
  Dagordning (1) 
.                  Styrelsens tredje protokollmöte 

 

  ____ ____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens tredje protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 17:15 onsdagen den 29:e mars 2017 i konferensrum 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. Rapport från (Bilaga 1) 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  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  Dagordning (2) 
.                  Styrelsens tredje protokollmöte 

 

  ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Dennis Bogren    Manfred Klug   
Ordförande    Sekreterare 
 

 

§ 15. Övriga frågor  Diskussion/Beslut 
   
§ 16.  Beslutsuppföljning  

(Bilaga 2.1) 
Beslut 

   
§ 17.  Nästa Styrelsemöte Beslut 
   
§ 18.  OFMA Beslut  



  Protokoll (1) 
.                  Styrelsens tredje protokollmöte 

 

  ____ ____ ____ ____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens tredje protokollmöte.  

Mötet ägde rum klockan 17:15 onsdagen den 29:e mars 2017 i konferensrum Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

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

Biotekniksektionens tredje protokollmöte öppnat klockan 
17:21. 

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

yttrande- och yrkanderätt: Arvid Lillängen och Zackarias 
Söderlund. 
 
Mötet godkände adjungeringarna i klump. 

   
§ 4. Anmälan övriga frågor - 
   
§ 5.  Fastställande av dagordning Daniel Espinoza yrkade på 

 
att lägga till Kommando Guls Verksamhetsplan som § 14 
och ändra dagordningen därefter. 
 
Mötet biföll ändringarna i dagordningen. 
 
Mötet godkände den reviderade dagordningen.  

   
§ 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 Daniel Espinoza och Frida Heskebeck valdes till justerare.  
   
§ 9.  Föregående protokoll Dennis Bogren föredrog protokollet från Styrelsens andra 

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

   
§ 10. Avsägelser Jenny Karlsson avsade sig sina poster som Idrottsförman 

och Journalist. 
 
Mötet entledigade Jenny Karlsson sina poster.  

   
§ 11. Fyllnadsval David Wahlqvist nominerades till Industrikontaktman. 

 
 
 



  Protokoll (2) 
.                  Styrelsens tredje protokollmöte 

 

  ____ ____ ____ ____ 

Dennis Bogren informerade mötet om att 
Valberedningens kandidat till Talman, Marika Arvidsson, 
hade avsagt sig sin nominering. Han berättade vidare att 
på Höstterminsmöte II 2016 motkandiderade Tim Djärf 
till posten, vilket medförde att det var denna kandidatur 
som skulle behandlas.  

 Frida Heskebeck lyfte ordningsfrågan 
om sluten votering.  
 
Mötet beslutade att hålla sluten 
votering. 
 

 

 Maria Ekerup lämnade mötet klockan 
17:32. 

 

  Mötet valde Tim Djärf till Talman. 
 
Mötet valde David Wahlquist till 
Industrikontaktman. 

 Maria Ekerup återkom till mötet 
klockan 17:38. 

 

   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp Erik Friberg meddelade att han kommer överträda sin 

attesträtt för Kalibreringsphesten. Han kunde inte ge 
någon exakt siffra för tillfället.   

   
§ 13. Meddelanden Manfred Klug meddelade att tyg till bokstäverna Styrelsen 

har tänkt sy på sina ben var klart och uppmanade Styrelsen 
att hålla i en sykväll inom kort. 

   
§ 14. Motion angående antagande av 

Kommando Guls verksamhetsplan 
(Bilaga 3.1-3.2) 

Daniel Espinoza föredrog motionen enligt bilaga 3.1-3.2.  
 
Mötet biföll motionen i dess helhet. 

   
§ 15. Rapport från (Bilaga 1)  

 
 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  

 
 
 
 



  Protokoll (3) 
.                  Styrelsens tredje protokollmöte 

 

  ____ ____ ____ ____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 m. Kåren  Generellt: 

     - Budgeten håller på att spikas, har varit uppe hos 
styrelsen och ska vidare till fullmäktige. 
 
     - Nya heltidare kommer att väljas inom kort. ValFM 
den 2 april! Massor av andra poster är också ute!. 
 
Utbildning: 
     - Planering av Speak Up Days är igång och kommer 
förhoppningsvis framöver 
     - Babble Bistro har starta för säsongen, ni får gärna 
uppmuntra svenska studenter dit så att våra internationella 
får träffa lite inhemska studenter. 
 
