (Bilaga 11) Beslut 
   
§ 25.  Nästa Styrelsemöte Information 
   
§ 26.  OFMA Beslut  
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens tredje protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17.15 

onsdagen den 1 april 2020 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens Styrelses tredje protokollmöte öppnat 
klockan 17.19. 

   
§ 2. Tid och sätt David Bergman meddelade att endast Styrelsen befanns 

närvarande i Marie Curie medan adjungerade närvarade 
digitalt via Zoom. Han sade att detta är med anledning av 
coronapandemin som innebär att fysiska möten skall 
begränsas för att minska smittspridning.  
 
Mötet godkände tid och sätt. 
 

   
§ 3.  Närvarande David Bergman, Casper Nisula, Lisa Lindahl, Alma Fahlén 

Hammar, Johan Thorsson, Sofia Bengtsson, Karl 
Möllerberg, Johan Hallbeck.  

   
§ 4. Frånvarande - 
   
§ 5.  Adjungeringar Ida Söderberg, Sofie Liljewall, Adam Jacobsson Trönndal, 

Malin Strandmark, Arvid Lillängen, Daniel Nilsson, Lina 
Näslund, Henrik Paldán, Åsa Wahlquist, Erik Apelqvist, 
Lina Rikås, Helena Buhrgard, Fanny Wik, Josefin 
Nordqvist, Sara Magnusson, Lucas Carlsson, Anna 
Wagne. 
 
Mötet valde att adjungera de ovanstående med 
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.  

   
§ 6. Val av tvenne justerare  Casper Nisula och Johan Hallbeck kandiderade till 

justerare 
 
Mötet valde Casper Nisula och Johan Hallbeck till 
justerare.  

   
§ 7. Anmälan övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes.  
   
 Viktor Halldén anlände till mötet 

klockan 17.24.  
 
Mötet valde att adjungera Viktor 
Halldén med närvaro-, yttrande- 
och yrkanderätt.  

 

   
§ 8. Fastställande av dagordning Sofie Liljewall yrkade på  

 
att flytta upp § 18 så att den blir § 14 och justera 
numreringen därefter.  
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Mötet valde att bifalla Sofie Liljewalls yrkande.  
 
Mötet valde att fastställa den framvaskade 
dagordningen.  
 

   
§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) David Bergman föredrog protokollet från Styrelsens andra 

protokollmöte enligt bilaga 1. 
 
Mötet valde att lägga föregående protokoll till 
handlingarna. 

   
§ 10. Avsägelser Inga avsägelser inkom.  
   
§ 11. Fyllnadsval  Inga kandidater till fyllnadsval inkom.  
   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp - 
   
§ 13. Meddelanden Henrik Paldán meddelade att Kårhuset ska få ett nytt 

accessystem och sade att alla som har access idag 
uppmuntras att söka om accessen i och med att allt byts 
ut. Han meddelade att Kårens funktionärsval öppnat och 
att om någon är intresserad av att ha en mindre post på 
Teknologkåren centralt så finns posterna på 
www.tlth.se/lediga. Han meddelade även att KFS 
attitydundersökning är i gång och att länk till denna finns 
på Teknologkårens Facebook-sida. Han sade också att det 
är ValFM på söndag, vilket är fullmäktigemötet där 
heltidare och kårstyrelse väljs in och att alla teknologer är 
välkomna att komma förbi.  
 
Alma Fahlén Hammar meddelade att det finns vakanta 
ordinarie platser i Fullmäktige och att det även behövs 
suppleanter. Hon sade att nomineringsperioden snart 
öppnar och sade att hon uppmuntrar folk att söka 
eftersom det är Teknologkårens högst beslutande organ 
och en intressant post. 

   
§ 14. Motion angående revidering av budget 

för pHøset (Bilaga 6) 
Föredragare: Sofie Liljewall 

Sofie Liljewall föredrog motionen enligt bilaga 6.  
 
Mötet valde att bifalla motionen.  

   
 Sofie Liljewall lämnade mötet klockan 

17.38.  
 

   
§ 15.  Information angående per capsulam-

beslut, verksamhetsåret 2020 (Bilaga 2, 
skickad som känslig handling) 
Föredragare: David Bergman 

Mötet valde att behandla informationspunkten 
bakom lyckta dörrar. 

   
 Erik Apelqvist lämnade mötet klockan 

17.43 
 

   
§ 16. Information angående Visionärt möte 

(Bilaga 3) 
Föredragare: David Bergman och  
Johan Hallbeck 

David Bergman föredrog informationspunkten enligt 
bilaga 3.  

   
 Johanna Leth anlände till mötet 

klockan 17.47 
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Mötet valde att adjungera Johanna 
Leth med närvaro-, yttrande- och 
yrkanderätt. 

   
§ 17. Motion angående uppstart av 

projektgruppen FermU (Bilaga 4) 
Föredragare: Helena Buhrgard och  
Fanny Wik 

Fanny Wik föredrog motionen enligt bilaga 4.  
 
Casper Nisula meddelade att han tyckte att det var en kul 
idé som varit på kartan innan. Han frågade om 
motionärerna pratat med de som var i projektgruppen 
förra året och frågat hur det funkade och varför de inte 
fortsatte med projektgruppen. Fanny Wik svarade att de 
pratat med Erik Apelqvist och David Bergman och att de 
främst valde att inte starta upp projektet igen på grund av 
att intresse försvann.  
 
David Bergman frågade om motionärerna redan nu har 
börjat spåna på konkreta evenemang för projektgruppen. 
Helena Buhrgard sade att motionärerna gärna hade velat 
ha en workshop inom kort men att de inte vet om det 
kommer att gå. Hon sade att det kanske kan gå att 
anordna en workshop i maj. Lina Rikås sade att de 
föreslagna projektfunktionärerna just nu håller på med 
egna fermenteringsprojekt privat så att de ska kunna lära 
ut. 
 
Alma Fahlén Hammar frågade hur motionärerna tänker 
kring att det kanske blir svårt för att börja med arbetet just 
nu i och med coronaviruset. Hon frågade om 
motionärerna har tänkt på vad de skulle kunna göra nu 
eller om de kanske hellre skulle vilja starta upp 
projektgruppen till höstterminen. Fanny Wik svarade att 
projektfunktionärerna som grupp ändå kommer att 
bedriva fermenteringsprojekt och att de är inställda på att 
de kanske inte kommer kunna hålla workshop nu under 
vårterminen. Helena Buhrgard sade att motionärerna 
tänkte att projektgruppen kunde bedriva mer slutet arbete 
nu i början om de inte kan anordna något för resten av 
Sektionen. Lina Rikås sade att projektgruppen under 
denna tid kan förbereda inför att hålla i fler event till 
hösten.  

 Sofia Fureby anlände till mötet 
klockan 17.57.  
 
Mötet valde att adjungera Sofia 
Fureby med närvaro-, yttrande- och 
yrkanderätt.  
 

 

  Mötet valde att ta att-satserna i klump.  
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

   
§ 18. Motion angående revidering av budget 

för Kafémästeriet (Bilaga 5) 
Föredragare: Josefin Nordqvist 

Josefin Nordqvist föredrog motionen enligt bilaga 5.  

   
 Daniel Nilsson lämnade mötet 

klockan 18.03.  
 

  Josefin Nordqvist sade att hon med tanke på 
coronaviruset och den nya situationen är osäker på om 
motionen fortfarande är aktuell. Hon sade att 
budgetposter för merch och profilkläder kanske borde 
sänkas då lika mycket profilkläder som motionen föreslår 
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kanske inte behöver beställas. Lisa Lindahl sade att hon 
tänker att motionen kan röstas igenom som den är nu och 
sade att hon och motionären kan ta en diskussion om 
budgeten senare. Hon sade att om fler ändringar behövs 
kan dessa göras på ett annat protokollmöte eller 
Vårterminsmötet.  
 
Karl Möllerberg sade att man bara gör köper merch en 
gång. Han sade att han tror att sektionsmedlemmar 
kommer att köpa lika mycket som innan och att det inte 
kommer att vara jättestor skillnad. Josefin Nordqvist sade 
att hon på grund av att det är osäkert hur nollningen blir 
och för att försäljningen av profilkläder är budgeterat 
högre än förra året är orolig att sälja mindre då 
Kafémästeriet inte heller kommer att släppa merch i 
samband med K-sektionens jubileum.   
 
Johan Hallbeck frågade hur tidsspecifik merch-
produkterna är och sade att om det inte står ett år på dem 
kanske är okej att sälja dem senare. Josefin Nordqvist sade 
att produkterna inte är tidsspecifika över huvud taget utan 
endast är märkta med K-sektionens logga.  
 
Mötet valde att bifalla motionen.  

   
§ 19. Motion angående revidering av budget 

för Prylmästeriet (Bilaga 7) 
Föredragare: Lucas Carlsson 
 

Lucas Carlsson fördrog motionen enligt bilaga 7. 
 
Mötet valde att bifalla motionen.  

§ 20. Motion angående ändring av Riktlinje 
för Informationsspridning (Bilaga 8) 
Föredragare: Linnéa Gustafsson, Karl 
Langsér och Ida Söderberg 
 

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 8. 
 
David Bergman frågade om motionärerna har försökt gå 
igenom diverse policys och riktlinjer och letat efter var 
hemsidans webbadress står. Ida Söderberg svarade att hon 
tror att Karl Langsér och Linnéa Gustafsson gjort det men 
att Cyberutskottet skall kontrollera igen för att vara säkra.  

 Lucas Carlsson lämnade mötet 
klockan 18.13.  

 

  Mötet valde att bifalla motionen.  
   
§ 21. Motion angående uppdatering av 

Riktlinje för Krishantering  
(Bilaga 9) 
Föredragare: David Bergman 

David Bergman fördrog motionen enligt bilaga 9.  
 
 
 

   
 Malin Strandmark lämnade mötet 

klockan 18.17. 
 

 

  Mötet valde att bifalla motionen.  
 Fanny Wik, Lina Rikås och Helena 

Buhrgard lämnade mötet klockan 
18.18.  

 

   
§ 22. Rapport från (Bilaga 10)  
   
 a. Styrelsen  
   
 b. Alumniutskottet 

 
 

 c. Ceremoniutskottet   
   
 d. Cyberutskottet  
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 e. Idrottsutskottet  
   
 f. Informationsutskottet  
   
 g. Kafémästeriet  
   
 h. Kommando Gul  
   
 i. Mässutskottet  
   
 j. Näringslivsutskottet  
   
 k. pHøset  
   
 l. Prylmästeriet  
   
 m. Sexmästeriet  
   
 n. Skyddsutskottet  
   
 o. Studiemästeriet  
   
 p. Studierådet  
   
 q. Valberedningen  
   
 r. Inspector  
   
 s. Kåren 

 
 

 t. Revisorer  
   
 u. Her Tech Future  
   
 v. Jubileumskommittén   
   
 w. K-sektionens Dansgrupp  
   
 x. Labbrock  
   
 y. Dam- & Herrsittning  
   
§ 23. Övriga frågor  Inga övriga frågor anmäldes.  
   
§ 24.  Beslutsuppföljning (Bilaga 11) Mötet valde att lämna beslutsuppföljningen orörd.  
   
 Anna Wagne lämnade mötet klockan 

18.20.  
 

