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§ 1. OFMÖ Beslut 
   
§ 2. Tid och sätt Beslut 
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§ 5.  Adjungeringar Beslut 
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§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp Beslut 
   
 a. Idrottsmästare (Bilaga 2.1) 

Föredragare: Johan Davidsson 
 

   
 b. Sexmästare (Bilaga 2.2) 

Föredragare: Tova Lindh 
 

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

fonder (Bilaga 3)  
Föredragare: Ebba Fjelkner 
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Krishantering (Bilaga 4) 
Föredragare: Manfred Klug 

Information 
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Föredragare: Manfred Klug 
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§ 17. Motion angående att skapa en  

Vimeo-kanal (Bilaga 6) 
Föredragare: Robert Hansen Jagrelius 

Diskussion/Beslut 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens fjärde protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17:15 tisdagen  

den 22:a maj 2018 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

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

Bioteknikstyrelsens fjärde protokollmöte öppnat klockan 
17.18. 

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

Svante Herrlin, Johanna Bengtsson, Linnéa Petersson och 
Jerry Guan. 

   
§ 4. Frånvarande - 
   
§ 5.  Adjungeringar Hannah Viklund, Oscar Wahll, Stephanie Laurent-

Hedlund, Robert Hansen-Jagrelius, Fredrik Lund, Tova 
Lindh, Arvid Lillängen, Daniel Espinoza, Emma Kihlberg 
och Johan Davidsson. 
 
Mötet valde att ta adjungeringarna i klump. 
 
Mötet valde att adjungera de ovanstående med 
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. 

   
§ 6. Val av tvenne justerare  Jerry Guan och Daniel Espinoza valdes till justerare. 
   
§ 7. Anmälan övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 
   
 David Uhler Brandt anlände till mötet 

klockan 17.25. 
 
Mötet valde att adjungera David 
Uhler Brandt med närvaro-, 
yttrande-, och yrkanderätt. 

 

   
§ 8. Fastställande av dagordning Linnéa Petersson yrkade på 

 
att lägga till § 12.c Styrelseledamot med Utbildningsansvar 
 
Oscar Wahll yrkade på  
  
att lägga till § 24. Motion angående införskaffande av ny 
portabel högtalare. 
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Ebba Fjelkner yrkade på  
 
att lägga till § 17. Ekonomisk statusrapport  
 
och 
 
att ändra paragrafnumreringen därefter. 
 
Mötet valde att bifalla Linnéa Peterssons yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla Oscar Wahlls yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla Ebba Fjelkners yrkande. 
 
Mötet godkände den framvaskade dagordningen. 

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

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

   
§ 10. Avsägelser Lovisa Tengnäs avsade sig posten som Mässkontakt. 

 
Oliver Johnson-Watmough avsade sig posten som 
Näringslivskontakt. 
 
Lucas Fredriksson avsade sig posterna som Pryljon och 
Idrottsjon. 
 
Mötet valde att ta avsägelserna i klump. 
 
Mötet valde att entlediga dem sina poster. 

   
 Julia Tomasson anlände till mötet 

klockan 17.32.  
 
Mötet valde att adjungera Julia 
Tomasson med närvaro-, yttrande-, 
och yrkanderätt. 

 

   
§ 11. Fyllnadsval  Julia Tomasson kandiderade till Valberedningsledamot.  

 
Linnéa Petersson yrkade på  
 
att ha som valförfarande att Styrelsen ställer frågor som 
kandidaten sedan svarar på. 
 
Mötet valde att godkänna valförfarande. 
 
Mötet valde Julia Tomasson till 
Valberedningsledamot. 

   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp  
   
 a. Idrottsmästare (Bilaga 2.1) 

Föredragare: Johan Davidsson 
Johan Davidsson föredrog informationspunkten enligt 
bilaga 2.1. 
 
Mötet godkände överstigandet av attesträtten. 

   
 b. Sexmästare (Bilaga 2.2) 

Föredragare: Tova Lindh 
Tova Lindh föredrog informationspunkten enligt  
bilaga 2.2. 
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Manfred Klug frågade vilken vecka utlägget skedde. Ebba 
Fjelkner svarade att det var vecka 13. 
 
Mötet godkände överstigandet av attesträtten. 

   
 c. Styrelseledamot med 

Utbildningsansvar 
Föredragare: Linnéa Petersson 

Linnéa Petersson informerade om att hon översteg sin 
attesträtt vecka 17 med 61,91 kr för projektet Her Tech 
Future. 
 
Mötet godkände överstigandet av attesträtten. 

   
 Manfred Klug yrkade på  

 
att ta paus i 5 minuter för att hämta 
skedar till tårtan som David Uhler 
Brandt hade med sig. 
 
Mötet valde att bifalla Manfred 
Klugs yrkande. 
 
Mötet ajournerades klockan 17.48. 
 
Julia Tomasson lämnade mötet under 
pausen. 
 
Viktor Halldén anlände till mötet 
under pausen. 
 
Mötet återupptogs klockan 17.52. 
 
Mötet valde att adjungera Viktor 
Halldén med närvaro-, yttrande- 
och yrkanderätt.  

 

   
§ 13. Meddelanden David Uhler Brand meddelade att det sista styrelsemötet 

för Kårstyrelsen hålls på torsdag. Dit kan man komma och 
tycka till om GDPR. Heltidarposten som Studiesocialt 
Ansvarig är ännu inte heller tillsatt och därmed är det fri 
kandidering på mötet. Han tillade även att han och Kåren 
vill tacka för terminen och önskar alla en glad sommar, 
varför de även bjuder på tårta. 

   
§ 14.  Information angående uppdatering av 

fonder (Bilaga 3)  
Föredragare: Ebba Fjelkner 

Ebba Fjelkner föredrog informationspunkten enligt  
bilaga 3. 

   
§ 15. Information angående Riktlinje för 

Krishantering (Bilaga 4) 
Föredragare: Manfred Klug 

Manfred Klug föredrog informationspunkten enligt 
bilaga 4. 

   
§ 16. Information om visionärt möte  

(Bilaga 5) 
Föredragare: Manfred Klug 

Manfred Klug föredrog informationspunkten enligt  
bilaga 5. 
 
Daniel Espinoza undrade om diskussionen angående 
studiecirklar. Det nämns i rapporten att Sektionen har 
blivit bättre på att använda studiecirklar, men de senaste 
åren har det inte gått så bra menade han. Johanna 
Bengtsson informerade om att detta även diskuterades på 
det visionära mötet. 
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Stephanie Laurent-Hedlund frågade vad som varit 
problemet som gjort att det inte funkar de senaste åren 
med användandet av studiecirklarna. Jerry Guan svarade 
att de inte har avslutats ordentligt. 
 
Daniel Espinoza undrade om det diskuterades om 
åtgärder för detta under mötet. Manfred Klug svarade att 
de kommit fram till att de ska säga till pHøset att se till att 
alla pHaddergrupper avslutar dem korrekt. 
 
Robert Hansen Jagrelius frågade vad som händer om en 
studiecirkel avslutas för sent. Daniel Espinoza svarade att 
det inte gör så mycket om de inte avslutas korrekt under 
våren eftersom man får de pengarna under hösten, men 
att det stora problemet är om det görs för sent på hösten. 
 
Daniel Espinoza ansåg att det finns moraliska frågor i att 
rapportera maximalt och undrade om det diskuterades på 
mötet. Manfred Klug svarade att det diskuterades och det 
under mötet kom fram till att det ska rapporteras ärligt 
utefter det man faktiskt gör. Johanna Bengtsson tillade att 
i frågan om pHaddergrupperna ska de under våren vara 
ärliga och lägga in så mycket som de arbetar. Under 
hösten lägger de mycket mer jobb utspritt över veckorna 
att det är försvarbart att maxa arbetstimmarna.  
 
Manfred Klug tillade även att Folkuniversitetet har 
godkänt att vår verksamhet uppfyller de krav de har för 
studiecirklar och att det därför också är okej att använda 
dem. 
 
Daniel Espinoza påpekade att det kan vara svårt att vara 
ärlig med utskottstimmar, och att det finns utskott som 
träffas så lite så att de går under minimigränsen. Han 
undrade därför om det diskuterades under mötet. Linnéa 
Petersson svarade att det inte diskuterades. 
 
Emma Kihlberg tillade att funktionärerna kanske lägger 
ner mer tid själva än vad de lägger tillsammans i utskottet, 
och att det kanske kan kompensera i ett utskott som ligger 
under gränsen. Men om Folkuniversitetet ser på det så 
eller endast som grupp visste hon inte. 
 
Daniel Espinoza undrade även om det på mötet hade 
diskuterats att ha en Utskottsledarpresentation under 
nollningen utöver en Styrelsepresentation, då det har blivit 
en större fråga att tillsätta dessa poster. Manfred Klug 
svarade att detta diskuterades på Nämndmötet och att de 
då kom fram till att det inte är värt att presentera 
Utskottsledarna på Styrelsepresentationen under läsvecka 
0, men då det är väldigt många nya intryck för de nya 
studenterna den veckan kommer det troligtvis inte vara 
särskilt givande. Däremot diskuterades det att Utskotten 
kan hålla event senare under nollningen eller nära inpå, där 
Utskottsledarna får chans att presentera sig själva och sina 
utskott.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund undrade om det diskuterades 
hur man ska få folk att söka till Styrelsen. Manfred Klug 
svarade att det inte diskuterades. Styrelseposterna är dock 
mer etablerade och att tillsätta dem tros inte vara ett lika 
stort problem som Utskottsledarna. Det är även 
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Utskottsledarposter som i nuläget inte har blivit tillsatta. 
Linnéa Petersson tillade att det nu även kommer att finns 
föregångare till Styrelseposterna, så det kanske är lättare 
att få dem tillsatta nu när någon kan säga vad som 
förväntas av posten. 

   
§ 17. Information angående ekonomisk 

statusrapportering (Bilaga 15.1-15.2) 
Föredragare: Ebba Fjelkner 

Ebba Fjelkner föredrog informationspunkten enligt bilaga 
15.1-15.2. 
 
Linnéa Petersson undrade hur KG har kunnat gå plus. 
Ebba Fjelkner svarade att det är från att de sålde rosor 
som de sålde för mer pengar än vad de kostade att köpa 
in.  

   
§ 18. Motion angående att skapa en  

Vimeo-kanal (Bilaga 6) 
Föredragare: Robert Hansen Jagrelius 

Robert Hansen Jagrelius föredrog motionen enligt bilaga 
6. 
 
Ebba Fjelkner undrade om man kan ha ett öppet konto så 
att man kan se alla eller om man behöver logga in för att 
kunna se allt. Robert Hansen Jagrelius svarade att man 
borde kunna se allt utan att behöva logga in. 
 
Johan Davidsson påpekade att man tidigare kunde lägga in 
en text om att man inte använder egen musik vilket gjorde 
det okej att ha på YouTube. Robert Hansen Jagrelius 
svarade att det tidigare var så, men att det nu inte fungerar 
längre utan att de tas bort automatiskt utan att någon går 
in och läser texten. 
 
Manfred Klug undrade vad det kostar och vilken kapacitet 
man då får. Robert Hansen Jagrelius svarade att han inte 
visste det. Hannah Viklund upplyste att man med ett 
gratiskonto endast kan lägga upp 3 Mb i veckan och ha 20 
Mb totalt. Läggs alla filmer vi har ut kommer utrymmet att 
ta slut. Den billigaste nivån över är 60 kr/månad, och man 
kan då lägga ut 5 Mb/vecka, och lagra 250 Mb per år. Det 
finns även dyrare alternativ. 
 
Linnéa Peterson undrade om tanken var att även ha kvar 
YouTube-kanalen. Robert Hansen Jagrelius svarade att det 
var tanken, och att det är inte så många videos som ligger 
uppe där att det inte blir så mycket extra jobb. Vimeo ska 
mer vara som ett komplement för de videos som inte får 
vara kvar på YouTube. 
 
Ebba Fjelkner ansåg att det är en bra idé att börja med 
gratiskontot och se om det räcker. YouTube är även bra 
att ha kvar eftersom de flesta oftast letar där först. 
 
Emma Kihlberg höll med om att det behövs ett nytt 
alternativ till YouTube-kanalen eftersom den inte fyller 
funktionen som var tanken med den. Hon tillade även att 
Marcus Liljenberg, Regisseur 2017, förra året skrev att 
musiken de använde inte ägdes, men att filmerna togs bort 
ändå. Hon påpekade även att Vimeo är välkänt och att 
hon tycker att det låter som en bra idé att använda 
gratisversionen först och se om det funkar. Om det sedan 
funkar mycket bättre än YouTube-kanalen kan den tas 
bort för att samla alla filmer på ett och samma ställe. 
 
