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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens andra protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 19:30 måndagen den 27:e februari 2017 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

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

Projektrguppen ”KTH-Besök” 
(Bilaga 1) 
Föredragare: Robert Hansen Jagrelius 

Diskussion/Beslut 

   
§ 15.  Motion angående att fastställa datum 

för Vårterminsmötet 
(Bilaga 2) 
Föredragare: Dennis Bogren 

Diskussion/Beslut 

   
§ 16.  Motion angående att anta 

verksamhetsplaner 
(Bilaga 3.1-3.12) 
Föredragare: Dennis Bogren 

Diskussion/Beslut 
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  ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Dennis Bogren    Manfred Klug   
Ordförande    Sekreterare 
 

 

§ 17. Rapport från (Bilaga 4) Information  
 a. Källarmästare  
 b. Sekreterare  
 c. Informationsmästare  
 d. IKG-Ordförande  
 e. SrBK-Ordförande  
 f. Skattmästare  
 g. Vice Ordförande  
 h. Øverphøs  
 i. Aktivitetsordförande  
 j. Sexmästare  
 k. Ordförande  
 l. Inspector  
 m. Kåren   
 n. Valberedningen  
   
   
§ 18. Övriga frågor  Diskussion/Beslut 
   
§ 19.  Beslutsuppföljning  

(Bilaga 5.1) 
Beslut 

   
§ 20.  Nästa Styrelsemöte Beslut 
   
§ 21.  OFMA Beslut  
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens andra protokollmöte.  

Mötet ägde rum klockan 19:30 måndagen den 27:e februari 2017 i konferensrum Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Ordförande Dennis Bogren förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens styrelses andra protokollmöte öppnat 
klockan 19:39. 

   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.  
   
§ 3.  Adjungeringar Följande adjungeringar gjordes i klump med närvaro-, 

yttrande-, och yrkanderätt: Robert Hansen Jagrelius, 
Marika Arvidsson, Linnéa Petersson, Max Viklund och 
Bernt Nilsson. 
 
Mötet godkände adjungeringarna i klump.  

   
§ 4. Anmälan övriga frågor - 
   
§ 5.  Fastställande av dagordning Mötet fastställde dagordningen som den låg.  
   
§ 6. Närvarande Dennis Bogren, Malin Nilsson, Maria Ekerup, Manfred 

Klug, Frida Heskebeck, Erik Friberg, Hanna Josefsson, 
Emma Månsson, Emma Kihlberg, Daniel Espinoza och 
Julia Södergren.  

   
§ 7. Frånvarande Ingen. 
   
§ 8. Val av tvenne justerare Maria Ekerup och Frida Heskebeck valdes till justerare.  
   
§ 9.  Föregående protokoll Dennis Bogren föredrog protokollet från Styrelsens första 

protokollmöte.  
 
Mötet valde att lägga till protokollet från Styrelsens 
första protokollmöte till handlingarna. 

   
§ 10. Avsägelser Ellen Oscarsson avsade sig sin post som 

Industrikontaktkvinna.  
 
Mötet entledigade Ellen Oscarson sin post.  

   
§ 11. Fyllnadsval Jerry Guan nominerades till Kommando Gul-jon. 

 
Mötet valde Jerry Guan till Kommando Gul-jon. 

   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp -  
   
§ 13. Meddelanden Inga.  
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§ 14. Motion angående införandet av 
Projektgruppen ”KTH-Besök” 
(Bilaga 1) 
Föredragare: Robert Hansen Jagrelius 

Robert Hansen Jagrelius föredrog motionen enligt bilaga 
1. 
 
Emma Kihlberg frågade om det fanns intresse från andra 
att medverka i projektet. Robert Hansen Jagrelius svarade 
att han inte gått ut med information om det än. Han 
informerade även att han visste att projektgruppen var 
välkomna att komma till Stockholm, men var inte säker på 
hur det fungerade med medverkande för personer som 
inte var medlemmar på KTH. Han berättade att han hade 
pratat med sina kompisar och att de var ett gäng på cirka 
fem personer som var intresserade. 
 
Maria Ekerup frågade om det fanns någon planerad 
mängd medlemmar i gruppen, och hur många tågbiljetter 
det i så fall skulle handla om att inköpa. Robert Hansen 
Jagrelius svarade att han hade tänkt sig runt 12 stycken. 
Ett mindre gäng skulle vara lite för få, och ett större hade 
medfört att det skulle bli svårt att organisera.  
 
Malin Nilsson undrade hur lång tid man har på sig innan 
man måste anmäla vilka som skulle komma. Robert 
Hansen Jagrelius svarade att sista datum för anmälan till 
Quarnevalen var andra mars.  
 
Malin Nilsson påpekade att man måste tänka på vilken 
summa pengar det handlar om. Hon tänkte att man 
kanske kunde bestämma att motionären beviljas X antal 
kronor per person men max Y kronor totalt ur 
projektfonden.  
 
Daniel Espinoza tyckte det var ett roligt initiativ. Han ville 
dock att det redovisas på nått sätt. Som en dagbok, ett 
bildkollage eller något liknande. Så att projektgruppen 
kunde visa sektionen vilka idéer de plockade med sig 
tillbaks. 
 
Frida Heskebeck tilläggsyrkade på 
 
att projektgruppen på något vis ska dokumentera sina 
erfarenheter från projektet: resedagbok, bilder, film eller 
liknande.  
 
Emma Kihlberg frågade hur Styrelsen skulle hantera 
projektet om det inte tillsättes tillräckligt många 
projektfunktionärer så de aldrig kom iväg till Stockholm. 
Dennis Bogren informerade att Styrelsen kunde avsätta 
projektfunktionärerna och avsluta projektet om de så 
skulle känna att det var nödvändigt. 
 
Maria Ekerup antydde att det var lite kort anmälningstid 
till projektet. Det var tre dagar kvar på anmälningstiden 
och det kunde bli svårt att locka folk på så kort tid.  
Robert Hansen Jagrelius svarade att detta berodde på att 
han hade varit slarvig. Han trodde att sista dagen var 24/4 
men det visade sig vara 24/2. Han hade pratat med de 
ansvariga och fått förlängd anmälningstid. Andra mars 
gällde dock bara för KTH-studenter så han trodde att den 
tiden kunde vara irrelevant för projektets funktionärer.  
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Daniel Espinoza frågade om alternativet skulle vara att 
projektgruppen åkte till Quarnevalen som vanliga 
studenter men ändå blir välkomna. Robert Hansen 
Jagrelius svarade att det säkert skulle fungera. De skulle 
säkert kunna få vara med på festligheterna men kanske 
inte på själva byggandet av ekipagen på karnevalen.  
 