   
§ 25.  Nästa Styrelsemöte David Bergman informerade att nästa Protokollmöte 

kommer att hållas den 5 maj klockan 17.15 i Marie Curie 
på Kemicentrum, om möjligt, eller via Zoom. Han sade att 
det protokollmötet främst är avsett för att skriva 
motionssvar inför Vårterminsmötet.  

   
§ 26.  OFMA Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens Styrelses tredje Protokollmöte 
avslutat klockan 18.2.  
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_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
David Bergman      Alma Fahlén Hammar   
Ordförande      Sekreterare 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Casper Nisula      Johan Hallbeck   
Justerare       Justerare 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens andra protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17.15 

onsdagen den 4 mars 2020 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens Styrelses andra protokollmöte öppnat 
klockan 17.22.  

   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.  
   
§ 3.  Närvarande David Bergman, Hanna Sjöman, Lisa Lindahl, Alma 

Fahlén Hammar, Johan Thorsson, Sofia Bengtsson, Karl 
Möllerberg och Johan Hallbeck. 

   
§ 4. Frånvarande - 
   
§ 5.  Adjungeringar Karolina Eriksson Torfgård, Hedda Jacobsen, Alexandra 

Billett, Sofie Ekelund, Emelie Wiklund, Emelie Jansson, 
Josefin Nordqvist, Johanna Leth, Sofia Fureby, Frida 
Knutsson, Maria Thurfjell, Malin Strandmark, Sofie 
Liljewall, Kajsa Wahlgren, Erik Fajersson, Casper Nisula, 
Sophia Grimmeiss Grahm, Lucas Carlsson, Ida Söderberg 
och Sophie Manner. 
 
Mötet valde att adjungera de ovanstående med 
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. 

 Erik Apelqvist anlände till mötet 
klockan 17.24. 
 
Mötet valde att adjungera Erik 
Apelqvist med närvaro-, yttrande- 
och yrkanderätt. 

 

   
§ 6. Val av tvenne justerare  Hanna Sjöman och Kajsa Wahlgren kandiderade till 

justerare. 
  
Mötet valde Hanna Sjöman och Kajsa Wahlgren till 
justerare. 

   
§ 7. Anmälan övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes.  
   
§ 8. Fastställande av dagordning Alma Fahlén Hammar meddelade att det förekommit 

felaktig numrering av ett par bilagor i handlingsutskicket. 
Hon sade att det i utskicket fanns två stycken bilaga 7.1 
trots att det i dagordningen står att det ska finnas en bilaga 
7.2 och att den andra bilaga 7.1 därför egentligen är bilaga 
7.2. Hon sade också att verksamhetsplanen för 
Näringslivsutskottet var numrerad som 9.10 i utskicket 
trots att dess korrekta numrering är 9.11, vilket står i 
dagordningen. Hon meddelade att det upptäcktes då 
handlingarna skrevs ut till pärmen och att detta då 
korrigerades så att numreringen stämmer i pärmutskriften. 
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 Arvid Norberg anlände till mötet 
klockan 17.28.  
 
Mötet valde att adjungera Arvid 
Norberg med närvaro-, yttrande- 
och yrkanderätt. 

 

  Karl Möllerberg yrkade på  
 
att lägga till Sarah Nachemson Ekwall som föredragare för 
§ 17. Motion angående uppdatering av Riktlinje för 
Sponssökning. 
 
Mötet valde att bifalla Karl Möllerbergs yrkande.  
 
Mötet valde att fastställa den framvaskade 
dagordningen. 

 Arvid Lillängen anlände till mötet 
klockan 17.30.  
 
Mötet valde att adjungera Arvid 
Lillängen med närvaro-, yttrande- 
och yrkanderätt. 

 

   
§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) David Bergman föredrog protokollet från Styrelsens första 

protokollmöte enligt bilaga 1. 
 
Mötet valde att lägga föregående protokoll till 
handlingarna. 

   
§ 10. Avsägelser Hanna Sjöman informerade om sin avsikt att avsäga sig 

posten som Vice Ordförande men att hon måste 
entledigas på ett Sektionsmöte.   
 
Anna Grimlund avsade sig posten som Tandemgeneral 
och Erik Karlsson Öhman avsade sig posten som 
Studierådsledamot – Grundblocksnivå genom 
Valberedningens Ordförande Arvid Norberg.  
 
Mötet valde att ta avsägelserna i klump.  
 
Mötet valde att entlediga Anna Grimlund och Erik 
Karlsson Öhman sina poster.  

   
§ 11. Fyllnadsval  Inga kandidater till fyllnadsval inkom.  
   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp - 
   
§ 13. Meddelanden Alma Fahlén Hammar meddelade att Styrelsen nu på 

fredag och på tisdag nästa vecka kommer att hålla i 
”Motionsluncher” då man kan komma och ställa frågor 
och få hjälp med att skriva motioner till nästa 
Protokollmöte eller Vårterminsmötet. Hon sade att detta 
är något som Styrelsen har en förhoppning om att 
anordna inför varje handlingsstopp framöver. Johan 
Hallbeck tillade att man också bara kan komma förbi och 
snacka skit och äta fika.   
 
Inspector Sophie Manner meddelade att hon haft två 
möten med David Bergman där hon fått en sångbok och 
diskuterat lokalfrågor. Hon meddelade också att man har 
en situation på den Kemiska Institutionen där den 
administrativa chefen, tillika husprefekt för Kemicentrum, 



  Protokollmöte 2 
                   Protokoll (3) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

är avstängd på grund av att det pågår en utredning av 
arbetsmiljöskäl.  
 
Sophia Grimmeiss Grahm meddelade att Teknologkåren 
just nu söker nya funktionärer. Hon sade att ansökan är 
öppen för att söka förtroendevalda, heltidare, 
styrelseledamöter och utskottsledare och att man kan läsa 
mer på tlth.se/lediga. Hon meddelade även att heltidarna 
kommer att arrangera tentafrukost i Cornelis måndag till 
torsdag nästa vecka och att det går att söka 
Studentrepresentantposter på LUS, som är ett samarbete 
mellan studentkårerna i Lund. Hon sade att LUS har 
spännande info om detta på sin Facebook-sida.   

   
§ 14.  Information angående per capsulam-

beslut, verksamhetsåret 2020 (Bilaga 2) 
Föredragare: David Bergman 

David Bergman föredrog informationspunkten enligt 
bilaga 2.  

   
§ 15. Motion angående äskande från 

Investeringsfonden för inköp av 
datorväska (Bilaga 3) 
Föredragare: Ida Söderberg 

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 3. 
 
Mötet valde att bifalla motionen.  

   
§ 16. Motion angående uppstart av 

projektgruppen Dam- & Herrsittning 
(Bilaga 4) 
Föredragare: Karolina Eriksson Torfgård 
och Erik Fajersson 

Karolina Eriksson Torfgård och Erik Fajersson föredrog 
motionen enligt bilaga 4.  
 
Casper Nisula meddelade att budgeten är baserad på förra 
årets Lära Känna-budget. Kajsa Wahlgren meddelade att 
tanken är att projektgruppen ska sälja biljetterna till båda 
sittningarna innan den första sittningen äger rum. Hon 
sade att man kommer att få in mycket pengar av 
biljettintäkterna och tänkte därför äska en viss summa och 
tjäna in pengarna på första sittningen så att de kan 
användas till att bekosta den andra sittningen.  
 
Lisa Lindahl frågade om den summa som motionärerna 
tänkte äska är som ett slags startkapital vars exakta summa 
sedan ska sätta tillbaka in i Projektfonden. Kajsa Wahlgren 
svarade att det stämmer och sade också att 
biljettintäkterna nog inte kommer att täcka alla kostnader 
för den första sittningen men att man har räknat med 
marginal. 
 
Lisa Lindahl frågade vem ”tacket” är riktat till om det är 
till motionärerna själva eller hela projektgruppen. Erik 
Fajersson svarade att det är till alla som jobbar. 
 
Johan Thorsson frågade om motionärerna kommunicerat 
med Sexmästeriet så att motionärerna inte oönskat går in 
på deras område. Erik Fajersson svarade att dem inte 
snackat så mycket mer än att de sagt att de planerar att 
föra igenom motionen. Karolina Eriksson Torfgård sade 
att de har pratat med Sexmästare Johanna Leth, att hon är 
medveten om det och att Sexmästeriet kommer att ha haft 
mycket på grund av nollningen och att detta är en chans 
att erbjuda de som inte jobbat i Sexmästeriet en möjlighet 
att jobba.  
 
Johan Hallbeck frågade om motionärerna är säkra på att 
projektgruppen kommer att vara helt klar den 1 december. 
Han sade att det kan hända att fakturor inkommer sent. 
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Sofie Liljewall frågade om motionärerna har tänkt på 
kostnaden för att folk som ska gå redan lagt mycket 
pengar på nollningen. Hon frågade om motionärerna 
kommer att kunna sälja 75 biljetter per sittning. Casper 
Nisula svarade att utifrån dem de har pratat med verkar 
det ha funnits stort intresse och att nollorna förmodligen 
kommer vara intresserade. Sofie Liljewall sade att nollorna 
kanske inte har så mycket pengar kvar. Erik Fajersson sade 
att sittningarna kommer att ligga precis efter tentorna och 
att man vill gå på sittningarna som något för att fira 
tentorna. Han sade att om man marknadsför långt innan 
så vet folk och kan fatta ett beslut. Karolina Eriksson 
Torfgård sade att motionärerna har frågat om det känns 
som ett rimligt pris och att det gjorde det. 
 
Johan Hallbeck frågade om det finns möjlighet att bjuda in 
andra Sektioner om det inte finns tillräckligt många 
intresserade K:are och hur motionärerna ställer sig till 
detta. Erik Fajersson sade att det är en bra idé men att det 
görs i andrahand. Karolina Eriksson Torfgård sade att 
motionärerna började så här men att de har pratat om det. 
 
Sofie Liljewall sade att motionärerna skriver att det är en 
tradition och att hon har också hört om sådana sittningar 
och att på många ställen är det kanske inte en 
superfeministisk grej. Hon sade att hon inte tycker det är 
feministiskt om tjejer serverar i underkläder i och med att 
ni refererade till flera andra lärosäten. Hon frågade hur 
motionärerna ser på det. Erik Fajersson svarade att 
Projektorerna och jobbarna själva kommer att komma 
överens om tema och hur de vill lägga upp det. Han sade 
att alla som jobbar och är med alla ska komma överens 
om vad alla vill göra och att alla röster ska höras.  
 
David Bergman frågade hur motionärerna tänkte välja in 
funktionärerna vid ett senare tillfälle. Erik Fajersson 
svarade att de tänkte göra reklam och berätta hur de tänkte 
göra och att de vill göra projektgruppen nu i vår. Han sade 
att de vill använda formulär för intresseanmälan och sedan 
får sitta och välja jobbare och ansvariga. Karolina 
Eriksson Torfgård sade att de om det skulle behövas 
kanske kan se om Valberedningen kan hjälpa till men i 
första hand använda formulär. 
 
Karl Möllerberg frågade hur många projektfunktionärer 
motionärerna tänkt sig. Casper Nisula svarade 15 jobbare 
per sittning. Karolina Eriksson Torfgård sade att det i 
själva projektgruppen kommer att vara de som redan är 
med och 2 köksansvariga, 2 baransvariga och 2 
hovansvariga och att det ska vara en person av varje kön 
och att en kommer att vara ansvarig per sittning.  
 