Manfred Klug tilläggsyrkade på  
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att lägga till den gulmarkerade texten i §3 i Riktlinje för 
Informationsspridning: 

 
Sektionens sociala medier innefattar Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube, Vimeo samt LinkedIn. 
 
och ändringsyrkade på 
 
att i andra attsatsen, ta bort den överstrukna texten och 
lägga till den gulmarkerade: 
  
I Informationsriktlinjen Riktlinje för 
Informationsspridning under §2 3 Sociala Medier lägga till 
en ny paragraf §2 3:5 Vimeo med texten: Sektionen har en 
Vimeo-kanal kallad ”K-sektionen inom TLTH” där filmer 
från olika evenemang med fördel kan läggas upp. När 
material läggs upp bör man reflektera över huruvida det är 
lämpligt att lägga upp 
Sektionens Vimeokanal heter ”K-sektionen inom TLTH.”. 
På kanalen bör de filmer som är producerade och som inte 
kan laddas upp på YouTube-kontot av copyright-skäl av 
eller för Sektionen laddas upp, Regisseuren ansvarar för 
att filmerna laddas upp. 

 
och yrkade på  
  
att uppdra Informationsmästaren i samråd med 
Regisseuren att senast på sista PM för året redovisa att 
kanalen har skapats och att alla filmer finns tillgängliga. 
 
och 
  
att uppdra Styrelsen 2018 i samråd med Regisseuren att 
utvärdera huruvida YouTubekanalen ska finnas kvar och 
att redovisa detta senast på sista PM för året. 
 
Viktor Halldén undrade om det inte bara var att skjuta på 
problemet eftersom Vimeo säkert snart kommer att ha 
samma krav som YouTube. 
 
Johanna Bengtsson ansåg att det är bäst att ha alla videos 
på ett ställe, allt som kan bör läggas upp på Vimeo om det 
ska börja användas. 
 
Arvid Lillängen informerade om att de kanske skulle gå att 
lägga upp dem på hemsidan. 
 
Robert Hansen Jagrelius höll med Viktor Halldén om att 
detta är att skjuta på problemet. Han ansåg även att 
YouTube bör behållas eftersom vissa videos där har 
många visningar, exempelvis filmen med nolledanser som 
KG gjorde föregående år. 
 
Ebba Fjelkner undrade vad som kan hända om man lägger 
upp videos på hemsidan, om de har samma krav de också. 
 
Svante Herrlin ansåg att det kan vara dumt att lägga ut 
filmerna på hemsidan, om det möjligen skulle riskera att 
hela hemsidan behöver stängas ner på grund av att 
videorna bryter mot upprättshovslagar eller GDPR. 
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Manfred Klug informerade om att det endast finns 
begränsad plats på hemsidan och att man videoläsaren där 
inte är så bra. 
 
Linnéa Petersson yrkade på  
 

att i andra attsatsen, ta bort den överstrukna texten och 

lägga till den gulmarkerade: 

 
I Informationsriktlinjen Riktlinje för 
Informationsspridning under §3 Sociala Medier lägga till 
en ny paragraf § 3:6 Vimeo 
Sektionens Vimeokanal heter ”K-sektionen inom TLTH.”. 
På kanalen bör de filmer som är producerade för 
Sektionen laddas upp, Regisseuren ansvarar för att 
filmerna laddas upp. 
 
Manfred Klug jämkade sig med Linnéa Peterssons 
yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla Manfred Klugs första yrkande.  
 
Mötet valde att bifalla Linnéa Peterssons yrkande 
 
Mötet valde att bifalla Manfred Klugs tredje yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla Manfred Klugs fjärde yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
§ 19. Motion angående att starta 

projektgruppen K-sektionens 
Nollningsfunktionärer 2018  
(Bilaga 7.1-7.3) 
Föredragare: Stephanie Laurent-Hedlund 

Stephanie Laurent-Hedlund föredrog motionen enligt 
bilaga 7.1-7.3. 
 
Ebba Fjelkner undrade när projektet ämnas avslutas. 
Stephanie Laurent-Hedlund svarade att det hade glömts 
bort, men att tanken var att avsluta projektet den 31 
december. 
 
Ebba Fjelkner frågade om de fått en offert för 
pHaddergruppströjorna. Stephanie Laurent-Hedlund 
svarade att de använt förra årets summor, samt att de har 
kontakt med samma företag som förra året. 
 
Manfred Klug påpekade att förra årets budget för 
Nollningsfunktionärerna var mer detaljerad vilket kan 
underlätta för pHaddergrupperna. Stephanie Laurent-
Hedlund svarade att det inte borde vara ett problem, de 
kan göra detaljbudget om de vill. Det mesta av pengarna 
går ändå till mat. 
 
Ebba Fjelkner undrade om pHaddergrupperna har fått en 
summa de får använda eller om det kommer senare.  
 
Jerry Guan yrkade på  
 
att lägga till att projektgruppen avslutas senast den 31 
december 2018. 
 
Ebba Fjelkner ansåg att motionen såg väldigt bra ut med 
Jerrys yrkande tillagt. 
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Manfred Klug håll med om att det ser bra ut, men att 
pHøset bör uppmana pHaddergrupperna att göra en 
detaljbudget även om de inte får så mycket pengar. 
 
Mötet valde att bifalla Jerry Guans yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
§ 20. Motion angående uppdatering av 

Styrelsens budget (Bilaga 8.1-8.2) 
Föredragare: Manfred Klug 

Manfred Klug föredrog motionen enligt bilaga 8.1-8.2. 
 
Ebba Fjelkner yrkade på  
 
att lägga till en budgetpost på oväntade kostnader under 
utgifter med 0 kr budgeterat. 
 
Manfred Klug jämkade sig med Ebba Fjelkners 
yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
§ 21. Motion angående uppdatering av 

pHøsets budget (Bilaga 9.1-9.3) 
Föredragare: Stephanie Laurent-Hedlund 

Stephanie Laurent-Hedlund föredrog motionen enligt 
bilaga 9.1-9.3. 
 
Svante Herrlin undrade om utflykten är ett Sektionsevent 
eller ett event tillsammans med andra sektioner. Stephanie 
Laurent-Hedlund svarade att det är ett sektionsevent. 
 
Manfred Klug påpekade att hon under föredragandet av 
motionen sagt 22 250 kr, men att det i budgeten endast 
stod 22 000 kr. Stephanie Laurent-Hedlund svarade att 
detta var ett misstag som ska rättas till. 
 
Linnéa Petersson undrade om det kommer försvinna 
något event eftersom detta läggs till. Stephanie Laurent-
Hedlund svarade att det inte påverkar pHøset, men att det 
påverkar Sexmästeriet, men att de försöker lösa det så att 
de får in pengar på något annat sätt.  
 
Linnéa Petersson frågade om pHøset och Sexmästeriet har 
pratat mellan varandra om detta. Stephanie Laurent-
Hedlund svarade att de har det. 
 
Ebba Fjelkner yrkade på 
 
att utflykt blir 22 250 kr istället för 22 000 kr. Totalen blir 
då 190 850 kr för intäkter och 265 850 kr på kostnader. 
 
Svante Herrlin påpekade att pHaddersittningen som 
vanligtvis brukar vara under fredagen måste flyttas oh 
undrade om pHaddrarna får följa med på utflykten. 
Stephanie Laurent-Hedlund svarade att pHaddrarna tyvärr 
inte får plats utan får stanna hemma och förbereda för 
pHaddersittningen som blir på lördagen istället. 
 
Stephanie Laurent-Hedlund jämkade sig med Ebba 
Fjelkners yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 
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 Linnéa Petersson yrkade på  
 
att ta paus i 10 minuter.  
 
Mötet valde att bifalla Linnéa 
Peterssons yrkande. 
 
Mötet ajournerades klockan 18.45. 
 
Robert Hansen Jagrelius och Hannah 
Viklund lämnade mötet under pausen. 
 
Mötet återupptogs klockan 18.55. 

 

   
§ 22. Motion angående uppdatering av 

Riktlinjen för K-sektionens Lokaler 
(Bilaga 10.1-10.2) 
Föredragare: Manfred Klug 

Manfred Klug föredrog motionen enligt bilaga 10.1-10.2. 
 
Ebba Fjelkner undrade varför mat- och prylförrådet inte 
stavas med pH för att få det enhetligt. Manfred Klug 
svarade att han inte hade tänkt på det.  
 
Daniel Espinoza ansåg att detta är en cool grej. 
 
Manfred Klug informerade att han har pratat med Huset 
om källarförrådet. Huset är inte jätteglada över att vi vill 
ha det kvar eftersom det då de vill ha över hela hyran på 
LTH, men just nu behöver vi det eftersom vi inte får plats 
för hoppborgen annars. Då W-sektionen har uttryckt 
missnöje över att K-sektionen får mer förrådsutrymme har 
de lyft frågan till Huset om möjligheten att Sektionerna 
delar förråd. Det lutar därför åt att källarförrådet delas upp 
med ett galler, så W-sektionen får ena halvan och  
K-sektionen får den andra. Han tillade att denna Riktlinje 
inte är anpassad efter detta, men att det är bättre att ändra 
till detta nu så att den är anpassad för de andra 
förrådsutrymmena ändå och så får man ändra den sen när 
man vet hur det faktiskt blir med källarförrådet. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
§ 23. Motion angående uppdatering av 

Riktlinje för Uthyrning av K-
sektionens Inventarier  
(Bilaga 11.1-11.2) 
Föredragare: Manfred Klug 

Manfred Klug föredrog motionen enligt bilaga 11.1-11.2. 
 
Oscar Wahll undrade om kontrakten som skrivs på vid 
uthyrning även bör ses över, och tillade att han gärna 
hjälper till med det. 
 
Linnéa Petersson påpekade att det står att aggregatet ska 
vara fulltankat två gånger i samma mening. Manfred Klug 
ansåg att detta är en redaktionell ändring. 
 
Manfred Klug yrkade på  
 
att Styrelsen i samråd med Prylmästaren 2018 ska 
uppdatera blanketten för uthyrning av K-sektionens 
inventarier. Detta ska rapporteras senast PM5. 
 
Mötet valde att ta bifalla Manfred Klugs yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 
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§ 24. Motion angående att införa Riktlinje 
för Alkoholhantering 
(Bilaga 12.1-12.2) 
Föredragare: Tova Lindh 

Tova Lindh föredrog motionen enligt bilaga 12.1-12.2. 
 
Linnéa Petersson undrade om det som står under 
allmänna regler gäller även för icke alkoholhaltiga drycker, 
då det står att man inte får förvara egen dricka i lokalen. 
Tova Lindh svarade att det inte är snyggt att ha varken 
egen alkohol eller annan dryck i lokalen. 
 
Ebba Fjelkner ansåg att Riktlinjen är en bra grej att ha, 
men att det i §4:2 kanske står lite för specifikt för just 
Sexmästeriet, det hade varit bättre med en formulering 
som kan appliceras även på andra utskott. 
 
Manfred Klug ansåg att Riktlinjen är jättebra och att den 
skulle kunna underlätta för alla som håller i event. 
 
Emma Kihlberg tyckte att det är bra att Sektionen har en 
Riktlinje där det står att man ska äta godis. 
 
Linnéa Petersson ansåg att meningsbyggnaden i en 
mening bör ändras. ”Stad i ljus" bör även stavas med stor 
bokstav. 
 
Tova Lindh informerade att på grund av diverse händelser 
den senaste tiden kommer Tillståndsmyndigheten 
troligtvis komma fler gånger under nollningen än de 
brukar göra, vilket gör att det är bra att ha en Riktlinje att 
falla tillbaka på, så att vi visar att vi vill göra rätt för oss.  
 
Linnéa Petersson yrkade på  
 
att i §4:1 Allmänna regler ändra från den överstrukna 
texten till den gulmarkerade i följande stycke. 
 
Som jobbare får man inte förtära alkohol under 
arbetspasset och man får inte jobba påverkad. Man får 
absolut inte förvara egen dricka i lokalen. 
 
till  
 
Som jobbare får man inte förtära alkohol under 
arbetspasset och man får inte jobba påverkad. Man får 
absolut inte förvara egen dricka i lokalen. Detta gäller all 
form av dryck.  
 
och 
 
att i §3 Bakgrund ändra från den överstrukna texten till 
den gulmarkerade i följande stycke. 
 
Alla på och under evenemanget ska känna sig trygga och 
ha roligt. 
 
till  
 
Under hela evenemanget ska alla känna sig trygga och ha 
roligt. 
 
Ebba Fjelkner yrkade på  
 
att i §4:2 Definitioner och ansvar lägga till den 
gulmarkerade texten i följande stycke. 
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  ____ ____ ____ ____ 

 
Punkt 1: Ytterst Ansvarig 
I första hand Sexmästare, i andra hand 
Vice Sexmästare eller serveringsansvariga. 
 
Punkt 3: Samt Barmästare eller serveringsansvariga 
 
och i §4:6 Under evenemangets gång lägg till den 
gulmarkerade texten i följande stycke. 
 
Barmästarna eller serveringsansvariga har ”sista ordet” vid 
barstopp. Säger de att någon är barstoppad 
är detta vad som gäller. Deras ord är lag! 
• Avvisning av påverkade personer ska helst 
gå via Sexmästaren, Vice Sexmästaren eller 
serveringsansvariga. 
 
Tova Lindh ansåg att det är dumt att det står att ingen 
dryck får tas in i lokalen. Vill man ha alkohol efter eventet 
förvarar man det någon annanstans, men annan dricka kan 
få tas in. 
 
Manfred Klug menade att man kanske kan tillåta annan 
dryck, men ej alkoholhaltig sådan. 
 
Emma Kihlberg höll med, och yrkade på  
att i §4:1 Allmänna regler ändra från;  
Man får absolut inte förvara egen dricka i lokalen. 
 
till 
 
Man får absolut inte förvara egen alkoholhaltig dryck i 
lokalen. 
 
Linnéa Petersson informerade om att alla kan se 
yrkandena som ligger i yrkandedokumentet på 
tinyurl.com/k-yrkaPM. 
 
Tova Lindh jämkade sig med Emma Kihlbergs och Ebba 
Fjelkners yrkanden, samt Linnéa Peterssons andra att-sats. 
 
