
  Protokollmöte 2 
.                   Dagordning (1) 

 

  ____ ____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens andra protokollmöte. Mötet äger rum klockan 17:15 torsdagen den 28:e 

februari 2018 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 (Bilaga 2) 

Föredragare: Arvid Lillängen 
Beslut 

   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp Beslut 
   
 a. Informationsmästare (Bilaga 3.1) 

Föredragare: Ingrid Isacsson 
 

   
 b. Ordförande (Bilaga 3.2) 

Föredragare: Manfred Klug 
 

   
§ 13. Meddelanden Information 
   
§ 14.  Information angående inköp av 

Sektionens videokamerautrustning 
(Bilaga 4) 
Föredragare: Marcus Liljenberg 

Information 

   
§ 15. Information angående per capsulam-

beslut om Kafémästeriets budget 
(Bilaga 5) 
Föredragare: Manfred Klug 

Information 

   
§ 16. Motion angående inköp av trumset 

och mixerbord (Bilaga 6.1-6.2) 
Föredragare: Daniel Espinoza 

Diskussion/Beslut 

  
 

 



  Protokollmöte 2 
.                   Dagordning (2) 

 

  ____ ____ 

§ 17. Verksamhetsplaner Diskussion/Beslut 
   
 a. Ceremoniutskottet (Bilaga 7.1) 

Föredragare: Johanna Bengtsson 
 

   
 b. Kommando Gul (Bilaga 7.2) 

Föredragare: Peter Holmquist 
 

   
 c.  Mässutskottet (Bilaga 7.3) 

Föredragare: Svante Herrlin 
 
 

   
 d.  Näringslivsutskottet (Bilaga 7.4) 

Föredragare: Svante Herrlin 
 

   
 e. Prylmästeriet (Bilaga 7.5) 

Föredragare: Oscar Wahll 
 

   
 f. Sexmästeriet (Bilaga 7.6) 

Föredragare: Tova Lindh 
 

   
 g. Studiemästeriet (Bilaga 7.7) 

Föredragare: Johanna Langborger 
 

   
 h. Studierådet (Bilaga 7.8) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
 

   
 i. Styrelsen (Bilaga 7.9.) 

Föredragare: Manfred Klug 
 

   
 j. Sektionen (Bilaga 7.10) 

Föredragare: Manfred Klug 
 

   
§ 18. Motion angående att starta 

projektgruppen K-kören 
(Bilaga 8.1-8.2) 
Föredragare: Jerry Guan 

Diskussion/Beslut 

   
§ 19. Rapport från (Bilaga 9) Information  
   
 a. Styrelsen  
   
 b. Alumniutskottet  
   
 c. Ceremoniutskottet  
   
 d. Idrottsutskottet  
   
 e. Informationsutskottet  
   
 f. Kafémästeriet  
   
 g. Kommando Gul  
   
 h. Mässutskottet  
   
 i. Näringslivsutskottet  
   
 j. pHøset  
   
 k. Prylmästeriet  
   
 l. Sexmästeriet  



  Protokollmöte 2 
.                   Dagordning (3) 

 

  ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Manfred Klug    Ronja Wennerström   
Ordförande    Sekreterare 

   
 m. Studiemästeriet  
   
 n. Studierådet  
   
 o. Valberedningen  
   
 p. Inspector  
   
 q. Kåren  
   
§ 20. Övriga frågor  Diskussion/Beslut 
   
§ 21.  Beslutsuppföljning (Bilaga 9.1) Beslut 
   
§ 22.  Nästa Styrelsemöte Beslut 
   
§ 23.  OFMA Beslut  



  Protokollmöte 2 
.                   Protokoll (1) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens andra protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17:15 torsdagen den 28:e 

februari 2018 i konferensrum Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Ordförande Manfred Klug förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens Styrelses andra protokollmöte öppnat 
klockan 17.18. 

   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 
   
§ 3.  Närvarande Manfred Klug, Ronja Wennerström, Ebba Fjelkner, 

Johanna Bengtsson, Jerry Guan och Svante Herrlin. 
   
§ 4. Frånvarande Linnéa Petersson. 
   
§ 5.  Adjungeringar Joost Kranenborg, Hannah Viklund, Ingrid Isacsson, 

Emma Kihlberg, Daniel Espinoza, Johanna Langborger, 
Sara Engström, Louise Söderberg, Ylva Kloo, Oscar 
Wahll, Frida Heskebeck, Johan Davidsson, Marcus 
Liljenberg och Anna-Malin Hallberg. 
 
Mötet valde att i klump adjungera de ovanstående 
med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. 

   
§ 6. Val av tvenne justerare  Daniel Espinoza och Svante Herrlin valdes till 

justerare. 
   
§ 7. Anmälan övriga frågor - 
   
§ 8. Fastställande av dagordning Joost Kranenborg yrkade på  

 
att flytta §19.q. Rapport från Kåren till efter §13. 
Meddelanden. 
 
Ronja Wennerström informerade om att det står fel i 
dagordningen, beslutsuppföljningen ska vara bilaga 10.1 
och inte 9.1. 
 
Mötet valde att bifalla Joost Kranenborgs yrkande. 
 
Mötet godkände den framvaskade dagordningen.  

   
§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) Manfred Klug föredrog protokollet från Styrelsens första 

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

   
§ 10. Avsägelser Caroline Almqvist avsade sig posten som Idrottsjon. 

 
Mötet valde att entlediga Caroline Almqvist sin post. 

   



  Protokollmöte 2 
.                   Protokoll (2) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

§ 11. Fyllnadsval (Bilaga 2) 
Föredragare: Ronja Wennerström 

Ronja Wennerström föredrog Valberedningens förslag 
enligt bilaga 2.  
 
Mötet valde att ta valen i klump. 
 
Mötet valde Anna-Malin Hallberg till 
Ceremonimästare och Johan Hallbeck till 
Studierådsledamot – Grundblocksnivå. 

   
 Anna-Malin Hallberg lämnade mötet 

klockan 17.27. 
 

   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp  
   
 a. Informationsmästare (Bilaga 3.1) 

Föredragare: Ingrid Isacsson 
Ingrid Isacsson föredrog informationspunkten enligt 
bilaga 3.1. 
 
Mötet valde att godkänna utlägget. 

   
 b. Ordförande (Bilaga 3.2) 

Föredragare: Manfred Klug 
Manfred Klug föredrog informationspunkten enligt bilaga 
3.2. 
 
Mötet valde att godkänna utlägget. 