Alma Fahlén Hammar frågade om eftersläppet kommer 
att vara öppet för alla. Erik Fajersson svarade att de som 
köper sittningsbiljetter får biljett till båda eftersläppen men 
att andra är välkomna också. Han sade att alla teknologer 
på LTH måste vara välkomna på sektioners event men att 
de endast kommer att marknadsföra till K-sektionen, 
möjligen M-, I- och W-sektionen om intresset är mindre.  
 
Lisa Lindahl sade att i och med att motionärerna tänker 
lämna tillbaka samma summa som de önskar lyfta kan de 
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stryka allt som har med fonderna att göra, alltså att ni lånar 
pengarna.  
 
Lisa Lindahl yrkade på 
 
att stryka den sjätte att-satsen om att lyfta pengar från 
Projektfonden. 
 
Johan Hallbeck frågade Lisa Lindahl om överskott eller 
underskott då kommer att sättas in i eller dras från 
Projektfonden.  
 
Lisa Lindahl svarade att grejen är att man inte kan sätta in 
pengar hur som helst och att eventuellt överskott eller 
underskott påverkar sektionens resultat. 
 
Kajsa Wahlgren yrkade på  
 
att förlänga attesträtten för Styrelseledamot med 
Eventansvar till att den ska gälla under hela projektets 
gång 
 
och 
 
att utöka projektgruppens slutdatum till 31 december 
2020. 
 
Sofie Liljewall sade att motionärerna tänker på de ska sälja 
75 biljetter på båda sittningarna och att det för Jubiléet är 
samma antal biljetter, att de riktar sig till båda könen och 
de inte har sålt slut. Hon sade att detta kanske är något att 
tänka på och att motionärerna sållar ut så att bara hälften 
av personerna kan gå. Hon sade att det är väldigt 
optimistiskt.  
 
Hanna Sjöman sade att hon tycker att det är en rolig och 
annorlunda idé som inte gjorts på Sektionen tidigare. Hon 
sade att hon hört om motsvarande sittningar på andra 
Sektioner som visserligen verkar ha varit väldigt grabbiga 
och dräggiga men enormt uppskattade. Hon sade att det är 
en strålande idé om Sexmästeriet känner att det är okej 
med det och att motionärerna får ”extrapoäng” för att de 
kan få med folk som inte jobbat på sittningar innan.  
 
Johan Hallbeck sade att han ändå har känt att folk vill ha 
en extra sittning vid den tiden men att Sexmästeriet inte 
orkat. Han sade att även om det är 75 platser kanske det är 
bra om ni öppnar upp biljettförsäljning till andra. 
 
David Bergman sade att om avvecklandet av 
projektgruppen ligger den 31 december kommer det att 
vara efter alla Protokollmöten då den avvecklas samma 
dag som Styrelsen går av. Hanna Sjöman svarade att hon 
varit med om att man skickat en projektgruppsutvärdering 
ett halvår senare. Hon sade att det är inget som Styrelsen 
2021 behöver ha koll på eftersom det bara är en 
informationspunkt. Lisa Lindahl sade att projektgruppen 
för Bioteknikdagarna 2019 som hon startat tillsammans 
med Elias Carlsson hade slutdatum 31 december och att 
de sedan skickade in en utvärdering till Protokollmöte 1 i 
år och att det inte var några konstigheter med det.  
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Alma Fahlén Hammar meddelade att hon tyckte att 
motionärerna gjort ett bra jobb och hon sade förlåt för att 
hon sagt till motionärerna att lägga till en att-sats som Lisa 
Lindahl sedan yrkat på att stryka.  
 
Motionärerna jämkade sig med Lisa Lindahls yrkande.  
 
Kajsa Wahlgren meddelade budgeten som skickats med 
var gammal.  
 
Karolina Eriksson Torfgård yrkade på  
 
att byta budget för motionen angående uppstart av 
projektgruppen Dam- & Herrsittning till bifogad budget 
(se bilaga 12). 
 
Mötet valde att ta att-satserna i klump. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

    
 Klockan 18.07 upptäcktes det att 

Sarah Nachemson Ekwall missats vid 
adjungeringen. 
 
Mötet valde att adjungera Sarah 
Nachemson Ekwall med närvaro-, 
yttrande- och yrkanderätt. 

 

   
§ 17. Motion angående uppdatering av 

Riktlinje för Sponssökning (Bilaga 5) 
Föredragare: Karl Möllerberg och Sarah 
Nachemson Ekwall 
 

Karl Möllerberg och Sarah Nachemson Ekwall föredrog 
motionen enligt bilaga 5. 
 
Alma Fahlén Hammar frågade varför det första stycket i 
den fjärde att-satsen inte var en punkt. Sarah Nachemson 
Ekwall svarade att de vill ändra på det och att ett yrkande 
kommer. 
 
David Bergman frågade om motionärerna har ändrat 
innebörden av riktlinjen eller om detta bara är 
förtydliganden. Karl Möllerberg svarade att det mest var 
förtydliganden. Han sade att all sponssökning ska 
Näringslivsansvarig vara medveten om för att man annars 
utkonkurrerar varandra. Sarah Nachemson Ekwall sade att 
de också ändrat lite kring hur själva loggandet ska ske, att 
de relevanta delarna skall bevaras till nästkommande år.  
 
Karl Möllerberg yrkade på  
att i den sjätte att-satsen ta bort den sista meningen i §5:2, 
"Notera att länk för riktlinjen ska skickas med" 
 
och 
 
att i den fjärde att-satsen ta bort punktlistan.  
 
Sofie Liljewall frågade angående punkt 4. i §5 Metod hur 
det ska gå till, om utskottsansvarig skriver på som 
referens. Hon sade att i pHøset har de sponsansvariga 
som skriver på alla kontrakten och att det känns konstigt 
att hon ska stå som kontakt när hon inte har något med 
kontraktet att göra.  
 
Sofie Liljewall yrkade på  
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att i den femte att-satsen punkt 4. ändra från att 
"Utskottsledaren" till "Sponsansvarig" skriver på som 
referens. 
 
Hanna Sjöman sade att kan det inte finnas en poäng med 
att utskottsledaren skriver på för att den i slutändan är 
ansvarig för allt som sker. Hon sade att hon också kan 
tycka att det finns en poäng med det för att känns som att 
det blir mer officiellt än om sponssansvarig skriver på. 
Sofie Liljewall sade att som det ser ut nu är det ingen som 
skriver på, utan det står en kontaktperson från oss. Hon 
sade att det är konstigt om hennes namn står på den 
kopian som lämnas till företaget och att det är bättre om 
det är uppgifter till hennes pHøs ifall dem skulle ha några 
frågor. Sarah Nachemson Ekwall sade att hon är ganska 
säker på att utskottsledaren alltid står på avtalen. Hon sade 
att hon tror att de hade det så förra året inom 
Näringslivsutskottet, att den ena står som ansvarig och 
den andra står som kontakt. Hon sade att alla inom 
Näringslivsutskottet och Mässutskottet inte är 
kontaktansvariga men att man nog får hitta ett annat ord.  
 
Sofia Bengtsson sade att hon tycker att det just med 
pHøset är ett specialfall. Hon sade att det är tunga poster 
med mycket ansvar och att det kanske är skönt för 
företaget att ha uppgifterna till den sponsansvariga som de 
har träffat för att utskottledaren ändå inte skriver på.  Hon 
sade att det är bättre att ha uppgifterna till dem som är 
ansvariga härifrån på kontraktet om det är några frågor 
om kontraktet. Hon sade att hon tycker att man kan ha ett 
undantag för pHøset.  
 
Karl Möllerberg sade att i Mässutskottet förra året skrev 
de som var mässkontakter på utan problem och att 
motionärerna inte märkte det här förrän de började 
uppdatera riktlinjen.  
 
Hanna Sjöman sade att hon är lite dåligt insatt och sade att 
om utskottsledaren ändå inte skriver på så håller hon med 
om att det är rimligt att den som har kontakt med 
företaget står på kontraktet. 
 
Sofie Liljewall frågade om alla kommer kunna komma åt 
listan med vem som kontaktat företag och när. Hon 
frågade också hur man håller koll på det. Sarah 
Nachemson Ekwall sade att hon tror att de har skrivit det i 
motionen. Hon sade att när man kontaktat ska man höra 
av sig till Näringslivsansvarig så kommer den att briefa en. 
Hon sade att så fort man vet att man vill kontakta ett 
företag hör man med Näringslivsansvarig.  
 
Erik Apelqvist sade att det känns jätterimligt att 
utskottsledaren inte behöver stå på kontraktet och sade att 
pHøset 2019 inte skrev Linnea Gustafssons namn så de 
bröt också mot riktlinjen.   

 Casper Nisula, Karolina Eriksson 
Tordfgård och Erik Fajersson lämnade 
mötet klockan 18.20.  

 

  Sofie Liljewall sade att framförallt pHøset blir undantaget 
som Sofia Bengtsson säger. Hon sade att det känns 
konstigt om hon själv står på kontrakten och att det känns 
bekvämt att lämna detta på de ansvariga pHøsen. 
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 Sofie Ekelund lämnade mötet klockan 
18.21.  

 

  Sarah Nachemson Ekwall sade att hon skulle vilja yrka på 
att ändra till företagets kontaktperson eller kontaktperson 
från K-sektionen. Hon sade att annars kommer 
Näringslivsutskottet och Mässutskottet att bryta mot 
riktlinjen. Sofia Bengtsson sade att det bara är pHøset som 
skiljer sig. Hon sade att man hade kunnat ha utskottledare 
med undantag för pHøset. Sarah Nachemson Ekwall sade 
att om man tänker på det så var det inte utskottledare som 
sökte spons förra året. Hon sade att Sexmästeriet hörde av 
sig och att det var Vice Sexmästare för att han tidigare 
varit Näringslivskontakt. Hon sade att det kan vara en 
jättejobbig paragraf för att det kan att någon annan i 
utskottet än utskottsledaren som är driven att söka spons.  
 
Lisa Lindahl sade att det slängs lite med termen att ”skriva 
på”. Hon sade att utskottsledare inte får skriva på några 
avtal, utan att det endast är firmatecknare. 
 
David Bergman meddelade att han tyckte att det var ett 
skitnajs initiativ som blir mycket tydligare. Han sade att 
det var snyggt jobbat av motionärerna.  
 
Karl Möllerberg meddelade att det var fel att de skrivit 
upp Mässkontakter som referensen, utan att de skrivits 
som kontaktpersoner.  
 
Karl Möllerberg jämkade sig med Sofie Liljewalls yrkande.  
 
Sarah yrkade på  
 
att stryka ”utskottansvarig” i § 5.4 och istället skriva 
”funktionär på K-sektionen som har kontakt med 
företaget”. 
 
Sofie Liljewall drog tillbaka sitt yrkande.  
 
Mötet valde att ta att-satserna i klump. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

 Sarah Nachemson Ekwall lämnade 
mötet klockan 18.32. 

 

   
   
§ 18. Motion angående ändring av Riktlinje 

för Uthyrning av K-sektionens 
Inventarier (Bilaga 6.1–6.2) 
Föredragare: Ida Söderberg 
 

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 6.1–6.2.  
 
