
  Dagordning (1) 
.                  Styrelsens femte protokollmöte 

 

  ____ ____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens femte protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 17:15 måndagen den 22:e maj 2017 i konferensrum Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

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

(Bilaga 2.1-2.2) 
Föredragare: Maria Ekerup 

Information 

   
§ 15. Motion angående skapandet av en 

LinkedIn-företagssida för Kemi- och 
Biotekniksektionen (Bilaga 3) 
Föredragare: Viktor Persson 

Diskussion/Beslut 

   
§ 16. Motion angående påskrivande av 

Huvudsammarbetsavtal med 
AkozoNobel (Bilaga 4.1-4.2) 
Föredragare: Emma Månsson 

Diskussion/Beslut 

   
§ 17. Motion angående fastställande av 

Valberedningens Verksamhetsplan 
(Bilaga 5.1-5.2) 
Föredragare: Ronja Wennerström 

Diskussion/Beslut 
 
 
 
 
 

   



  Dagordning (2) 
.                  Styrelsens femte protokollmöte 

 

  ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Dennis Bogren    Manfred Klug   
Ordförande    Sekreterare 

§ 18.  Motion angående fastställande av 
Valberedningens budget  
(Bilaga 6.1-6.2) 
Föredragare: Ronja Wennerström 

Diskussion/Beslut 

   
§ 19. Motion angående Phøset på sociala 

medier (Bilaga 7) 
Föredragare: Julia Södergren 

Diskussion/Beslut 

   
§ 20. Motion angående access till Phøset 

(Bilaga 8) 
Föredragare: Julia Södergren 

Diskussion/Beslut 

   
§ 21. Motion angående införandet av 

projektgruppen Nollningsfunktionärer 
2017 (Bilaga 9.1-9-3) 
Föredragare: Julia Södergren 

Diskussion/Beslut 

   
§ 22. Rapport från (Bilaga 10) Information  
 a. Källarmästare  
 b. Sekreterare  
 c. Informationsmästare  
 d. IKG-Ordförande  
 e. SrBK-Ordförande  
 f. Skattmästare  
 g. Vice Ordförande  
 h. Øverphøs  
 i. Aktivitetsordförande  
 j. Sexmästare  
 k. Ordförande  
 l. Inspector  
   
 n. Valberedningen  
   
§ 23. Övriga frågor  Diskussion 
   
§ 24.  Beslutsuppföljning  

(Bilaga 11.1) 
Beslut 

   
§ 25.  Nästa Styrelsemöte Beslut 
   
§ 26.  OFMA Beslut  



  Protokoll (1) 
.                  Styrelsens femte protokollmöte 

 

  ____ ____ ____ ____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens femte protokollmöte.  

Mötet ägde rum klockan 17:15 måndagen den 22:e maj 2017 i konferensrum Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Protokoll 

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

Bioteknikstyrelsens femte protokollmöte öppnat klockan 
17:24. 

   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.  
   
§ 3. Närvarande Dennis Bogren, Malin Nilsson, Manfred Klug, Maria 

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

   
§ 4. Frånvarande Ingen.  
   
§ 5.  Adjungeringar Följande adjungeringar gjordes i klump med närvaro-, 

yttrande- och yttranderätt: Viktor Persson, Caroline 
Drabe, Ronja Wennerström, Charlott Vikenborg, Jerry 
Guan, Arvid Lillängen och Robert Hansen Jagrelius.  
 
Mötet godkände adjungeringarna i klump.  

   
§ 6. Val av tvenne justerare Daniel Espinoza och Hanna Josefsson valdes till justerare. 
   
§ 7. Anmälan övriga frågor Dennis Bogren anmälde Information om per capsulam-

beslut som övrig fråga.  
 
Robert Hansen Jagrelius anmälde Rapport om KTH-
besök som övrig fråga.  

   
§ 8.  Fastställande av dagordning Dennis Bogren yrkade på  

 
att lägga till Motion angående att starta ett projekt för 
karnevalen som §22 
 
och  
 
att lägga till Motion angående att bestämma datum för 
Höstterminsmöte 1 som §23 
 
och  
 
att ändra paragrafnumreringen därefter. 
 
Mötet valde att ta ändringarna i klump. 
 
Mötet biföll ändringarna i dagordningen. 
 
Mötet godkände den reviderade dagordningen. 

   



  Protokoll (2) 
.                  Styrelsens femte protokollmöte 

 

  ____ ____ ____ ____ 

§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) Dennis Bogren föredrog protokollet från Styrelsens fjärde 
protokollmöte enligt bilaga 1. 
 
Mötet lade till protokollet från Styrelsens fjärde 
protokollmöte till handlingarna. 

   
§ 10. Avsägelser Arvid Lillängen avsade sig sin post som 

Valberedningsledamot. 
 
Johanna Bengtsson avsade sig sin post som IKG-
kontaktkvinna.  
 
Mötet entledigade Arvid Lillängen sin post. 
 
Mötet entledigade Johanna Bengtsson sin post.  

   
§ 11. Fyllnadsval Arvid Lillängen nominerades till Valberedningens 

ordförande. 
 
Marcus Liljenberg och Dennis Bogren nominerades till 
Valberedningsledamot. 
 
Mötet valde att välja alla kandidater i klump.  
 
