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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions andra protokollmöte.
Mötet ägde rum klockan 17:15 Måndag den 5:e mars 2018 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum.
Dagordning
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Mötet öppnades kl. 17.18

§ 2.

Val av sekreterare

Hanna Sjöman valdes till sekreterare.

§ 3.

Val av tvenne justerare

Linnea Gustafsson och Noomi Gummeson valdes till justerare.

§ 4.

Tid och sätt

Godkänns

§ 5.

Närvarande

Balder Werin, Caroline Almqvist, Ella Lagerwall, Frida Heskebeck,
Hanna Sjöman, Linnea Gustafsson, Noomi Gummeson och Sarah
Lindblom.

§ 6.

Frånvarande

Johan Hallbeck

§ 7.

Adjungeringar

Manfred Klug, Linnea Petersson får yttrande, yrkande och
närvaranderätt

§ 8.

Fastställande av dagordning

Manfred vill flytta upp facebook-frågan till punkt 11, bifalls.
Paragrafnumreringen ändras därefter.

§ 9.

Anmälan övriga frågor

Sarah Lindblom har en budgetfråga, önskar diskutera uppskattning
till kursrepresentanter, tas upp under övriga frågor
Johan anländer 17:24

§ 10.

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna

§ 11.

Facebooksida för Studierådet
Hanna Sjöman

Hanna Sjöman föreslår att studierådet borde ha en egen Facebook
sida för att kunna underlätta för folk att ta kontakt med SrBK och
göra det mindre formellt att ta kontakt. Linnea Gustafson tycker
att det är en bra idé då det skulle göra det lättare att ta kontakt
med SrBK. Balder Werin undrar vad som krävs för att skapa en
egen Facebook sida. Hanna Sjöman svarar att hon önskar lyfta
frågan i SrBK först för att ta reda på om det är något vi
överhuvudtaget är intresserade av och isåfall därefter ta reda mer
på vad som krävs och hur man ska gå till väga. Caroline Almqvist
undrar hur en eventuell sida skulle se ut. Hanna Sjöman svarar att
den förslagsvis skulle se ut som en vanlig sida som man kan gilla
och där man kan kontakta SrBK direkt. Manfred Klug uppger att
det står i riktlinjerna vad som gäller för Facebook sidor så om vi
vill skapa en sida så behöver vi ändra riktlinjerna.
Balder Werin säger att SrBK’s problem kanske inte är att SrBK är
svåra att kontakta utan att SrBK behöver bli bättre på att
marknadsföra sig. Sarah Lindblom säger att den eventuella sidan
inte skulle behöva användas för att göra PR. Noomi Gummesson
säger att det kanske inte är en egen sida som SrBK behöver utan
något lätt sätt att kontakta SrBK via K-sektionens officiella sida.
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Balder Werin håller med Noomi Gummesson. Manfred Klug säger
att det bör gå att lägga till kontaktuppgifter till SrBK på ksektionens officiella facebook-sida. Linnea Petersson föreslår att
man lägger till kontaktuppgifterna till SrBK på k-sektionens
officiella sida och att den officiella sidan kan användas mer för att
marknadsföra SrBK. Manfred Klug säger att det är möjligt att
markera att ett meddelande som har skickats till k-sektionens
officiella facebook-sida tillhör en specifik moderator och att de
meddelanden de får berör en mängd olika utskott. Sarah Lindblom
undrar om det finns någon annan socialmedia som kan användas.
Hanna Sjöman svarar att Instagram skulle kunna vara ett alternativ
men att det i högre grad än facebook bygger på att man gör PR för
SrBK. Manfred Klug säger att samma fråga har kommit från flera
olika utskott och att det skulle bli jobbigt för ordförande/styrelsen
att ha koll på alla sidor om alla tillåts ha sin egna. Frida Heskebeck
undrar om det är möjligt att skapa ett anonymt formulär som man
lägger på K-sektionens officiella sida. Linnea Petersson säger att
det inte går att vara anonym. Sarah Lindblom säger att problemet
är att folk inte kontaktar SrBK. Linnea Peterson säger att google
forms kan användas för att samla anonyma och icke-anonyma
önskemål/åsikter. Noomi Gummesson undrar om det är möjligt
att på k-sektionens officiella facebook-sida nåla fast ett inlägg med
kontaktuppgifter till SrBK. Linnea Petersson och Manfred Klug
uppger båda att det går. Manfred Klug säger att det går att anpassa
första sidan ganska mycket och nåla fast inlägg. Linnea Peterson
säger att det inte fungerar jättebra för mobiler men att inlägget i
vilket fall inte försvinner. Omröstning sker och det bestäms
enhälligt att SrBK ska jobba med sektionens existerande facebooksida i samarbete med styrelsen. Det bestäms att ytterligare
diskussioner ska tas på ett lunchmöte.
Manfred Klug lämnar mötet 17:49
§ 12.