Alma Fahlén Hammar frågade att det som det står i 
motionen just nu är okej att låna datorn i ”ytterligare en 
vecka” om ingen annan vill låna den. Hon frågade om 
motionärerna tänkt på att detta innebär att man kan låna 
datorn två veckor i rad, vilket är väldigt länge och frågade 
om motionärerna tänkt på hur det blir om någon skulle 
vilja låna datorn under den tiden. Ida Söderberg svarade 
att det kanske är bättre att skriva ”ytterligare tid”. Hon 
sade att det finns ett Excelark som man kan fylla i och att 
tanken är att om datorn ej är bokad så ska du kunna få 
låna den. David Bergman svarade att det står i motionen 
att Styrelsedamot med PR-ansvar kan bestämma när det är 
någon annans tur.  
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Lucas Carlsson frågade om Prylmästaren kommer att vara 
involverad i utlåningen av datorn. Han sade att i riktlinjen 
står det att den är till för att förenkla arbetet för 
Prylmästeriet. David Bergman sade att det stämmer och 
att det kanske är otydligt men att det inte är funktionen av 
riktlinjen. Han sade att om man kollar på den här riktlinjen 
tänker man inte på om det är Prylmästeriet eller 
Sektionens inventarier och att det därför inte är något som 
behöver ändras.  
 
Alma Fahlén Hammar frågade om är lathunden blir fix av 
den här motionen eller om den får ändras när som helst.  
Erik Apelqvist svarade att det, som han tolkar 
formuleringen, bara står att det alltid ska finnas en. Ida 
Söderberg sade att tanken är att man ska ändra den om det 
tillkommer något.  
 
Erik Apelqvist sade att det känns schysst att skriva att den 
andra utlåningsveckan kan avbrytas om det finns någon 
som ansvarig anser har större prioritet. Ida Söderberg sade 
att tanken inte är att man ska låna den en vecka i taget, att 
en vecka är maxgränsen och att man därefter ska ta 
ställning om utlåningen ska förlängas. Hon sade att den 
kan brytas redan under första veckan. Erik Apelqvist sade 
att det kan vara bra att förtydliga för att det just nu bara 
står vem som har prioritet. Arvid Lillängen sade att det 
står max en vecka och att den ska lämnas tillbaka så snart 
som möjligt.  
 
Alma Fahlén Hammar sade att hon tycker att det står i 
riktlinjen att man ska kunna låna datorn två veckor i streck 
och att den meningen faktiskt betyder det.  
 
Erik Apelqvist frågade hur mycket datorn används och 
sade att han tror att han lånade den 5 dagar den första 
veckan. Han sade att det kan vara så att många vill låna 
datorn under korta perioder, vilket blir mycket ut och in. 
 
Sofie Liljewall frågade mötet om det finns möjlighet att 
göra låsta mappar så att inte alla kan kolla på allas grejer 
om man har något hemligt. Ida Söderberg sade att 
Cyberutskottet försöker lösa det men att en plan annars är 
att skaffa USB-minnen. 
 
Ida Söderberg sade att ändringen man kan göra är att den 
kan ändra genom dokumentet eller låser det.  
Erik Apelqvist sade att det känns som att man låser sig 
ganska mycket för att man som utskottsmedlem måste 
boka genom sin utskottsledare.  
 
Johan Hallbeck frågade hur motionärerna ställer sig till 
kring att alla medlemmar ska kunna använda 
sektionsdatorn. Han frågade om den bara är tänkt för 
sektionsgrejer. David Bergman svarade att den bara är till 
för sektionssaker. Karl Möllerberg sade att det i motionen 
också står att den inte ska användas för privat bruk. 

 Sophie Manner lämnade mötet 
klockan 18.57.   

 

  Hanna Sjöman yrkade på  
 
att i § 4.6 i andra stycket stryka och lägga till följande:  
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Datorn kvitteras ut av en utskottsledare eller medlem i 
Styrelsen. Datorn lånas genom att en firmatecknare 
kvitterar ut datorn från styrelserummet.  Detta gäller dock 
inte DaVinci, Photograph, Regisseur eller 
Cybermästare. Vid utlåning ska kvittenslapp för datorn 
fyllas i. Lösenord till datorn fås i samband med utlåning 
och står på kvittenslappen 
 
Ida Söderberg yrkade på  
 
att § 4.6 ändra "Datorn kan lånas i max en 
vecka åt gången, men skall återlämnas så snart som 
möjligt. Står ingen på tur kan datorn 
lånas i ytterligare en vecka." till "Datorn skall återlämnas 
så snart som möjligt. Styrelseledamot med PR-ansvar kan 
kräva att datorn återlämnas." 
 
David Bergman frågade Hanna Sjöman varför det står att 
Cybermästaren slipper kvittera ut datorn. Hanna Sjöman 
svarade så att Cybermästaren ska slippa behöva fylla i 
kvittenslappen och kvittera ut datorn till sig själv.  
 
Motionärerna jämkade sig med Hanna Sjömans yrkande.  
 
Mötet valde att ta att-satserna i klump.  
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
§ 19. Motion angående ändring av Riktlinje 

för Informationsspridning  
(Bilaga 7.1–7.2) 
Föredragare: Ida Söderberg 

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 7.1-7.2. 
 
Sofie Liljewall sade att inga utskottsinstagramar, som det 
ser ut nu, uppfyller kontonamnet som motionärerna 
skrivit som exempel. David Bergman sade att en mall inte 
är en riktlinje, även om riktlinjen refererar till mallen. Han 
sade att den inte behöver inte ändras på ett Protokollmöte, 
på grund av att det inte är ett styrdokument. Ida 
Söderberg sade att de är mycket medvetna om detta med 
kontonamn, men att en del var redan upptagna och att de 
ska kolla mer på det. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
§ 20. Motion angående revidering av budget 

för projektgruppen 
Jubileumskommittén (Bilaga 8) 
Föredragare: Emelie Wiklund och Bella 
Nielsen 

Emelie Wiklund föredrog motionen enligt bilaga 8.  
 
Hanna Sjöman frågade Lisa Lindahl hur jobbigt den 
föreslagna attesträtten kommer att bli för henne. Lisa 
Lindahl sade att det skulle bli jobbigt men att när hon 
knäckt koden kommer det gå bra.  
 
Hanna Sjöman sade att något som kan vara värt att tänka 
på är att motionärerna kan behöva göra lite jobb för att se 
till att attesträtten inte överskrids men att det var en 
välgenomtänkt attesträtt. Lisa Lindahl sade att tanken 
också är att ha separata budgetuppföljningar för spexet, 
balen med mera för att göra budgetuppföljningen enklare. 
 
Karl Möllerberg frågade hur säkra motionärerna är på att 
fakturan från Tegners kommer just den veckan de tänkt. 
Emelie Wiklund sade att de inte säkert kan veta när men 
att de tog med den i budgeten för att den utgiften inte är 
oväntat. Hanna Sjöman sade att oavsett när så behöver 
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motionärerna ha med den och att det hade varit skevt om 
de satt en stor summa som attesträtt en längre period.  
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

 Hanna Sjöman yrkade på  
 
att ta paus i 10 minuter.  
 
Mötet valde att bifalla Hanna 
Sjömans yrkande.  
 
Mötet ajournerades klockan 19.14.  
 
Emelie Wiklund lämnade mötet under 
pausen. 
 
Mötet återupptogs klockan 19.24.  

 

   
§ 21. Verksamhetsplaner  
   
 a. Sektionen (Bilaga 9.1) 

Föredragare: David Bergman 
David Bergman föredrog motionen enligt bilaga 9.1.  
 
Hanna Sjöman sade att hon hade en tanke angående 
SVS/Brunnshög. Hon sade att det är en fråga som inte 
Sektionen kan driva utan måste drivas av Styrelsen. David 
Bergman sade att det motionärerna tänkte var främst att 
man som Sektionsmedlem skulle bli informerad. Sofie 
Liljewall frågade om det inte är SrBK som är involverade. 
Hanna Sjöman sade att man behöver ha en person som 
driver frågan och att det kan vara bra att inte blanda in fler 
personer. Hon sade att Styrelseledamot med 
Utbildningsansvar och SrBK-ordförande jobbar nära med 
frågan men att oftast finns det bara en plats på möten och 
workshops där frågan diskuteras. Josefin Nordqvist sade 
att det kan vara svårt att utvärdera och mäta frågan. 
 
David Bergman yrkade på  
 
att stryka meningen ”Att Sektionen ska informeras om och 
engagera sig aktivt i SVS/Brunnshögsfrågan” från 
verksamhetsplanen.  
 
Motionärerna jämkade sig med David Bergmans yrkande.  
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
 b. Alumniutskottet (Bilaga 9.2) 

 Föredragare: Kajsa Wahlgren 
Kajsa Wahlgren föredrog motionen enligt bilaga 9.2.  
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
 c. Bioteknikansvariga (Bilaga 9.3) 

Föredragare: Maria Thurfjell 
Maria Thurfjell föredrog motionen enligt bilaga 9.3.  
 
David Bergman yrkade på 
 
att lägga till att-satsen "att styrelsen 2020 bifaller ovan 
verksamhetsplan i sin helhet". 
 
Maria Thurfjell jämkade sig med motionären. Tova Lindh 
befann sig utomlands och kunde därför inte jämka sig.  
 
David Bergmans yrkande ställdes mot originalförslaget.  
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  ____ ____ ____ ____ 

Mötet valde David Bergmans yrkande framför 
originalförslaget. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

 Maria Thurfjell lämnade mötet 
klockan 19.41.  

 

   
 d. Ceremoniutskottet (Bilaga 9.4) 

 Föredragare: Erik Apelqvist 
Erik Apelqvist föredrog motionen enligt bilaga 9.4. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

 Erik Apelqvist lämnade mötet klockan 
19.43.  

 

   
 e. Cyberutskottet (Bilaga 9.5)  
 Föredragare: Ida Söderberg Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 9.5.  

 
Hanna Sjöman frågade om punkten att täcka fler event är i 
jämförelse med Informationsutskottet. Ida Söderberg sade 
att Cyberutskottet vill använda Photographerna mer. 
Hanna Sjöman sade att som punkten står nu kan det vara 
svårt att i slutet av året säga att utskottet lyckats, i 
förhållande till vad. Hon sade att det kanske är bättre att 
skriva att så många event som möjligt ska täckas. Ida 
Söderberg sade att det var sant och frågade om det är 
viktigt att det står så eller om det bara är för utskottets 
skull. Sofia Bengtsson svarade att det bara är för utskottets 
skull, att det underlättar för er utvärdering.  
 
Hanna Sjöman sade att man kanske hade kunnat skriva att 
utskottet ska täcka majoriteten av eventet. Johan Hallbeck 
sade att då får man mycket krav på sig för det finns många 
event. David Bergman sade att man också kan göra så att 
när utskottet utvärderar mer förtydliga vad de menar.  
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
 f. Idrottsutskottet (Bilaga 9.6) 

Föredragare: Frida Knutsson 
Frida Knutsson föredrog motionen enligt bilaga 9.6. 
 
Hanna Sjöman sade att det i den första punkten står att 
utskottet ska samarbeta med en sektion och att hon istället 
hade velat att det står minst en sektion minst en gång. Hon 
sade att om utskottet samarbetar med exempelvis pHøset 
och Kafémästeriet samarbetar de med minst ett utskott 
minst en gång.  
 