Maria Ekerup uppmanade Styrelsen att tänka på hur 
mycket pengar de ansåg vore rimligt att lägga på projektet. 
 
Frida Heskebeck undrade om det fortfarande skulle vara 
möjligt att få samma informationsutbyte om 
projektfunktionärerna kunde vara med och bygga på 
ekipagen. Robert Hansen Jagrelius svarade att denna 
sortens utbyte mellan lärosäten aldrig skett innan, och 
därför vore det fortfarande kul att testa. Inte bara för att 
kolla på hur utbildningarna skiljer sig, utan även för att se 
hur studentengagemanget såg ut på KTH. 
 
Emma Månsson frågade hur mycket tågbiljetterna till 
Stockholm kostade.  
 
Erik Friberg upplyste om kostnaderna för en biljett på SJ 
den 12:e maj. 

   
 Dennis Bogren begärde 

protokollsanteckning om att Manfred 
Klug hade råkat koppla hela 
Studierådet till yrkandemailen, istället 
för bara Studierådsordförande. 

 

   
   

Emma Månsson funderade på om man kanske skulle 
begränsa antalet medlemmar i projektgruppen också. 
 
Daniel Espinoza tyckte att det var en bra idé att 
subventionera en liten och jämn summa. Han var dock 
inte lika säker på att begränsa antalet medlemmar i 
gruppen. Han uppmanade Styrelsen att istället begränsa 
hur mycket pengar de kunde tänka sig att bidra med.  
 
Erik Friberg informerade om att tågbiljetterna skulle bli 
dyrare ju längre tiden går och att det därför vore smart att 
bestämma ett datum då anmälan till projektet stängdes.  
 
Robert Hansen Jagrelius ändringsyrkade på   
 
att tillsätta Malin Nilsson, Vice Ordförande 2017 som 
projektets kontaktperson i Styrelsen och attesterare. 
 
och tilläggsyrkade på  
 
att anta den Robert Hansen Hagrelius budgetförslag. 
 
Marika Arvidsson undrade hur erfarenheterna som 
plockats upp under utbytet sedan skulle kunna 
implementeras på Sektionen utöver bara de 
projektfunktionärer som åker till Stockholm. 
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Daniel Espinoza uppmanade projektgruppen att aktivt ta 
kontakt med funktionärer på KTH och undersöka hur de 
jobbar. Till exempel genom att hålla en intervju med dem 
och plugga in hur vår Sektion fungerar för att kunna 
förmedla det på ett bra sätt.  
 
Marika Arvidsson frågade om Quarnevalen verkligen var 
det bästa tillfället för detta utbyte.  
 
Robert Hansen Jagrelius upplyste att eftersom det skulle 
vara många event under hela karnevalsveckan skulle det 
vara en aktiv tid som passade att besöka. Det skulle därför 
uppmärksammas mer om främmande studenter kom dit 
just då. Dessutom hade han försökt fixa så att det fanns 
sovplatser hos studenters soffor, vilket kunde bidra till att 
knyta fler kontakter.  
 
Daniel Espinoza tilläggsyrkade på 
 
att äska en summa pengar ur projektfonden per person 
och sätta en maximalsumma.  
 
och  
 
att sätta en attesträtt till projektet. 
 
Dennis Bogren ändringsyrkade på 
 
att ändra budgetförslaget.  
 
Linnéa Petersson frågade vilka datum karnevalen handlade 
om. Robert Hansen Jagrelius berättade att de hade tänkt 
åka till Stockholm mellan 11:e och 14:e maj.  
 
Marika Arvidsson informerade om att Sektionen på 
Vårterminsmötet kommer välja in Karnevalifixer, och att 
om dessa personer skulle åkt till Stockholm för detta 
utbyte hade hon sett nytta av det. Hon och undrade hur 
Sektionen skulle kunna ta nytta av informationen som 
eventuellt samlas om projektfunktionärerna åker.  
 
Frida Heskebeck upplyste om att det fanns en policy om 
subventionerat pris och undrade om projektet uppfyllde 
några av de syften som policyn nämner som värdig grund 
att subventionera pris för.  

   
 Maria Ekerup yrkade om 10 minuters 

paus.  
 
Mötet biföll Maria Ekerups 
yrkande om paus.  
 
Mötet ajournerades 20:10. 
 
Bernt Nilsson lämnade mötet 20:11.  
 
Mötet återupptogs 20:20.  
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  Dennis Bogren berättade att han hade svårt att se hur 
detta projekt uppfyller de krav som 
subventioneringspolicyn ställer, och även hur man skulle 
kunna implementera KTH:s idéer på sektionen om man 
inte skickar någon representant från varje utskott. Dock 
antydde han att det fanns en idé att någon åkte dit. 
 
Frida Heskebeck frågade om det var möjligt för Styrelsen 
att rösta igenom motionen även om projektgruppen inte 
fick några pengar. Hon frågade även motionären om han 
var intresserad av att starta projektgruppen även om de 
inte fick någon subventionering. Robert Hansen Jagrelius 
svarade att han fortfarande var det då, biljetterna var 
mycket billigare än han trodde.  
 
Maria Ekerup tyckte det var en bra idé men att det inte var 
bästa tillfälle att göra det när det var karneval i Stockholm 
då man inte skulle få maximalt utbyte av det. Hon 
förtydligade även att K-Sektionen aldrig anordnar något 
likande själva, och att Lundakarnevalen är sin egen grej. 
Därför går det inte att erbjuda något liknande till KTH-
studenter. Hon tyckte det kanske var bättre att åka nån 
gång då man kunde fokusera mer på vad de faktiskt gjorde 
där.  
 
Robert Hansen Jagrelius berättade att han kunde maila 
ansvariga personer på KTH och fråga om de hade någon 
tanke om ett bättre tillfälle att åka dit, men att han 
personligen inte tyckte det fanns nått bättre tillfälle att lära 
sig om deras studentliv. 
 
Manfred Klug upplyste om att det var skillnad på 
studentliv och utbildning.   

   
 Maria Ekerup väckte ordningsfrågan 

om vilka som hade bestämt sig 
angående motionen. 
 
Handuppräckning visade att 
majoriteten av Styrelsen hade bestämt 
sig.  

 

   
  Robert Hansen Jagrelius jämkade sig med sig själv. 

 
Dennis Bogren yrkade på 
 
att anta ett nytt budgetförslag. 
 
Roberts Hansen Jagrelius budgetförslag ställdes mot 
Dennis Bogrens första budgetförslag.  
 
Dennis Bogrens första budgetförslag fick majoritet. 
 
Dennis Bogrens första budgetförslag ställdes mot Dennis 
Bogrens andra budgetförslag.  
 
Dennis Bogrens andra budgetförslag fick majoritet. 
 