   
§ 13. Meddelanden Manfred Klug meddelade att Styrelsen hade sitt första 

visionära möte under gårdagen och att det var mer 
givande än vad Styrelsen trott. Rapport från mötet 
kommer till nästa protokollmöte. 

   
§19.q. Rapport från Kåren Joost Kranenborg rapporterade från Kåren att de den 

senaste tiden har arbetat mycket med GDPR, den nya 
personuppgiftslagen, vilken de som var med på 
styrelseutbildningen som Kåren höll i förra helgen har mer 
koll på nu. En remiss kommer snart att skickas ut till alla 
sektioner.  
 
Hos Fullmäktige diskuterades en näringslivspolicy. Den 
har tagits fram med näringslivskollegierna till vilken alla 
har fått komma med synpunkter. De har även haft 
Kårstyrelsemöte i Helsingborg vilket var väldigt roligt. 
Andra från Lund får även hänga med om de vill, men det 
marknadsförs främst för ING-arna.  
 
Nästa vecka kommer Kåren att hålla i tentafrukost. Val till 
poster på Kåren centralt är även öppet och man får gärna 
gå in och nominera.  
 
Joost Kranenborg tillade även att han eller David Uhler 
Brand ska försöka komma bägge två på dessa möten, men 
eftersom det börjar bli mer och mer med Karnevalen ska i 
alla fall en av dem vara närvarande. 

   
§ 14.  Information angående inköp av 

Sektionens videokamerautrustning 
(Bilaga 4) 
Föredragare: Marcus Liljenberg 

Marcus Liljenberg föredrog informationspunkten enligt 
bilaga 4. 

   
§ 15. Information angående per capsulam-

beslut om Kafémästeriets budget 
(Bilaga 5) 
Föredragare: Manfred Klug 
 

Manfred Klug föredrog informationspunkten enligt bilaga 
5. 



  Protokollmöte 2 
.                   Protokoll (3) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

§ 16. Motion angående inköp av trumset 
och mixerbord (Bilaga 6.1-6.2) 
Föredragare: Daniel Espinoza 

Daniel Espinoza föredrog motionen enligt bilaga 6.1-6.2. 
 
Ebba Fjelkner undrade om det har kollats upp hur mycket 
det kostar att hyra liknande utrustning från Kåren. Daniel 
Espinoza svarade att de inte har det. Jerry Guan tillade att 
utrustningen står i Gasquesalen i samband med 
Sångarstriden och kan då inte hyras, vilket är den tid man 
främst behöver det. 
 
Manfred Klug frågade om tanken är att det ska göras en 
projektgrupp av K-bandet och om medlemmarna i bandet 
har blivit tillfrågade om detta. Daniel Espinoza svarade att 
de har blivit det och att han personligen även kommer att 
vara med i skapandet av projektgruppen om det blir av. 
Han tillade att investeringen inte endast handlar om K-
bandet utan även för Sångarstriden vilket även står med i 
den inskickade motionen.  
 
Ylva Kloo informerade att även W-sektionen brukar repa i 
Studiefrämjandets lokaler och att Studiefrämjandet har ett 
projekt som gör att man får repa gratis om minst 50 % av 
bandet består av tjejer. Hade det däremot funnits ett 
trumset på KC hade de gärna lånat det istället om möjligt.  
 
Jerry Guan informerade om att de under tiden som han 
var en av de Sångarstridsansvariga hade scenen och bandet 
haft stora problem att repa tillsammans vilket de löste 
genom att de fick låna någons privata trumset som fick 
köras långa vägar till KC. De sprängde även sin budget på 
grund av lokalhyran och fick betala tacket med privata 
pengar. 
 
Manfred Klug frågade Oscar Wahll om de i Prylmästeriet 
vill ha koll på ett trumset och om de skulle vilja hyra ut det 
samt se till så att det köps in. Oscar Wahll svarade att de är 
intresserade av det, men att det nu inte finns plats för 
något sådant. Men efter inköp är de villiga att hyra ut det, 
även till andra sektioner. 
 
Marcus Liljenberg frågade hur transport av trumsetet kan 
ske och om det går att platta ihop. Daniel Espinoza 
svarade att det är ett elektroniskt trumset som är tänkt att 
köpas in, vilket kan packas ihop och blir då tillräckligt litet 
för att få plats under en säng. 
 
Manfred Klug undrade hur länge det kommer hålla om det 
packas upp och ner hela tiden. Daniel Espinoza svarade 
att han har kollat runt på forum och att det är många som 
rekommenderar detta för nybörjare till medelhög nivå, för 
både kvalitet och hållbarhet. Ju mer det flyttas runt, desto 
mer kommer det dock att slitas. Om det endast används 
inför Sångarstriden kommer det inte packas upp och ner 
så mycket och därmed undviks onödigt slitage. Tidigare år 
har de kunnat låna en lokal av Huset där de kunnat ha 
instrumenten stående under perioden.  
 
Marcus Liljenberg undrade om tanken var att använda 
trumsetet hemma hos någon eller på KC samt om det i så 
fall går att köpa en väska att kunna bära det i. Daniel 
Espinoza svarade att tanken är att det ska stanna på KC. 
 



  Protokollmöte 2 
.                   Protokoll (4) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

Svante Herrlin tackade för en välskriven motion med ett 
fint MATLAB-skript. 
 
Mötet valde att bifalla motionen i dess helhet. 

   
 Manfred Klug yrkade på  

 
att ta paus i 10 min till klockan 18.01. 
 
Mötet biföll Manfred Klugs 
yrkande. 
 
Mötet ajournerades klockan 17.51. 
 
Hannah Viklund och Marcus 
Liljenberg lämnade mötet under 
pausen. 
 
Mötet återupptogs klockan 18.01 

 

   
§ 17. Verksamhetsplaner  
   
 a. Ceremoniutskottet (Bilaga 7.1) 

Föredragare: Johanna Bengtsson 
Johanna Bengtsson föredrog motion enligt bilaga 7.1. 
 
Manfred Klug menade att verksamhetsplanen är väldigt 
nära besläktad med det som står som utskottets 
åligganden. Han hade dock pratat med folk i utskottet och 
att det är det som står i verksamhetsplanen som de vill 
göra. Om de däremot senare kommer på något annat de 
vill göra kan de skicka in det till ett annat protokollmöte 
och yrka på att ändra i sin verksamhetsplan. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
 b. Kommando Gul (Bilaga 7.2) 

Föredragare: Jerry Guan 
Jerry Guan föredrog motion enligt bilaga 7.2. 
 