Kajsa Wahlgren sade att om man hade samarbetat med två 
utskott hade man ju fortfarande samarbetat med ett. Sofie 
Liljewall sade att anledning är för att Styrelsen ska kunna 
ha med resultatet i verksamhetsberättelsen. 
 
David Bergman sade att det finns inga regler för hur man 
gör eller följer upp målen. Han sade att det i Riktlinje för 
Verksamhetsplaner står att syftet är att få utskott att tydligt 
tänka på vad dem vill göra under året och inte vad som 
strikt får komma med i verksamhetsberättelsen. Hanna 
Sjöman sade att om man tolkar ett annat utskott i singular 
har man inte uppfyllt sitt mål för det står att allt under 
eller över är fel och att det därför är bra att vara konkret. 
Arvid Lillängen sade att han ser det som ett sätt att 
förbättra sin egen verksamhet och att den exakta stavelsen 
inte är superviktig. Han sade att man senare kan skriva en 
kommentar på det till sin verksamhetsberättelse. 
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  ____ ____ ____ ____ 

 
Kajsa Wahlgren sade att hon tycker som innan att då har 
man uppfyllt det. Hedda Jacobsen sade att om ingen har 
jättestarka känslor om det kanske vi kan skriva med det 
och sedan gå vidare.  
 
Frida Knutsson ändringsyrkade på  
 
att ändra den första punkten till ”Samarbeta minst med 
annan sektion minst en gång”. 
 
och 
 
att ändra den andra punkten till ”Samarbeta minst med ett 
annat utskott på K-sektionen minst en gång”. 
 
Mötet valde att ta att-satserna i klump. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.   

 Frida Knutsson lämnade mötet 
klockan 19.58.  

 

   
 g. Informationsutskottet (Bilaga 9.7) 

 Föredragare: Adam Jacobsson Trönndal 
Karl Möllerberg föredrog motionen enligt bilaga 9.7.  
 
Hanna Sjöman sade att det står att Orbitalen ska skickas ut 
till samtliga studenter varje vecka och sade att ha måndag 
som utskicksdag kanske är svårt. Hon sade att med 
nuvarande formulering så ska Orbitalen skickas varje 
måndag, även under tentaperioder och lov. Hon sade 
också att i och med att Ordförande ska gå igenom och 
godkänna materialet finns det inte utrymme för misstag. 
Hon sade att man kanske kan skriva att 
Informationsutskottet ska sträva efter att skicka ut på 
måndagar. Sofie Liljewall sade att det känns svårt att 
uppfylla på grund av att Kåren ibland skickar ut 
jättesnabbt eller ibland inte.  
 
Hedda Jacobsen frågade om alla får den och sade att hon 
själv inte står med på maillistan. Kajsa Wahlgren sade att 
man väl själv har valt om man vill få den eller inte. 
 
David Bergman sade att Adam Jacobsson Trönndal inte 
här och att om han vill revidera verksamhetsplanen på 
kommande protokollmöten kan han göra det om de inte 
uppfyller målet. Han sade att det kanske inte gör något om 
målet inte uppfylls. Alma Fahlén Hammar sade att det väl 
är jättebra om man misslyckas för att Styrelsen då har 
något att skriva om i verksamhetsberättelsen. Hon sade att 
allt inte behöver vara perfekt och att man då kan sikta 
lägre nästa år. Hanna Sjöman sade att detta är ett mål som 
de garanterat kommer att misslyckas med och att det 
känns fel att rösta igenom en sak som säkert kommer att 
misslyckas. David Bergman sade att då ses det tydligt i 
verksamhetsberättelsen att man kanske borde ändra till 
nästa år. Hanna Sjöman sade att det beror på att hur nästa 
Styrelse gör och om man läser tidigare års 
verksamhetsplaner. 
 
Sofie Liljewall sade att är det inte bättre att motionären 
kan ta ställning till det här när han får protokollet. 
Hanna Sjöman sade att vi kan skicka in ett yrkande och 
rösta igenom det.  



  Protokollmöte 2 
                   Protokoll (14) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

 
Hanna Sjöman yrkade på 
 
att i målet för Orbitalen ta bort överstruken text och lägga 
till den gulmarkerade enligt:  
 
Orbitalen ska i största möjliga mån skickas ut 
till samtliga studenter på Sektionen på måndag varje 
vecka under läsåret med undantag för tentaperioder.  

Hanna Sjömans yrkande ställdes mot originalförslaget.  

Mötet valde Hanna Sjömans yrkande framför 
originalförslaget.  

Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  
   
 h. Kafémästeriet (Bilaga 9.8) 

 Föredragare: Josefin Nordqvist 
Josefin Nordqvist föredrog motionen enligt bilaga 9.8.  
 
Josefin Nordqvist yrkade på  
 
att under punkten om att kartlägga funktionärskaffe byta 
ut ordet ”ska” till ordet ”måste” samt lägga till ”och inte 
de fredagar då kaféet inte håller öppet.” i slutet av 
meningen ”Detta ska inte mätas varje fredag utan minst 3 
gånger per månad, dock enbart de månader som ingår i 
läsperioder” 
 
och 

 
att under punkten om att Kafémästeriet ska vara mer 
miljövänliga ändra texten ”möjliggöra att kunna låna kopp 
istället för att använda en engångsmugg” till ”möjliggöra 
att kunna låna kopp, tallrik och bestick istället för att 
använda engångsprodukter” 

och 

att under punkten om att Kafémästeriet ska vara mer 
miljövänliga byta ut ordet ”muggar” till ”engångsmuggar” 
i följande mening: ”kartlägga hur många muggar som 
generellt går åt för att kunna lägga upp mål för 
förbrukningen inför kommande år” 

och 

att under punkten om att Kafémästeriet ska motta förslag 
till nya märken byta ut ordet ”eller” till ”och/eller” samt 
att ta bort ordet "antingen" i meningen ”Kafémästeriet ska 
motta förslag till nya märken från sektionen genom 
antingen minst en tävling eller en förslagslåda” 
 
och 
 
att under punkten om att Kafémästeriet ska motta förslag 
till nytt utbud byta ut ordet ”eller” till ”och/eller” samt att 
ta bort ordet "antingen" i meningen ”Kafémästeriet ska 
motta förslag från sektionen till nytt utbud i kaféet genom 
antingen minst en tävling eller en förslagslåda”   
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  ____ ____ ____ ____ 

Alexandra Billett meddelade att Josefin Nordqvist är en 
hjälte som tar det här så seriöst och har lagt ner tid på det 
här.  
 
Mötet valde att ta att-satserna i klump. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

   
 i. Kommando Gul (Bilaga 9.9) 

Föredragare: Hedda Jacobsen 
 

Hedda Jacobsen föredrog motionen enligt bilaga 9.9. 
 
Hanna Sjöman sade att angående de event som 
motionären skrivit med i verksamhetsplanen så måste 
exakt dem genomföras. Hon frågade om det finns någon 
på Kåren som kan hålla i Sångarstriden. Hon sade att 
motionären låser sig lite när hon skriver ut namnen på 
eventen, exempelvis Mystery Event hade man svårt att 
hitta lokal till förra året. Kajsa Wahlgren frågade att om 
man skrivit alla och om man missar en har man alltså 
missat hela punkten. Hanna Sjöman sade att då är det 
bättre att rada upp dem i egna punkter. Johan Hallbeck 
sade att i verksamhetsberättelsen kan man väl skriva vad 
man uppfyller, om man skulle genomföra fyra av fem. 

 Ida Söderberg och Josefin Nordqvist 
lämnade mötet klockan 20.14. 

 

  Sofia Bengtsson sade att hon också är inne på att 
motionären kan ha kvar det som det är. Hon sade att hon 
tycker att det är tydligt nog.  
 
Hedda Jacobsen sade att hon ju hade kunnat stryka 
punkten också för att det finns en om att ha minst tre 
event. Johan Hallbeck sade att man kan ha kvar målet av 
anledningen att eventen har specifika poster i utskottets 
budget. Hanna Sjöman sade att man måste revidera 
budgeten om event som inte blivit av finns i budgeten.  
 
Hedda Jacobsen yrkade på  
att ta bort den första punkten bland de konkretiserade 
målen.  
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
 j. Mässutskottet (Bilaga 9.10) 

Föredragare: Malin Strandmark 
Malin Strandmark föredrog motionen enligt bilaga 9.10. 
 
Mötet valde att bifalla motionen.  

   
 k. Näringslivsutskottet (Bilaga 9.11) Karl Möllerberg föredrog motionen enligt bilaga 9.11.  
 Föredragare: Sara Magnusson  
   
 Hedda Jacobsen lämnade mötet 

klockan 20.22. 
 

  Karl Möllerberg yrkade på  
 
att i den åttonde punkten i Näringslivsutskottets 
verksamhetsplan lägga till den gulmarkerade texten enligt: 
 
Näringslivsutskottet ska uppmana medtagandet av egna 
bestick under alla lunchföreläsningar för att minska 
användandet av engångsartiklar. 

 Malin Strandmark lämnade mötet 
klockan 20.25.  

 

  Karl Möllerbergs yrkande ställdes mot originalförslaget.  
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  ____ ____ ____ ____ 

Mötet valde Karl Möllerbergs yrkande framför 
originalförslaget. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
 l. pHøset (Bilaga 9.12) 

Föredragare: Sofie Liljewall 
Sofie Liljewall föredrog motionen enligt bilaga 9.12. 
 
Johanna Leth frågade om pHøset kunde sätta målet att 
Sexmästeriet ska hålla två stycken sektionsöverskridande 
sittningar. Sofie Liljewall svarade att det hon tänkt är att 
eftersom det är hon som förhandlar fram dem 
sektionsöverskridande sittningarna och att eftersom man 
velat ha lika många som föregående år fick det vara med.  
 
Hanna Sjöman frågade om pHøset kan tänka sig att lägga 
upp Elias Carlsson affisch på hemsidan så att den når alla 
Sektionens medlemmar. Sofie Liljewall svarade att den nog 
kommer att hamna i Gallien och eventuellt på Instagram 
och att den kommer nog vara för ful för att 
Cyberutskottet ska vilja lägga upp den på hemsidan. 
 
Hanna Sjöman håller med om att det känns konstigt att 
pHøset har ett mål som bara rör Sexmästeriet. Lucas 
Carlsson sade att Prylmästeriet har en liknande sak i sin 
verksamhetsplan som berör Cyberutskottet, ett mål om att 
en sak ska hända på hemsidan. 
 
Sofie Liljewall sade att Sexmästeriet inte kan uppfylla det 
målet utan henne ändå så hon vill ändå ha med i pHøsets 
verksamhetsplan. Hon sade att pHøset ser till så att det 
händer för nollorna.  
 
Johan Hallbeck sade att det man skulle kunna ändra det till 
att det ska hållas, oavsett vem som håller i det. Arvid 
Lillängen sade att man också skulle kunna skriva att man 
genom Øverphøskollegiet ska ge Sexmästeriet möjlighet 
att hålla i två sektionsöverskridande sittningar.  
 
David Bergman frågade hur Johanna Leth kände. Johanna 
Leth svarade att hon inte har någon åsikt och att 
Sexmästeriet kommer att hålla i sittningarna men att hon 
reagerade på målet.  
 
Hanna Sjöman sade att man ju kan skriva att pHøset med 
hjälp av Sexmästeriet ska hålla i sittningarna så får 
Sexmästeriet cred för att dem anordnar sittningarna och så 
blir det tydligt att båda parter är involverade. 
 