Meddelanden

Manfred Klug meddelar att det är trevligt att vara här, ber om
ursäkt för krossade drömmar och för att han måste gå, styrelsen
ska jobba för att göra mer reklam för SrBK. Sarah Lindblom
meddelar att det var väldigt mysigt med taco-kväll med SrBK och
gör gärna om det. Caroline Almqvist meddelar att vi har fått 105
svar på metoo-enkäten. Linnea Petersson påminner om att
handlingsstopp för vårterminsmötet är nästa onsdag.

§ 13.

Runda bordet
Vad har alla gjort sedan senast?

Frida Heskebeck berättar att stora delar av SrBK har varit på
UUU, har hjälpt till att censurerat CEQ, Frida Heskebeck har även
varit på styrelsens PM och dragit budgeten som blev godkänd,
varit på nämndmöte, massor med lunchmöten, hanterat ett ärende
med en försvunnen tenta och hanterat ett pågående ärende
angående exjobb.
Linnea Gustafsson haft möte med alla nya kursombud, inför
CEQ-möte och sett till att alla CEQ-rapporter nu är klara.
Ella Lagerwall har gjort samma sak som Sarah Lindblom och
Balder Werin.
Caroline Almqvist har jobbat med metoo-enkäten, enkäten som
undersöker välmående på sektionen, anordnat alla hjärtans dag
event med hbtq-tema, varit på massor med kollegiemöten där det
senast diskuterades möjligheterna till likabehandlingsutskott
Noomi Gummesson har varit sjuk men har ändå varit med på ett
CEQ möte.
Hanna Sjöman har varit på kollegiemöte, HMS-möte och
tillsammans med Caroline Almqvist jobbat med enkäten som
undersöker välmående på sektionen.
Johan Hallbeck har precis gått på sin funktionärspost men har
ändå varit med på en myskväll och lunchmöten.
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Balder Werin har löst konflikter i vissa kurser och varit med på
LiBe-möte,
Sarah Lindblom har ordnat med kursrepresentanter, skickat
påminnelser om CEQ-möten, jobbat med studentärenden och
svarat på en stor mängd mejl
§ 14.

Budgetuppföljning
Hur ser det ut med Studierådets budget?

Ekonomisk och känslig information från protokollen har blivit exkluderad
från web-versionen. Vänligen kontakta k-srbkordf@tlth.se eller
k-styrutb@tlth.se om denna information efterfrågas.

§ 15.

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

Immunteknologi – är intresserade av att skapa en master och en
nyanställning kommer att ske.
KILU – kommer att ändra kursombud och det mesta rörde natfak.
Kemiteknik – vill införa masterutbildning diskuterade riktlinjer för
halvtidssamtal.
Husstyrelsen – finns numera skötbord och brandlarmet hus 4
diskuterades.
Sarah Lindblom undrar om och isåfall hur startandet av ett
masterprogram kommer att påverka oss. Frida Heskebeck svarar
att det kommer göra det möjligt och intressant för fler
internationella studenter att söka till oss vilket kan leda till att fler
kurser kan starta.
Linnea Peterson uppger att det kommer från LTH centralt och
Frida Heskebeck uppger att det troligen är en reaktion på förra
årets 3+2 diskussion, vidare kommer det nya masterprogrammet
troligen tillhöra SrBK’s ansvarsområde och kommer i så fall att
påverka framtida Studieråd. Linnea Petersson var förvånad att
rapporten från institutionsmötet gick till SrBK, trodde bara att det
gick till heltidarna på teknologkåren.
18:03 Balder Werin lämnar mötet

§ 16.