Linnéa Peterson tillade att hon tolkade det av diskussionen 
tidigare som att man inte fick ha med sig någon dryck in 
alls i lokalen. Tova Lindh förtydligade att det gällde 
besökare främst, men att man som jobbare kan få ha med 
sig alkoholfri dryck. 
 
Linnéa Petersson drog tillbaka sin första att-sats i sitt 
tidigare yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 

   
§ 25. Motion angående att införskaffa en 

portabel högtalare (Bilaga 16) 
Föredragare: Oscar Wahll 

Oscar Wahll föredrog motionen enligt bilaga 16. 
 
Jerry Guan undrade om motionärerna har tittat på några 
förslag på högtalare. Oscar Wahll svarade att de har kollat 
på flera olika alternativ. 
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Svante Herrlin undrade samma sak och frågade om Oscar 
Wahll kunde föredra några av förslagen. Oscar Wahll 
svarade att den senaste de tittade på vad för 900 kr. De 
har även tittat på en för 9 900 kr, och tillade att den är 
riktigt bra och att man kan ha den i en ryggsäck. Den 
väger dock 15 kg. Det finns många som väger mellan  
11–19 kg, men de flesta är på vagn och att det inte är det 
lättaste att dra en vagn på Lunds kullerstensgator.  
 
Manfred Klug undrade om de har tittat på att köpa in 
detta för pengar från utskottets budget. Oscar Wahll 
svarade att många i Prylmästeriet har snöat in sig på dyra 
alternativ som budgeten inte räcker till. Men de har även 
tittat på billigare alternativ, men då måste man bygga något 
tillägg så att högtalaren går att dra runt på. 
 
Ebba Fjelkner undrade hur mycket det då kan kosta på ett 
ungefär. Oscar Wahll svarade att de kan kosta runt  
1 200–1 700 kr. 
 
Viktor Halldén informerade att Robin Jacobsson, som 
tidigare var engagerad i Sektionen, byggde en högtalare 
själv med solceller som energikälla, vilket funkade väldigt 
bra. Oscar Wahll svarade att man kan kolla med 
Sektionens medlemmar om det finns någon som har 
intresse att bygga en sådan. Ett problem kan dock vara 
hållbarheten på en egenbyggd högtalare.  
 
Johanna Bengtsson undrade vad utskottet har för budget 
att köpa in saker med. Oscar Wahll svarade att de har 
omkring 4 000 kr.  
 
Linnéa Petersson menade att hon kan förstå fördelarna att 
ha en lättare ljudanläggning att bära runt på. Hon hade 
dock gärna haft ett kostnadsförslag att utgå ifrån. Det är 
dock bra att tänka på att billigare alternativ kan ha dålig 
hållbarhet. 
 
Emma Kihlberg undrade hur ofta den kommer att 
användas. Under nollningen har pHaddergrupperna ofta 
egna mindre högtalare som används. Under resten av året 
finns många tillfällen där dessa mindre högtalare kan lånas 
in från pHaddergrupperna och användas som ett alternativ 
till Big Boss, men att Big Boss kan användas vid övriga 
tillfällen. 
 
Ebba Fjelkner ansåg att det är bra att ha Big Boss på stora 
event som Regattan, men att på exempelvis Ölmilen kan 
det vara bra med en lättare variant. Hon tillade även att 
den högtalare som pHaddergruppen Thebacon köpte in 
inte höll så länge. Johan Davidsson påpekade att 
Barometern som var av samma typ, däremot har hållit 
väldigt länge. 
 
Jerry Guan ansåg att man bör satsa på att ha en lättare 
istället för en tyngre högtalare för att uppfylla behovet av 
en ny. 
 
Oscar Wahll tillade att de inte hade en tanke att slänga Big 
Boss som det är nu, men att om de skulle hitta en eldriven 
större som kan ersätta Big Boss hade det kanske varit bra 
ändå. 
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Manfred Klug menade att högtalaren Lil’BOsS som 
tillhörde phaddergruppen BOsS år 2017 fungerade bra för 
syftet och kostade ungefär 1 500 kr. För att ta pengar från 
fonder eller liknande hade det dock varit bra att ha några 
olika kostnadsförslag. Han tillade också att det kan vara 
dumt att köpa något som kan ersätta Big Boss helt, 
eftersom det kan leda till att Big Boss bara står och samlar 
damm. Vilket är extra onödigt då det köptes in en ny 
högtalare till den för bara några år seden.  
 
Emma Kihlberg ansåg att man kanske borde hitta ett mer 
miljövänligt alternativ till den bensindrivna Big Boss, då vi 
nu är en miljömärkt sektion. Hon tillade även att det 
verkar som att Styrelsen vill ha mer underlag för att kunna 
besluta något i frågan, och att diskussionen kanske bör 
avslutas och att man istället uppdrar Prylmästeriet att titta 
på konkreta förslag. 
 
Ebba Fjelkner höll med om att Styrelsen vill ha förslag, 
men att man bör satsa på att köpa en högtalare med bra 
ljud. 
 
Johanna Bengtsson undrade hur mycket 122 dB är, vilket 
tidigare diskuterades att en högtalare kunde generera. 
Oscar Wahll svarade att det är extremt mycket, mer än en 
flygplansmotor. 
 
Manfred Klug frågade om det gick att använda Daniel 
Espinozas MATLAB-skript för payback-tiden på 
högtalaren. Daniel Espinoza svarade att det går. 
 
Linnéa Petersson yrkade på  
 
att återremittera motionen till Prylmästeriet för att ta upp 
frågan igen på PM5. 
 
Johanna Bengtsson ansåg att det skulle vara bra om de tog 
fram förslag i olika prisklasser. 
 
Fredrik Lund undrade om man kan sätta upp Big Boss-
högtalarna i de nya lokalerna, om de inte kommer att 
användas mer. Manfred Klug svarade att Sektionen redan 
har väldigt många andra bra högtalare att hänga upp, och 
att Big Boss-högtalarna inte riktigt fyller något ytterligare 
syfte än de vi redan har gör. 
 
Johan Davidsson tillade att om vi har små högtalare kan 
de ha andra användningsområden, de kan exempelvis 
hyras ut till pHaddergrupper under nollningen eller 
liknande. 
 
Mötet valde att återremittera motionen. 

   
§ 26. Rapport från (Bilaga 13)  
   
 a. Styrelsen  
   
 b. Alumniutskottet  
   
 c. Ceremoniutskottet  
   
 d. Idrottsutskottet  
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 e. Informationsutskottet  
   
 f. Kafémästeriet  
   
 g. Kommando Gul  
   
 h. Mässutskottet  
   
 i. Näringslivsutskottet  
   
 j. pHøset  
   
 k. Prylmästeriet  
   
 l. Sexmästeriet  
   
 m. Studiemästeriet  
   
 n. Studierådet  
   
 o. Valberedningen  
   
 p. Inspector  
   
 q. Kåren  
   
§ 27. Övriga frågor  Inga övriga frågor var anmälda. 
   
§ 28.  Beslutsuppföljning (Bilaga 14.1) Manfred Klug yrkade på 

 
att lägga till punkt 7. Redovisning av skapandet av Vimeo-
kanalen och att alla filmer finns tillgängliga. Uppdras 
Informationsmästare och Regisseuren till sista 
protokollmötet för 2018. 
 
och 
 
att lägga till punk 8. Utvärdering huruvida Youtube-
kanalen ska finnas kvar. Uppdras Styrelsen och 
Regisseuren till sista protokollmötet för 2018. 
 
och  
 
att lägga till punkt 9. Uppdatera blanketten för uthyrning 
av K-sektionens inventarier. Uppdras Prylmästeriet och 
Styrelsen till protokollmöte 5. 
 
och 
 
att lägga till punkt 10. Undersöka möjligheten till en ny 
portabel högtalare. Uppdras Prylmästeriet till 
protokollmöte 5.  
 
och 
 
att stryka punkt 1, 3, 4 och 6 från beslutsuppföljningen då 
dessa ansågs avklarade 
 
Mötet valde att bifalla Manfred Klugs yrkande. 
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_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Manfred Klug    Ronja Wennerström   
Ordförande    Sekreterare 

 
 
 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Jerry Guan    Daniel Espinoza   
Justerare     Justerare 
 

§ 29.  Nästa Styrelsemöte Ronja Wennerström informerade om att nästa 
Styrelsemöte preliminärt kommer att hållas den 17 
september klockan 17.15 i konferensrummet Marie Curie 
på Kemicentrum.  

   
§ 30.  OFMA Ordförande Manfred Klug förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionsstyrelsens fjärde protokollmöte avslutat 
klockan 19.46. 
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Information angående uppdateringen av 

Styrelsens åligganden för att  

garantera att Riktlinje för Krishantering  

uppdateras kontinuerligt 

Protokollmöte 4, 2018  
   

 

Bakgrund 

På det sista protokollmötet för 2017 blev Styrelsen 2018 uppdragna att se till så att Sektionens Riktlinje för 

Krishantering uppdateras kontinuerligt med relevant information. Detta har nu gjorts genom att det till 

Vårterminsmötet 2018 skickades en proposition om att införa i Styrelsens åligganden att uppdatera sagda 

Riktlinje. Detta tillägg röstades igenom och är nu något som Styrelsen ska göra. Därför anses detta 

uppdrag avklarat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Manfred Klug, Ordförande 2018 

 

Lund, 5 maj 2018 
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Information om Visionärt Möte 

Protokollmöte 4, 2018  
   

Bakgrund 

Styrelsen hade den 16 april 2018 sitt andra Visionära Möte (nedan kallat VM) och här följer en 

sammanfattning om vad som diskuterades, varför det diskuterades och vad som koms fram till.  

 

• Studiecirklar. Hur ska Sektionen jobba med dem i framtiden? 

o Bakgrund: 

K-sektionen har under ett flertal år jobbat med studiecirklar via Folkuniversitetet. Detta 

innebär att Folkuniversitetet sponsrar Sektionen med ekonomiska bidrag då vi bedriver 

studiefrämjande verksamhet som kostar pengar. Vi samlar in kvitton på våra inköp, 

rapporterar hur många timmar funktionärerna möts och bedriver ovannämnda 

verksamhet och vi får sedan ersättning som motsvarar de utgifter vi haft under året. Då 

Sektionen har blivit allt duktigare på att rapportera timmar och utlägg till 

Folkuniversitetet har det ekonomiska bidrag vi fått även ökat ganska markant. Tillräckligt 

markant för att det 2017 för första gången behövde föras in i Rambudgeten då det 

handlade om så mycket pengar. 

 

Frågan som därför diskuterades var huruvida det var moraliskt rätt att ta emot så mycket i 

bidrag, då man kan argumentera för om vad vi gör på Sektionen verkligen motsvarar vad 

Folkuniversitetet anser vara studiefrämjande verksamhet. Det är även extra aktuellt då det 

uppkom trubbel med att en sektion under Karnevalen fick sitt samarbete med 

Folkuniversitetet avslutat på grund av okänsliga uttalanden.  

 

o Diskussion: 

En av de första sakerna som diskuterades var huruvida Sektionen bedriver verksamhet 

som uppfyller kraven. Det koms dock snabbt fram till att eftersom man som funktionär 

dels lär sig väldigt mycket av sin post, och eftersom Folkuniversitetet faktiskt godkänner 

vad vi beskriver att vi gör bör det egentligen inte vara några problem. Den verksamhet 

som kanske är svårast att beskriva som något studiefrämjande är pHaddergrupperna.  

 

pHaddergrupperna är även de studiecirklar som drar in mest pengar. Detta för att det är 

många personer som träffas mycket under en koncentrerad tid. Om Sektionen skulle 

sluta med studiecirklar är det även pHaddergrupperna som kommer bli mest drabbade. 

Detta för att det finns en underliggande tradition att nollorna i de olika grupperna till 

exempel får någon form av accessoar att ha på sin overall, att pHaddrarna bjuder på mat 

under flera tillfällen samt att de beställer märken och tröjor. Dessa utgifter får 

pHaddrarna stå för själva, men med hjälp av studiecirklar kan Sektionen hjälpa till att dra 

ner på kostnaderna. 

 

En annan sak att ha i åtanke är att KULA har gått väldigt bra de senaste åren. Det har 

dragits in mer pengar än vad som är budgeterat för, vilket har bidragit till att Sektionen 

har gått mer plus än förväntat. Om man dessutom lägger på studiecirklar på detta går 

Sektionen ännu mer plus än önskat. En sak man dock behöver ha i åtanke med KULA är 

att Kemiteknik- och Bioteknikindustrin är relativt reglerad av lagar, och hur det går för 
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ett företag kan ändras hejvilt från år till år, om det kommer ytterligare en reglering. Det 

kan därför hända att KULAs resultat minskar nästa år, för att färre företag vågar lägga 

pengar på att gå på arbetsmarknadsmässor. Dessutom saknar Sektionen för tillfället både 

Näringslivs- och Mässansvarig, vilket gör att KULA är allt mer osäkert än vad man 

kanske önskat. Därför är studiecirklar en säker buffert att ha ifall inkomsterna från 

näringslivet minskar ett år.  

 

En sista nackdel med att avsluta studiecirklarna helt är att det inte kommer påverka 

varken 2018 eller 2019 (eftersom man lever på föregående års intäkter) utan först 2020, 

vilket gör att det blir svårt att förutsätta hur ekonomin kommer se ut framöver.  