Sofie Liljewall ändringsyrkade på  
 
att under punkten "Event under nollningen" ändra punkt 
5 till pHøset ska med hjälp av Sexmästeriet hålla minst två 
sektionsöverskridande sittningar/eftersläpp. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

   
 m. Prylmästeriet (Bilaga 9.13) 

Föredragare: Lucas Carlsson 
Lucas Carlsson föredrog motionen enligt bilaga 9.13. 
 
Sofia Bengtsson sade att hon tycker att verksamhetsplanen 
är bra som den är nu och att målet angående hemsidan 
inte är något man behöver hänga upp sig på.  
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  ____ ____ ____ ____ 

Alexandra Billett sade att det var jättekul att Prylmästeriet 
tagit till sig miljömålen. Hon sade att många av de 
Skyddsutskottet har satt är väldigt ambitiösa och att små 
steg som detta ger små steg nästa år som leder till stora 
steg. 
 
Mötet valde att bifalla motionen.   

   
 n. Sexmästeriet (Bilaga 9.14) 

Föredragare: Johanna Leth 
Johanna Leth föredrog motionen enligt bilaga 9.14. 
 
Hanna Sjöman sade att hon undrade över första punkten, 
att ge en representativ bild av Sexmästeriet. Hon frågade 
om utskottet har tänkt konkret på hur de ska göra. 
Johanna Leth svarade att de tänkte på det när de skrev 
målet och att hon inte kommer på exakt hur just nu. 
Hanna Sjöman frågade om utskottet kommer att kunna 
utvärdera målet. Johanna Leth svarade att hon ärligt inte 
vet. Johan Hallbeck frågade om det kanske kan vara så att 
man vill undvika saker som när Dying blev väldigt 
uppmärksammat. Johanna Leth svarade det och att pusha 
på det arbetet utskottet utför.  
 
David Bergman frågade om utskottet har tänkt på att 
komma överens om något och sätta sig ner och skriva ”så 
här beter vi oss under nollningen, utåt, och mot varandra”. 
Johanna Leth svarade att de inte har gjort det än, att de 
ville att alla skulle jobba lite innan.  
 
Arvid Norberg sade att de i valberedningen kommer att 
sitta och uppdatera hemsidan och skriva representativa 
utskottsbeskrivningar.  
 
Sofie Liljewall sade till Johanna Leth att pHøset jättegärna 
för en dialog med Sexmästeriet angående vilken bild 
utskottet ger under nollningen så att pHøset också kan 
hjälpa Sexmästeriet och avlasta dem.  
 
Hanna Sjöman sade att man skulle kunna ha med något 
om att Sexmästeriet inom utskottet ska ta fram hur man 
ska bete sig. Johanna Leth sade att det värsta som kan 
hända är att utskottet inte uppnår målet och att hon inte 
har lagt ner tid på att dela upp den punkten i mindre 
punkter utan att det var något Sexmästeriet ville göra, att 
det är därför det är nedskrivet. 
 
Hanna Sjöman sade att hon personligen tycker att det är 
en väldigt bra punkt. Hon sade att det är att föredra att ha 
kvar den och inte kunna utvärdera den än att ta bort den. 
Hon sade också att ge en representativ bild borde gälla 
hela året och inte bara under nollningen.  

 Lucas Carlsson lämnade mötet 
klockan 20.45 

 

  Johanna Leth sade att det känns viktigt att man vet vad 
man ger sig in på när det är dags att börja söka poster.  
 
Hanna Sjöman yrkade på  
 
att i verksamhetsplanens första punkt lägga till den 
gulmarkerade texten enligt: 
 
Att ge en representativ bild av Sexmästeriet framför 
allt under nollningen. 
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  ____ ____ ____ ____ 

 
Johanna Leth jämkade sig med Hanna Sjömans yrkande.  
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
 o. Skyddsutskottet (Bilaga 9.15) 

Föredragare: Alexandra Billett 
Alexandra Billett föredrog motionen enligt bilaga 9.15.  
 
Alma Fahlén Hammar sade att hon tyckte att det var 
många roliga mål i verksamhetsplanen och att hon särskilt 
gillade målet angående att menssäkra toaletter.  
 
Sofia Fureby sade att man i Likabehandlingskollegiet just 
nu samtalar om riskfyllda evenemang.  
 
Mötet valde att bifalla motionen.   

   
 p. Studiemästeriet (Bilaga 9.16) 

Föredragare: Emelie Jansson 
Emelie Jansson föredrog motionen enligt bilaga 9.16.  
 
Emelie Jansson ändringsyrkade på  
 
att ändra ”Källsortera allt avfall från våra evenemang” till 
”Källsortera avfallet från våra evenemang i största möjliga 
mån”. 
 
och 
  
att ändra ”Anordna minst ett evenemang för de 
internationella studenterna per termin” till ”Anordna 
minst två evenemang för de internationella studenterna 
per termin” 
 
och 
  
att ändra ”Ha minst ett samarbete med ett annat utskott” 
till ”Ha minst ett samarbete med ett eller flera andra 
utskott” och att ändra ”Ha minst ett samarbete med en 
annan sektion” till ” Ha minst ett samarbete med minst en 
annan sektion” 
  
Mötet valde att ta att-satserna i klump. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

   
   
 q. Studierådet (Bilaga 9.17) 

Föredragare: Sofia Fureby 
Sofia Fureby föredrog motionen enligt bilaga 9.17.  

   
 Emelie Jansson lämnade mötet 

klockan 20.57.  
 

  Mötet valde att bifalla motionen. 
   
 r. Styrelsen (Bilaga 9.18) 

Föredragare: David Bergman 
David Bergman föredrog motionen enligt bilaga 9.18. 
 
Hanna Sjöman yrkade på 
 
att i Styrelsens verksamhetsplan under Kåren lägga till 
följande punkt: 
 
Att Styrelseledamot med Utbildningsansvar ska engagera 
sig aktivt i SVS/Brunnshögsfrågan och ansvarar för att 
Sektionen ska informeras löpande.  
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  ____ ____ ____ ____ 

Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  
   
 s. Valberedningen (Bilaga 9.19) 

Föredragare: Arvid Norberg 
Arvid Norberg föredrog motionen enligt bilaga 9.19. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
§ 22. Rapport från (Bilaga 10)  
   
 a. Styrelsen  
   
 b. Alumniutskottet 

 
 

 c. Ceremoniutskottet   
   
 d. Cyberutskottet  
   
 e. Idrottsutskottet  
   
 f. Informationsutskottet  
   
 g. Kafémästeriet  
   
 h. Kommando Gul  
   
 i. Mässutskottet  
   
 j. Näringslivsutskottet  
   
 k. pHøset  
   
 l. Prylmästeriet  
   
 m. Sexmästeriet  
   
 n. Skyddsutskottet  
   
 o. Studiemästeriet  
   
 p. Studierådet  
   
 q. Valberedningen  
   
 r. Inspector  
   
 s. Kåren 

 
 

 t. Revisorer  
   
 u. Her Tech Future  
   
 v. Jubileumskommittén   
   
 w. K-sektionens Dansgrupp  
   
 x. Labbrock Arvid Norberg läste upp Labbrocks rapport.  

 
Hanna Sjöman meddelade att hon tyckte att Labbrocks 
rapport var den bästa som någonsin skickats in.  

   
§ 23. Övriga frågor  Inga övriga frågor anmäldes. 
   
§ 24.  Beslutsuppföljning (Bilaga 11) David Bergman yrkade på  
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  ____ ____ ____ ____ 

 
att stryka punkt 1 då den anses avklarad.   
 
Mötet valde att stryka punkt 1 i beslutsuppföljningen.  

   
§ 25.  Nästa Styrelsemöte David Bergman informerade att nästa Protokollmöte 

kommer att hållas den 1 april klockan 17.15 i Marie Curie 
på Kemicentrum och att handlingsstopp är den 13 mars. 

   
§ 26.  OFMA Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens Styrelses andra Protokollmöte 
avslutat klockan 21.09. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
David Bergman      Alma Fahlén Hammar   
Ordförande      Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Hanna Sjöman      Kajsa Wahlgren   
Justerare       Justerare 
 



  Protokollmöte 3 
Bilaga 3 hej 

____ ____ ____ ____ 

(1) 

Rapport från Visionärt möte 

Protokollmöte 3, 2020 
   
 
 
På den Fössta tossdan i mass (5 mars) hade Styrelsen sitt första Visionära möte för året. 

 
Då detta var vårt första Visionära möte för året så hölls frågeställningarna väldigt öppna för att vi skulle kunna 
bilda oss en uppfattning om var vi som sektion står idag och vilken riktning vi vill leda Sektionen åt. Därför 
gav inte detta mötet jättemycket konkreta saker att jobba på men vi fick fram en övergripande bild av 
Sektionen och planen är att på kommande visionära möten diskutera lite mer konkreta saker som är enklare 
att jobba med. 
 
Mötet inleddes med en analys av Sektionens styrkor, svagheter, möjligheter, och hot, en så kallad ”SWOT-
analys”. I diskussionen så definierades styrkor och svagheter som det som finns internt inom sektionen och 
möjligheter och hot som saker som involverar externa aktörer. Sammanfattning av SWOT-analysen samt de 
andra frågorna som diskuterades finns nedan. 
 
Styrkor:  

Starkt engagemang och högt söktryck 
Stark förbättringskultur, man vill göra saker och ting bättre än förra året 
Omtänksamma medlemmar, både mot varandra men även mot framtidens Sektion 

Svagheter: 
Eskalering av verksamhet och konstant förbättring kan leda till att engagemang blir avskräckande då 
det kräver mer tid och energi. 
Lägger funktionärer för stor press på sig själva, eller får för stor press lagd på sig från Styrelsen, så kan 
det leda till stress och att engagemanget inte känns kul. 
Vissa styrdokument är utdaterade och omotiverat specifika, vilket ibland skapar problem snarare än 
hjälper verksamheten. 

Möjligheter: 
Många äldre studenter slutar engagera sig efter 3an, de utgör då en outforskad målgrupp. Relativt få 
medlemmar som inte själva är funktionärer eller pHaddrar kommer på events, även detta är en 
outforskad målgrupp. 
Stark uppgång inom alumniverksamhet i koppling till jubileum kan ge möjlighet till ökad 
näringslivsverksamhet och ökat resursflöde/samarbete. 
K har en relativt bra relation med TLTH, denna kan förbättras för att få inflytande hos och hjälp från 
kåren, samt gynna kåren på sikt då ökat samarbete kan leda till förbättrad image för kåren hos K. 

Hot: 
Lokalproblem och brist på yta, vi hade kunnat utöka verksamheten om vi hade mer yta. 
Lagändringar och påtryckningar från myndigheter kan ställa till problem, till exempel som när GDPR 
kom. 
Lågt söktryck hos TLTH kan göra att Sektionen inte kan vända sig till dem för stöd om söktrycket 
sjunker så mycket att det skapar stora problem hos TLTH centralt. 

 
Med avstamp i denna analys diskuterade Styrelsen hur verksamheten bör bedrivas för att utnyttja Sektionens 
styrkor på ett sådant sätt att svagheter kompenseras för, möjligheter tas tillvara på, och hot förebyggs. 
Styrelsen kom fram till följande initiativ, många av dessa rör mest Styrelsen, men många av initiativen kan 
även utskott jobba aktivt med. 
 