Dennis Bogren informerade mötet om att Daniel 
Espinozas första yrkande föll i och med hans andra 
budgetförslag fick majoritet. 
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Frida Heskebecks tilläggsyrkande ställdes mot avslag.  
 
Mötet valde att bifalla Frida Heskebecks 
tilläggsyrkande.  
 
Daniel Espinozas andra yrkande ställdes mot avslag. 
 
Mötet valde att lägga till Daniel Espinozas yrkande 
till motionen.  
 
Mötet beslutade att ta alla framvaskade attsatser i 
klump.  
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
§ 15.  Motion angående att fastställa datum 

för Vårterminsmötet. 
(Bilaga 2) 
Föredragare: Dennis Bogren 

Dennis Bogren föredrog motionen enligt bilaga 2.  
 
Frida Heskebeck frågade om klockslaget behövde stå med 
i motionen. Dennis Bogren svarade att Styrelsen själva 
kunde välja tid vid ett senare tillfälle.  
 
Robert Hansen Jagrelius frågade varför man höll ett 
Vårterminsmöte. Dennis Bogren informerade om att det 
var för att Sektionen skulle kunna besluta saker som 
Styrelsen inte kunde besluta själva, samt att det stod i 
stadgarna att det måste hållas.  
 
Mötet valde att bifalla motionen i dess helhet.  

   
§ 16.  Motion angående att anta 

verksamhetsplaner 
(Bilaga 3.1-3.12) 
Föredragare: Dennis Bogren 

Dennis Bogren föredrog motionen enligt bilaga 3.1.-3.12. 

   
 Malin Nilsson yrkade om 5 min paus.  

 
Mötet biföll Malin Nilssons 
yrkande om paus. 
 
Mötet adjungerades klockan 20:38. 
 
Mötet återupptogs klockan 20:43.  
 
Max Viklund lämnade mötet klockan 
20:43. 

 

   
  Malin Nilsson frågade Daniel Espinoza varför 

Kommando Gul bara hade mål som var anpassade för 
pubverksamheten men inte något som passade 
glädjespridningsverksamheten.  
 
Daniel Espinoza förklarade att anledningen till att det inte 
fanns med några glädjespridningsmål i årets 
verksamhetsplan var för att han hade glömt bort det, då 
utskottet mest hade diskuterat pubar när 
verksamhetsplanen hade tagits upp på deras möten.  
 
Malin Nilsson frågade även varför Kulturutskottets mål 
liknade Kommando Guls mål för förra året. Daniel 
Espinoza svarade att detta var den verksamhetsplan som 
hans utskott hade tagit fram.  
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Malin Nilsson yrkade på  
 
att återremittera Kommando Guls verksamhetsplan för 
revidering och tilläggande av mål för 
glädjespridningsdelen.  
 
Manfred Klug frågade Julia Södergren och Hanna 
Josefsson om hur de hade tänkt angående att Big Boss 
stod med i Phøsets verksamhetsplan då Big Boss 
egentligen tillhör Källarmästeriet. Hanna Josefsson 
svarade att hon inte såg några problem med att låta Phøset 
ta hand om detta.  
 
Maria Ekerup frågade om Informationsutskottets mål 
angående att ha med artiklar från sektionsmedlemmar 
utanför utskottet inte medförde att utskottet satte sig i en 
jobbig sits. Emma Kihlberg svarade att de hade diskuterat 
detta inom InfU och eftersom det för tillfället fanns 7 
artiklar från utomstående medlemmar i första numret av 
Druiden trodde hon inte det skulle bli ett problem.  
 
Malin Nilssons yrkande ställdes mot motionärens. 
 
Malin Nilssons yrkande fick majoritet.  
 
Den framvaskade motionen ställdes mot avslag. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

   
§ 17. Rapport från (Bilaga 4)  
   
 a. Källarmästare  
   
 b. Sekreterare  
   
 c. Informationsmästare  
   
 d. IKG-Ordförande  
   
 e. SrBK-Ordförande  
   
 f. Skattmästare  
   
 g. Vice Ordförande  
   
 h. Øverphøs Hållit alla Phadderintervjuer.  

Påbörjat sponssökning. 
Varit på första provningen för frackar. 
Haft möte med Regisseur om Temasläppsfilm.  
Manus är skrivet.  
Bokat lokal och påbörjat planering till 2-FHØB. 
Varit på FHØB-helg. 

   
 i. Aktivitetsordförande  
   
 j. Sexmästare  
   
 k. Ordförande  
   
 l. Inspector  
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 m. Kåren  Generellt: 
 - Vi söker poster på kåren! Heltidare, styrelse, 
utskottsordförande och så vidare. In på tlth.se/sok och 
sök. 
 
Fritid: 
 - Corneliusbalen har börjar komma igång på riktigt. 
Anmodan ska ha kommit ut nu. 
 - Puben Puben drar folk som aldrig förr. Onsdagar varje 
vecka. 
 - Las Gegas har börjat marknadsföra sig och kommer i 
början av maj (5-6e tror jag) 
 
Karriär: 
 - Projektgruppen är ARKAD är fulltalig, kul! 
 - Håll utkik efter event på facebook, Sara är igång och 
skapar saker hela tiden. 
 
Utbildning: 
 - UKÄ har släppt en rapport kring studentinflytande som 
i princip säger att Sveriges kårer ska få mer pengar. För 
Teknologkåren betyder det i princip 1-3miljoner mer 
kronor, vi får se nu vad regeringen tycker om det. Det 
hade annars varit nice med mer pengar (dock så är det 
flera år från att ett sådant beslut skulle tas eller att vi får se 
pengar, men ändå kul!) 
 - SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, har snart 
fullmäktige (SFSFUM). Arbetet med att läsa 
propositionerna har startat och att skriva motioner. 
Arbetsgruppen (SFS-delegationen) som blev vald av 
kårens fullmäktige i höstas är igång. 
 - Eftersom vi "tappade" vår prorektor på Universitetet 
centralt så har Universitetskollegiet, UK, haft 
sammanträde. (Eva Wiberg, fd Prorektor vid LU, har 
blivit vald som Rektor till Göteborgs Universitet). I denna 
processen sitter heltidarna Anders, Utbildning Internt, och 
Jacob, Utbildning Externt, med och reppar Teknologkåren 
och LUS. 
 - Imorgon, 28-02-2017, håller Utbildningsutskottet sin 
stora Utbildning för Utbildningsbevakare, UUU. Det är 
rekord i antal deltagande, närmre 80 personer kommer. 
Kul! 

   
 n. Valberedningen Valberedningen har valberett fyllnadsval och taggar igång 

inför vårens valprocess.  
   
 o. Medaljkommittén MK ska ha kick-off imorgon, det ska bli skoj! 