 

o Slutsats: 

Styrelsen tycker att vi ska fortsätta att hantera studiecirklar som vi gjort de senaste åren, 

men vara mer tydliga till våra funktionärer att det är viktigare att vara extra ärliga med 

tidsrapporteringen. Det bör dock ses över mer i framtiden då den moraliska frågan 

fortfarande återstår.  

 

• Hur ska vi fördela våra nya lokaler? Utseende, accesser, vad ska vara var? 

o Bakgrund: 

Sektionen kommer efter sommaren får tillgång till sina nya lokaler och innan dess 

behöver det vara bestämt var alla saker ska ställas och vem som ska få tillgång till dem. I 

dagsläget ser det ut som att vi kommer få tillgång till 2 förråd i de nya lokalerna och 

förhoppningsvis får vi även behålla källarphørrådet. Möjligheten att dela Källarphørrådet 

med W-sektionen diskuterades även då det förslaget hade kommit upp på ett möte med 

representanter från Huset.  

 

o Diskussion: 

Manfred hade skrivit en ny version av Riktlinje för K-sektionens Lokaler som visades 

upp och diskuterades. Sammanfattningsvis innebar förslaget att förråden skulle delas upp 

som ett matförråd för mat och engångsartiklar, ett prylförråd för inventarier som 

Prylmästeriet har möjlighet att hyra ut och att Källarphørrådet skulle användas för att 

förvara skrymmande inventarier så som hoppborgen, pingoisbordet och de varor som 

Kafémästeriet inte säljer dagligen (till exempel hoodies och overaller). Meningen med 

denna uppdelning är att minimera risken att förråden används som hängutrymme eller 

privat yta för något specifikt utskott, något som varit ett problem med framförallt 

Sexförrådet och Källarphørrådet tidigare år.  

 

Att dela ett förråd med W-sektionen ansåg Styrelsen inte vara en optimal lösning. Detta 

för att det skulle vara svårt att dela upp utrymmet och samtidigt skydda från att någon 

obehörig kommer åt våra inventarier. Det kommer även vara svårt att sköta vem som ska 

ha access på ett smidigt sätt, då risken att W är mindre restriktiva än vad vi på K är. Dock 

ansåg Styrelsen att ett delat förråd är bättre än att vi inte får något förråd alls.  

 

o Slutsats: 

Styrelsen var överens om att den nya fördelningen av förråden verkade vara en bra idé 

men att Riktlinjen inte var helt färdigställd än. Manfred skulle kolla över den en gång till 

och sedan skicka på remiss till utskottsledarna. 
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• Hur ska Sektionen jobba för att inte ha vakanta utskottsledarposter i framtiden?  

o Bakgrund:  

Sen Höstterminsmöte II 2017 har Sektionen haft ett flertal vakanta utskottsledarposter. 

Det gäller bland annat Näringslivsutskottet, Mässutskottet och Alumniutskottet. Detta är 

något som blir ett problem då alla dessa ligger under samma Styrelseledamot och 

arbetsbördan på denne blir väldigt hög. Det har dock visat sig att det inte är postens 

åligganden i sig som är vad som hindrar folk att söka, då ordinarie funktionärer i 

utskotten har tagit på sig alla åligganden som utskottsledaren har, förutom attestering av 

utlägg, kalla till möten och dylikt. Detta tyder på att det är något i marknadsföringen av 

utskottsledarposterna som gör att folk drar sig för att söka dem.  

 

En annan sak att ha i åtanke är att det tidigare år var mer akut att tillsätta 

utskottsledarposter eftersom de satt i Styrelsen, och det var mer akut att ha en fullsatt 

Styrelse. När man då kallade till extrainsatta Sektionsmöten blev det uppenbart att det var 

mer bråttom. Nu när man kan välja en utskottsledare på ordinarie Styrelsemöten blir det 

istället mindre tydligt att det är viktigt, och folk som kanske hade kunnat bli 

spontannominerade på ett Sektionsmöte kommer inte närvara på Styrelsemöten.  

 

o Diskussion: 

Diskussionen ledde fort till att det är onödigt att hålla extrainsatta Sektionsmöten för att 

tillsätta utskottsledare då det är mycket mer omständligt att hålla i dessa än att hålla 

ordinarie Styrelsemöten. Det största problemet ansågs vara just att det är oklart vad det 

faktiskt innebär att vara utskottsledare och folk tror att det innebär mycket mer ansvar än 

det egentligen gör.  

 

Det finns ett antal anledningar till att utskottsledare är svåra att få tag i just i år. En stor 

anledning tror Styrelsen beror på att det inte finns något ordentligt att bygga på innan. De 

utskottsledare som inte är tillsatta är framförallt de helt nya utskotten, och det är svårt att 

veta vad man ska göra. Detta kan medföra att man inte vill söka, eftersom man inte kan 

få lika naturlig hjälp av en företrädare och man inte vet exakt vad utskottet förväntas 

göra. En annan anledning kan bero på att Karnevalen drar många intressenter. Det är 

folk som inte vill ta på sig en utskottsledarpost för de är engagerade i Karnevalen och 

därmed redan har mycket att göra.  

 

För att minimera risken att man har vakanta poster i framtiden är att inkludera 

utskottsledarna mer till exempel under nollningen. Till exempel att ha något tillfälle där 

utskottsledarna presenterar sig. Möjligtvis i samband med Styrelsepresentationen eller en 

rundvandring och presentation under första dagen.  

 

Ett sista bekymmer som diskuterades är att anledningen till att just NU och MU saknar 

utskottsledare kan bero på att IKG har jobbat väldigt mycket i bakgrunden tidigare år. 

Det har varit svårt för gemene Sektionsmedlem att se vad dessa utskott faktiskt gör, då 

det inte är lika tydligt som andra utskotts verksamhet (så som pHøset eller Sexmästeriet). 

Detta kan alltså medföra att ingen vågar dra i de utskotten eftersom ingen riktigt vet hur 

de ska leda dem.  

 

o Slutsats: 

Styrelsen kom egentligen inte fram till någon konkret lösning. Det är svårt att lösa att folk 

inte vill söka en post eftersom man inte kan tvinga någon till något. Det beslutades dock 
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att det ska tas upp på nästa Nämndmöte med möjligheterna för utskottsledarna att 

presentera sig på något vis under nollningen, samt se om de har några idéer på hur det 

går att lösa.  

 

• Hur ska Sektionen lösa röstsystemet på möten i framtiden?  

o Bakgrund: 

Sedan 2015 har Sektionen använt sig av ett digitalt röstsystem på Sektionsmöten för att 

snabba upp processen. Det är inte ett helt hundraprocentigt system, men det sparar 

bokstavligt talat timmar på möten då man slipper lägga lappar i en hatt och sedan räkna 

dem för hand. Problemet är dock att designern av det första röstsystemet har tagit 

examen, och designern av det nuvarande snart ska åka ut på ett års utlandsstudier. Då 

systemet är relativt komplicerat är det viktigt att informationen inte går förlorad, och 

någon form av rutin behöver lösas för att undvika att detta sker.  

 

o Diskussion: 

Just nu håller Svante Herrlin på att bli upplärd i hur systemet fungerar, men Styrelsen var 

eniga om att mängden kunniga i systemet bör utökas då det inte är bra om samma person 

är justerare på alla Sektionsmöten. Dock behövs det som sagt en upplärning i systemet, 

vilket även skulle innebära att man skulle behöva välja justerare i förtid på mötet. Detta är 

i sig också ett bekymmer då det möjligtvis finns folk på mötet som vill justera men som 

inte kan eftersom justerarna har valts i förhand.  

 

En idé som togs upp för att lösa justerare i förväg men samtidigt ge alla 

Sektionsmedlemmar möjligheten att vara justerare är att i matanmälningsformuläret lägga 

till en checklista där man kan klicka i om man kan tänka sig att justera på mötet. Styrelsen 

kontaktar sedan de som sagt att de kan tänka sig detta och går igenom vad det faktiskt 

innebär. Man kan då dels få fler intressenter och man minimerar risken att det blir jävigt 

att samma person justerar varje möte. 

 

Ett bekymmer med detta dock är att röstsystemet inte är helt 100% anonymt. Om man 

har konstant tillgång till det kan man luska ut vem som har röstat på vad. Detta har inte 

varit ett bekymmer tidigare då designern av systemet har sett till att rensa utförligt varje 

gång ett möte har varit. Detta är rutiner som kan falla bort om man inte har någon som 

är väl insatt under varje möte.  

 

o Slutsats: 

Styrelsen ska prata med designern för systemet innan han åker på utlandsstudier för att se 

till så det finns en ordentlig guide man kan använda för att lära sig hur det fungerar. Det 

ska även ses över rutiner för att se till så att systemet rensas ordentligt och att det bara 

finns tillgängligt för de som justerar för tillfället, det vill säga gamla justerare eller 

Styrelsen ska inte kunna komma in och snoka. 

 

 

 

 

_________________________________  

Manfred Klug, Ordförande 2018  

 

Lund, 28 februari 2018 
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 Motion angående att skapa  
en Vimeo-kanal 

Protokollmöte 4, 2018 
   

 

Sammanfattning 

För att kringgå upphovsrättsliga problem kring en del låtar som används i vissa av sektionens videos bör 

ett Vimeo-konto för sektionen startas som backup till Youtube för de videos som inte kan åtkommas 

annars.  
 

Bakgrund 
 
Ett problem som har uppenbarat sig efter det faktum att K-sektionen har fixat en Youtube-kanal är att 

många videos som sektionen har producerat och velat lägga upp inte kommer undan copyright-strikes 

som Youtube automatiskt gör. Detta gör att en del videos som borde vara lättillgängliga för 

sektionsmedlemmar och andra intresserade inte går att komma åt alls. Detta är väldigt tråkigt då en del 

arbete som många funktionärer gjort kommer i glömska då det inte går att komma åt. 

 

Vimeo är en site som påminner om Youtube men har mindre stränga regler angående upphovsrättsliga 

nedtagningar av videos. Många funktionärer på andra sektioner och även vår har använts sig av Vimeo 

inofficiellt eller officiellt i tidigare skeden just för att lägga upp videos som annars kan tas ner av Youtube. 

T.ex. videos för nolledanser med populära låtar. 

 

Motionsskrivaren tycker att sektionen kan skapa en Vimeo-kanal i enlighet med Sektionens stadgar. 

Denna kanal bör kallas något i stil med ”K-sektionen inom TLTH”, dels för att kanalen skall vara lätt att 

hitta, dels för att visa på Sektionens koppling till TLTH. 

 
Yrkande  
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna 

 
att  

där skapas ett Vimeo-konto kallat ”K-sektionen inom TLTH”. 

 
att 
 

i Informationsriktlinjen under §2 Sociala medier lägga till en ny paragraf §2:5 Vimeo med 

texten: Sektionen har en Vimeo-kanal kallad ”K-sektionen inom TLTH” där filmer från 

olika evenemang med fördel kan läggas upp. När material läggs upp bör man reflektera 

över huruvida det är lämpligt att lägga upp 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Robert Hansen Jagrelius, pHøs 

 

Lund, 23 februari 2018 
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Motion angående att starta 

projektgruppen K-sektionens 

Nollningsfunktionärer 2018 

Protokollmöte 4, 2018 
   

 

Bakgrund 

Inför introduktionsveckorna hösten 2018 skall det enligt policy för projektfunktionärer startas en 

projektgrupp för pHøsets funktionärer. Funktionärerna består endast av pHaddrar och kan hittas i  

bilaga 7.2. I bilaga 7.3 finns även budgeten för projektet.  