Konkreta initiativ: 



  Protokollmöte 3 
Bilaga 3 hej 

____ ____ ____ ____ 

(2) 

Se över styrdokument, arbeta för att innebörden blir tydligare medan specifika krav blir mer flexibla.  
Uppmana till och gör det lättare att ta initiativ och starta projekt 
Effektivisera vår förrådsyta så att vi kan bedriva så mycket verksamhet som möjligt, förvandla 
anläggningstillgångar till likvida tillgångar (dvs sälj saker vi inte använder) 
Kommunicera aktivt kring hur man engagerar sig och påverkar genom t.ex. motioner. 

 
 
Abstrakta initiativ 

Bygg en bra relation med M och I så att tillvaron på KC blir trevlig 
Utöka möjligheterna för icke-funktionärer att känna sig inkluderade 
Omvärdera vårt förhållningssätt gentemot internationella medlemmar för att kunna bedriva 
verksamhet på ett sätt som får dem att vilja engagera sig 
Undersöka införskaffande av stadigvarande serveringstillstånd i Gallien 
 

Hur skall Sektionen se ut om 5 år? 
Sektionsandan och traditioner skall bevaras 
Gallien skall ha mer “själ” än i dagsläget 
Mer fokus skall läggas på studieverksamhet, gärna på så sätt att studenterna själva jobbar med 
utbildning, t.ex. genom att föreläsare bjuds in för att hålla informativa lunchföreläsningar som t.ex. 
Biohacking eller kärlekens kemi som gjorts förut. 
Sektionen skall ha en bättre relation med huset och institutionerna, så att de inte tänker på oss endast 
när vi ber om något eller ställer till problem. Sektionen skall upplevas vara en positiv närvaro på KC. 
 

Hur skall Sektionen arbeta för att nå dessa långsiktiga mål? 
Även om det är en bra grej att hitta på nya traditioner och bygga på gamla, så skall kärnan i 
evenemang som Lära Känna och Kalibreringen bevaras. 
Sektionen skall ta fler initiativ till representation mot resten av huset, t.ex. bjuda administrativa 
enheten på fika som blir över efter möten eller när KM har bakat, eller efter sittningar. 
Om relationen förbättras så blir möjligheterna att inreda Gallien och ge den själ bättre. 

 
 
 
 
 
 

 
_________________________________   _________________________________  
David Bergman, Ordförande 2020    Johan Hallbeck, Styrelseledamot med  
       utbildningsansvar 
 
Lund, 13 mars 2020     Lund, 13 mars 2020    
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Ändring av Riktlinje för 

Informationsspridning 

Protokollmöte 3, 2020 
   

 

Bakgrund 

Årets krabbofixer vill ändra vilken domän som används som adress till Sektionens hemsida från 

www.ksek.se till www.ksektionen.se. Detta eftersom en ny hemsida för tillfället håller på att byggas upp på 

www.ksektionen.se och motionärerna anser att det blir betydligt mindre jobb att ändra vilket domän som 

används i Sektionens riktlinjer, än att flytta över hemsidan från www.ksektionen.se till www.ksek.se.  

 

Motionärerna tror även att www.ksektionen.se är en adress som är lättare att hitta till för personer som 

inte pluggar här, än vad www.ksek.se är eftersom detta är en förkortning. Vi tror i övrigt inte att ett byte 

av domännamn skulle påverka hur lätt det är att hitta till hemsidan eller trafiken till hemsidan på något vis.  

 

Eftersom Sektionen redan äger domänen www.ksektionen.se behövs ingen investering för ändringen. Vi 

vill även fortsätta äga domänen www.ksek.se så att ingen annan kan använda det, samt för att kunna 

vidarebefordra www.ksek.se till www.ksektionen.se. Det vill säga, om någon går in på www.ksek.se,  

kommer de automatiskt omdirigeras till www.ksektionen.se.  

 

Yrkande 

 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna 
 

att 

i Riktlinjer för Informationsspridning § 6 Hemsidan, stryka den överstrukna 
och lägga till den gulmarkerade texten: 
Webbadressen till Sektionens hemsida är www.ksek.se  www.ksektionen.se.  

 

Förutom www.ksek.se www.ksektionen.se finns det en KULA-specifik hemsida, 

www.kula.ksek.se www.kula.ksektionen.se, där Mässutskottet ansvarar för att 

innehållet uppdateras. Det finns även en nollningshemsida, www.nollning.ksek.se 

www.nollning.ksektionen.se, där pHøset ansvarar för att innehållet uppdateras. 

Cyberutskottet ansvarar för att hantera hemsidorna, och att hemsidorna 

fungerar. 
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________________________________                                               

Linnea Gustafsson, Krabbofix 2020 

Lund, 11 mars 2020 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ida Söderberg, Cybermästare 2020 

Lund, 11 mars 2020

 

 

__________________________________ 

Karl Langsér, Krabbofix 2020 

Lund, 11 mars 2020  
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Uppdatering av Riktlinje för Krishantering 

Protokollmöte 3, 2020 
   

 

 

Sammanfattning 

Då Sektionen har en ny Vice Ordförande bör kontaktuppgifterna i denna riktlinje uppdateras. 

 

Bakgrund 

Eftersom Casper Nisula har tagit över posten som Vice Ordförande bör Riktlinjen för Krishantering 

uppdateras med korrekta uppgifter. Detta är i princip bara en administrativ ändring av riktlinjen, nothing 

to see here. 

 

Yrkande 

 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären   

 

att 

Under §7 Kontaktuppgifter 2020 ta bort det överstrukna och lägga till det 

gulmarkerade:  

 

Namn Funktion Mail Telefon 

David Bergman Ordförande ordf@ksek.se 0737 425589 

Hanna Sjöman 

Casper Nisula 

Vice Ordförande viceordf@ksek.se 0760 092853 

0762 130955 

Jörgen Nilsson Husprefekt jorgen.nilsson@kc.lu.se +46 46 222 83 33 

Informationsdisken Informationsdisk information@kc.lu.se 046-222 83 49 

Securitas Väktare  046-222 07 00 

Mikael Ahlgren Drifttekniker mikael.ahlgren@akademiskahus.se 046-31 14 53 

Hans Häger Drifttekniker hans.hager@akademiskahus.se 046-31 14 55 

 

 

 

 

 

_________________________________  

David Bergman, Ordförande 

 

Lund, 2020-03-12 

 

 

 

 

 

 

mailto:ordf@ksek.se
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Rapporter 

Protokollmöte 3, 2020 
   
 
Styrelsen 
Sedan senaste rapporten har Styrelsen varit på styrelseutbildning ordnad av TLTH, vi har tagit våra 
funktionärsfoton. Vi har hållt i årets tredje nämndmöte, där Alma Fahlén Hammar, Sekreterare, gick 
igenom hur man skriver en motion på bästa och enklaste sätt för nämnden. Vi har arbetat med 
verksamhetsplaner för både Styrelsen och Sektionen, och Ordföranden och varje Styrelsemedlem har haft 
utvärderingssamtal. Vi har även hållt i Protokollmöte 2, där mycket spännande saker hände, bland annat 
spikades årets verksamhetsplaner. 
 
Det har framkommit att Kemicentrums Husprefekt, Jörgen Nilsson, har blivit akut omplacerad vilket 
betyder att vi just nu inte har en husprefekt på KC, Ordförande har haft möte med Inspector om detta så 
att vi kan fortsätta ha en smidig dialog med huset. Vi har även haft ett visionärt möte där vi diskuterade 
Sektionens nuvarande läge och framtid, mer om det i egen punkt på dagordningen. Halva Styrelsen kunde 
närvara på G-punkt, ett event ordnat av W-Styrelsen den 8/3 där vi fick chans att umgås och lära känna 
varann. Vi har slutligen även kallat till extrainsatt Sektionsmöte där Hanna Sjöman blev entledigad från 
Vice Ordförandeposten, och Casper Nisula blev vald till ny Vice Ordförande. 
 
Ordförandekollegiet 
Har haft möte tillsammans med ÖPK, där vi hade en workshop om nollning. Vi talade även en del om 
Corona, och Kårordförandes budskap där var att vi skall följa TLTHs direktiv, eftersom att de har ett nära 
samarbete med LTH och för att vi ligger inom deras organisation, och för att undvika förvirring och 
ytterligare komplikationer som följd skall vi tills vidare fortsätta med ordinarie verksamhet. 
 
Vice Ordförandekollegiet.  
 
Pengakollegiet 
Har haft möte där de framförallt diskuterade Bokföring.  
 
Alumniutskottet 
Homecomingsittningen planeras för fullt. Vi har skickat ut inbjudan och påminnelse till Alumnerna samt 
haft möte med sexet och diskuterat hur vi ska dela upp arbetet. Marknadsföring har skett på Facebook 
och Bonsai samt poster i Gallien som är uppsatt. 
 
Planeringen inför Soffpanelen går också framåt. Vi har skickat ut förfrågan till Alumnerna ifall de kan 
delta och plockat ut en handfull av dem som kommer få delta. Vi har kontaktat olika restauranger för att 
kunna bjuda studenterna på lunch under detta event samt bokat lokal. 
 
Kollegiet 
Inget har hänt. 
 
Ceremoniutskottet 
Sedan förra PM har Ceremoniutskottet hanterat samtliga medaljnomineringar och är helt färdiga 
med processen för förtjänstmedaljer. Vi har även skickat ut formulär för funktionärsmedaljer och 
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håller just nu på att samla in information om detta. Inom den närmsta framtiden ligger det framför 
oss att skapa samtliga diplom och färdigställa medaljerna. 
 
Cyberutskottet 
Cyberutskottet har genomfört funktionärsfotograferingen vilket gick bra. Photographerna redigerar nu 
bilderna och vi ska boka datum i läsvecka 2 för att göra funktionärssystemet tillsammans med infU. Vi har 
haft kvällsmöte där vi börjat arbetet med att strukturera upp det digitala arkivet. De nya hårddiskarna är 
inköpta och vi överför materialet till dem. Utskottet har börjat planera LANet vi ska hålla i under jubileet 
och vi har börjat söka lite produktspons till det. Vi har även städat i förrådet och ska försöka starta upp de 
fyra gamla datorerna med hjälp av personer från E och D. Undersökningen som ska skickas ut till 
internationella i samarbete med Studiemästeriet är även godkänd nu och ska börja skickas ut. En 
omröstning har också gjorts inom cybU och SM för att få ett underlag till om svenska eller engelska ska 
vara först på Facebook efter att ytterligare diskussion har kommit upp om det. 
 
Kollegiet 
Kollegiet har haft sitt första möte vilket var givande. Det diskuterades bland annat om hur kollegiet vill 
samarbeta och problem med att nå ut till internationella studenter. 
 
Idrottsutskottet 
Idrottsutskottet har fortsatt med löpande event, badminton och löpning. Dock var de inställda under 
tentaperioden och istället erbjöd vi alla sektionens medlemmar PowerYoga och BodyCombat. Båda 
passen var väldigt uppskattade och det var ca 30 stycken anmälda på respektive pass. Idrottsutskottet har 
också haft kick-off på Escape House där vi skulle ta oss ut från Black Market. Vi har planerat in ett 
potpurripass med Gerdahallen under jubileumsveckorna. Utöver detta har vi även börjat kolla upp 
eventuella restriktioner för att kunna dra i en skidresa till alperna över nyår. Vi har även lite planer på att 
efter jubileum ha undervattensrugby och vanlig rugby, men det är kanske också något som får bli i höst. 
 