Ebba Fjelkner menade å Linnéa Peterssons vägnar att det 
borde stå TLTH istället för LTH. 
 
Manfred Klug yrkade på  
 
att i sista målet skriva TLTH istället för LTH 
 
Mötet valde att bifalla Manfred Klugs yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

 c.  Mässutskottet (Bilaga 7.3) 
Föredragare: Svante Herrlin 

Svante Herrlin föredrog motion enligt bilaga 7.3. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
 d.  Näringslivsutskottet (Bilaga 7.4) 

Föredragare: Svante Herrlin 
Svante Herrlin föredrog motion enligt bilaga 7.4. 
 
Ebba Fjelkner frågade å Linnéa Peterssons vägnar om 
diskussionskvällen är tänkt för företag att medverka. 
Svante Herrlin svarade att tanken är att bjuda in alumner 
eller de som går i 5:an. Kvällen ska då handla om vad som 
gjorde att de valde vissa specialiseringar och om de haft 
någon användning av sin specialisering, eller om det inte 
spelar någon större roll.  
 



  Protokollmöte 2 
.                   Protokoll (5) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

Frida Heskebeck informerade om att det på punkten om 
att det ska ta tillvara på specialiseringarna endast har med 
två program när Sektionen innehar fem. 
 
Manfred Klug frågade om tanken är att det ska vara som 
Frida Heskebeck sa, att det ska innefatta alla utbildningar 
eller bara kemiteknik och bioteknik. Svante Herrlin 
svarade att tanken är att det ska innefatta alla. 
 
Frida Heskebeck informerade att det är Masterprogram i 
bioteknik, Masterprogram i livsmedel och nutrition som 
går hand i hand med B-programmets inriktningar. Även 
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning hör till Sektionen. 
 
Ebba Fjelkner undrade om man kan specificera att det är 
den senare delen av utbildningen det handlar om istället 
för att det är specifika specialiseringar.  
 
Frida yrkade på  
 
att ändra den överstrukna texten till den gulmarkerade. 
 
Genomföra minst två casekvällar under året, varav en av 
dem tar hänsyn till de olika 
specialiseringarna på båda programmen som kopplar till 
programmen som tillhör Sektionen. 
 
Svante Herrlin jämkade sig med Frida Heskebecks 
yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
 e. Prylmästeriet (Bilaga 7.5) 

Föredragare: Oscar Wahll 
Oscar Wahll föredrog motion enligt bilaga 7.5. 
 
Ebba Fjelkner frågade å Linnéa Peterssons vägnar om 
tanken är att man ska kunna hyra alla prylar från 
inventarielistan. Oscar Wahll svarade att det kan finnas 
smågrejer som inte är värda att hyra ut en och en, men att 
man kanske kan hyra ut dem i paket. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
 f. Sexmästeriet (Bilaga 7.6) 

Föredragare: Johanna Bengtsson 
Johanna Bengtsson föredrog motion enligt bilaga 7.6. 
 
Ebba Fjelkner frågade å Linnéa Peterssons vägnar om de 
har tänkt att de ska hålla en brunch. Johanna Bengtsson 
svarade att hon inte vet vad Tova Lindh har tänkt i den 
frågan.  
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
 g. Studiemästeriet (Bilaga 7.7) 

Föredragare: Johanna Langborger 
Johanna Langborger föredrog motion enligt bilaga 7.7. 
 
Johanna Langborger tillade att de även vill hålla mer 
miljövänliga studiekvällar, men att det kanske inte behöver 
sättas som ett mål. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
 h. Studierådet (Bilaga 7.8) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Frida Heskebeck föredrog motion enligt bilaga 7.8. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 



  Protokollmöte 2 
.                   Protokoll (6) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

   
 i. Styrelsen (Bilaga 7.9.) 

Föredragare: Manfred Klug 
Manfred Klug föredrog motionen enligt bilaga 7.9. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
 j. Sektionen (Bilaga 7.10) 

Föredragare: Manfred Klug 
Manfred Klug föredrog motion enligt bilaga 7.10. 
 
Joost Kranenborg rekommenderade att prata med F-
sektionen angående likabehandlingsfrågan, eftersom de 
har mycket erfarenhet av det arbetet. Men det är 
antagligen ett generellt problem för alla sektioner. 
 
Frida Heskebeck ansåg att det går att trycka in fler organ 
som Sektionen ska vara representerade i. 
 
Sara Engström tipsade om att rapporten från F-sektionens 
likabehandlingsutskott kommer ut den 26 mars och att det 
finns ett Facebook-event om det.  
 
Frida Heskebeck yrkade på  
att lägga till den gulmarkerade texten. 
 
Sektionen ska vara representerad vid alla sammanträden 
med Husstyrelsen, HMS-kommitén, Programledningen 
och liknande organ där vi har platser”.  
 
Manfred Klug yrkade på  
 
att lägga till konkretiserade miljömål till Sektionens 
verksamhetsplan enligt bilaga 11. 
 
Styrelsen jämkade sig med Frida Heskebecks yrkande. 
 
Styrelsen jämkade sig med Manfred Klugs yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
§ 18. Motion angående att starta 

projektgruppen K-kören 
(Bilaga 8.1-8.2) 
Föredragare: Jerry Guan 

Jerry Guan föredrog motionen enligt bilaga 8.1-8.2. 
 
Frida Heskebeck frågade varför slutdatumet för projektet 
är mitt i året. Jerry Guan svarade att Sångarstriden börjar 
sitt arbete efter sommaren och att han inte vill att 
projektgruppen ska ta över deras arbete.  
 
Ebba Fjelkner undrade om de ska har tänkt skapa en 
studiecirkel för projektet. Jerry Guan svarade att de har 
tänkt göra det. 
 
Frida Heskebeck påpekade att de då inte kan göra 
framträdanden under exempelvis nollningen. Jerry Guan 
svarade att man skulle kunna flytta slutdatumet dit. 
 
Emma Kihlberg ansåg att det inte borde vara något 
problem att ha det dubbelt under hösten. Jerry Guan 
svarade att risken var att de två skulle överlappa varandra. 
 
Johanna Bengtsson ansåg att det vore bättre att yrka på att 
projektgruppen slutar när sångarstridsgruppen startar. 
 
 
 
 



  Protokollmöte 2 
.                   Protokoll (7) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

Jerry Guan yrkade på 
 
att lägga till Emma Kihlberg i listan över 
projektfunktionärer i K-kören (bilaga 8.2)  
 
och 
 
att ändra från det överstrukna till det gulmarkerade. 
 