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  

 

att 

Starta projektgruppen K-sektionens Nollningsfunktionärer 2018 med omedelbar verkan 

 

att 

 Projektor för projektet skall vara Bella Nielsen 

   

att 

Anta medlemmar enligt bilaga 7.2 

 

att 

 Projektgruppens budget enligt bilaga 7.3 skall antas 

 

att 

 Projektgruppens kontaktperson i Styrelsen är Johanna Bengtsson 

 

att 

Stephanie Laurent-Hedlund skall attestera för projektet med en attesträtt på 5000 kronor 

per vecka 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Stephanie Laurent-Hedlund, ØverpHøs 2018 

 

Lund, 2 maj 2018
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Namnlista över föreslagna medlemmar i 

projektgruppen K-sektionens 

Nollningsfunktionärer 2018 

Protokollmöte 4, 2018 
 

Stephanie Laurent-

Hedlund 

Bella Nielsen 

Robert Hansen Jagrelius 

Axel Andreasson 

Arvid Norberg 

Anna Bergman 

Alva Rodhe  

Sofia Bengtsson  

Johan Hallbeck  

Johan Davidsson 

Sofie Liljewall 

Fredrik Alfjorden 

Vilma Medin 

Ariam Kunfu 

Andrea Calais 

Clara Scholander  

Evelina Jörgensen  

Malin Thituson 

Jack Abrahamsson 

Erik Apelqvist 

Isabel Andersson 

Jerry Guan 

Gabrielle Johansson 

Roman Lord 

Simon Enbom 

Linnea Gustavsson 

Lisa Lindahl 

Peter Holmquist 

Johan Pettersson  

Sarah Nachemson Ekwall  

 

 

Johanna Johansson  

Alexandra Karlsson 

Fredrik Lund 

Elias Carlsson 

Caroline Gabrielson 

Lovisa Persson 

Marcus Liljenberg 

Sandra Arvidsson  

Emelie Wiklund  

Rebecka Svensson 

Emma Tallgren 

Andrea Öhlander 

Filip Halböök 

Oscar Wahll 

Hanna Viklund  

Isabella Bergman  

Filip Wennberg 

Anton Järild 

Linnéa Wahlberg 

Olle Wikner 

Maria Thurfjell 

Filippa Wentz 

Gabriella Andersson  

Carl Craft  

Karl Möllerberg  

Emma Månsson 

Lovisa Wallman 

Frank Rummukainen 

Cecilia Håkansson 

Johan Thorssonn 

Erik Friberg  

 

Felix Werner 

Gustav Karlsson  

Hannes Guth 

Linda Myhrman 

Lucas Nobrant 

Maj JB Lagerstedt 

Rodrigo Pires 

Julia Thomasson 

Ali Azawee 

Lucas Werner 

Anastasiia Kononenko 

Emma Kihlberg 

Linnea Savér 

Jonathan Gustafsson 

Tilda Fransson 

Anthon Izadkhast 

David Bergman 

Erik Robertsson 

Johanna Bengtsson 

Vesa Halipi 

Nicki Holmgran 

Elin Bengtsson 

Eriona Dullovi 

Klara Holmström 

Caroline Gustafsson 

Linnea Aspholm 

Alicia Lundh 

Arvid Lindmark 

Isabella Bergström 

Younes Chraibi Ottosson 

Fredrik Sjövall 
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Motion angående uppdatering av 

Riktlinje för K-sektionens Lokaler 

Protokollmöte 4, 2018  
   

 

 

Sammanfattning 

I slutet av 2017 ändrades alla Sektionens Riktlinjer, och Riktlinje för K-sektionens Lokaler blev förändrad 

då den inte skulle stämma i samband med att Sektionen vistades i sina provisoriska lokaler. Nu är dock 

ombyggnationen igång, och det är smidigast att Riktlinjen är genomtänkt och omskriven inför att 

Sektionen flyttar in i de nya lokalerna. Motionären förslår därför en ny version av Riktlinjen som är 

anpassad för de nya Lokalerna samt allmänt omskriven för att ha ett mer enhetligt lättläst språk. 

 

Bakgrund 

I slutet av sin mandatperiod gjorde Styrelsen 2017 en uppdatering och rensning av Sektionens Riktlinjer. 

Dock kunde inte Riktlinje för K-sektionens Lokaler uppdateras helt ut då det för tillfället vid sista 

protokollmötet för 2017 innehöll sig innan projekteringen för flytten av Sektionens lokaler var helt klar, 

och då Styrelsen 2017 inte visste hur de provisoriska lokalerna för Sektionen skulle se ut. Riktlinjen som 

finns i dagsläget är därför en provisorisk lösning som bara täcker ett fåtal av de lokaler som Sektionen 

tillhandahåller. Dessutom finns det stycken som är konstigt formulerade och Riktlinjen behöver därför få 

sig en allmän makeover.  

 

Först och främst bör stycket om Gallien återinföras från den gamla versionen av Riktlinjen. Detta med 

tanke på att vissa utskott och poster bör ha tillgång till uppehållsrummet dygnet runt, och inte bara 

kontorstid. Till Gallien kommer den nya baren/köket tillhöra och det behöver läggas till en förklaring om 

vilka som har tillgång hit. Tanken är att även detta utrymme ska disponeras som tidigare, med skillnaden 

att det numera är Prylmästeriet som är ansvariga då det är de som står för uthyrning.  

 

Sektionen kommer även få tillgång till två nya förrådslokaler som motsvarar vad som tidigare var 

Sexförrådet och KM-förrådet. Sektionen har tidigare haft bekymmer med att de utskott som lagar mat 

med jämna mellanrum (framförallt Sexmästeriet, pHøset och Studiemästeriet) inte samverkat i inköp av 

småsaker till matlagningen, så som kryddor, engångsartiklar och dylikt. Detta har medfört att Sektionen 

under vissa tillfällen har haft ett överskott av matvaror som stått och blivit dåliga. Motionären tror att 

detta kommer kunna undvikas om man ändrar uppdelningen av de nya förråden. Istället för att ha förråd 

som tillhör specifika utskott bör de nya förråden vara för specifika inventarier. Förslaget är därför att de 

två nya förråden delas upp som följande:  

• Matförrådet 

Används för att förvara Sektionens matvaror, engångsartiklar och annat som används vid 

matlagning. I förrådet ska hyllor placeras dels så att utskotten ska kunna förvara sina privata 

inventarier, och även gemensamma hyllor så att det finns enkel tillgång till de varor utskotten kan 

dela på. 

• Prylförrådet 

Används för att förvara de inventarier som Sektionen kan hyra ut (så som värmeskåp, porslin och 

trumset) och Sektionens protokoll- samt bokföringsarkiv.  

 



  Protokollmöte 4  
Bilaga 10.1 (2) 

____ ____ ____ ____ 

Just nu har Sektionen tillgång till ett förråd i källaren, allmänt känt som Källarphørrådet. Idag används det 

för att av förvara mer eller mindre allt Sektionen äger. Tidigare har det använts för att förvara 

skrymmande inventarier, Sektionens arkiv och även varit ett utrymme där pHøset har kunnat gömma sig 

under första nollningsveckan. Det ska dock tilläggas att vi just nu inte vet om vi kommer få behålla 

Källarphørrådet som det ser ut idag, men motionären tycker det är bättre att ändra allting samtidigt och 

eventuellt bara stryka det avsnittet i efterhand, istället för att låta det se ut som det gör just nu.  

 

När det kommer till vilka poster som har access vart är det mer eller mindre samma som tidigare. Styrelsen 

och alla utskottsledare har fått utökad access till samtliga av Sektionens lokaler. Evenemangsansvariga i 

Studiemästeriet har fått tillgång till baren och matförrådet för att kunna underlätta för hållandet av 

studiekvällar, samt då det motsvarar att båda Vice Studierådsordförande hade denna access tidigare. 

Eftersom alla utskottsledare kommer ha access till alla lokaler kommer alltid finnas minst en person i ett 

utskott som kommer in någonstans. För att minimera risken ett utskott eventuellt missbrukar sin access 

har därför vissa utskotts accesser begränsat. Till Sexmästeriet är det enbart mästarposterna som har 

tillgång till mat- och prylförrådet, och pHøset har fått tidsbegränsad access till baren, Gallien dygnet runt 

och Källarphørrådet. 

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 

 

att 

ta bort den överstrukna texten och lägga till den gulmarkerade i Riktlinje för K-sektionens 

Lokaler enligt bilaga 10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Manfred Klug, Ordförande 2018  

 

Luleå, 13 april 2018 
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§1 Historik  

 Riktlinjen instiftades på Styrelsens elfte 
protokollmöte 2016, och redigerades senast på 
Styrelsens nionde protokollmöte 2017 och 
redigerades senast på Styrelsens fjärde 
protokollmöte 2018. 

  

§2 Syfte  

 Avsikten med Riktlinjen är att strukturera 
användningen och tillgången med Sektionens 
lokaler. Syftet med Riktlinjen är att strukturera och 
underlätta användningen samt tillgången till de 
lokaler Sektionen förvaltar. 

  

§3 Generella regler  

  

§3:1 Ordning  

 • Varje utskott ansvarar för att hålla ordning 
i sina egna hyllor, och skåp samt övriga 
ytor som utskottet ansvarar tillhör 
utskottet. för. 

• I Sektionens lokaler förvaras endast 
Sektionens tillhörigheter och andra prylar 
relaterade till Sektionens verksamhet. 
Sektionens lokaler är alltså inte ställen till 
för att förvara förvaring av privata 

ägodelar.   

• Om reglerna inte skulle följas har 
funktionären/utskottet två dagar på sig att 
återställa utrymmet från det att 
funktionären/utskottet blivit informerad 
om problemet. Missköts detta blir 
konsekvensen indragen access.  

• Om reglerna för lokalen inte skulle följas 
har funktionären eller utskottet som 
mittskött sig två dagar på sig att återställa 
utrymmet till dess tidigare skede. Om detta 
inte görs blir konsekvensen att 
funktionären eller utskottet förlorar sin 
access till lokalen.  

  

§3:2 Accesser  

 • Access är något som man har tills man går 
av sin post eller missköter sig i någon 
lokal. När man upptäcker någon som 
missköter sig i Sektionens lokaler ska 
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Styrelsen meddelas omgående. 
Accesskontrakt ska alltid skrivas på innan 
access delas ut oavsett hur lång tid 

accessen gäller.   

• De poster eller utskott som har access till 
Sektionens lokaler står benämnda nedan. 
Som funktionär på en post med access till 
en lokal har du tillgång till den tills att du 
avgår eller missköter dig. Om man 
upptäcker att någon misskött sig i 
Sektionens lokaler ska Styrelsen meddelas 
omgående.  

• Accesskontrakt skall alltid skrivas på, 
oavsett hur lång tid accessen gäller.  

• Under särskilda arrangemang, exempelvis 
arbetsmarknadsdag eller andra omfattande 
event, kan utskottens access ökas så att 
ledamöterna kommer in på fler ställen än 
vad de gör normalt sett i samband med 

evenemanget.   

• Under särskilda arrangemang och 
omfattande event kan ett utskotts access 
utökas så att funktionärerna har tillgång till 
fler lokaler än normalt. 

• Utöver accesser specificerade i riktlinjen 
har Ordförande rätt att dela ut tillfällig 
access till Gallienvärdar och andra 
ansvariga funktionärer i samband med 
evenemanget. 

• Utöver accesser specificerade i denna 
Riktlinje har Ordförande rätt att dela ut 
tillfällig access till exempelvis 
Gallienvärdar och andra ansvariga 
funktionärer i samband med att detta 
behövs. 

  

§4 Utrymmen 
Beskrivning 

 

  

§4:1 Allmänt   

  

§4:1:1 Lokaltyp   

 Det finns i dagsläget två tre lokaltyper som 
Sektionen förvaltar: uppehållsrum, möteslokal och 
förråd. Vilken typ av lokal, samt om lokalen är 
tillgänglig för uthyrning står beskrivet här.  
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§4:1:2 Användning idag 
Användningsområde 

 

 Här beskrivs kortfattat vad lokalen används till 
idag.  

  

§4:1:3 Disponeringsrätt  

 Här beskrivs vem som är ytterst ansvarig för 
disponering av lokalen inom K-sektionen.  

  

§4:1:4 Access  

 Här specificeras vilka funktionärsposter som 
normalt har access till lokalen.  

  

§5 Lokaler  

  

§5:1 Gallien  

  

§5:1:1 Lokaltyp  

 Uppehållsrum. 

  

§5:1:2 Användningsområde  

 Lunchrum, studielokal samt lokal för diverse 
evenemang. Sittplats för cirka 80 personer.  

  

§5:1:3 Disponeringsrätt  

 Huset ansvarar för lokalen. 

  

§5:1:4 Access  

 Kontorstid:  

• Alla Sektionens medlemmar. 
Dygnet runt: 

• Styrelsen 

• Utskottsledare 

• Kafémästeriet 

• pHøset (från läsvecka -2 till och med 
Kårens avslutningsfest för nollningen) 

• Revisorer 

• Sexmästeriets mästarposter 

• Studerandeskyddsombud med Fysiskt 
Ansvar 

  

§5:2 Gallienbaren  

  

§5:2:1 Lokaltyp  
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 Del av Gallien. Köket samt inventarierna i köket 
är tillgängliga för uthyrning. 

  

§5:2:2 Användningsområde  

 Luncher: 

• Kaféverksamhet av Kafémästeriet 
Övriga tider: 

• Bar och kök vid pubar 

• Förberedelse av mat inför diverse 
evenemang 

  

§5:2:3 Disponeringsrätt  

 Kafémästeriet under luncher, Prylmästeriet 
ansvarar för uthyrning övriga tider.  

  

§5:2:4 Access  

 • Styrelsen 

• Utskottsledare 

• Evenemangsansvariga 

• Kafémästeriet 

• pHøset (från läsvecka -2 till och med 
Kårens avslutningsfest för nollningen) 

• Prylmästeriet 

• Sexmästeriets mästarposter 

• Studerandeskyddsombud med Fysiskt 
Ansvar 

  

§5:3 Matförrådet  

  

§5:3:1 Lokaltyp  

 Förråd. 

  

§5:3:2 Användningsområde  

 Förvaring av råvaror för matlagning, skrymmande 
köksredskap, engångsartiklar samt Kafémästeriets 
varor. 

  

§5:3:3 Disponeringsrätt  

 Kafémästare och Sexmästare ansvarar för lokalen 
och de allmänna hyllorna. Varje utskottsledare 
ansvarar enskilt för sina hyllor.  

  

§5:3:4 Access  

 • Styrelsen 

• Utskottsledare  
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• Evenemangsansvariga 

• Kafémästeriet 

• pHøset 

• Sexmästeriets mästarposter 

• Studerandeskyddsombud med Fysiskt 
Ansvar 

  

§5:4 Prylförrådet  

  

§5:4:1 Lokaltyp  

 Förråd. 

  

§5:4:2 Användningsområde  

 Förvaring av protokollarkiv, bokföring, 
städutrustning samt de inventarier Sektionen 
tillhandahåller för uthyrning.  

  

§5:4:3 Disponeringsrätt  

 Prylmästare. 