Kollegiet 
Kollegiet har haft ett möte till, men jag missade tyvärr detta och Linnea som skulle gått på det var sjuk. 
Har därmed inte mycket att uppdatera därifrån. 
 
Informationsutskottet 
InfU har släppt den första upplagan av Druiden med temat Kultur och har påbörjat arbetet inför nästa 
Druid. InfU har dessutom arrangerat eventet Kul-Tur tillsammans med KG. 
 
Kollegiet 
Där har varit ett kollegiemöte där vi fastställde lite om hur vi vill använda kollegiet under året. Det som 
bestämdes var att vi ville ha en drive med bibliotek av mallar. 
 
Kafémästeriet 
Kafémästeriet har gjort en verksamhetsplan med mål för året, där bland annat olika miljömål och mål 
angående utbudet i KM har tagits upp! Vi har bakat banankaka som var mycket populär och tog slut på 
nolltid. Utöver det har vi planerat mer inför nollningen 2020 och haft fler möten för att lära känna 
varandra bättre och komma in i våra roller! 
 
Kollegiet 
Vi har haft ett till möte där datum sattes för Stora Kaféfesten och det planerades mer! 
 
Kommando Gul 



  Protokollmöte 3 
Bilaga 10 (3) 

____ ____ ____ ____ 

Vi har hållit i Kul-tur med InfU där Labbrock var kvällens husband, eventet var mycket uppskattat och 
det var många som dök upp. Vi har även haft en Kick-Off där vi bowlade och åt på restaurang. Under 
inläsningsveckan bakade vi och bjöd på kaffe, te och kakor till sektionens medlemmar även detta verkade 
väldigt uppskattat. Nästa event blir en spelkväll den 2:a april tillsammans med Pryl. Vi har även planerat in 
Tour de KG för att stärka gruppdynamiken ännu lite mer. 
 
Kollegiet 
Det planeras att ha en aktu-dag alltså en dag där alla aktivitetsutskott på LTH göra roliga aktiviteter ihop 
för att knyta kontakter och uppmuntra till framtida samarbete. Utöver detta så är det inget nytt från 
kollegiet. 
 
Mässutskottet 
Mässutskottet har bestämt datum för KULA som kommer äga rum den 11 februari 2021. Vi har 
färdigställt de olika prispaketen som kommer erbjudas under KULA och börjat skicka ut inbjudan till 
företag. Vi planerar och marknadsför inför ett studiebesök till Perstorp i slutet av mars. Olika 
arbetsgrupper inom utskottet har bildats och de olika ansvarsområdena är: PR, logistik, design, hitta nya 
företag, nollningsevent och mys/roadtrip. Utöver detta har vi hjälpt till att städa och sortera i förråden. 
 
Näringslivsutskottet 
Näringslivsutskottet har sedan senaste mötet fortsatt med sin verksamhet som vanligt. Med visst uppehåll 
under tentaperioden så har alla i utskottet bidragit till att verksamheten går framåt så snabbt, samt att 
utskottet får en bra gemenskap genom kvällsmöten och så vidare, vilket gör arbetet mycket roligare. 
Utskottet har stött på viss motgång i sökandet på grund av COVID-19, då flera företag vill skjuta på 
samarbeten till hösten eller nekar samarbete helt på grund av sjukdomen och ekonomiska svårigheter 
under våren som kommit utav den. Sponssökande involverar alltid mycket nej, vilket alla i utskottet är 
medvetna om och beredda på, dock är just sjukdomen såklart oväntad. 
 
Näringslivsutskottet håller en dialog med de företag som har årskontrakt angående datum för deras event 
och reklaminlägg, samt håller i nuläget på att ta upp ett flertal kontrakt för nya företag, varav ett är ett 
potentiellt nytt årskontrakt. 
 
Tröjbeställningen är skickad samt reviderad och skickad på tryck av näringslivsansvarig och K-sektionens 
kontaktperson på Akzo Nobel, och den förväntas komma runt 3 veckor från datumet detta skrivs ned. 
 
Kollegiet 
Kolllegiet ha haft 2 möten, och ett tredje är planerat. Väldigt givande och intressant inblick i andra 
sektioner och deras uppfattning om sponssökning och hur de gör angående traditioner och större event, 
samt samarbete med andra utskott. 
 
pHøset 
pHøset har jobbat intensivt med pHaddervalen den senaste tiden, många timmar spenderases med att 
intervjua alla duktiga kandidater. Sen valdes alla pHaddrar och pHaddergrupperna sattes ihop och alla 
sökande meddelades (valda och icke valda). Vi har också varit på skiphte med våra företrädare i Saxtorp 
&lt;3 Vi fick leka lekar, gå på finsittning och bara ha det mysigt tillsammans en hel helg. Vi har även 
deltagit på både SVLs utbildning om “En inkluderande nollning”, Kårens utbildning om kriser och 
kommunikation samt så har några av oss har även gått B-cert, och alla blev godkända! :D. Vi har även 
släppt biljetter till Vickningen och planerar Temasläppspub tillsammans med Sexet. Eventansvariga har 
jobbat hårt med att få ihop ett preliminärt schema för nollningen och har haft dialog med alla 
utskottsledare som är taggade på att hålla event under nollningen! 
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Kollegiet 
Möten som vanligt, vi pratar mycket om hur vi kan jobba för att minska på stereotyper och fördomar om 
sektionerna, samt hjälper varandra med input om hur alla gör i olika delar av nollningen, så som 
kommunikation, pHadderval och liknande. Vi har även haft första genomgången av schemat med 
gemensamma event och lokaler. ØPK och OK hade även en workshop tillsammans om våra respektive 
roller under nollningen för att väcka tankar om hur styrelsen och pHøset jobbar på bästa sätt under 
nollningen. 
 
Prylmästeriet 
Prylmästeriet har organiserat städning av Phörråden samt påbörjat arbetet med att slänga, återvinna eller 
sälja sånt som inte längre behövs. Inför städningen gjorde vi excelark som utskotten fyllde i för att 
underlätta inventering, detta har lett till att vi nu har god överblick över Sektionens inventarier. 
 
Utöver städningen har mest tid lagts på arbetet med ny merch till Sektionen, där vi nu har mer konkreta 
planer för vad som skall lanseras under Jubiléet. 
 
Vi har även undersökt om Sektionens rökmaskiner fungerar, samt hur de fungerar. 
 
Sexmästeriet 
Vi har haft lunchmöten med mästarna varje vecka för att planera kommande event. Vi har släppt biljetter 
till temasläppet (som sålde slut på 2 minuter!) och genomfört sittningen som på det stora hela blev väldigt 
lyckad. Efter temasläppet gick mästarna på B-cert inom ansvarsfull alkoholhantering. Vi har haft möten 
med andra utskott såsom alumni om ansvarsuppdelning på den kommande homecoming sittningen och 
projektgruppen jubileet om 55-dagarsslasken som vi håller i tillsammans. Vi har även inventerat och 
organiserat matförrådet med hjälp av prylmästeriet vilket var väldigt välbehövt. Till sist så har vi först gjort 
en intresseanmälan och sedan släppt biljetter till Kalibreringsphesten som sålde slut samma eftermiddag. 
 
Kollegiet 
Vi har haft två stycken nämndmöten. På det första mötet diskuterades det mycket om tillstånd och tillsyn, 
bland annat så fick vi reda på att dem kommer komma oftare och inspektera sittningar under våren mot 
vad dem har gjort innan. Regler för teknologkårens lokaler (mest bastun) gicks också igenom. 
Det andra mötet var fokuserat nollningen och sittningar/släpp i gasque som är öppna för sexmästeri att 
hålla i såsom JätteFunktionärsFesten, ett potentiellt efter omtentasläpp i gasquesalen och tandem kick-off. 
Vi fick även uppdatering om eventuell utbildning inom livsmedelshantering, så som det ser ut nu kommer 
aktsam gå en utbildning och vidarebefordra informationen. Det som diskuterades mest angående 
nollningen var sittningen för internationella studenter under läsvecka -1 och när vi kan ha möte med ØPK 
för att fastställa scheman etc inför nollningen. 
 
Skyddsutskottet 
Skyddsutskottet höll den 9 mars en film- och pizzakväll där vi visade filmen Hidden Figures, för att 
uppmärksamma Internationella kvinnodagen. Tack till Kåren för att de hjälpte oss att betala pizza! Utöver 
det har Skyddsutskottet sedan senaste utskottsrapporten haft lunchmöten och fått verksamhetsplanen 
godkänd på förra PM! Vi har också blivit tillfrågade av pHøset att hjälpa till under deras 
pHadderutbildning i vår. 
 
Kollegiet 
Rapport från Skyddsombuden med Likabehandlingsansvar: kollegiet har fått en budged på 20 000 kr för 
att arrangera en välmåendevecka på LTH, och planeringen med denna är igång! Utöver det har det 
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diskuterats en del om pHadderutbildningar, och sektionernas likabehandlingsombud ska inspireras av och 
dela idéer med varandra inför dessa! 
 
Studiemästeriet 
Sen senast har vi hållit i vår första studiekväll som gick väldigt bra. Det var väldigt många som kom och 
det verkade vara väldigt uppskattat. Folk verkade speciellt uppskatta maten som vi fick många positiva 
kommentarer om och det stannade många för att plugga efteråt också vilket var kul. Veckan därpå höll vi i 
en bakkväll främst för de internationella studenterna. Det var fem internationella studenter som kom så 
det blev en väldigt trevlig och mysig kväll. De bakade kladdkaka och hade roligt och sen fikade vi 
tillsammans allihopa och pratade. Vi är väldigt nöjda med eventet och fick även lite input från de 
internationella om vilka event de hade tyckt vore kul att gå på. Vi har också jobbat vidare på formuläret till 
de internationella studenterna tillsammans med CybU och är snart klara att skicka ut det till alla. 
 
Kollegiet 
Jag har inte kunnat gå på de kollegiemöten som har varit sen senast. 
 
Studierådet 
Vi har fått ut vår enkät om studienöjdhet samt nomineringsformulär till årets lärare. Vi hr haft kick-off 
och det var lyckat. Vi har haft vår första CEQ-censureringskväll och håller på med CEQ-möten nu. Vi har 
även pratat lite Brunnshög och vad som håller på att hända med det. Vi har haft vårt första PM. 
 
Kollegiet 
Vi har diskuterat CEQ-systemet och Brunnshög. 
 
Valberedningen 
Vi har ihop med Krabbofixerna fixat mall för utskott- och funktionärsbeskrivningar. 
 
Kollegiet 
Det har inte varit någon träff. 
 
Inspector 
Ingen rapport har inkommit. 
 
Kåren 
Ingen rapport har inkommit. 
 
Revisorer 
Ingen rapport har inkommit. 
 
Her Tech Future 
Ingen rapport har inkommit. 
 
Jubileumskommittén 
Ingen rapport har inkommit. 
 
K-sektionens dansgrupp 
Ingen rapport har inkommit. 
 
Labbrock
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____ ____ ____ ____ 

Ingen rapport har inkommit. 
 
Dam- & Herrsittning 
Ingen rapport har inkommit. 
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_____ _____ _____ _____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 3 
 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

 
 
 
 
 

    

 