Per capsulam-beslut om verksamhetsplan
Det är detta förslag som Studierådet skickade in
till Styrelsen

Inga frågor eller kommentarer.

§ 17.

Slogan för Studierådet
Ella Lagerwall

Ella Lagerwall har lagt fram en motion eftersom hon tycker att
slogan skulle behöva förnyas och tycker att vi ska ta fram förslag
på slogans.
Linnea Gustafsson undrar när den ska användas. Ella Lagerwall
föreslår att den exempelvis skulle kunna användas vid
marknadsföring i Gallien. Sarah Lindblom tycker att SrBK’s
åsiktslåda skulle behöva förnyas då nuvarande slogan kanske inte
representerar det SrBK vill förmedla, hon tycker också att det
skulle vara kul att ha en skylt som tydliggör när SrBK sitter i
Gallien. Caroline Almqvist tycker att det skulle vara bra till
exempelvis på planscher. Ella Lagerwall säger att slogans är roliga
och att vi gärna vill göra en. Frida Heskebeck föreslår att vi röstar
om en slogan nu så kan vi bestämma oss för en logga på nästa
lunchmöte. Johan Hallbeck påpekar att förslag 5 är vår nuvarande
slogan. Linnea Peterson säger att loggan berör de grafiska
riktlinjerna och önskar att vi gärna har med det gotiska k:et. Sarah
Lindblom säger att tanken är en logga som kretsar kring det
gotiska k:et. Linnea Gustafsson säger att hon tycker att det är ett
kul förslag. Ella Lagerwall säger att fler förslag uppskattas. Noomi
Gummesson frågar om det går att ta denna diskussionen under ett
lunchmöte istället. Frida Heskebeck säger att man skulle rösta om
att bordlägga diskussionen nu och ta den på ett lunchmöte istället.
Linnea Gustafsson tycker att ”know your rights” låter aggressivt.
Caroline Almqvist tycker att förslaget är klatschigt och
uppmanande. Frida Heskebeck föreslår att vi röstar om att
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bordlägga diskussionen nu och ta beslutet på ett lunchmöte istället.
3 röstar för att vi tar ett beslut idag och 4 för att vi tar
diskussionen och beslutet på ett lunchmöte. Det bestäms således
att motionen tas på nästa lunchmöte.
§ 18.

Studenternas åsikt om SVS/Brunnshög
Linnéa Petersson

Linnea Peterson informerar om att diskussion förs på LU-nivå
kring hur lokalerna i Brunnshög ska utnyttjas. En arbetsgrupp har
tillsatts för att ta fram underlag för alternativ 2 och 4. I den
gruppen sitter LU:s ordförande Martin som studentrepresentant.
Beslutet måste förankras nedåt och därför undrar Linnea
Petersson vilka alternativ vi föredrar och vilka problem vi ser.
Tidigare åsikter är att det är ett misstag att inte utnyttja
Brunnshögs möjligheter, att man inte vill splittra lärarna, det kan
bli problematiskt med schemat och att det kan bli svårt att
genomföra studiebevakning. Alternativ 2 har föreslagits men
frågor som kommit upp är hur det blir med
föreläsningar/föreläsare, en ovilja att splittra grundblocket, frågor
kring hur det ska lösas schemamässigt, frågor kring studentlokaler
och bostäder, om studenterna som har undervisning både på
Brunnshög och Kemicentrum får ett spårvagnskort och hur
kontakten mellan studenter och lärare ska se ut. Linnea Petersson
informerar om att man har möte om detta varje måndag. Frida
Heskebeck undrar om det finns möjlighet att ta frågan på nästa
protokollmöte. Johan Hallbeck undrar hur snabbt
beslutsprocessen går. Linnea Petersson svarar att alternativen i
nuläget inte berör studenterna/studentinflytandet och kostnaderna
och att det är det som arbetsgruppen nu ska kolla på. Svårt att säga
hur lång tid det tar men CMU (djurforskning) ska flytta om 2 - 3
år. LUNAR förespråkar alternativ 1 eftersom det finns 3 olika
fysikinstitutioner där bara vissa är intresserade av att flytta och
man vill inte splittra utbildningen. Linnea Petersson säger att det
fortfarande är oklart om kemi syftar på kemiteknik men
kemiteknik verkar inte vara kopplat till forskningen vid brunnshög.
Noomi Gummesson lämnar mötet 18:20