  

§5:4:4 Access  

 • Styrelsen 

• Utskottsledare  

• Kafémästeriet 

• pHøset 

• Prylmästeriet 

• Sexmästeriets mästarposter 

• Stuerandeskyddsombud med Fysiskt 
Ansvar 

  

§4:2 5:5 Källarphørrådet  

  

§4:2:1 5:5:1 Lokaltyp  

 Förråd. 

  

§4:2:2 5:5:2 Användningsområde   

 Förvaring av diverse skrymmande inventarier, 
Sektionens arkiv, färg och byggmaterial samt. 
Soffgruppen är även tillgängligt som uppehållsrum 
uppehållsyta för pHøset under nollningens första 
vecka.  

  

§4:2:3 5:5:3 Disponeringsrätt   

 Prylmästare. 
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§4:2:4 5:5:4 Access  

 Styrelsen, Nämnden, Studerandeskyddsombud 
med fysiskt ansvar, Pryljon, pHøset 

• Styrelsen 

• Utskottsledare 

• pHøset (från läsvecka -2 till och med 
Kårens avslutningsfest för nollningen) 

• Prylmästeriet 

• Studerandeskyddsombud med Fysiskt 
Ansvar 

  

§4:3 5:6 Styrelserummet   

  

§4:3:1 5:6:1 Lokaltyp  

 Möteslokal och arbetsrum. 
  

§4:3:2 5:6:2 Användningsområde   

 Främst ett arbetsrum för Styrelsen, Nämnden och 
även andra funktionärer. Också en möteslokal.  
Främst ett arbetsrum för Styrelsen men även 
tillgängligt vid behov till andra utskott. Kan 
användas som möteslokal för Sektionens 
funktionärer. 

  

§4:3:3 5:6:3 Disponeringsrätt   

 Styrelsen. 
  

§4:3:4 5:6:4 Access  

 Styrelsen, Nämnden, Revisorer och 
Styderandeskyddsombud med fysiskt ansvar  

• Styrelsen 

• Utskottsledare 

• Avgående Kassör fram till att bokslutet är 
färdigt 

• Revisorer 

• Avgående Revisorer fram till att 
revisorsberättelsen är färdig 

• Studerandeskyddsombud med Fysiskt 
Ansvar. 

 



  Protokollmöte 4  
Bilaga 11.1 (1) 

____ ____ ____ ____ 

Motion angående uppdatering av 

Riktlinje för Uthyrning av K-sektionens 

Inventarier 

Protokollmöte 4, 2018  
   

 

Bakgrund 

Sedan Riktlinje för Uthyrning av K-sektionens inventarier infördes har det skett diverse förändringar i 

vilka inventarier Sektionen tillhandahåller. Dels har grillarna varit tvungna att bytas ut, vilket numera 

innebär att Sektionen bara har en grill att hyra ut, och dels har Sektionen röstat igenom att införskaffa ett 

trumset och ett mixerbord vilket även detta ska gå att hyra. Riktlinjen behöver därför uppdateras med 

dessa förändringar vilket denna motion ämnar göra. Utöver detta har även lite kosmetiska förändringar 

införts för att förtydliga och göra det mer proffsigt formulerat. 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 

 

att 

  

ta bort den överstrukna texten och lägga till den gulmarkerade i Riktlinje för Uthyrning av 

K-sektionens Inventarier enligt bilaga 11.2. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Manfred Klug, Ordförande 2018  

 

Lund, 27 april 2018 
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§1 Historik  

 Denna Riktlinje antogs på Styrelsens nionde 
protokollmöte 2017 och uppdaterades senast på 
Styrelsens fjärde protokollmöte 2018. 

  

§2 Syfte  

 Denna Riktlinje finns för att underlätta för 
Prylmästeriet när Sektionens utskott eller 
utomstående organisationer vill hyra Sektionens 
inventarier. 

  

§3 Allmänt  

 K-sektionen förfogar över ett antal inventarier 
som finns tillgängliga för uthyrning. Inventarierna 
är i första hand införskaffade för att bidra till 
Sektionens verksamhet men kan även uthyras till 
andra organisationer.  
 
Då förfrågan om uthyrning inkommer ska denna 
behandlas av Prylmästeriet som fattar beslut om 
uthyrning ska ske eller inte. Sektionens utskott 
lånar inventarier gratis om de används för 
Sektionens verksamhet. Då en utomstående 
organisation eller privatperson önskar hyra en 
inventarie ska kontrakt skrivas. och en kostnad 
som beslutas av Prylmästaren i Kostnad för 
uthyrning bestäms av Prylmästeriet, förslagsvis i 
samråd med föregående verksamhetsårs 
Prylmästare. 
 
Om två instanser vill hyra en inventarier vid 
samma tillfälle gäller principen om först till kvarn. 
Det åligger Prylmästaren att se till så att ingen 
dubbelbokning sker, och att inventarierna används 
för Sektionens bästa.  

  

§4 Förhållningsregler  

 Följande förhållningsregler gäller då ett utskott 
eller utomstående organisation önskar hyra 
Sektionens inventarier. 

  

§4:1 BigBoss och Elaggregat   

 BigBoss är Sektionens mobila högtalarsystem som 
består av två högtalare fastspända på en kärra. Vid 
behov kan högtalarna plockas bort från kärran och 
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användas som ett stationärt ljudsystem. Högtalarna 
får ström via ett bensindrivet elaggregat som står 
på kärran. Om möjligheten finns ska ström från 
alternativa källor, till exempel vägguttag i hus via 
förlängningssladd, användas i första hand innan 
elaggregatet används. 
 
Vid uthyrning av BigBoss ska den ansvarige ha 
grundligt läst igenom Lathunden för BigBoss samt 
Lathund för Elagreggatet som alltid ska finnas 
tillgänglig på kärran. Prylmästaren ansvarar för att 
den ansvarige har fått en grundlig genomgång av 
systemet.  
 
BigBoss och Elaggregatet ska returneras i samma 
skick som när den utlånades, vilket även innefattar 
att aggregatet ska vara fulltankat samt, att 
högtalarna och aggregatet är korrekt fastspända på 
kärran samt att aggregatet är fulltankat. 
 
Om dessa förhållningsregler inte följs kan den 
ansvarige förlora möjligheten att låna BigBoss och 
Elaggregatet igen. Om eventuella skador uppstått 
ska Prylmästeriet besluta om hur ersättning ska gå 
till väga. 
 
Om ett utskott lånar BigBoss och Elaggregatet 
ansvarar Utskottsledaren för att allt returneras i 
samma skick som när det utlånades.  

  

§4:2 Hoppborgen  

 Hoppborgen är Sektionens uppblåsbara 
hinderbana. Till Hoppborgen hör även en eldriven 
pump som används för att blåsa upp den. 
 
Vid uthyrning av Hoppborgen ska den ansvarige 
ha läst igenom Lathund för Hoppborgen. 
Prylmästaren ansvarar för att Lathund för 
Hoppborgen är den ansvarige tillhanda vid 
uthyrning.  
 
Hoppborgen ska returneras i samma skick som när 
den utlånades, vilket innefattar att den är korrekt 
hopvikt på kärran.  
 
Om dessa förhållningsregler inte följs kan den 
ansvarige förlora möjligheten att låna Hoppborgen 
Om eventuella skador uppstått ska Prylmästeriet 
besluta om hur ersättning ska gå till väga. 
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Om ett utskott lånar Hoppborgen ansvarar 
Utskottsledaren för att allt returneras i samma 
skick som när det utlånades. 

  

§4:3 Grillar  

 Sektionen har två stora grillar en stor grill med 
tillhörande galler och enkla grillbestick. Vid 
uthyrning ansvarar den ansvariga själv för grillkol 
och tändvätska.  
 
Grillarna Grillen ska returneras i samma skick som 
när de den utlånades. Detta innefattar även 
rengöring av gallren. Om grillarna grillen 
fortfarande är varma vid returneringen ska den 
ställas utomhus tills de den svalnat. Prylmästeriet 
ansvarar för att grillarna grillen tas in efter att de är 
svala nog. den är sval nog. 
 
Om dessa förhållningsregler inte följs kan den 
ansvarige förlora möjligheten att låna grillarna 
grillen. Om eventuella skador uppstått ska 
Prylmästeriet besluta om hur ersättning ska gå till 
väga. 
 
Om ett utskott lånar grillarna grillen ansvarar 
Utskottsledaren för att allt returneras i samma 
skick som när det utlånades. 

  

§4:4 Värmeskåp  

 Sektionen har fyra värmeskåp med tillhörande 
bleck. 
 
Värmeskåpen ska returneras i samma skick som 
när de utlånades. Detta innefattar även rengöring 
av blecken.  
 
Om dessa förhållningsregler inte följs kan den 
ansvarige förlora möjligheten att låna 
värmeskåpen. Om eventuella skador uppstått ska 
Prylmästeriet besluta om hur ersättning ska gå till 
väga. 
 
Om ett utskott lånar värmeskåpen ansvarar 
Utskottsledaren för att allt returneras i samma 
skick som när det utlånades. 

  

§4:5 Musikutrustning  

 Sektionen har ett digitalt trumset, ett mixerbord, 
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mikrofoner och tillhörande kablar som finns 
tillgängliga för uthyrning. 
 
När Sångarstriden närmar sig har bandet som ska 
spela under detta evenemang förtur till 
musikutrustningen vid sina repetitioner. 
Kommandomästaren tillsammans med 
Sångarstridsgeneralen ansvarar för 
musikutrustningen under denna period.  
 
Om nedanstående förhållningsregler inte följs kan 
den ansvarige förlora möjligheten att låna samtlig 
musikutrustning. Om eventuella skador uppstått 
ska Prylmästeriet besluta om hur ersättning ska gå 
till väga. 
 
Om ett utskott lånar musikutrustningen ansvarar 
utskottsledaren för att allt returneras i samma 
skick som när det lånades.  

  

§4:5:1 Mixerbord  

 Vid hyrning av mixerbordet medföljer de kablar 
som kan behövas, och får man även möjlighet att 
hyra BigBoss för förstärkning, samt mikrofoner 
om så önskas.  
 
Vid uthyrning av Mixerbordet ska den ansvarige 
ha läst igenom Lathund för Mixerbord. Om 
BigBoss är del av paketet ska även Lathund för 
BigBoss läsas. Prylmästaren ansvarar för att 
samtliga lathundar är den ansvarige tillhanda vid 
uthyrning.  

  

§4:5:2 Trumset  

 Vid hyrning av trumsetet medföljer de kablar som 
behövs för förstärkning samt även trumpinnar. 
Man får även möjligheten att hyra mixerbordet 
och BigBoss. Om så är fallet gäller ovanstående 
regler enligt §4:1 samt §4:5:1. 

  

§4:56 Övrigt  

 Sektionen äger även andra inventarier som 
möjligtvis kan uthyras om intresse finns. 
Prylmästeriet ansvarar för att den ansvarige får 
tillräcklig utbildning i hur prylarna fungerar, samt 
vilka förhållningsregler som ska gälla.  
 
Om dessa förhållningsregler inte följs kan den 
ansvarige förlora möjligheten att låna 
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inventarierna. Om eventuella skador uppstått ska 
Prylmästeriet besluta om hur ersättning ska gå till 
väga. 
 
Om ett utskott lånar inventarierna ansvarar 
Utskottsledaren för att allt returernas i samma 
skick som det utlånades. 

  

§5 Om något går sönder  

 Om inventarier skulle gå sönder under 
användandet ska Prylmästaren kontaktas 
omgående och skadan ska dokumenteras. Är 
skadan orsakad på grund av oaktsamhet är den 
ansvarige personligt återbetalningsskyldig för 
ersättning. Anses skadan bero på normalt slitage 
står Sektionen för ersättningskostnaderna.  
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Motion angående införandet av Riktlinje 

för Alkoholhantering 

Protokollmöte 4, 2018 
   

 

Bakgrund 

TLTH har en alkoholpolicy som mest är riktad på evenemang i Teknologkårens lokaler som har 

permanent alkoholtillstånd. På K-sektionen är de flesta alkoholrelaterade eventen som hålls, i lokaler som 

kräver att man söker tillfälligt alkoholtillstånd. Denna Riktlinje är framtagen för att komplettera Kårens 

alkoholpolicy och underlätta för K-sektionens funktionärer att hålla i dessa typer av event. Den är även till 

för att arbetare på event (så som exempelvis Sexmästerijon eller mästarposter inom Sexmästeriet) ska ha 

något att luta sig mot vid osäkerhet, samt då A- och B-cert av ekonomiska och praktiska skäl inte kan 

erbjudas alla som kan tänkas hålla evenemang. 

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

anta Riktlinjen för Alkoholhantering enligt bilaga 12.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Tova Lindh, Sexmästare 

 

Lund, 12 maj 2018 
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§1 Historik  

 Riktlinjen antogs på Styrelsens fjärde 
protokollmöte 2018. 

  

§2 Syfte   

 Denna Riktlinje är tänkt som ett komplement till 
TLTHs alkoholpolicy, då denne är mer riktad till 
evenemang i Teknologkårens lokaler med 
permanenta alkoholtillstånd. Riktlinjen ämnar att 
underlätta för K-sektionens Sexmästeri och andra 
utskott som håller event med tillfälliga 
alkoholtillstånd. Den är även till för att arbetare på 
event (så som exempelvis Sexmästerijon eller 
mästarposter inom Sexmästeriet) ska ha något att 
luta sig mot vid osäkerhet, samt då A- och B-cert 
av ekonomiska och praktiska skäl inte kan 
erbjudas alla som kan tänkas hålla evenemang. 