Nomineringen stänger på söndag, #nomineramera! Kalle 
är snart, tagga! Och sa vi att nomineringen stänger på 
söndag? HETS! 
K-ärlek 

   

§ 18. Övriga frågor  - 
   
§ 19.  Beslutsuppföljning  

(Bilaga 5.1-5.2) 
Följande punkter lades till på beslutsuppföljningen:  
 
5. Återremittering av KG:s verksamhetsplan till PM3. 
Uppdragas av Daniel Espinoza.  
 
6. Redovisning Projektgruppen ”KTH-Besök” med 
deadline sista protokollmötet för vårterminen. Uppdragas 
av Robert Hansen Jagrelius.  

http://tlth.se/sok
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_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Dennis Bogren    Manfred Klug   
Ordförande    Sekreterare 
 

 
 
 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Frida Heskebeck     Maria Ekerup   
Justerare      Justerare 

 
Mötet valde att lägga till punkt 5 och 6 till 
beslutsuppföljningen. 
 
Mötet valde att styrka punkt 3 från 
beslutsuppföljningen då den var avklarad.  

   
§ 20.  Nästa Styrelsemöte Dennis Bogren yrkade på  

 
att nästa protokollmöte hålls den 29:e mars klockan 17:15 i 
Marie Curie.  
 
Mötet valde att bifalla Dennis Bogrens yrkande. 

   
§ 21.  OFMA Dennis Bogren förklarade Styrelsens andra protokollmöte 

avslutat klockan 21:07.  
   



 Protkokollmöte 2 
Bilaga 1 

______ ______ ______ ______ 

Motion angående införande av 

projektgruppen KTH-besök 

Protokollmöte 2 2017 

   

 

 

Sammanfattning 

Motionären vill skapa en projektgrupp för att skicka ett antal studenter från K-sektionen LTH till K-

sektionen KTH (Konglig Kemi) för att lära, uppleva och hjälpa till vid deras återkommande karneval. 

Styrelsekontakt blir Malin Nilsson, Vice Ordförande 2017. Ekonomiskt ansvarig blir motionären. 

 

Bakgrund 

 

Runt om i landet finns det många studentföreningar som är snarlika vår egen. Trots samma examen skiljer 

sig utbildning, traditioner och organ mycket vilket gör utbyte och samarbete väldigt intressant. KTH firar 

sin återkommande karneval i år och detta anser jag är en perfekt tid att stärka relationen mellan 

sektionerna.  

 

För att detta ska göras ordentligt yrkar jag att en projektgrupp införs. Det är viktigt att K-sektionen LTH 

representeras officiellt hos KTH, då detta tillåter att utbytet kan arkiveras samt att det blir lättare att nå 

flera studenter. Förhoppningen är att så många som är intresserade kan vara med i projektgruppen, och de 

som vill kan engagera sig i planeringen och byggandet av ett ekipage till tåget tillsammans med en grupp av 

studenter från K-sektionen KTH. De personer som är intresserade av deltagandet i själva Quarnevalen 

kommer vara officiella deltagare och blir då betalningsskyldiga på samma sätt som KTH-studenter. Om 

detta går att kringgå kommer att undersökas. 

 

Syftet med projektet är att skapa möjlighet för studenter som inte normalt har kontakt med andra 

lärosäten att uppleva hur det är att studera på en annan teknologisk högskola, samt att förhoppningsvis 

grunda en period av starkare band mellan sektionerna som t.ex. skulle kunna leda till att studenter från 

KTH i framtiden skulle vara intresserade av att besöka oss. Utöver detta tror jag att det finns mycket att 

lära sig av att se hur K-sektionen KTH sköter sina utskott, sin lokalhantering och sin studiemotivering. 

 

Själva besöket kommer ske under Quarnevalen i maj. Någon vardag innan helgen åker deltagarna upp med 

tåg (eller vad som visar sig vara billigast) för att skugga studenter på KTH en dag för att sedan i helgen 

delta och samarbeta på Quarnevalen.  

 

Projektor för eventet kommer vara Robert Hansen Jagrelius som också är ekonomiansvarig. 

Projektgruppens styrelsekontakt blir Malin Nilsson, Vice Ordförande och UKG-ansvarig 2017. 

 

Motionären vill äska pengar ur Projektfonden för projektet där alltihop går till att subventionera 

tågbiljetterna för de funktionärer som åker.  

 

 

 



 Protkokollmöte 2 
Bilaga 1 

______ ______ ______ ______ 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 

 

att 

skapa projektgruppen KTH-besök med sluttiden 16 maj 2017 

att 

tillsätta Robert Hansen Jagrelius som Projektor 

att 

tillsätta Robert Hansen Jagrelius som ekonomiansvarig 

att 

tillsätta Malin Nilsson som projektets kontaktperson i Styrelsen 

att 

tillsätta intresserade som projektfunktionärer i projektgruppen 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  
Robert Hansen Jagrelius, Vice-Pubmästare 2017 

 
Lund, 2017-02-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 2 

______ ______ ______ ______ 

Motion angående att fastställa datum för 

Vårterminsmötet  

Protokollmöte 2 2017 
   

 

 

Bakgrund 

Det börjar bli dags för VT. Därför så borde det fastställas på ett PM att det faktiskt blir. Motionssvars-PM 

är planerat till 24/4 och 26/4.  

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

hålla Vårterminsmötet den 9/5 och 10/5.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Dennis Bogren, Ordförande 2017 

 

Lund, 17 februari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 3.1 

______ ______ ______ ______ 

Motion angående att anta 

Verksamhetsplaner  

Protokollmöte 2 2017 
   

 

 

 

Bakgrund 

Det står i Sektionens styrdokument att senast den sista februari så ska styrelsen fastslagit varje utskotts 

verksamhetsplan. Därför så yrkar jag på här att anta de olika utskottens verksamhetsplaner.  

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 

 

att 

anta Styrelsen verksamhetsplan 

 

att 

anta Idrottsutskottets verksamhetsplan 

 

att 

anta Industrikontaktgruppens verksamhetsplan 

 

att 

anta Informationsutskottets verksamhetsplan 

 

att 

anta Kommando Guls verksamhetsplan 

 

att 

anta Kulturutskottets verksamhetsplan 

 

att 

anta Källarmästeriets verksamhetsplan 

 

att 

anta Medaljkommitténs verksamhetsplan 

  



  Protokollmöte 2 
Bilaga 3.1 

______ ______ ______ ______ 

 

att 

anta Phøsets verksamhetsplan 

 

att 

anta Sexmästeriets verksamhetsplan 

 

att 

anta Studierådets verksamhetsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Styrelsen 2017  

genom 

Dennis Bogren, Ordförande 2017 

 

Lund, 17 februari 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokollmöte 2 
Bilaga 3.2 

 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan Styrelsen 

Verksamhetsåret 2017 
   

 

 

 
 

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

På de sittningar som Styrelsen spexar på som det finns icke svensktalande studenter skall Styrelsen spexa 

på engelska.  