§ 19.

Övriga frågor

Sarah Lindblom säger att personlig CEQ-uppmuntran tidigare
bestod av Esterkort men inte nu längre och undrar vad vi vill ha
istället. Johan Hallbeck frågar om man tidigare har fått Esterkort.
Frida Heskebeck svarar att det tidigare har varit utlottning av
Esterkort. Sarah Lindblom säger att informationsspridningen kring
den personliga uppmuntran har varit väldigt dålig men man vann
som sagt ett esterkort. Linnea Gustafsson säger att det var väldigt
mycket pengar som lades på det men att det marknadsfördes
dåligt. Ella Lagerwall undrar om man kan ge två kaffekort till KM
istället. Caroline Almqvist säger att det skulle innebära samma
problem med att folk inte vet om att det finns, istället borde man
sprida det på något sätt innan folk börjar fylla i sina CEQ-enkäter.
Hanna Sjöman frågar om man kan köpa presentkort i KM istället
för kaffekort. Sarah Lindblom föreslår att man gör något spektakel
av det istället, om det är möjligt att göra utan att störa folk för
mycket. Linnea Petersson tycker att spektakel är trevligt, säger att
man tidigare har diskuterat personliga muggar så att det blir lite
mer synligt. Ella Lagerwall tycker att spektakel är kul. Johan
Hallbeck tycker att muggar är bra eftersom det syns och undrar
om det går att göra dem personliga med namn på. Caroline
Almqvist undrar om vi i så fall ska fixa muggarna själva eller om
det går att köpa färdigt. Sarah Lindblom säger att det blir dyrt om
vi inte gör det själva. Linnea Gustafsson frågar om det går att köpa
presentkort i KM och om det gjordes för lp2. Frida Heskebeck
svarar att presentkort bör gå att fixa. Sarah Lindblom säger att lp2
tillhör nuvarande SrBK, inte Markus Liljenborg. Caroline Almqvist
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frågar om det går att få en mugg och kaffe. Johan Hallbeck frågar
om vi får rabatt på KM om vi köper presentkort. Frida Heskebeck
svarar att vi väljer fritt hur presentkorten ska se ut. Linnea
Petersson säger att Panduro säljer muggar för 40kr styck. Sarah
Lindblom säger att Ikea är billigare. Linnea Petersson tycker att det
är bra för en mugg syns i Gallien. Sarah Lindblom föreslår kaffe
och en mugg som man kan ha sitt gratis kaffe i. Johan Hallbeck
frågar vad vi kan lägga på varje utlottning. Linnea Petersson säger
att Ikeas billigaste mugg kostar 4kr. Frida Heskebeck säger att om
vi lottar ut till grundblocket så kan vi lägga cirka 40kr per vinnare.
Sarah Lindblom säger att vi då skulle ha råd med en lite dyrare
mugg från Ikea och 3 kaffe. Linnea Gustafsson frågar om det finns
någon som vill måla muggar. Sarah Lindblom säger att hon gärna
målar muggar med logga och ett kort meddelande. Johan Hallbeck
säger att presentkort är bättre än kaffekort. Förslaget går till
röstning, först röstades kaffekopp fram och sedan presentkort
istället för kaffekort. Det bestäms att detaljerna ska diskuteras på
onsdag på lunchmötet.

§ 20.

Nästa Studierådsmöte

Nästa möte äger rum den tisdagen 17/4 klockan 17.15

§ 21.