  

§3 Bakgrund  

 Vid event där det serveras alkohol söks det oftast 
tillfälligt alkoholtillstånd separat för lokalen inför 
evenemanget. Detta söks av Sexmästaren. Vid 
evenemang med alkohol ska trevlig stämning råda, 
bra alkoholfria alternativ ska finnas och alla ska 
känna sig välkomna och inkluderade. För att detta 
ska ske finns följande målsättning:  
 

• Alla på och under evenemanget ska känna 
sig trygga och ha roligt 

• Ingen överservering ska förekomma 

• Ingen alkoholhets ska förekomma 

• En sund alkoholkultur ska främjas och 
dåliga vanor ska förebyggas i tid.  

  

§4 Regler  

 Följande definitioner är skrivna för att passa 
Sexmästeriet då det är detta utskott som oftast 
håller i alkoholevent. Om ett annat utskott håller i 
ett alkoholevent ska utskottet i god tid innan 
eventet hålls dela ansvarsområden samt vara väl 
införstådda i de regler som gäller. 
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§4:1 Allmänna regler  

 För alla som jobbar under Sektionens evenemang 
med serveringstillstånd gäller följande:  

• Som jobbare får man inte förtära alkohol 
under arbetspasset och man får inte jobba 
påverkad. Man får absolut inte förvara 
egen dricka i lokalen.  

• Vid dåligt humör, tala om det så att andra 
är medvetna om situationen och undvik att 
ta ut ilskan över någon annan 

• Om man blir trött, se till att se över 
möjligheterna att ta paus. Ät lite godis och 
fyll på med energi. 

  

§4:2 Definitioner och ansvar  

 • Ytterst Ansvarig 
I första hand Sexmästare, i andra hand 
Vice Sexmästare. 

• Serveringsansvarig(a)  
De som enligt serveringstillståndet 
(alkoholtillståndet) är serveringsansvariga 
under evenemanget. Kan variera beroende 
på evenemangstyp och lokal. Ska under 
hela eventet vara på plats och tillgänglig. 

• Barmästare 
Ansvarar i baren. En enhet per person 
serveras för att undvika överservering.  

  

§4:3 Narkotika  

 Under och i samband med Sektionens evenemang 
gäller svensk lag och därmed nolltolerans mot 
narkotika. Både för gäster och jobbare. En 
narkotikapåverkad person får inte vistas i lokalen 
för evenemanget och ska avvisas från platsen. Vid 
misstanke eller påträffande av narkotika eller 
narkotikapåverkad person ska den Ytterst 
Ansvarige samt Serveringsansvariga informeras.  

  

§4:4 Innan Evenemangets Start  

 Gör en check in med de som jobbar på eventet. 
Följande punkter ska gås igenom:  
 

• Hur mår ni? Hur känns det inför kvällen? 

• Meddela alla vad som gäller under kvällen. 
Är det något speciellt som förväntas ske?  

• Vem/vilka är Serveringsansvariga?  

• Var finns alla nödutgångar? Har alla koll på 
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vad som gäller om brandlarmet går?  

  

§4:5 Vid evenemangets start  

 Följande saker ska göras samt hållas koll på under 
evenemangets start:  
 

• En till två personer kontrollerar jackor 
och väskor efter medhavd alkohol innan 
inträdet. 

• Tänk på att det inte är tillåtet att dricka i 
kön! Kön tillhör serveringsstället. Håll koll 
och säg ifrån. 

• Två personer kontrollerar legitimation, 
kårmedlemskap (kårleg), checkar av efter 
eventuell lista eller stämpel, klickar in antal 
personer samt tar betalt om det är inträde 
i dörren. 

• Personerna i insläppet ansvarar också för 
att kontrollera berusningsnivån på 
gästerna. Se lista över kännetecken på 
berusningsnivåer nedan. 

• Vid evenemang där toaletterna är nära 
insläppet (till exempel Lophtet) ansvarar 
jobbarna där för att ingen alkohol tas med 
in på dessa. Toaletterna tillhör oftast inte 
serveringsområdet. 

• En till två personer vid utgången 
kontrollerar antalet personer som lämnar 
lokalen, att ingen alkohol tas med ut och 
att ingen obehörig försöker ta sig in. 

• En till två personer ansvarar för att ingen 
lämnar lokalen genom ”fel” dörrar (kan 
även vara samma som utsläpp) 

• Vid sittning: Meddela gästerna var 
nödutgångar finns samt var 
återsamlingsplatsen är. 

  

§4:6 Under evenemangets gång  

 När evenemanget är igång skall följande regler 
följas:  
 

• En person ansvarar under kvällen för att 
kontrollera området utanför lokalen. 

• Två personer ansvarar för att plocka upp 
disk/skräp och torka av ytor så att det är 
rent och iordning 
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• Vid behov, minska till en person på 
ovanstående punkter, men försök undvika 
att någon sitter ensam på samma ställe 
under en längre period – fortsätt som vid 
start. 

• En till två personer ansvarar för att 
kontrollera berusningsnivån i lokalen. 
Under eftersläpp gäller detta dansgolvet. 
Se kännetecken för märkbart påverkad 
nedan. 

• Personerna i insläppet ansvarar för att 
meddela andra jobbare om någon är full 
och bör barstoppas. 

• Barmästarna har ”sista ordet” vid 
barstopp. Säger de att någon är barstoppad 
är detta vad som gäller. Deras ord är lag! 

• Avvisning av påverkade personer ska helst 
gå via Sexmästaren eller Vice Sexmästaren.  

• Vid avvisning: Kan personen i fråga ta sig 
hem säkert? Om inte: 

o Finns det en kompis som kan se till 
att personen kommer hem säkert? 

o Under nollningen: Finns en nykter 
pHadder?  

o Kan någon av jobbarna ta hem 
personen? 

o Om inte inget av ovanstående: 
Ring en taxi och se till att personen 
kommer hem – Vi har ansvar 
enligt lagen! 

 
Vid osäkerheter, ta kontakt med polisen. Alltid 
bättre med en gång för mycket än en gång för lite. 
Följande kan kontaktas under evenemanget:  
 

• Centrumansvarig Lund: 010 - 56 139 55 
(Kan ringas vid rådfrågning, ej akut!) 

• Securitas: 046 222 07 00 

• ALLA AKUTA ÄRENDEN: 112 

  

§4:7 Vid evenemangets slut  

 När eventet närmar sig sitt slut ska följande lista 
följas:  
 

• Förbered gästerna på att det snart är slut, 
spela stad i ljus och tänd lamporna. 
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• Se till att alla lämnar lokalen och kan ta sig 
hem. 

 

• Samla alla som har jobbat under kvällen 
och prata av er. Hur känns det? Hände det 
något? 

• Dela ut städuppgifter till alla. Följ 
checklista för lokalen. 

• Kontrollera städningen och dela ut nya 
uppgifter vid behov. 

• Checka att alla mår bra efter kvällen en 
sista gång. 

  

§5 Kännetecken för olika berusningsnivåer 
  

§5:1 Salongsberusad  

 Salongsberusade får vara kvar i lokalen. Har 
följande kännetecken:  
 

• Upprymdhet 

• Hämningar minskar 

• Får lättare att prata 

• Sämre reaktion 

• Yviga rörelser 

• Högre röstläge 

  

§5:2 Märkbart påverkad  

 För enligt lag INTE vara kvar i lokalen. Har 
följande kännetecken: 

• Svårt att fästa blicken 

• Hängande ögonlock 

• Störande för andra gäster 

• Högljudd 

• Överdrivet självsäker 

• Fumlig, det vill säga har svårt att greppa 
saker 

• Svårt att uppfatta budskap 

• Kan slumra till 
Se upp för roboten! Personer som skärper sig i 
situationer som kräver det. Till exempel vid 
insläpp och baren men är för full egentligen.  

  

§5:3 Kraftigt påverkad  

 Får enligt lag INTE vara kvar i lokalen. Behöver 
troligtvis hjälp att ta sig hem säkert. Har följande 
kännetecken:  
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• Sluddrigt tal 

• Svårt att prata begripligt – ingen röd tråd 

• Förvirrad 

• Somnar, svårt att väcka 

• Svårt att kontrollera känslor 

• Svajande gång, snubblar, faller 

• Svårt att gå stadigt – Behöver hålla i sig för 
att inte falla 

• Kräks 

  

§6 Avslutande kommentarer 
 Det antal personer som står angivna i Riktlinjen är 

endast ett förslag på hur lämplig fördelning av 
jobbare kan se ut. Beroende på antalet jobbare 
under ett evenemang kan antalet personer på olika 
arbetsuppgifter behöva justeras och detta bör 
göras efter behov. Det är dock lämpligt att se till 
att ingen behöver sitta själv och till exempel vakta 
en nödutgång under en allt för lång tid, helst inte 
längre än en timme. 
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Utskottsrapporter 

Protokollmöte 4, 2018 
   

 

Styrelsen 

Utskottet 

Styrelsens fokus sen det senaste protokollmötet har framför allt varit att förbereda och genomföra 

Vårterminsmötet. Motionssvar skrevs, mat lagades och Ordförande Klug samt Sekreterare Wennerström 

löste så att det fanns en mötesordförande tillgänglig. Mötet gick sedan väldigt bra, trots att det tog ett tag 

innan det fanns tillräckligt med mötesdeltagare för att öppna mötet. Något som vi förstod även var ett 

bekymmer för vår systersektion Ekosystemteknik som hade möte samma dag. Högst troligt var det 

karnevalen som gjorde att folk inte närvarade, men Styrelsen ska ändå jobba för att öka deltagandet på 

Höstterminsmöte 1.  

 

Under Vårterminsmötet kom även Lund Sustainable Engineers och lämnade över ett diplom, för 

Sektionen har efter ett par år av förberedelser blivit miljömärkta. Ordförande Klug tillsammans med 

Dennis Bogren som var Ordförande 2017 tog gladeligen emot diplomet inför Sektionsmötets jubel. 

Diplomet kommer pryda väggarna i Sektionens sprillans nya lokaler efter nollningen.  

 

Styrelsen har även haft tid för lite nöjen då de besökte alumnisittningen där de spexade lite för de 

besökande alumnerna och Kåren har även bjudit till en Tour de Sektion där alla Sektionsstyrelser träffades 

för att grilla och ha allmänt trevligt.  

 

Sist men inte minst har Styrelsen haft sitt andra Visionära möte, där diverse saker diskuterades, se bifogad 

rapport.   

 

Ordförandekollegiet 

Ordförandekollegiet har haft ett par möten sen senast. Då I-sektionen och Kårordförande ska bytas ut 

under sommaren har deras efterträdare varit med och blivit lite uppvärmda för vad som komma skall. Det 

har pratats om den eventuella flytten av LTH upp till SVS-Brunnshög, GDPR och allmänt om hur det 

fungerar för Sektionerna och deras lokaler. Vi var även på möte med LTHs rektor och prorektor där vi 

diskuterade lite allmänt om antagning och marknadsföring av utbildningsprogram.  

 

Vice Ordförande-kollegiet  

Inget kollegiemöte har hållits sen senast.  

 

Pengakollegiet 

Inget kollegiemöte har hållits sen senast. 

 

Alumniutskottet 

Utskottet 

AU har jobbat mycket med Homecoming-alumnisittningen som var i april. Utefter vad vi lyckades få ihop 

för intresseanmälningar under sittningen, har alumner varvats både till klassambassadörer och 

mentorskapsprogram. En alumn har även bokats för lunchföreläsning under nollningen. Vidare så har AU 

jobbat med Mentorskapsprogrammet, vilket även kommer vara största fokus framöver.  
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Kollegiet 

Äntligen har ett möte anordnats med Kollegiet. Samarbeten med D, Kåren eller Alumniföreningen 

diskuterades för att få ihop en Kick-off till mentorskapsprogrammet. Kick-off med alumnikollegiet 

planerades även till hösten.  

Det diskuterades fram att K-sektionen kommer troligtvis behöva göra en egen databas med alumner innan 

25/5. Detta för att nu ber alumniföreningen om godkännande (ty GDPR) samt kräver betalning varje år 

vilket gör att många kommer försvinna ur dess alumnibank.  

Ceremoniutskottet 

Utskottet 

Sedan förra mötet har CermU haft Kalibreringen som är det stora under terminen. Därefter kom 

påskledighet samt omtentaperiod, där vi tog lite ledigt. Vi är nu igång med att knåpa på vad som mer 

skulle kunna göras för utskottets budget samt resterande tid av terminen. 

 

Idrottsutskottet 

Utskottet 

Sedan PM3 har IdrU utnyttjat funkisglädjen genom att dra till Escape House. IdrU var med och 
anordnade Bumperball+, ett event tillsammans med de andra Idrottsutskotten på LTH. Ett lag som 
kommer att representera K-sektionen på Kårmästerskapet i fotboll har samordnats. Vårens sista event, 
Brännboll & Grill vilket verkade uppskattat. Vi har börjat planera lite smått inför hösten och vi fick även 
en ny medlem på VT.  
 

Kollegiet 

Inget nytt möte har varit, men Idrottmästaren deltog i planering av Bumperball+ i chatter med de andra 

Idrottsmästarna.   

 

Informationsutskottet 

Utskottet 

InfU har haft lunchmöten och jobbat på som vanligt med Orbitalen och hemsidan. Journalisterna har 

skrivit artiklar till Druiden och Redakteuren har sammanställt den. Jag har skickat iväg utkastet till e-tryck. 