 
Fritid: 
     - Corneliusbalen är i rullning, 8e april smäller det 
     - Las GeGas blir av till våren, helgen 5-6 maj är 
tävlingen. 
 
    Näringsliv:  
     - Start Up Fair är i rullning, finns massor med events 
på Facebook! Leta upp de som är trevliga och attenda! 
     - ARKAD: öppnat anmälan för koordinatorer. Sprid 
ordet! 
     - ARKAD: öppnat företagsanmälan, målet att bli större 
än STHLM nu! 
 

 n. Valberedningen  
   
§ 16. Övriga frågor  -  
   
§ 17.  Beslutsuppföljning  

(Bilaga 2.1) 
Mötet valde att styrka punkt 5 då den ansågs vara 
avklarad.  

   
§ 18.  Nästa Styrelsemöte Dennis Bogren yrkade på  

 
att nästa protokollmöte hålls den 24:e april klockan 17:15 i 
Marie Curie med fortsättning den 26:e april klockan 17:15 
i Marie Curie vid behov. 
 
Mötet valde att bifalla Dennis Bogrens yrkande.  

   
§ 19.  OFMA Dennis Bogren förklarade Styrelsens tredje protokollmöte 

avslutat klockan 17:50. 



  Protokoll (4) 
.                  Styrelsens tredje protokollmöte 

 

  ____ ____ ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Dennis Bogren    Manfred Klug   
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Frida Heskebeck    Daniel Espinoza   
Justerare     Justerare 
 



  Protokollmöte 3 
Bilaga 1 

 

______ ______ ______ ______ 

Utskottsrapporter 

Protokollmöte 3 2017 
   

 

Källarmästare 

Utskottet 

Källarmästeriet sålde massor av semlor under fettisdagen, mycket mer än förväntat! I och med vattenproblemet sålde 

KM mer läsk och dricka än någonsin förr. Och trots svårigheterna med att koka kaffe fixade KM-medlemmarna det 

utmärkt, källarmästaren är stolt! Nu med en ny läsperiod ska de ta nya tag med målen som står i verksamhetsplanen. 

En beställning av ouveraller ska också göras nu i dagarna. Arbetet inför nollningen är alltså redan igång. 

 

Styrelsen 

Det har inte hänt så mycket i styrelsen sedan sist. Hanna är redo att ta tag i arbetsgruppernas arbete. 

 

Kollegiet 

Cafékollegiet har (fortfarande!) inte haft något kollegiemöte. 

 

 

Sekreterare 

Styrelsen 

På senaste tiden har sekreterarjobbet varit ganska oexisterande. Allmänt pillande med protokoll, beställning av 

kontorsmaterial och skapandet av en skylt att sätta upp på styrelserumsdörren när man sitter och protokolljusterar 

för att undvika störningar har utförts.  

 

 

Informationsmästare 

Informationsutskottet 

InfU har släppt årets första nummer av Druiden! Temat för tidningen är ’framtiden’ och den innehåller en stor 

mängd artiklar på både svenska och engelska. DaVinci producerar planscher åt höger och vänster och Regisseuren 

har hjälpt Phøset att spela in sin temasläppsfilm. Photographerna spenderade två kvällar med att fotografera alla årets 

funktionärer och utskott, och samtidigt hade Nollningsfilmen från 2016 världspremiär på skärmarna i Gallien. 

 

Informationsmästare 

Emma har upptäckt att det är en ny form av vuxen-tetris att sätta upp planscher på anslagstavlan. På grund av 

tentaveckan har det i övrigt inte varit särskilt mycket arbete som Informationsmästare sedan förra protokollmötet. 

 

Kollegiet 

På Informationskollegiemötet låg fokus på fotografering och det diskuterades bland annat en gemensam fotograf-

pool där Sektionerna ska kunna hjälpa varandra för att alltid kunna få tag på någon som kan fotografera evenemang. 