OFMA

Mötet avslutades klockan 18:42

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Frida Heskebeck
Studierådsordförande

Hanna Sjöman
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Linnea Gustafsson
Justerare

Noomi Gummesson
Justerare
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions första protokollmöte.
Mötet äger rum klockan 17:15 tisdagen den 23 januari 2018 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Mötet öppnades kl 17.18

§ 2.

Val av sekreterare

Linnea Gustafsson valdes till sekreterare

§ 3.

Tid och sätt

Godkänner tid och sätt. (Marie Curie)

§ 4.

Närvarande

Balder Werin, Caroline Almqvist, Ella Lagerwall,
Frida Heskebeck, Linnea Gustafsson, Noomi
Gummeson och Sarah Lindblom.

§ 5.

Frånvarande

Hanna Sjöman.

§ 6.

Adjungeringar

Manfred Klug, Linnea Petersson adjungeras med
yttrande- och yrkanderätt.

§ 7.

Val av tvenne justerare

Caroline Almqvist och Ella Lagerwall väljs till
justerare.

§ 8.

Fastställande av dagordning

Balder Werin frågar om man inte kan flytta upp val
av justerare till efter val av sekreterare till nästa
möte.

§ 9.

Anmälan övriga frågor

Inga.

§ 10.

Meddelanden

Manfred Klug meddelar att det är kul att vara här
då det är årets första PM. Linnéa Peterson meddelar
att det är kul att vara här men skumt att inte vara
med i Studierådet.

§ 11.

Studentrepresentanter
Information om vilka studenter som sitter i vilka
institutionsstyrelser och programmledning.

Studentrepresentanterna från K-sektionen visas.

§ 12.

Runda bordet
Alla berättar vad de håller på med på sin post just nu.

Frida Heskebeck: Har jobbat med uppstart av
utskottet, och med att hitta och informera
studentrepresentanter.
Sarah Lindblom: Har mailat alla lärare på
specialiseringarna om kursrepresentanter. Har fått
svar från 3 st. Måste ta tag i detta igen och försöka
få fler kursrepresentanter.
Ella Lagerwall: Har inte gjort så mycket än.
Noomi Gummesson: Har fått kursombud i alla
kurser på grundblocket och planerat ett möte med
kursombuden.
Balder Werin: Har hjälpt Sarah Lindblom med att
maila lärarna.
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Caroline Almqvist: Har varit på första LIBE-mötet
där man bland annat pratade om att
likabehandlingsutskottet på W ska hålla en
föreläsning på allahjäratansdag. Pratade om att
eventuellt samarbeta.
Linnea Gustafsson: Har jobbat med att organisera
och standardisera systemet med kursombud
tillsammans med Noomi. Har hittat kursombud i
alla kurser på grundblocket i LP 3.
§ 13.

Budget
Vi ska besluta hur budgeten för SrBK 2018 ska se
ut.

Budgetförslag visas (bilaga 2.1). Noomi
Gummesson och Linnea Gustafsson vill ha 100 kr
mer till fika på grundblocksmöten (terminskollegier
och möten med kursombud). Sarah Lindblom vill
att vi tänker över om vi vill lägga 1800 på personlig
CEQ-uppmuntran när inget vet om att det finns.
Alla överens om att vi inte vill det. Beslut tas om att
minska budgeten för personlig CEQ-uppmuntran
från 1800 kr till 1000 kr. De 800 kronorna delas
upp på +100 kr till grundblocksmöten, +100 kr till
PM-fika, +100 kr till fika på CEQ-kvällar etc.
Budgetposten övrigt (300kr) delas upp i övrigt (200
kr) och event (600 kr). Budgetförslaget beslutades
enligt bilaga 2.2

§ 14.

Övriga frågor

Inga.

§ 15.

Nästa Studierådsmöte

Nästa möte äger rum den 2018-03-05 kl 17.15.

§ 16.

OFMA

Mötet avslutades kl 18.05.