Tidningen kommer släppas den 8/5. De beställda bilderna från funkisfotograferingen har kommit, och jag 

har satt ihop en liten grupp som ska göra systemet, och vi har börjat pyssla med det. InfU har även 

utnyttjat funkisglädjen. Photograferna har fixat klart bilderna från Kalibreringen, och dessa har lagts upp 

på hemsidan. 

 

Kollegiet 

Kollegiet har inte haft något möte sedan senast, men ett nytt möte är inplanerat.  

 

Kafémästeriet 

Utskottet 

KM fortsätter ha öppet och det går bra. Försäljningen har gått ner lite men det beror nog mest på att det 

har varit mycket lediga dagar på senaste tiden. Vi har utsett vinnare i vår märkestävling. Vi har bakat och 

det har gått bra. Dock gick det inte åt allt senaste gången vi bakade. VI har haft lunchmöte där vi 

diskuterade hur våren och nollningen i höst kommer se ut men även pratat lite om hur vi tycker det har 

gått hittills. Vi tycker det har gått bra. Det har varit lite jobbigt med att vi har så få nycklar till allt men vi 

har kunnat lösa det ändå. Vi ser alla fram emot de nya lokalerna. I veckan var de flesta av oss på 

caféphesten och det var hur kul som helst. Vi har börjat sälja glass igen och det är en stor succé. På sikt är 

det märken och sångböcker som ska beställas.  
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Kollegiet 

Cafékollegiet har spenderat en del tid på att planera caféphesten. Den var väldigt lyckad. Samarbetet 

mellan cafémästarna funkar bra tycker jag. Det enda lite jobbiga är att kallelserna till mötena inte har 

kommit ut men vi har ändå kunnat träffats ändå.  

 

Kommando Gul 

Utskottet 

KG har sen sist genomfört en godisjakt i samband med påsk. Det kändes lyckat även om vi inte vet med 

säkerhet hur många som deltog. Nästa evenemang blir troligtvis under nollningen 2018. 

 

Kollegiet 

Vi har medverkat på aktivitetskollegiets ”Festivalborg,” en utomhuspub med liveband, som gick bra även 

om det ej blev så lyckat som tänkt, till stor del på grund av olyckligt väder. Då det ändå gick relativt bra 

väcktes tanken på ett liknande event mot slutet av nollningen. 

 

Mässutskottet 

Utskottet 

Mässutskottet har nu avslutat all utvärdering av förra mässan och börjat planera aktivt för nästkommande. 

Efter ett möte med Emma, tidigare IKG-ordförande, är prislistor satta och mailutskicken till företagen 

författade. MU har även haft ett första möte med NU där det gåtts igenom hur kontakten och samarbetet 

mellan utskotten ska se ut det kommande året och bestämt regelbundna möten framöver. Nästa steg för 

mässutskottet är att bjuda in företag, vilket planeras vara gjort innan terminens slut.  

 

Mässutskottet har dessvärre tappat en av dess medlemmar men är också mycket glada över att fått en ny 

medlem. 

 

Kollegiet 

Ingen kontakt med kollegiet än så länge.  

 

Näringslivsutskottet 

Utskottet 

Näringslivsutskottet har fått in förfrågningar om samarbeten som de jobbar med. Dessutom letar de efter 

företag som vill hålla i frukostföreläsning och en föreläsning under nollningen. 

 

pHøset 

Utskottet 

Under perioden sedan det senaste protokollmötet har pHøset tillsatt pHaddrar och arbetat med 

uppstartandet utav dessa grupper. Det har även legat mycket fokus på temasläppet fredagen 27/4. Inför 

detta fixades temasläppsfilm, outfits inför nollningen samt att det såldes biljetter och fixades rent praktiskt 

inför sittningen. Vi har även lagt ner mycket tid på att planera event under nollningen, främst inläggning 

av en övernattning samt arbetat med att söka sponsorer. Nu ligger fokuset på att fortsätta kolla på 

nollningsaktiviteter samt den interna pHadderutbildningen den 8/5. 

 

ØPK 

Kollegiet har under de senaste mötena arbetat mycket med att koordinera temasläpp, revidera 

nollningskontrakt, sektionsöverskridande event, försöka strukturera upp hur man skall gå till väga i 

framtiden med nollegasquer samt kontakt med SVL. 
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Prylmästeriet 

Utskottet 

Sedan förra PM har Prylmästeriet tillsammans med KG lagat hoppborgen så att den nu är redo att 

användas om tillfället kommer. Vi har haft några lunchmöten där vi diskuterat vad vi behöver göra med 

Sektionens inventarier. 

 

Det har också köpts in en grill. Denna grill har dubbla grillytor för att maximera grillyta men minimera 

förvaringsutrymmet som krävs för att husera den. Den har inte den bästa kvalitén men vi får se hur länge 

den håller.   

 

Sexmästeriet 

Utskottet 

Sexmästeriet har anordnat Kalibreringsphesten, vilket vi är mycket nöjda med, trots en hel del svårigheter 

med kommunikationen med Ängavallen. Vi har fortsatt ha kontinuerliga lunchmöten varje vecka och även 

ett med alla joner. Förrådet i källaren är städat och inventerat så att vi har bättre koll på vad som finns där. 

Vi anordnade lunch till Her Tech Future för 250 personer vilket gick över förväntan och alla gjorde en 

strålande insats. Helgen efter höll vi tillsammans med Alumniutskottet en sittning för både alumner och 

studenter i Cornelis. Livsmedelsutbildningen som de flesta i sexet skulle gått på blev tyvärr inte riktigt som 

tänk och det kommer senare till hösten att hållas i en ny. Mästarna hade en sykväll och de flesta har fått på 

Sex18 på ouvvarna. Innan valborg sågs de som kunde och ville på grillhäng, för att sedan göra mackorna 

som delades ut i parken under valborg. Vi ska prata om alkohollagen på pHösets pHadderutbildning, 

vilket känns som en väldigt bra grej. Vi ska jobba åt F-sek på deras funktionärstack och har börjat planera 

de sista sakerna innan sommaren, där bland annat en sommarsittning tillsammans med D-sektionen 

kommer att hållas den 2/6. Annars börjar funderingar kring nollning och schemat diskuteras och 

planeringen är igång lite smått.  

 

Kollegiet 

Sexmästarkollegiet har haft möte där vi diskuterat lite om nollningen och en del andra event under hösten. 

De flesta har samma problem med datum under våren pga karnevalen, men det finns många bra idéer och 

tankar om saker som kan anordnas i höst, så förhoppningsvis har alla lika mycket energi kvar även efter 

nollningen, så att vi kan hålla i en del evenemang under läsperiod 2. K-sex är taggade på att träffa de andra 

sexen och vi ska försöka få till en dag innan nollningen för att få lite ansikten på varandra.  

 

Studiemästeriet 

Studiemästeriet har sedan senaste protokollmötet haft lunchmöten, anordnat en studiekväll och planerat 

en till innan sommaren. Studiemästaren har även varit med på SRX-möten med andra sektioner samt 

studieråds ordförande på K-sektionen. Även ett event för internationella studenter håller på att planeras. 

Studiemästeriet har också spenderat sina funktionärsglädje-pengar på en brunch tillsammans på Mejeriet.  

Studierådet 

Utskottet 

Studierådet har gjort en grundlig granskning av nästa termins schema. Ett antal studentärenden har 

hanterats av utskottets olika delar. De som är representanter i HMS och PLED har varit på möten. 

Studierådet har haft sitt tredje protokollmöte. Terminskollegier har anordnats där utbildningen som helhet 

diskuteras av studenter och programledning. Sist men inte minst har studierådet gjort två enkäter som är 

på G att sammanställas, en om välmående och en om studiepress.  
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SrX 

Teknologkårens pedagogiska pris har utsetts.  

 

LiBe 

Utvärdering av metoo enkät har påbörjats. 

 

SkyX 

- 

 

Valberedningen 

Utskottet 

Valberedningen har sorterat alla sina dokument med hjälp av Valberedningen 17/18 för att göra det 

enklare att dela specifika dokument till Valberedningens medlemmar. Jag har pratat med Styrelsen om 

möjliga lösningar till att Valberedningen saknar medlemmar. Jag har blivit frågad av D-sektionens 

Valberedning att hjälpa till med kravprofiler och det har påbörjats att planera in ett möte. 

 

Inspector 

Ingen rapport har inkommit. 

 

Kåren 

Ingen rapport har inkommit. 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 3/Vårterminsmötet 
 

Punkt Vad beslutades? När beslutades  
det? 

Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1. Utvärdering av Riktlinjen för K-
sektionens lokaler 

Protokollmöte 9 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för våren 2018 

2. Utvärdering av behovet av en 
SoundEar 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för 2018 

3. Redovisning av uppdatering av 
Riktlinje för Krishantering 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för våren 2018 

4. Redovisning av framtida 
användning av studiecirklar på 

Sektionen. 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för 2018 

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

Protokollmöte 2 
2018 

Daniel Espinoza och 
Styrelsen 2018 

Sista protokollmötet 
för 2018 

6. Redovisning av införandet av 
Resestipendiefonden 

Vårterminsmötet 
2018 

Kassören 2018 Första protokollmötet 
efter sommaren 2018 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 4 
 

Punkt Vad beslutades? När beslutades  
det? 

Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1. Utvärdering av Riktlinjen för K-
sektionens lokaler 

Protokollmöte 9 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för våren 2018 

2. Utvärdering av behovet av en 
SoundEar 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för 2018 

3. Redovisning av uppdatering av 
Riktlinje för Krishantering 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för våren 2018 

4. Redovisning av framtida 
användning av studiecirklar på 

Sektionen. 

Protokollmöte 10 
2017 

Styrelsen 2018 Sista protokollmötet 
för 2018 

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

Protokollmöte 2 
2018 

Daniel Espinoza och 
Styrelsen 2018 

Sista protokollmötet 
för 2018 

6. Redovisning av införandet av 
Resestipendiefonden 

Vårterminsmötet 
2018 

Kassören 2018 Första protokollmötet 
efter sommaren 2018 

7. Redovisning av skapandet at 
Vimeo-kanalen och att alla filmer 

finns tillgängliga 

Protokollmöte 4 Informationsmästaren 
2018 och 

 Regisseuren 2018 

Sista protokollmötet 
för 2018 

8. Utvärdering av huruvida 
YouTube-kanalen ska finnas kvar 

Protokollmöte 4 Styrelsen 2018 och 
Regisseuren 2018 

Sista protokollmötet 
för 2018 

9. Uppdatera blanketten för 
uthyrning av K-sektionens 

inventarier 

Protokollmöte 4 Styrelsen 2018 och 
Prylmästaren 2018 

Protokollmöte 5 2018 

10. Undersöka möjligheten till en ny 
portabel högtalare 

Protokollmöte 4 Prylmästeriet 2018 Protokollmöte 5 2018 
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Motion angående införskaffande av en ny 

portabel högtalare  

Protokollmöte 4, 2018  
   

 

 

Sammanfattning 

Efter klagomål från några av sektionens medlemmar om ljudsystemet Big Boss otymplighet så vill 

Prylmästeriet lägga fram en motion om att köpa in något lättare och smidigare till sektionen   

 

Bakgrund 

Varje år under nollning sker evenemang runt om campus och runt om i Lund där det är trevligt att ha med 

sig lite musik. Det kan ibland räcka att ta med sig en egen liten högtalare för att bryta tystnaden. Men 

ibland så vill man ha det där lilla extra så man kan dansa och ha roligt i en större grupp. Vår sektions 

lösning på detta har de senaste åren varit att dra med sig vårt ”portabla” högtalarsystem Big Boss. Det 

finns många bra sidor med Big Boss så som volymen den kan generera eller det faktum att om bensin 

finns kan den spela i oändlighet men det finns också vissa nackdelar. En är att det de facto drivs av bensin 

vilket i dagens läge inte är varken miljömässigt eller hälsomässigt försvarbart. En annan är att det är en 

tung pjäs vi får dra runt på som gör att några blir trötta av att putta runt högtalaren istället för att dansa. 

Och för det tredje så låter själva elverket så pass mycket att man måste spela på en redan hög grundnivå 

för att inte höra elverket och på så sätt förstöra stämningen. Denna onödigt ökade volym kan vara jobbig 

för både de som deltar men inte mist för de som bor i närområdet  

 

Prylmästeriet har kollat på flera olika varianter för att lösa detta problem. För när vi vill spela musik i 

närheten av KC har vi numera börjat använda förlängningskablar. Men när festen flyttas utom räckhåll för 

kablar så ser vi ingen annan lösning på både portabilitets problemet eller oljuds problemet än att köpa in 

en ny mindre lättare och batteridriven ersättare för Big Boss vid de tillfällen då Big Boss helt enkelt blir för 

klumpig.     

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna  

 

att 

Det köps in en ny batteridriven mer portabel högtalare till sektionen. 

 

att  

Ljudsystemet Big Boss inte lämnar sektionens ägo utan är kvar och att vår högtalarpark blir 

utökad med denna nya högtalare. I alla fall tills vidare. 
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_________________________________   _________________________________  

Oscar Wahll, Prylmästare   Lucas Fredriksson, Pryljon 

 

Lund, 10 maj 2018    Lund, 10 maj 2018 

 

 

 

 

_________________________________   _________________________________  

Filip Hallböök, Pryljon    Marcus Liljenberg, Pryljon 

 

Lund, 10 maj 2018    Lund, 10 maj 2018 
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