Starta projektgruppen K-kören med slutdatum den 6 juni 
2018 när Sångarstridsgruppen startar. 

 Joost Kranenborg lämnade mötet 
klockan 18.41. 

 

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

  
 
 
 

 

§ 19. Rapport från (Bilaga 9)  
   
 a. Styrelsen  
   
 b. Alumniutskottet  
   
 c. Ceremoniutskottet  
   
 d. Idrottsutskottet  
   
 e. Informationsutskottet  
   
 f. Kafémästeriet  
   
 g. Kommando Gul  
   
 h. Mässutskottet  
   
 i. Näringslivsutskottet  
   
 j. pHøset  
   
 k. Prylmästeriet  
   
 l. Sexmästeriet  
   
 m. Studiemästeriet  
   
 n. Studierådet  
   
 o. Valberedningen  
   
 p. Inspector  
   
§ 20. Övriga frågor  - 
   
§ 21.  Beslutsuppföljning (Bilaga 10.1) Följande punkt lades till på beslutsuppföljningen: 

 
5. Köpa in ett trumset och mixerbord till Sektionen och 
redovisa detta senast på det sista styrelsemötet 2018. 
Uppdrages Daniel Espinoza och Styrelsen 2018. 
 



  Protokollmöte 2 
.                   Protokoll (8) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Manfred Klug    Ronja Wennerström   
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
   
Daniel Espinoza    Svante Herrlin  
Justerare     Justerare  

Mötet valde att lägga till punkt 1 till 
beslutsuppföljningen. 
 
Mötet valde att stryka punkt 3 från 
beslutsuppföljningen då den var avklarad. 

   
§ 22.  Nästa Styrelsemöte Ronja Wennerström yrkade på 

 
att nästa Protokollmöte hålls den 27 mars klockan 17.15 i 
Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Mötet valde att bifalla Ronja Wennerströms yrkande. 

   
§ 23.  OFMA Ordförande Manfred Klug förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens Styrelses andra protokollmöte 
avslutat klockan 18.45. 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 2 (1) 

____ ____ ____ ____ 

Valberedningens nomineringar 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

 

Det här är de personer som Valberedningen vill nominera till funktionärsposter. 

 

 

Nomineringar: 

Ceremonimästare - Anna-Malin Hallberg  

 

Studierådsledamot – Grundblocksansvarig - Johan Hallbeck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Arvid Lillängen, Valberedningens Ordförande 17/18 

 

Lund, 16 februari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 7.1 (1) 

____ ____ ____ ____ 

Verksamhetsplan för Ceremoniutskottet 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

Bakgrund 

I samråd med de aktiva funktionärerna i Ceremoniutskottet har följande mål tagits fram för 

verksamhetsåret 2018: 

 

- Att visa uppskattning till sektionens funktionärer och de som utmärkt sig extra genom 

icke förväntade handlingar. 

- Tillverka personliga och anpassade hedersmedaljer som belyser bedriften som 

nominerats. 

- Att ta tillvara på den utökade budgeten genom att försöka komma på ytterligare ett event, 

utöver utdelning av medaljer i samband med kalibreringen, som kommer gynna 

sektionens medlemmar och uppmuntra till engagemang. 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

anta den föreslagna verksamhetsplanen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Johanna Bengtsson, Styrelseledamot med Eventansvar 2018 

 

Staffanstorp, 15 februari 2018 

 

 

 

 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 7.2 (1) 

____ ____ ____ ____ 

Verksamhetsplan för Kommando Gul 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

Bakgrund 

Kommando Gul har utarbetat följande konkretiserade mål för verksamhetsåret 2018: 

 

• Att erbjuda ett brett spektrum av evenemang som inkluderar alla på sektionen genom att hålla 

minst tre evenemang varje termin. 

• Att internationella studenter inkluderas genom att minst två evenemang under verksamhetsåret 

hålls helt på engelska. 

• Att ett aktivt samarbete sker med Teknologkåren och andra sektioner och att minst ett 

evenemang under verksamhetsåret hålls tillsammans med en annan sektion vid LTH. 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

bifalla ovanstående verksamhetsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Peter Holmquist, Kommando Gul-mästare 2018 

 

Lund, 13 Februari 2018 
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Verksamhetsplan för Mässutskottet 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

Bakgrund 

Denna verksamhetsplan har tagits fram utav Mässutskottet 2018 och innefattar mål och visioner för 

verksamhetsåret.  

 

Under verksamhetsåret 2018 vill Mässutskottet uppnå följande: 

 

• Jobba för en stor geografisk bredd på företag och organisationer till KULA 2019. 

• Sträva efter ökad informationsspridning kring KULA 2019 och dess tillhörande event.  

• Marknadsföra Mässutskottet tidigt på höstterminen.  

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären   

 

att 

bifalla motionen enligt förslaget 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Svante Herrlin, Styrelseledamot med PR-ansvar 2018 

 

Lund, 7 februari 2018 
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Verksamhetsplan för         

Näringslivsutskottet 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

Bakgrund 

Denna verksamhetsplan har, med anseende på IKG 2017:s verksamhet och efter Näringslivsutskottet 

2018:s intressen, tagits fram i syfte att sträva efter att uppfyllas under verksamhetsåret.  

 

Under verksamhetsåret vill Näringslivsutskottet lyckas med följande:  

 

➢ Genomföra minst två casekvällar under året, varav en av dem tar hänsyn till de olika 

specialiseringarna på båda programmen.  

➢ Anordna event där företagsrepresentanter för en närmare diskussion med studenter istället för att 

stå framför alla och föreläsa. 

➢ Inleda minst ett nytt samarbete med ett företag som tidigare inte haft någon exponering för 

sektionen.  

➢ Försöka anordna en frukostföreläsning med ett företag.  

➢ Anordna en diskussionskväll med studenter som påbörjat specialisering, om specialiseringarna 

och vad deras planer är för framtiden som examinerad civilingenjör.  

➢ Samarbeta med Alumniutskottet för att bjuda in alumner som berättar om deras arbete, vilka 

inriktningar de valde och vart de trodde att utbildningen skulle leda dem.  

➢ Samt att fortsätta med projekt och företag som föregående års IKG påbörjat men som inte lett till 

något under 2017.  