Frågan togs med till alla olika sektioners Informationsutskott för intressekoll och ska fortsätta diskuteras på 

kommande kollegiemöten. Det hölls även en diskussion om att Kåren eller Infokollegiet eventuellt ska arrangera en 

fotokurs för fotointresserade studenter någon gång under året, och även den diskussionen kommer fortsättas på 

kommande kollegiemöten. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

______ ______ ______ ______ 

IKG-Ordförande 

Utskottet 

IKG har nu en alldeles egen elektronisk signatur! Snygg och proffsig för framtida företagskontakt. Grupperna har nu 

börjat kick-starta tankeverksamheten kring vad de vill hitta på under året och IKG-Ordförande är mycket sugen på 

att se vad vi kan åstadkomma under det kommande året Utskottet ska på torsdagen den 23/3 både anordna en 

lunchföreläsning i samarbete med F-sektionen och delta i Kåren Centralts utbildning i näringslivskontakt, även kallad 

JätteIKK, vilket är något som alla ser fram emot! 

 

Styrelsen 

IKG-Ordförande deltog i Kårens styrelseutbildning, vilket var väldigt givande då man både fick en utbildning och 

inputs på hur man bör bedriva ett styrelsearbete, samt knyta kontakter med styrelseledamöter på de andra 

sektionerna och i de fria föreningarna. 

 

Kollegiet 

Nytt datum för ett kollegiemöte är bestämt till den 27/3 och IKG-Ordförande ser väldigt mycket fram emot detta! 

 

 

SrBK-Ordförande 

Utskottet 

Sedan förra PM har studierådet fortsatt i vanlig ordning med lunchmöten varje torsdag. Stora delar av studierådet var 

på utbildning på kåren UUU och fick lära sig allt om studiebevakning. Det har beslutats att kladdkaka ska delas ut 

som CEQ-uppmuntran till vinnande klass OCH till förlorande klass om den har över 60% i svarsfrekvens. Årets 

lärare har utsetts (avslöjas på kalibreringen!). En studiekväll anordnades där studiemotivationen var på topp! 

Planering inför föreläsningen om Info-sök pågår för fullt. Studierådet har gjort en utvärdering om verksamheten 

hitintills för att kunna göra resterande ¾ av verksamhetsåret ännu bättre. I övrigt flyter jobbet på för funktionärerna i 

studierådet med deras egna små projekt (SMS-nödlista, semlebak för bytisar, CEQ-möten, kollegiemöten, med mera). 

Studierådet ska dessutom ha sitt andra protokollmöte, där diskuteras terminskollegier, betygsändringar för kurser och 

etik i utbildningen. Studierådsordförande har mestadels mailat och haft möte. Det har handlat om planering av tvätt 

av labbrockar, att klura ut vem som är studierektorer på institutionerna, att hitta lärare till kommande framtidsvecka, 

att stötta utskottet i diverse projekt som är på G och ”pratmöte” inför programledningsmötet som kommer. Summa 

summarum många saker som händer. Roligt! 

 

Styrelsen 

Styrelsens jobb fortsätter i vanlig ordning med lunchmöten och arbetsgrupper. Studierådsordförande klurar på 

verksamhetsplanerna och planerar sektionsläger/utflykt. 

 

Kollegiet 

K-, E- och I- sektionen anordnade tillsammans en studiekväll på Kåren som var väldigt välbesökt. I 

Studierådskollegiet har det varit många utbildningar på senaste. Kollegiet fick en snabbkurs i ekonomi på LTH och 

två timmar spenderades tillsammans med Torgny Roxå där kollegiet fick chans att ställa frågor och diskutera allt som 

kan kopplas till pedagogik. Skyddsombudskollegiet har startat upp och börjat komma igång med arbetet. 

Likabehandlingskollegiet har startat upp och börjat komma igång med arbetet. Världsmästarkollegiet har anordnat ett 

välbesökt Babel Bistoro med de andra sektionerna och diskuterat ansvar för världsmästare och vad kollegiet vill göra 

i år. 

 

 

Skattmästare 

Utskottet 

Skattmästaren har inte gjort så mycket mer än att betala en del fakturor, deklarera och organisera en massa papper.  

 

Styrelsen 

Skattmästaren har äntligen tagit tag i att fixa mantlarna så nu kommer styrelsen att vara fina på Kalibreringen. 

Bekräftelsen från skatteverket om namnbytet på sektionen har också kommit så nu heter vi formellt Kemi- och 

Biotekniksektionen, tjoho. 



  
 

______ ______ ______ ______ 

 

Kollegiet 

Skattis har varit på kollegiemöte. Det var väldigt trevligt att träffa de andra sektionerna. Vi diskuterade bland annat 

nollning, kontantfria system och Fortnox (bokföring). 