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Frida Heskebeck
Studierådsordförande

Linnea Gustafsson
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Ella Lagerwall
Justerare

Caroline Almqvist
Justerare
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Rapport från institutionsstyrelse
Immunteknologi
Datum för möte
25/1 – 2018
Studentrepresentant
Kristina Sturk
Sammanfattning
Person ska anställas till en tenure track (kravprofil bifogades till möteshandlingarna). Personen
som ska anställas kommer eventuellt att inkluderas i den omics-kurs som institutionen önskar att
få in i grundutbildningen. Från studenterna framfördes därför ett önskemål om att krav på
pedagogiska egenskaper ska ingå i kravprofilen.
Initiativ om ett nytt masterprogram inom biologiska läkemedel finns. Tanken är att det ska
baseras både å den kemiska biten, men även biologiska läkemedel såsom antikroppsbaserade.
Detta ska i sådana fall bli ett självständigt masterprogram (likt det som finns för livsmedel).
Positiva konsekvenser av införandet är att införandet av ett sådant program hade ökat
sannolikheten att omics-kurs blir av, men också att fler studenter hade läst
immunteknologikursen KIMN01 (antalet deltagare har minskat pga fler åker utomlands och på så
sätt missar kursen, den går LP4).
Workshop om grundblocket är genomfört. Förändringar är på gång men det går långsamt.
Institutionen ska fundera på med vad de kan bidra med samt förbättra.
Vill du veta mer, har tankar eller visioner?
Kontakta Studierådsordförande på k-srbkordf@tlth.se.
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Rapport från institutionsstyrelse
Kemiska institutionen (KILU)
Datum för möte
8/2 - 2018
Studentrepresentant
Max Viklund
Sammanfattning
Masterstrukturen på NF ska ses över.
Lågt söktryck på Nanokemi och Proteinvetenskap. För många fördjupningskurser, fakulteten har
påpekat att detta måste ses över. Lärare ska återkoppla om de anser att det finns viktiga kurser för
studenter.
Förslag: 1 kemiprogram med tre ingångar.
Åtta kurser försvinner, två tillkommer. Vissa kurser finns kvar på LTH, andra finns kvar som
forskarutbildning, varpå masterstudenter får tillgång till att läsa dessa.
Ska genomföras till HT2019.
Vill du veta mer, har tankar eller visioner?
Kontakta Studierådsordförande på k-srbkordf@tlth.se.
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Rapport från institutionsstyrelse
Kemiteknik
Datum för möte
8/2 - 2018
Studentrepresentant
Linnéa Petersson
Sammanfattning
1. I samband med rekrytering av BUL-tjänster gjordes en prognos för könsfördelningen av
professorer fram till 2030 iom att en av posterna bara hade manliga sökande. Prognosen såg bra
ut.
2. En mastersutbildning i Kemiteknik diskuterades. ? Kurser på engelska går att erbjuda i
åtminstone 1 helt läsår. Alla kurser i processdesign-specialiseringen på Kemiteknikprogrammet
ges på engelska eller på begäran på engelska. De problem som sågs var skillnader i förkunskaper,
ex laborativa, hos internationella studenter samt problem med att utreda förkunskaper till kurser
med förkunskapskrav. Kurserna som ges till specialiseringarna är just nu inte platsbegränsade och
därför hade inte en master konkurrerat med programstudenterna. Stämningen var allmänt positiv
för ett masterprogam.
3. Riktlinje för halvtidsseminarier för doktorander antogs.
Vill du veta mer, har tankar eller visioner?
Kontakta Studierådsordförande på k-srbkordf@tlth.se.

Studierådets andra protokollmöte 2018
Bilaga 3.4

Rapport från husstyrelse
Husstyrelse
Datum för möte
15/2 - 2018
Studentrepresentant
Manfred Klug
Sammanfattning
På husstyrelsemötet diskuterades och uppföljdes många pågående projekt. Bland annat:
•