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 

 

att 

bifalla motionen enligt förslaget 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Svante Herrlin, Styrelseledamot med PR-ansvar 2018 

 

Lund, den 7 februari 2018 
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Verksamhetsplan för Prylmästeriet 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

 

Bakgrund 

Tillsammans har funktionärerna i Prylmästeriet kommit fram till en verksamhetsplan som ska konkretisera 

målen inför verksamhetsåret 2018 

 

- Vi ska laga hoppborgen och lådbilsbasen inför nollningen 2018. 

- Vi ska hålla ett evenemang som kan koppas till Prylmästeriets intresseområden. 

- Vi ska se över möjligheten att reparera några av sektionens vagnar och andra inventarier. 

- Se över eventuella nödvändiga inköp till sektionen.  

- Vi ska under året skapa en inventarielista över sektionens prylar. 

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 

 

att 

anta den ovanstående verksamhetsplanen i sin helhet.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Oscar Wahll, Prylmästare 

 

Lund, 15 februari 2018 
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Verksamhetsplan för Sexmästeriet 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

Bakgrund 

Med den nya strukturen på sektionen är Sexmästeriet ett betydligt större utskott än tidigare och med en så 

olik ansvarsmängd bland posterna är det lätt att det inte känns som ett utskott utan kanske två, då alla inte 

kan delta vid alla lunchmöten och liknande. 

Med den nya strukturen på sektionen ingår även Pubmästarna i Sexmästeriet och utskottet ansvarar även 
för pubarna utöver sittningar, eftersläpp m.m.  
     
K-sektionen kommer under 2018 att jobba för att bli en miljömärkt sektion och detta är något som 
Sexmästeriet vill vara en del av. 
 

Mål 
   Med ovanstående bakgrund vill Sexmästeriet under verksamhetsåret 2018 jobba för att alla ska känna sig 
som en del av Sexmästeriet, stor som liten, och skapa en sammanhållning mellan joner, troubadixer och 
mästare. Detta ska uppnås genom att i största möjliga mån bjuda med hela utskottet vid de tillfällen det är 
möjligt samt anordna evenemang för hela Sexmästeriet.  
 
Mål 
   Med ovanstående bakgrund vill Sexmästeriet skapa en balans mellan pubar, sittningar, eftersläpp och 
andra event genom att hålla minst tre pubar under året. 
 
Fritid: ett aktivt samarbete ska ske med teknologkåren centralt samt andra sektioner. 
Mål 
   Sexmästeriet vill anordna minst två event med andra sektioner vid TLTH utöver nollningen. 
 
Fritid: Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar. 
Mål 
    Sexmästeriet vill anordna minst två event med bara vegetarisk och/eller helt ekologisk mat samt vid 
användning av engångsartiklar sopsortera i så stor utsträckning som möjligt.  
 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

bifalla verksamhetsplanen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Tova Lindh, Sexmästare 2018 

 

Lund, 15 februari 2018 
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Verksamhetsplan för Studiemästeriet 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

Sammanfattning 

Studiemästeriet vill under 2018 hålla studierelaterade evenemang.  

 

Bakgrund 

 

Studiemästeriet skall: 

- anordna minst två Studiekvällar per läsperiod. 

- under nollningen ska det anordnas minst 2 Studiekvällar.  

- Varje termin ska minst två evenemang utöver Studiekväll anordnas.  

- anordna minst ett evenemang per termin som ska vara speciellt riktat mot internationella studenter.  

- anordna minst ett evenemang där svenska och internationella studenter får chans att interagera. 

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

bifalla ovanstående verksamhetsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Johanna Langborger, Studiemästare 2018 

 

Lund, 14 februari 2018 
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Verksamhetsplan för Studierådet  

Protokollmöte 2, 2018  
   

 

 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen är baserad på vad Studierådet vill och tror sig kunna genomföra under året. 

 

Verksamhetsplan för SrBK 

Mål - nollning: 

Att under nollningen i samråd och samarbete med pHøset anordna ett eller flera event som kopplar till 

likabehandling och rättighetslistan för de nyantagna studenterna. 

Att Skyddsombuden syns lite extra under nollningen så att nollorna vet att det finns personer att vända sig 

till om man har funderingar.  

Att i samråd och samarbete med pHøset anordna en workshop för pHaddrarna där likabehandlingsfrågor 

diskuteras.  

 

Mål - välmående: 

Att under året undersöka studenternas välmående genom en enkät. 

Att använda resultatet för att på lämpligt vis jobba för att förbättra sektionen och dess verksamhet så att 

ingen känner sig exkluderad.  

 

Mål - studiepress: 

Att under året undersöka studenternas inställning till betyg, om det finns studiepress och om det ett 

problem?  

Att om det finns studiepress och om det är ett problem jobba för att förbättra detta i samråd och 

samarbete med programledningen och SVL. 

 

Mål - avhopp: 

Att undersöka varför studenter väljer att hoppa av utbildningen.  

Att i samråd och samarbete med Programledningen och SVL jobba för att förhindra detta.  

 

Mål - Specialiseringar: 

Att undersöka vad studenterna tycker om specialiseringarna, att undersöka vad som gör en kurs bra och 

att undersöka vad som gör en kurs mindre bra. 

Att använda undersökningen om specialiseringar som underlag för att prata med studierektorer om hur 

specialiseringarna kan förbättras.  

 

Mål - Alumner: 

Att i samråd och samarbete med Alumniutskottet undersöka vad alumner tycker om utbildningen efter att 

de tagit examen. Vad har de lärt sig som är viktigt? Vad har de för tips till dagens studenter? 

Att använda svaren från undersökningen för att uppmuntra dagens studenter i deras studier. 

Att använda svaren för att jobba för att vi under utbildningen lär oss relevanta saker för arbetslivet. 
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Mål - CEQ: 

Att undersöka CEQ-statistik bakåt i tiden, finns det trender och skillnader mellan programmen och 

könen? 

Att undersöka om det finns kurser som är problem år efter år och varför det fortsätter vara så och försöka 

påverka till en förbättring.  

Att jobba för att öka svarsfrekvensen på CEQ:er för lp4.  

 

Mål - rättighetslistan: 

Att anordna ett event riktat till hela sektionen med koppling till rättighetslistan. 