 

 

Vice Ordförande 

Utskottet 

UKG har denna period fokuserat mycket på att planera inför en temavecka som ska hållas gemensamt med SrBK 

och IKG första veckan i maj. Temat för denna vecka är inget mindre än framtid och UKG letar för fullt efter bra 

alternativ till föreläsare. Även ett preliminärt datum för mentorskapsavslutningen är nu satt.  

Flickor på teknis går snart av stapeln och våra ansvariga håller redan på med förberedelser inför detta stora event! 

Det blir även fler och fler tjejer som söker inom kemi och bioteknik vilket möjliggör en utökning av faddrar från vår 

sida!  

Utöver detta taggar vi homecoming förstås!    

 

Styrelsen 

Malin har dessa veckor spånat lite i verksamhetsplansskrivning och hur egentligen dessa fungerar och försökt 

utvärdera dessa tillsammans med andra medlemmar i styrelsen. Dessutom har hon tagit sig igenom kontaktsamtal 

med hälften av styrelsemedlemmarna, vilket var väldigt lärorikt och spännande. Styrelsen har även varit på både 

stryrelseutbildning och krishanteringskurser där vi fick nyttig information och kunskap om hur det ser ut på andra 

sektioner och hur man agerar i olika situationer. Malin håller även på med planering inför framtidsveckan med SrBK 

och IKG. Detta är en del av vad Vice Ordförande har gjort utöver det vardagliga styrelsearbetet!  

 

Kollegiet 

Malin har varit på sitt första Vice Ordförande Kollegiemöte (VOK) där det sattes upp en preliminär diskussionsplan 

och hur många möten som ska hållas under året. Vi kommer bland annat att diskutera de olika sektionernas struktur 

och vilka ansvar vi har som är olika inom Vice Ordförande posten. Detta kommer nog bli ytterst spännande och vi 

är ett härligt pratglatt gäng som deltar på mötena.  

  

Mentorskapsansvarig Emma Samuelsson har deltagit på mentorskapskollegiemötena.  

Där planerar dem för ett storslaget evenemang med adepter och mentorer i april så är ni medverkande i 

mentorskapsprogrammet så håll utkik!  

 

Nästa Alumnikollegiemöte kommer att hållas den 23/3.  

 

 

Øverphøs 

Phøset har nu valt alla phaddrar. Phøset har filmat hela temasläppsfilmen. 

 

Styrelsen 

Julia har deltagit på Styrelsens lunchmöten.  

 

Kollegiet 

Inom ØPK har alla preliminära nollninscheman diskuterats och satts. ØPK har haft möte med Sexkollegiet för att 

kunna främja samarbetet mellan olika Sexmästerier under Nollningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

______ ______ ______ ______ 

AktivitetsOrdförande 

KulturUtskottet 

Utskottet har hållit i en spelkväll, där det spelades diverse sällskapsspel, Smash Brothers och Guitar Hero. En liten 

men taggad skara dök upp och hade det mycket trevligt. I skrivande stund är Bordsviseskrivartävlingen nästa 

evenemang i sikte, följt tätt inpå av en valskväll som förberedelse inför Kalibreringen. 

 

Kommando Gul 

Utskottets första pub har hållits, och var mycket väl mottagen. Nästa pub är i skrivande stund redan i sikte, nämligen 

en After Work-pub i samarbete med W-sektionens sexmästeri. Killer Game har avslutats med en imponerande seger, 

och Glädjespridningen planerar nu nästa event. En idé som bollas med är en klädbytardag! 

 

IdrottsUtskottet 

I väntan på bättre väder planerar utskottet någon form av kontinuerlig verksamhet utomhus. 

  

Styrelsen 

Under tentornas hotfulla skugga har styrelsearbetet sjunkit i prioriteringslistan. Ny läsperiod innebär nya tag! 

 

Kollegiet 

I skrivande stund har inget kollegiemöte hållits sen senast. 

 

 

Sexmästare 

Utskottet 

Den 15/2 hjälpte 6M IKG att anordna frukost för företagsrepresentanter och studenter i Gallien.  

Utöver detta har sexmästeriet haft fullt sjå med planering inför Kalibreringsphesten samt, Flickor på teknis och 

Homecoming.  

Den 18/3 höll 6M i ET-slasque tillsammans med ING-sektionen. 

Flera lunchmöten har hållits där Homecoming har diskuterats med Alumniföreningen där planierngar och ekonomi 

inför denna har belutats.  