 

 

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

All information som styrelsen ger ut skall finnas på engelska. 

 

 

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

Styrelsen skall nätverka och hålla en god kontakt med övriga Styrelser och lärosäten i Sverige.  

 

 

Fritid: Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar.  

Sektionen ska bli miljömärkt av Sektionsgrodan.  

 

 

Fritid: ett aktivt samarbete ska ske med teknologkåren centralt samt andra sektioner,   

Sektionen ska vara representerade på 85% av alla kollegiemöten som hålls där Sektionen har 

representanter.  

 

 

Fritid: Ett utbud av evenemang som lockar alla medlemmar ska erbjudas.   

Styrelsen skall uppmärksamma Sektionsmöten på minst tre olika sätt.  

 

 

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

Styrelsen skall anordna minst ett evenemang under nollningen som förtydligar Styrelsens verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Styrelsen 2017, 

via Dennis Bogren, Ordförande 2017 

 

Lund, 3 februari 2017 

 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 3.3 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan IdrottsUtskottet 

Verksamhetsåret 2017 
   

 

 

Bakgrund 

IdrottsUtskottet har tagit fram följande mål efter att ha observerat tidigare verksamhet för att bygga på den och 

utöka deltagarmängden: 

 

”Ett aktivt samarbete ska ske med Teknologkåren centralt samt andra sektioner och organisationer inom Teknologkåren.” 

Under året ska minst ett event i samarbete med en annan sektion hållas. 

 

“Alla medlemmar ska känna sig välkomna och inkluderade i Sektionen.” 

Hålla i minst ett evenemang per termin som riktar sig till nybörjare inom en given idrottsrelaterad aktivitet, 

till exempel ridning eller simning. 

 

Utskottet ska skriva minst en artikel i varje nummer av sektionstidningen för att öka sin synlighet mot 

medlemmarna. 

 

“Sektionen ska uppmärksamma och främja studenternas fysiska och psykiska hälsa.”  

Minst en gång per termin ska utskottet hålla i idrotts- eller gymnastikpass för att uppmuntra en aktiv 

livsstil i samband med studierna. 

Utskottet skall arrangera en gästföreläsning om fysisk aktivitet och dess betydelse för studier på högskolan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

_________________________________  

IdrottsUtskottet 2017, 

via Daniel Espinoza,  

AktivitetsOrdförande 2017 

Lund, 2017-02-14 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 3.4 

 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan IKG  

Verksamhetsåret 2017 
   

 

 

 

 

Näringsliv: Alla utbildningar, både på grund- och mastersnivå, ska inkluderas i näringslivsrelaterad verksamhet.  

Industrikontaktgruppen ska erbjuda en stor bredd på de företag och organisationer, samt 

vad dessa kan erbjuda Kemi- och Biotekniksektionens studenter (ex-jobb, extrajobb, 

sommarjobb, traineeplats etc.), som kommer delta under KULA 2018 

 

Näringsliv: Alla utbildningar, både på grund- och mastersnivå, ska inkluderas i näringslivsrelaterad verksamhet.  

Industrikontaktgruppen ska erbjuda minst ett event som tilltalar en eller några av våra 

specialiseringsinriktningar 

 

Näringsliv: Möjligheter att utveckla för arbetslivet relevanta färdigheter som inte täcks av utbildningen ska tillhandahållas .  

Anordna minst två case-kvällar under året 

 

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

Skapa kontakt med minst ett företag utanför Sveriges gränser 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Industrikontaktsgruppen via 

Emma Månsson, IKG-Ordförande 2017 

 

Lund, 23 Januari 2017 

 



 Protokollmöte 2 
Bilaga 3.5 

 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan Informationsutskottet  

Verksamhetsåret 2017 
   

 
Gemenskap: Alla medlemmar ska känna sig välkomna och inkluderade i Sektionen. 
Ha minst fem artiklar i varje nummer av Sektionstidningen skrivna av någon utanför 
Informationsutskottet. 
 

Gemenskap: Internationella studenter på de program som Sektionen studiebevakar för ska inkluderas i Sektionens verksamhet.  
Färdigställa översättandet av den engelska versionen av hemsidan. 
 
Gemenskap: Internationella studenter på de program som Sektionen studiebevakar för ska inkluderas i Sektionens verksamhet.  
Minst hälften av artiklarna i Sektionstidningen ska vara på engelska. 
 
Gemenskap: Internationella studenter på de program som Sektionen studiebevakar för ska inkluderas i Sektionens verksamhet.  
Samarbeta med Världsmästare om att inkludera och sprida Sektionstidningen till internationella studenter. 
 
Gemenskap: Internationella studenter på de program som Sektionen studiebevakar för ska inkluderas i Sektionens verksamhet.  
Alla affischer med information som berör även internationella studenter ska vara på engelska.  

 

Gemenskap: K-andan ska bevaras och utvecklas 

Färdigställa digitaliseringen av Sektionens protokollarkiv. 

 

Gemenskap: K-andan ska bevaras och utvecklas. 

Publicera samtliga tillgängliga gamla filmer som producerats för Sektionen de senaste 3 åren på Sektionens 

YouTube-kanal. 

 

Gemenskap: K-andan ska bevaras och utvecklas. 

20 av Sektionens evenemang, utöver nollningsevenemang, ska fotograferas och bilderna ska publiceras på 

hemsidan. 

 

Näringsliv: Möjligheter att utveckla för arbetslivet relevanta färdigheter som inte täcks av utbildningen ska tillhandahållas.  

Ha med minst en annons i varje nummer av Sektionstidningen. 

 

Fritid: Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar. 
Promota e-versionen av Sektionstidningen mer än den fysiska versionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Informationsutskottet via 

Emma Kihlberg, Informationsmästare 2017 

 

Lund, 26 januari 2017 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 3.6 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan Kommando Gul 

Verksamhetsåret 2017 
   

 

 

Bakgrund 

Kommando Gul har tagit fram följande mål efter att ha observerat tidigare verksamhet för att bygga på 

den och utöka deltagarmängden: 

 

“Ett utbud av evenemang som lockar alla medlemmar ska erbjudas.” 

Utskottet skall en gång per termin göra en digital undersökning för att samla in idéer och 

feedback till pubar. 

 

”Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar.” 

Soporna från pubarna skall källsorteras. 

 

Minst en helt vegetarisk/vegansk pub skall hållas. 