 

Mål - kontaktinformation: 

Att sammanställa kontaktinformation till viktiga personer och se till att studenterna lätt har tillgång till 

denna information, bland andra SVL, kuratorer, Studentpräster och Skyddsombud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 

 

att 

Styrelsen bifaller ovanstående verksamhetsplanen för Studierådet.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Studierådet  

via Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2018 

 

Lund, 15 februari 2018 
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Verksamhetsplan för Styrelsen  

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

Bakgrund 

Styrelsen, precis som alla andra utskott, behöver skriva en Verksamhetsplan för att konkretisera hur deras 

plan för verksamheten under året ska se ut. Efter diskussion har Styrelsen kommit fram till att det utöver 

Sektionens verksamhetsplan bland annat är följande mål de vill jobba mot under året: 

 

• Påbörja arbetet med att översätta Sektionens Styrdokument till engelska, åtminstone Stadgarna 
ska vara översatta vid årets slut. 

• Om PolyStyren anordnas ska Styrelsen närvara med minst hälften av Styrelseledamöterna, 
förutsatt att det inte infaller under ett tillfälle som krockar med ett tidigare planerat Sektionsevent.  

• Styrelsen ska uppdatera Policyn för Övergripande och Långsiktiga mål och framförallt fokusera 
på att införa långsiktiga miljömål 

• Styrelsen ska hålla minst 3 event under året för att uppmärksamma Styrelsens arbete och vad de 
faktiskt gör.  

• Styrelsen ska ta in funktionärernas input under årets gång och framåt slutet av året utvärdera den 
nya Sektionsstrukturen. 

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

bifalla ovanstående verksamhetsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Manfred Klug, Ordförande 2018  

 

Lund, 14 februari 2018 
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Verksamhetsplan för Sektionen 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

Bakgrund 

Efter införandet av Riktlinje för Verksamhetsplaner ska Styrelsen ta fram en övergripande 

Verksamhetsplan som hela Sektionen ska jobba efter, som ska vara kopplade till Sektionens Policy för 

Övergripande och Långsiktiga Mål.  

 

Under framtagandet av Verksamhetsplanen har Styrelsen lagt fokus på att försöka ha konkretiserade mål 

som uppfyller minst en av varje kategori av de Övergripande och Långsiktiga Målen. Fokus har även lagts 

på att sätta mål som inte tvingar utskotten att göra någon specifik arbetsuppgift, utan snarare mål som 

utskotten kan uppnå som en modifiering av deras dagliga verksamhet. Undantag för detta är målet 

angående likabehandling som ställer krav på Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar, men 

dialog har förts med sittande Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar och detta är någonting 

hon är bekväm med att göra.  

 

Fritid: Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar. 
• Sektionen ska bli miljömärkt av Sektionsgrodan genom att uppfylla de resterande krav LSE har 

för en miljömärkning.  

 
Gemenskap: Alla medlemmar ska känna sig välkomna och inkluderade i Sektionen. 

• En enkät om likabehandling och välmående ska skickas ut för att undersöka hur 
Sektionsmedlemmarna känner om Sektionen. Åtgärder ska vidtas för att behandla eventuellt 
missnöje. En uppföljningsenkät ska skickas ut i slutet av året för att se huruvida åtgärderna har 
haft effekt.  

 
Näringsliv: Ett varumärke för K-teknologen i Lund, Sverige och utanför Sveriges gränser ska skapas. 

• Sektionen ska hålla god kontakt med resterande lärosäten i världen samt representera vid möjliga 
sammanträden. Exempel men inte begränsat till BTD, NKK och dylikt.  

 
Gemenskap: Internationella studenter på de program som Sektionen studiebevakar för ska inkluderas i Sektionens 
verksamhet. 

• Sektionens Styrdokument ska översättas till engelska.  

 
Utbildning: En god relation med Programledningen, Studievägledningen och andra instanser på LTH ska upprätthållas. 

• Sektionen ska vara representerad vid alla sammanträden med Husstyrelsen, HMS-kommitén och 
liknande organ där vi har platser.  

 
Fritid: Ett aktivt samarbete ska ske med Teknologkåren Centralt samt andra Sektioner och organisationer inom 
Teknologkåren. 

• Sektionen ska ha som ambition att hålla event med andra sektioner, gärna inom flera 
intresseområden 

• Sektionen ska vara representerad vid alla sammanträden med Kollegier där vi har platser.   
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Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna  

 

att 

bifalla Sektionens Verksamhetsplan som föreslås ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Manfred Klug, Ordförande 2018   Ronja Wennerström, Sekreterare 2018 

 

Lund, 14 februari 2018    Lund, 14 februari 2018 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Ebba Fjelkner, Kassör 2018   Jerry Guan, Styrelseledamot  

    med Fritidsansvar 2018 

Lund, 14 februari 2018    

Lund, 14 februari 2018 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Johanna Bengtsson, Styrelseledamot   Linnéa Petersson, Styrelseledamot  

med Eventansvar 2018   med Utbildningsansvar 2018 

 

Lund, 14 februari 2018    Lund, 14 februari 2018 

 

 

_________________________________ 

Svante Herrlin, Styrelseledamot  

med PR-ansvar 2018 

 

Lund, 14 februari 2018  
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Motion angående uppstart av 

projektgruppen K-kören 

Protokollmöte 2, 2018 
 

Sammanfattning 

Motionären vill starta en projektgrupp med projektfunktionärer för K-kören under våren 2018, denna 

grupp upplöses efter vårterminens slut.  

 

 

Bakgrund 

Under de senaste åren har intresset för körsång ökat på K-sektionen och 2017 sjöng de på bland annat 

Kalibreringen, Alumnisittningen, och Nollegasquen. I år har några sångglada under namnet K-kören redan 

sjungit på KULA 2018. Det vore extremt roligt att fortsätta med detta och det skulle kunna bli en trevlig 

tradition, samt göra K-kören lite mer “officiell” genom att starta en projektgrupp. 

Från KULA har kören redan fått fika i form av kakor, men ofta blir det sena kvällar, särskilt dagarna innan 

uppträdandet och därför kommer troligtvis lite matigare alternativ som till exempel bröd, pålägg och 

bananer köpas in för pengarna.  

 

Projektor för gruppen är lämpligen Ali Azawee som är körledare samt en av de personer som kallar till 

möten. Kontaktpersonen i Styrelsen samt attesterande för projektet är Styrelseledamot med Fritidsansvar.   

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  

 

att 

Starta projektgruppen K-kören med slutdatum den 6 juni 2018. 

 

att 

Sätta Styrelseledamot med Fritidsansvar som kontaktperson i Styrelsen, samt som 

attesterande för projektet. 

 

att 

tillsätta personerna i bilaga 8.2 som funktionärer i projektet. 

 

att 

Tillsätta Ali Azawee som projektor. 