•

•

•
•
•
•

•

Avfallskärl till institutionernas lunchrum är nu inköpta och ska placeras ut till de olika
avdelningarna. De håller även på att utreda möjligheten att köpa in specifika kärl som är mer
anpassade efter de olika institutionernas verksamhet.
Det är fortfarande inget beslut fattat om ombyggnationen av Kemicentrum för att flytta
biblioteket och studenternas uppehållsrum. Detta av anledningen att prisförslaget inte ännu är helt
hundra bestämt. Att ombyggnationen kommer ske är dock nästan helt självklart och så fort
beslutet är officiellt påskrivet kommer byggandet börja. Både Husstyrelsen och byggfirman är
överens om att det är ett krav att i alla fall studenternas lokaler ska vara klart innan nollningen,
men då det har dröjt med att beslutet fattats och då man aldrig vet med byggbranchen kan man
inte helt garantera något.
När biblioteket väl ska flyttas kommer det behöva stänga ner i cirka en vecka för att de ska kunna
flytta ordentligt. Detta kommer troligtvis ske med väldigt kort varsel så studenter och anställa
ombeds ha överseende för detta.
Planering för att köpa in två nya 11m3 kvävgastankar till Kemicentrum har påbörjats. Prisförslag
håller på att tas fram. Med detta kommer även troligtvis ett nytt maskineri för att tappa upp
flytande kväve även installeras. Det nya maskineriet kommer medföra mindre svinn och mer
säkert hanterande av flytande kväve.
En kvävgasledning från kvävetanken till hus V är beställd och ska inom kort installeras.
Ett nytt personlarmsystem håller på att installeras. Detta kommer medföra att det underlättar för
berörda att få information om det går ett larm någonstans på Kemicentrum.
Det har monterats upp skötbord på diverse handikapptoaletter på Kemicentrum.
Ljudnivån i provisoriska Gallien går nog tyvärr inte att göra mycket åt. Det installerades
ljuddämpning inför tiden då V-sektionen höll till i hus IV och det är troligtvis inte mycket möjligt
att installera mer. Detta ska dock kollas över för att hitta eventuellt möjliga lösningar.
Det finns inget automatiskt brandlarm i hus IV! Detta innebär att om larmet går kommer inte
brandkår tillkallas direkt. Det finns dock larm som kommer tjuta, men man får ringa SOS själv.
Representanter från K- och W-sektionen ska få en genomgång av var alla larm sitter samt hur det
fungerar.

Vill du veta mer, har tankar eller visioner?
Kontakta Studierådsordförande på k-srbkordf@tlth.se
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Per capsulam-beslut Versksamhetsplan
Studierådsmöte 2, 2018
Sammanfattning
Följande förslag på verksamhetsplan skickades till Styrelsen.

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.
Mål - CEQ:
Att undersöka CEQ-statistik bakåt i tiden, finns det trender och skillnader mellan programmen och
könen?
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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.

_________________________________
Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017
Lund, 24 februari 2018
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Slogan för Studierådet
Studierådsmöte 2, 2018

Bakgrund
När vi sitter och samlar in åsikter eller bara vill synas lite extra vore det bra med en logga för Studierådet.
På loggan vore det kul att ha en slogan.
Nedan är förslag på slogans för Studierådet, fler förslag är välkomna.
- We got your back
- We know your rights
- Know your rights
- Talk to us
- Vi bryr oss/We care
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
Välja en slogan för Studierådet.
att
Till nästa protokollmöte ska förslag på loggor tas fram som kan röstas om.

_________________________________
Ella Lagerwall,
Studierådsledamot med specialiseringsansvar 2018
Lund, 21 februari 2018

____ ____ ____ ____
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Facebooksida för Studierådet
Studierådsmöte 2, 2018

Bakgrund
Jag skulle vilja diskutera möjligheten att skapa en egen SrBK-sida på facebook.

_________________________________
Hanna Sjöman,
Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar 2018
Lund, 23 februari 2018

____ ____ ____ ____
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Studentåsikter gällande SVS/Brunnshög
Studierådsmöte 2, 2018

Bakgrund
En diskussion gällande Studentåsikter om eventuell flytt till SVS/Brunnshög.
Mer underlag för diskussion kommer att komma som en sen handling.

_________________________________
Linnéa Petersson,
Styrelseledamot med Utbildningsansvar 2018
Lund, 23 februari 2018

____ ____ ____ ____