 

“Alla medlemmar ska känna sig välkomna och inkluderade i Sektionen.” 

På de pubar där drinkar serveras skall hälften av utbudet vara fullgott alkoholfritt. Dessa drinkar 

skall marknadsföras i samma utsträckning som de alkoholhaltiga. 

 

”Internationella studenter på de program som sektionen studiebevakar för ska inkluderas i Sektionens verksamhet.” 

Utskottet skall vara förberett på att hålla alla sina aktiviteter, både i och utanför pubar, på 

engelska. Exempel är quiz på pubar, beskrivning av regler på lekar och dylikt. 

 

“Ett aktivt samarbete ska ske med Teknologkåren central samt andra sektioner och organisationer inom Teknologkåren.” 

Minst en pub/ett event skall hållas i samarbete med en annan sektion på LTH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Kommando Gul 2017, 

via Daniel Espinoza,  

AktivitetsOrdförande 2017 

Lund, 2017-02-17 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 3.7 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan KulturUtskottet 

Verksamhetsåret 2017 
   

 

 

Bakgrund 

KulturUtskottet har tagit fram följande mål efter att ha observerat tidigare verksamhet för att bygga på 

den och utöka deltagarmängden: 

 

“Ett utbud av evenemang som lockar alla medlemmar ska erbjudas.” 

Utskottet ska hålla i ett stort interaktivt event, i samma anda som förra årets ’Mystery Event’ i 

samarbete med ett annat utskott på Sektionen. 

 

Utskottet ska hålla i ett större musikquiz, till exempel i samband med en pub. 

 

“Alla medlemmar ska känna sig välkomna och inkluderade i Sektionen. Internationella studenter på de program som 

sektionen studiebevakar för ska inkluderas i Sektionens verksamhet.” 

 

Utskottet ska hålla i en mångkulturell kväll där internationella såväl som svenska studenter får 

möjlighet att tillaga och medtaga en rätt från sin kultur och bjuda på i ett knytkalas. I samband 

med detta skall en serie kortfilmer från olika delar av världen visas. 

 

”K-andan ska bevaras och främjas.” 

Sångboken skall revideras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

KulturUtskottet 2017, 

via Daniel Espinoza,  

AktivitetsOrdförande 2017 

Lund, 2017-02-17 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 3.8  

 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan Källarmästeriet  

Verksamhetsåret 2017 
   

 

 

Gemenskap: K-andan ska bevaras och utvecklas. 

Källarmästeriet ska under verksamhetsåret ta fram ett nytt sektionsmärke 

 

 

Gemenskap: Alla medlemmar ska behandlas lika. 

Sortimentet ska erbjuda varor som tar hänsyn till specialkost 

 

 

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

Menyn i caféet samt information på skärmarna ska vara på engelska om det anses vara relevant. 

 

 

Utbildning: Sektionen ska uppmärksamma och främja studenternas fysiska och psykiska hälsa.   

Källarmästeriet ska börja sälja frukt 

 

 

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

Källarmästeriet ska ta fram nya profilprodukter, så som t-shirts eller tjocktröjor. 

 

 

Fritid: Ett utbud av evenemang som lockar alla sektionens medlemmar ska erbjudas.  

Källarmästeriet ska under året anordna minst en temavecka  

 

 

Fritid: Ett aktivt samarbete ska ske med Teknologkåren centralt samt andra sektioner och organisationer inom Teknologkåren.  

Källarmästeriet ska sälja Teknologkårens märken under nollningen 

 

 

Fritid: Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar.  

Källarmästeriet ska källsortera och köpa in ekologisk mjölk 

 

För att minska användningen av pappersartiklar ska en ny större mugghylla sättas upp 

 
 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Källarmästeriet via 

Hanna Josefsson, Källarmästare 2017 

 

Lund, 18 februari 2017 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 3.9 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan Medaljkommittén 

Verksamhetsåret 2017 

 

 

Bakgrund 

För att driva sin verksamhet framåt har Medaljkommittén tagit fram nedanstående mål utifrån 

målen i policyn för Övergripande och långsiktiga mål.  

 

 

Verksamhetsplan Medaljkommittén 2017  

   

Gemenskap: Alla medlemmar ska behandlas lika. 

Konkretiserat mål: Medaljkommittén ska hitta minst ett nytt sätt att ta reda på vilka personer 

som förtjänar medaljer. 

 

 

Gemenskap: Alla medlemmar ska behandlas lika. 

Konkretiserat mål: Medaljkommittén ska se till att nomineringsperioden marknadsförs i alla 

sektionens kanaler.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Medaljkommittén 2017 

via Hanna Danielsen,  

Medaljkommitténs Ordförande 2017 

Lund, 17 februari 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 Protokollmöte 2 
Bilaga 3.10 

 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan Phøset  

Verksamhetsåret 2017 

   

 

 

 

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

Att låta alla phaddrar vara välkomna på minst två sittningar under nollningen. 

 

 

Utbildning: Studiebevakning ska vara aktiv och synlig. 

Införa en pluggphadder i varje phaddergrupp.  

 

 

Fritid: Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar. 

Finna en mer miljövänlig energikälla till Big Boss att ersätta det nuvarande 

bensinaggregatet med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  
Phøset via  
Julia Södergren, Øverphøs 2017 
Lund, 15 februari 2017 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 3.11 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan Sexmästeriet 

Verksamhetsåret 2017 

   

 

 

 

 

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

Sexmästeriet ska anordna en sittning med sektion eller sektioner från ett eller flera 

lärosäten utanför Skånes gränser. 

 

 

Fritid: Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar.  

Sexmästeriet ska anordna tre sittningar med helt vegetarisk mat.  

 

 

Fritid: ett aktivt samarbete ska ske med teknologkåren centralt samt andra sektioner,   

Att utanför nollning hålla i tre evenemang med andra sektioner vid TLTH.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  
Sexmästeriet 2017, 
via Erik Friberg, Sexmästaree 2017 

 
Lund, 16 februari 2017 



Protokollmöte 2 
Bilaga 3.12 

______ ______ ______ ______ 

Verksamhetsplan Studierådet  

Verksamhetsåret 2017 
 

 

Gemenskap: En kultur där medlemmarna samarbetar med varandra och inte motverkar varandra ska råda. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemang i samarbete med ett annat utskott. 

 

Gemenskap: Alla medlemmar ska behandlas lika. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall på något vis uppmärksamma likabehandling under året.  

 

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

verksamhet. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemang/termin för de internationella 

studenterna. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemang där svenska och 

internationella studenter får chans att interagera. 