 

 

 

_________________________________  

Jerry Guan, Styrelseledamot med Fritidsansvar 2018  

 

Lund, 13 februari 2018 
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Lista på projektfunktionärer till K-kören 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

Ali Azawee 

Anna Bergman  

Anton Järild 

Arvid Lillängen 

Daniel Espinoza 

Erik Apelqvist 

Jerry Guan 

Julia Södergren 

Linnéa Tengvall 

Peter Holmquist 

Filippa Wentz 

Ingrid Isacsson 

Cecilia Håkansson 

Andrea Skoglund 

Linnéa Petersson 
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Utskottsrapporter 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

Styrelsen 

Utskottet 

Styrelsen har hållit sitt första Styrelsemöte för året. Där röstades utskottens budgetar igenom, och även 

några Verksamhetsplaner godkändes. Efter detta har Styrelsen hunnit formulera en Verksamhetsplan för 

både sig själva och Sektionen, och även haft det första Nämndmötet i Sektionens historia. Alla möten har 

gått bra och Styrelsen så väl som utskottsledarna börjar bli insatta i sina poster. Planering för eventuella 

event under året samt samarbete med Ekosystemtekniks Styrelse för några av dem har även börjat 

diskuteras.  

 

Styrelsen gick även på Corneliusbalen som sällskap som ett teambuildingtillfälle. Många skratt utbyttes 

under kvällen och gemenskapen i Styrelsen höjdes ännu ett steg. 

 

Ordförandekollegiet 

Ordförandekollegiet har haft sitt andra möte för året. Där diskuterades bland annat hur det kändes på 

posten samt hur möjligheterna för en gemensam Kår-app samt ett gemensamt biljettbeställningssystem 

över Sektionerna såg ut. 

 

Vice Ordförande-kollegiet  

Vice Ordförande-kollegiet har haft sitt första möte för året. Den nya personuppgiftslagen GDPR 

diskuterades främst, men även vad vi vill få ut av kollegiet de kommande mötena. Ser nu fram emot 

många diskussioner om sektionsstrukturer och vad Vice Ordförande (eller person med annan titel) faktiskt 

gör på posten på de olika sektionerna. 

 

Pengakollegiet 

Kassören har varit på sitt första Pengakollegiemöte för året. Vi diskuterade den kommande lagändringen 

om personuppgifter, GDPR och hur denna kommer påverka Sektionens och Kårens arbete. Det pratades 

även om hur man kan hantera företag som inte betalar fakturor samt diskuterade användning av olika 

betaltjänster som till exempel Simply Gadder och Mango. 

 

 

Alumniutskottet 

Utkottet 

De har träffats och bestämt när på året de vill göra vad.  

 

 

Ceremoniutskottet 

Utkottet 

Cermoniutskottet har sedan sist skapat och satt upp en affisch för nomineringar till diverse medaljer, samt 

fixat med formulär inför nomineringarna 
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Idrottsutskottet 

Utskottet 

Sedan PM1 har IdrU genomfört sitt första event, Kolympiska Spektaklen. Det dök upp färre än förväntat, 

vilket var lite tråkigt, men vi tyckte att det gick bra ändå och de som var där verkade ha kul! IdrU har även 

fortsatt med vårens planering och börjat tänka på och planera smått inför nästa event.  

 

Kollegiet 

Idrottsmästaren skall på möte med kollegiet lunchen 20/2.   

 

 

Informationsutskottet 

Utskottet 

InfU har haft fler lunchmöten. Vi har planerat inför funktionärsfotograferingen (schemat är satt) samt 

inför Druiden och Druidensläppet. Journalisterna har skrivit artiklar till Druiden, och DaVinci har håller 

på att fixa framsidan till tidningen. Krabbofixen har börjat lägga upp dokument på hemsidan och kommer 

lägga upp bilder till arkivet från Skiphtet, Redakteuren har gjort Orbitalen, Regisseuren har släppt pHøsets 

”temafilm” samt håller på att filma fler saker, fotograferna har fotograferat på Skiphtet samt redigerat 

färdigt bilderna. Arkivarien kommer börja gå igenom arkivet inom kort. 

 

Kollegiet 

Informationskollegiet kommer ha möte den 15/2. Jag kommer inte ha möjlighet att gå på den, men min 

kontaktperson i styrelsen, Svante Herrlin, kommer närvara vid mötet istället för mig.  

 

 

Kafémästeriet 

Utskottet 

KM fortsätter rulla på. Jonerna är jätteduktiga och verkar tycka det är kul. Vårt första bak var en 

jättesuccé. Vi bakade kärleksmums till alla hjärtans dag. De sålde slut jättesnabbt! Kul! Vi har lyckats flytta 

det mesta från gamla KM. Några få saker återstår. Tyvärr är de sakerna våra största, varuautomaten och en 

kyl. Vi har en massa gamla märken och vi planerar att ha ett litet clearance-event där vi försöker sälja slut 

på gamla märken för ganska billigt pris.  

 

Kollegiet 

Cafékollegiet träffades och diskuterade livsmedelsutbildning för köksansvariga. Den skulle isåfall hända 

nån gång i slutet av mars. Vi diskuterade även caféfesten. På grund av karnevalen kommer den hamna på 

hösten istället för våren som det brukar vara. Nästa möte är den 23/3.  

 

 

Kommando Gul 

Utskottet 

Kommando Gul har sedan det senaste protokollmötet anordnat ett alla hjärtans dag-evenemang med 

rosförsäljning och utdelning. Detta gick smidigt, alla i utskottet hjälpte till och har betytt en smärre 

inkomst för utskottet. Vi har också setts och ätit middag tillsammans för att lära känna varandra lite bättre 

och planera framtida evenemang. Just nu är siktet inställt på påsk som nästa tillfälle för evenemang. 
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Kollegiet 

Ett första kollegiemöte har ägt rum med representanter från nästan alla sektioner. Det var mest ett tillfälle 

att sätta ansikten på resten av LTH:s aktivitetsanordnare för att underlätta samarbete i framtiden. En 

slack-kanal skapades och tankar om ett framtida, sektionsöverskridande evenemang diskuterades. Om ett 

sådant skulle anordnas under våren lär det hända någon gång under valborgsveckan.  

 

 

Mässutskottet 

Utskottet 

De har haft lunchmöten för att skriva verksamhetsplanen, ett möte med W:s förra AKG-ordförande om 

att samarbete med de under året. Den 15/2 höll de i en utvärdering av KULA18 under lunchen.  

 

 

Näringslivsutskottet 

Utskottet 

De har haft lunchmöten där vi skrivit verksamhetsplan och träffat W:s förra AKG-ordförande om att 

samarbeta under året.  