 

Styrelsen 

Vi har haft G-punkt med W-styret.  

Haft många produktiva lunchmöten där VT-mötet har diskuterats.  

 

Kollegiet 

Kollegiet har haft möte tillsammans med ÖPK, där nollningsschemat och allmän information har tilldelats oss.  

Vi har diskuterat ET-släpp och vilka som kommer att hålla i dess under åter.  

ING har tagit stort initiativ för att ha ansvar för planering av en Färgfestival, i color-run stuk, i Helsingborg där 

TLTHs medlemmar är välkomna att delta. Denna är menad att äga rum innan sommaren.  

 

 

Ordförande 

Styrelsen 

Sedan senaste mötet så har styrelsearbetet rullat på bra. Det märks att det är mycket på gång när man går in och 

kollar i kalendern vilket är väldigt kul. De flesta i styrelsen arbetar på sina egna håll i utskotten vilket gör det möjligt 

att det händer väldigt mycket saker på sektionen. Även styrelsen har tagit en liten paus med styrelsearbetet nu under 

tentaveckan så förhoppningsvis går tentorna bra.  

 

Ordförande har hållit på en del med att planera experimentet till kallebreringen. Det återstår att se vad det blir och till 

och med Ordförande tycker att det ska bli kul och se om han lyckas att få väskan gul eller om han får gå tillbaka till 

det gamla hederliga vatten och gul karamellfärg.  

 

 

 



  
 

______ ______ ______ ______ 

Kollegiet 

Sedan senaste mötet så har det varit ett OK möte. På det mötet så diskuterades framförallt tour de styrelse (häng 

med de övriga styrelserna på campus) i vilken utsträckning det ska vara och hur det ska gå till och genomföras. Det 

diskuterades även lite andra saker som hur de olika sektionerna gör med sponspengar om utskotten drar in mer än 

budgeterat.  

 

 

Inspector 

Ingen rapport inkommen. 

 

 

Kåren 

Ingen rapport inkommen.  

 

 

Valberedningen 

Valberedningen arbetar för tillfället med att skriva kravprofiler för Valberedning och projektgrupp till 

Lundakarnevalen. Funktionärsposterna Valberedningens Ordförande, Valberedningsledamot och Karnevalefix 

kommer utlysas inför Vårterminsmötet tillsammans med de vakanta posterna Revisor och Revisorssuppleant. En 

affisch med information om de olika posterna håller på att tillverkas och kommer sättas upp. 



  Protokollmöte 3
 Bilaga 2.1 

.1   

______ ______ ______ ______ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 

 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte nr 3 

 
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 

4. Redovisa Sångboksrevidering Protokollmöte 1 Linnéa Petersson, 
Troubadix 2017 

Första protokollmötet 
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. 

 



  Protokollmöte 3
 Bilaga 2.2 

.1   

______ ______ ______ ______ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 

 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte nr 3 

 
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 

4. Redovisa Sångboksrevidering Protokollmöte 1 Linnéa Petersson, 
Troubadix 2017 

Första protokollmötet 
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. 

 



  Protokollmöte 3 
Bilaga 3.1 

____ ____ ____ ____ 

Motion angående antagandet av 

Kommando Guls verksamhetsplan 

Protokollmöte 3 
   

 

 

Sammanfattning 

Den återremitterade verksamhetsplanen har diskuterats med utskottet, och ett mål har lagts till. 

 

Bakgrund 

Utskottets första verksamhetsplan återremitterades med anledningen att utskottets 

Glädjespridningsverksamhet ej diskuterats när denna togs fram. Efter diskussion kom utskottet fram till 

ett nytt mål som arbetade gentemot de övergripande och långsiktiga målen, och har således valt att lägga 

till det i sin verksamhetsplan vilken bifogas som bilaga till denna motion. 

 

Med denna bakgrund yrkar motionären på 

 

att  

 klubba Kommando Guls verksamhetsplan enligt bifogat dokument 

 

 

 

_________________________________  

Daniel,  AktivitetsOrdförande 2017 

 

Lund, 2017-03-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Protokollmöte 3 
Bilaga 3.2 

____ ____ ____ ____ 

Övergripande och Långsiktiga Mål:  

Kommando Gul 2017 

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. 

 

En klädbytardag kommer att anordnas. 

 

“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, 2017-03-29 

 

 

 

 

 

 