 

Utbildning: Sektionen ska verka för att det ska erbjudas Kemi- och Bioteknikutbildning i världsklass och 

Studiebevakning ska vara aktiv och synlig. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall ha tillsatta studentrepresentanter i de organ där det finns 

möjlighet. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall sprida information om kursrepresentanter på sektionen. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall se till att det finns kursrepresentanter i alla kurser i 

grundblocket. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall utreda vilken kursutvärdering som bedrivs på 

specialiseringsnivån samt verka för att studenterna ska får större inflytande i detta. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall ha med en artikel relaterad till studier eller studiebevakning 

i varje Druiden. 

 

Utbildning: Sektionen ska uppmärksamma och främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall på något vis uppmärksamma studenternas fysiska och 

psykiska studiemiljö. 



Protokollmöte 2 
Bilaga 3.12 

______ ______ ______ ______ 

 

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

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna ett terminskollegium för grundblocket och 

specialiseringarna.  

 

Näringsliv: Möjligheter att utveckla för arbetslivet relevanta färdigheter som inte täcks av utbildningen ska tillhandahållas. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemang som kopplar till att utveckla 

färdigheter som utvidgar eller inte inkluderas i kursinnehållet.  

 

Fritid: Ett utbud av evenemang som lockar alla medlemmar ska erbjudas. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett studierelaterat evenemang per läsperiod. 

 

Fritid: Ett aktivt samarbete ska ske med Teknologkåren centralt samt andra sektioner och organisationer inom 

Teknologkåren. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna ett evenemang tillsammans med en annan sektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Studierådet 2017 via 

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 9 februari 2017 

 



  Protokollmöte 2 
Bilaga 4 

 

______ ______ ______ ______ 

Utskottsrapporter 

Protokollmöte 2 2017 
   

 

Källarmästare 

Utskottet 

Källarmästeriet har sedan sist haft en bakkväll inför Alla Hjärtans Dag som var mycket trevlig, alla i utskottet trivs 

väldigt bra med varandra och magen gjorde minst sagt ont efter allt skratt. Försäljningen under alla hjärtans dag gick 

över förväntan och i princip allt sålde slut. Näst på tur kommer bakning av semlor! Pixelfix har fått igång skärmarna 

som nu visar fina animeringar. Källarmästeriet har också börjat sälja frukt, vilket inledningsvis har fungerat men 

kräver lite mer marknadsföring. 

 

Styrelsen 

Hanna är väldigt taggad på jobbet med Sektionsgrodan som förhoppningsvis kommer igång snart.  

Hon har också insett att Riktlinjen för prislista för inventarier inte är uppdaterad på länge och bör skrivas om.  

 

Kollegiet 

Hanna har inte haft något kollegiemöte. 

 

 

Sekreterare 

Styrelsen 

Manfreds arbete har under den senaste tiden bestått av att renskriva protokollet från PM1 och tillsammans med 

justerarna få det justerat och klart för alla Sektionsmedlemmar att komma och läsa. Parallellt med detta har 

förberedelser inför PM2 börjat och även datum för PM3, PM4 såväl som Vårterminsmötet fastslagits. 

 

Utöver detta har Styrelsearbetet flutit på med lunchmöten och övriga givande diskussioner. Tillsammans med 

Ordförande, Vice Ordförande och Skattmästare har en verksamhetsplan för Styrelsen tagits fram och en liten 

workshop för motionsskrivning, verksamhetsplaner och annat smått och gott har hållits för styrelseledamöter för att 

kunna underlätta arbetet i framtiden.  

 

 

Informationsmästare 

Informationsutskottet 

Redacteurer och Journalister jobbar just nu för fullt med att skriva artiklar till första numret av Druiden. Dessutom 

undersöks hur bra Sektionsmedlemmarna är på att berätta dåliga skämt genom en tävling där man får skicka in sitt 

bästa ’pappaskämt’. Da Vinci har gjort en supersnygg plansch för att sprida till Sektionsmedlemmarna att de kan 

bidra med artiklar eller dylikt till Druiden. Photographerna har värmt upp kameran på Sexets temasläpp och diverse 

andra fotouppdrag. Krabbofixerna har laddat upp bilder från Skiphtet och håller för fullt på med att uppdatera all 

information om funktionärer på hemsidan. Regisseuren redigerar filmer så hårt att det ryker om… 

redigeringsprogrammet? Arkivarien väntar fortfarande förväntansfullt på en möjlighet att få tag på nycklarna till 

arkivskåpet… Livet flyter på i InfU-17! 

 

Informationsmästare 

Emma har, med hjälp av lite fula knep och en Kårordförande, äntligen lyckats förinta spåren av de övergivna och 

bortglömda kontona på Facebook och Twitter som funnits i Sektionens namn men som enligt Informationsriktlinjen 

inte får existera eller användas. Att radera konton är inte så enkelt som man kan tro! Utöver det har Emma sett över 

reglerna för utlåning av Sektionskameran och lekt med Sektionens sociala medier. Ju fler veckor som går desto 

tydligare blir det att Informationsmästarposten är den optimala posten för någon som gillar att prokrastinera. 

 



  
 

______ ______ ______ ______ 

Kollegiet 

Nästa kollegiemöte är den 28/2.

 

 

IKG-Ordförande 

Utskottet 

Förberedelser inför KULA har tagit upp mycket av utskottets tid, allt från med planering, Kick-offen och själva 

KULA-dagen. KULA har gått mycket bra och det verkar som att de flesta deltagande, både studenter och företag, 

verkar nöjda med dagen. Många idéer har grott inför det kommande året och IKG-17 är taggade på att starta sin 

verksamhet nu! 

 

Gruppen är nu uppdelade i sina huvudområden, alltså Mässa och Event, så nu kan Vice IKG börja dra i dem och 

hitta på vad de vill göra under året. IKG-Ordförande har även haft möte med sina Vice och de har diskuterat i 

närmare detalj hur de vill jobba under året. 

 

Styrelsen 

Med tanke på att KULA har tagit mycket uppmärksamhet har inte IKG-Ordförande haft särskilt mycket fokus 

styrelsearbetet, så det finns inget speciellt att nämna här. 

 

Kollegiet 

Inget kollegiemöte sen senast. 

 

 

SrBK-Ordförande 

Utskottet 

Studierådet har sedan förra PM anordnat en evenemangsserie: SI med SrBK. Detta har varit en uppskattad 

evenemangsserie som har letts av Studierådsjon Gustav Sondell. Studierådet kommer efter att detta skrivs men innan 

PM anordna Studie-Söndag, specialiseringsmingel tillsammans med programledningen och semlebak för 

utbytesstudenterna. Båda vice Studierådsordförande har gjort ett enormt jobb för att få CEQ-möten och 

kursrepresentanter att fungera.  