 

 

pHøset 

Utskottet 

Sedan det första protokollmötet (PM1) har pHøset fokuserat mycket på pHadderansökan. Ett 

pHadderinfo har hållits varav ansökan öppnade upp efter detta. Just nu håller utskottet på att intervjua för 

att kunna tillsätta funktionärer snarast. Utöver detta arbetar utskottet med att revidera förra årets schema 

och ta fram ett preliminärt schema. Ovveraller har beställts och utöver detta arbetas det med att ta fram 

temaenliga designer till kläder, märken och nolleguide.  

 

ØPK 

Kollegiet fortsätter att fokusera på att samordna temasläpp samt hur man kan utveckla kårens evenemang 

under nollningen. Det används mest för att utbyta kunskaper och erfarenheter både kring tidigare 

nollningar och det pågående planerandet. 

 

 

Prylmästeriet 

Utskottet 

Vi har sedan sist haft ett lunchmöte där vi satt oss ner för att planera året och göra en verksamhetsplan. Vi 

har planerat att ta hand om de lösa ljud och teknikprylar som finns kvar i gamla Gallien.  

 

 

Sexmästeriet 

Utskottet 

Sedan sist har Sexet fortsatt ha stående lunchmöten, samt några extra bland annat med jonerna. Vi har 
setts på lite pysseldagar och är nöjda med hur våra kläder börjar ta form. Vi har haft vår första pub, vilket 
var lyckat, och jobbar nu för fullt inför temasläppet och vår första sittning, som kommer ha varit vid PM2 
så vi hoppas att alla är nöjda då. Vi har haft skiphte med både joner och mästare, samt ett med bara 
mästare.  
 
Kollegiet 
Jag har varit i kontakt med 6M-kollegiet, haft ett möte och även ett skiphte med de andra sexmästarna på 
andra sektioner.  
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Studiemästeriet 

Utskottet 

Studiemästeriet har sedan senaste PM anordnat en studiekväll, planerat en lunchföreläsning och haft 

lunchmöten. Även en andra studiekväll har planerats och kommer hållas den 29 februari 2018.  

Specialiseringsdagen har varit och en enkät om den har förberetts av Studiemästaren och kommer snart 

skickas ut.  

 

Studierådet 

Utskottet 

Sedan senaste PM har Studierådet: 

- Samlat in nomineringar till och utsett Årets Lärare och Årets Övningsledare, dessa kommer att få 

sin utmärkelse på Kalibreringen.  

- Haft en myskväll för att lära känna varandra.  

- Tillsammans med ett antal studentrepresentanter i institutionsstyrelserna och Programledningen 

varit på ”UUU – Utbildningsutskottet Utbildar Utbildningsbevakare”. Där lärde vi oss om hur 

CEQ:er ska censureras, om hur kåren fungerar utbildningsmässigt och om rättighetslistan. Många 

nya idéer kläcktes under denna utbildning, roligt! 

- Censurerat alla CEQ:er för lp2. Delar av Studierådet har haft inför-CEQ-möte-möte och 

koordinerat kursrepresentanterna till CEQ-mötena. 

- Spånat många idéer inför året och delar av Studierådet haft möte med pHöset om nollningen. 

- Delar av Studierådet hjälpte W att anordna föreläsning med P6 på alla hjärtans dag.  

- Hanterat ett par studentärende gällande försvunna tentor och ex-jobb.  

 

Kollegiet 

SrX – I studierådskollegiet pratas det mycket matte och endim.  

LiBe – MeToo-enkät ska skickas ut snart.  

SkyX – Inget nytt sedan senast. 

 

 

Valberedningen 

Utskottet 

Vi har fortsatt med fyllnadsval, planerat resten av vår verksamhet för mandatperioden samt diskuterat 

möjliga event under nollningen.  

 

 

Inspector 

Ingen rapport har inkommit. 

 

 

Kåren 

Ingen rapport har inkommit. 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte 2 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

9. Utvärdering av Riktlinjen för K-
sektionens lokaler 

Protokollmöte 9 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för våren 2018 

10. Redovisning av inköp av Kamera-
/Filmutrustning. 

Protokollmöte 10 
2017 

Regisseur 2017 och 
Regisseur 2018 

Protokollmöte 2 2018 

11. Utvärdering av behovet av en 
SoundEar 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för 2018 

12. Redovisning av uppdatering av 
Riktlinje för Krishantering 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för våren 2018 

13 Redovisning av framtida 
användning av studiecirklar på 

Sektionen. 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för 2018 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte 2 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1. Utvärdering av Riktlinjen för K-
sektionens lokaler 

Protokollmöte 9 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för våren 2018 

2. Utvärdering av behovet av en 
SoundEar 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för 2018 

3. Redovisning av uppdatering av 
Riktlinje för Krishantering 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för våren 2018 

4. Redovisning av framtida 
användning av studiecirklar på 

Sektionen. 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för 2018 

10. Redovisning av inköp av Kamera-
/Filmutrustning. 

Protokollmöte 10 
2017 

Regisseur 2017 och 
Regisseur 2018 

Protokollmöte 2 2018 

5. Köpa in ett trumset och ett 
mixerbord till Sektionen. 

Protokollmöte 2 
2018 

Daniel Espinoza och 
Styrelsen 2018 

Senast sista 
protokollmötet för 

2018 
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Miljöhandlingsplan 

Protokollmöte 2, 2018 
   

 

 

Miljömål 1: Införa posten Miljösamordnare 

Hur ska det uppnås? När ska det vara 

uppnått? 

Hur ska det 

kontrolleras? 

Vem är ansvarig? 

Sektionsmötet röstar 

igenom att posten ska 

införas. 

2018-12-31 Styrelsen ska skriva en 

proposition att införa 

posten senast till 

Höstterminsmöte 1. 

Styrelsen. 

Informera Sektionen att 

posten finns. 

2018-11-01 Se till att 

Valberedningen har 

möjlighet att valbereda 

posten inför 

Höstterminsmöte 2. 

Valberedningen. 

 

 

Miljömål 2: Utbilda Sektionens medlemmar om miljö och hållbarhet 

Hur ska det uppnås? När ska det vara 

uppnått? 

Hur ska det 

kontrolleras? 

Vem är ansvarig? 

Anordna en föreläsning 

som handlar om 

hållbarhet och 

miljöpåverkan. 

2018-12-31  Näringslivsutskottet och 

Styrelsen. 

 