 

Studierådsordförande Frida Heskebeck har mailat, haft möte och ordnat småsaker om vartannat. Det är lärare och 

programledning som ska ha CEQ-möten (ett tack till vice:arna som sköter detta exceptionellt bra), det är angående 

studentrepresentanter på annat håll och det är annan planering av diverse saker som är på g. Men Frida tycker att det 

är enormt roligt och njuter av sin post.  

 

Styrelsen 

Frida har deltagit på lunchmötena där mycket nyttigt diskuterats. Frida deltog i 

”motionsskrivarstuga/verksamhetsplansstuga/stuga” där hon diskuterade sin och andras verksamhetsplaner och fick 

lära sig hur man skriver motioner på ett bra sätt. Det tittades även på styrdokument och pratades om 

funktionärsutbildning. 

 

Frida kommer efter att detta skrivs men innan PM att delta på styrelseutbildningen på Kåren och krisutbildningen.  

 

Kollegiet 

Sedan förra PM har det inte hänt så mycket i kollegiet. 

 

 

Skattmästare 

Utskottet 

Sedan senaste PM har skattmästaren inte gjort så mycket mer än att betala en del fakturor och försöka komma ikapp 

med livet. 

 



  
 

______ ______ ______ ______ 

Styrelsen 

Skattmästaren har börjat processen med att byta namn på sektionen hos skatteverket. 

 

Kollegiet 

Skattis har inte varit på kollegiemöte. 

 

 

Vice Ordförande 

Utskottet 

UKG spånar för tillfället på kickoffaktiviteter att göra tillsammans som utskott för att lära känna varandra lite bättre. 

Flickor på teknis har dragit igång på allvar och har sökt faddrar inför vårens evenemang med stor framgång! 

Homecoming day närmar sig med stormsteg och informationsspridningen är i full gång. Alumniansvarig, 

mentorskapsansvarig och Vice Ordförande har haft stor kontakt med Alumniföreningen, E och W samt dess 

sexmästeri. Evenemanget går av stapeln den 1 april och vi tror verklige att detta lär bli ett hejdundrandes evenemang.  

 

Styrelsen 

Malin har dessa veckor inte gjort något speciellt styrelsearbete utöver attestering, möten och deltagande i 

diskussioner om diverse mål och frågor.  

Malin har dock börjar spåna med IKG ordförande och SrBK ordförande om ett kommande projekt.   

 

Kollegiet 

Malin har varit på kickoff och möte med Alumnikollegiet, förutom brunch och pizza i mängder har nätverken mellan 

sektionerna angående Homecoming day utökats. Utöver detta har även Linkedinsidor till olika sektioner tittats över   

 

 

Øverphøs 

Ingen rapport inkommen.  

 

 

AktivitetsOrdförande 

KulturUtskottet 

Utskottet har haft sitt första evenemang i form av en filmkväll på Alla Hjärtans Dag. Trots kort varsel så dök ett stort 

antal deltagare upp. Utskottet har nu färdiggjort sin verksamhetsplan och har planerat aktiviteter för den närliggande 

framtiden. Hurra! 

 

Kommando Gul 

Det är planering planering planering som gäller, så mycket planering att ordet planering behövde skrivas fem gånger i 

samma mening. Gruppen har delat upp sig i flera grupper som alla ansvarar för olika områden, och alla har kreativt 

och med entusiasm sköt sitt arbete. Utskottet har även haft en kick-off hemma hos AktO, där pubmaten provlagades 

och drinkarna provblandades. Mycket gick att lära från detta. 

 

IdrottsUtskottet 

En grov planering för vårterminen har gjorts och ansvar har delegerats. 

  

Styrelsen 

AktO har hektiskt jobbat för att få färdigt sina utskotts verksamhetsplaner och samtidigt skriva färdigt sina 

verksamhetsberättelser och utvärderingar av förra årets verksamhetsplaner. 

 

Kollegiet 

Ett kollegiemöte kommer att hållas den 20/2. 

 

 

 

 



  
 

______ ______ ______ ______ 

Sexmästare 

Utskottet 

Sedan förra PM har K6 haft temasittning och eftersläpp. Sexets tema detta året är Baseball.  

Planering av kommande evenemang som Kalibrering, lunchsittning för Flickor på Teknis och Homecoming day 

flyter på bra.  

 

Styrelsen 

En verksamhetsplan har tagits fram med tydliga mål av varierande svårhetsgrad.  

 

Kollegiet 

Inget nytt att rapportera. Har möte 22/2.  

 

 

Ordförande 

Styrelsen 

Styrelsens arbete rullar på bra. Det har bestämts datum för när VT skall hållas och även datum för PM 3 och PM 4 

har bestämts. Utöver detta så arbetat många i styrelsen på olika håll med sina utskott vilket är väldigt roligt. 

Ordförande har även varit på husstyrelsemöte där redovisning av föregåendeårs budget gjordes och även 

diskussioner om hur labbrockar skall tvättas diskuterades bland annat.   

 

Kollegiet 

Ordförandekollegiet har även de haft möte och det diskuterades bland annat sektionskort hur man gör med dem 

men även vad de olika sektionerna gör om ett utskott som inte är näringslivsutskottet drar in mer pengar i spons än 

planerat. Får utskotten göra vad de vill med pengarna inom det utskottet, ska styrelsen bestämma det eller ska 

pengarna gå till sektionen.  

 

 

Inspector 

Ingen rapport inkommen. 

 

 

Kåren 

Ingen rapport inkommen.  

 

 

Valberedningen 

Ingen rapport inkommen.  
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 

 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte nr 2 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1.  Utvärdera sponssökning på 
Sektionen vidare 

Styrelsemöte 9 Emma Månsson, 
IKG-ordförande 2017 

Styrelsemöte närmast 
HT1 2017.  

2.  Utvärdering av Sociala medier 
under Nollningen 

Styrelsemöte 12 Emma Kihlberg, 
Informationsmästare 

2017 

Sista Styrelsemötet för 
2017 

3.  Återremittera SrBK:s 
verksamhetsplan 

Protokollmöte 1 Frida Heskebeck, 
Studierådsordförande 

2017 

Styrelsens andra 
protokollmöte 

4. Redovisa Sångboksrevidering Protokollmöte 1 Linnéa Petersson, 
Troubadix 2017 

Första protokollmötet 
efter sommaren 2017 
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efter sommaren 2017 

5. Återremittera KG:s 
verksamhetsplan 

Protokollmöte 2 Daniel Espinoza, 
Aktivitetsordförande 

2017 

Protokollmöte 3 

6. Redovisa Projektgruppen ”KTH-
Besök” 

Protokollmöte 2 Robert Hansen 
Jagrelius, Projektor i 

Projektrguppen 
”KTH-Besök”  

Sista protokollmötet 
för vårterminen. 

 