Mötet valde Arvid Lillängen till Valberedningens 
ordförande samt Dennis Bogren och Markus 
Liljenberg till Valberedningsledamot. 

   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp - 
   
§ 13. Meddelanden Daniel Espinoza informerade att det snart var dags att 

avsluta Sektionens studiecirklar och uppmanade Styrelsen 
att meddela sina utskottsansvariga om detta.  
 
Emma Kihlberg uppmuntrade mötet att fylla i och sprida 
enkäten om informationsspridning. 
 
Frida Heskebeck uppmanade mötet att gå på studiekväll. 
 
Ronja Wennerström uppmanade Styrelsen att fylla i 
enkäten om funktionärspost för att underlätta för 
Valberedningen inför kommande val. 

   
§ 14. Resultatrapport Mars-April  

Föredragare: Maria Ekerup 
Maria Ekerup föredrog resultatrapporten. 

   
§ 15. Motion angående skapandet av en 

LinkedIn-företagssida för Kemi- och 
Biotekniksektionen (Bilaga 3) 
Föredragare: Viktor Persson 

Viktor Persson föredrog motionen enligt bilaga 3. 
 
Daniel Espinoza frågade vem som skulle ta hand om sidan 
om motionen röstades igenom. Emma Månsson svarade 
att det inte riktigt var bestämt än men de undersökte hur 
överlämning skulle kunna ske, samt att deras plan var att 
det antingen skulle vara IKG-ordförande, Alumniansvarig 
eller någon i InfU.  
 
Dennis Bogren yrkade på 
 
att uppdraga Emma Månsson och Emma Kihlberg att se 
över Riktlinjen för Informationsspridning med avseende 
på LinkedIn, med deadline PM6. 
 
Mötet biföll motionen i dess helhet.  



  Protokoll (3) 
.                  Styrelsens femte protokollmöte 

 

  ____ ____ ____ ____ 

 
Mötet biföll Dennis Bogrens yrkande. 

   
§ 16. Motion angående påskrivande av 

Huvudsammarbetsavtal med 
AkozoNobel 
Föredragare: Emma Månsson 

Emma Månsson föredrog motionen. 
 
Emma Månsson informerade om att det fanns några 
redaktionella ändringar i avtalet jämfört med den som 
skickats ut med handlingarna.  
 
Mötet biföll motionen i dess helhet.  

   
§ 17. Motion angående fastställande av 

Valberedningens Verksamhetsplan 
(Bilaga 5.1-5.2) 
Föredragare: Ronja Wennerström 

Ronja Wennerström föredrog motionen enligt bilaga 5.1-
5.2. 
 
Mötet biföll motionen i dess helhet.  

   
§ 18.  Motion angående fastställande av 

Valberedningens budget  
Föredragare: Ronja Wennerström 

Ronja Wennerström föredrog motionen. 
 
Mötet valde att anta budgeten.  

   
§ 19. Motion angående Phøset på sociala 

medier (Bilaga 7) 
Föredragare: Julia Södergren 

Julia Södergren föredrog motionen enligt bilaga 7. 
 
Dennis Bogren väckte diskussion i frågan angående 
huruvida Phøset skulle få använda Instagram-stories eller 
inte.  
 
Manfred Klug yrkade på  
 
att i andra attsatsen lägga till det gulmarkerade stycket: 
Phøset får starta upp ett instagramkonto med namnet ”En 
Strålande Nollning” eller liknande omedelbart, och även i 
samråd med Styrelsen låta Phaddergrupperna ha tillgång 
till kontot under lämpliga tillfällen. 
 
Manfred Klugs yrkande ställdes mot originalet.  
 
Manfred Klugs yrkande fick majoritet. 
 
Mötet biföll den framvaskade motionen.  

   
§ 20. Motion angående access till Phøset 

(Bilaga 8) 
Föredragare: Julia Södergren 

Julia Södergren föredrog motionen enligt bilaga 8. 
 
Mötet diskuterade huruvida Julia Södergren även skulle få 
access till Sexförrådet eller inte.  

   
 Erik Friberg yrkade på 10 minuters 

paus.  
 
Mötet biföll Erik Fribergs yrkande 
om paus. 
 
Mötet ajournerades klockan 18:15. 
 
Mötet återupptogs klockan 18:25. 

 

   
 Viktor Persson lämnade mötet 

klockan 18:25.  
 

   
 
 
 

  Manfred Klug yrkade på 



  Protokoll (4) 
.                  Styrelsens femte protokollmöte 

 

  ____ ____ ____ ____ 

 
att ge Julia Södergren access till Sexförrådet  
 
och 
 
att Julia Södergrens access till Sexförrådet gäller med 
omedelbar verkan fram till och med sista söndagen i 
läsperiod 1 (29/10).  
 
Manfred Klugs yrkande ställdes mot avslag. 
 
Mötet biföll Manfred Klugs yrkande. 
 
Mötet biföll den framvaskade motionen.  

   
 Linnéa Petersson adjungerades till 

mötet klockan 18:27.  
 

   
§ 21. Motion angående införandet av 

projektgruppen Nollningsfunktionärer 
2017 (Bilaga 9.1-9-2) 
Föredragare: Julia Södergren 

Julia Södergren föredrog motionen enligt bilaga 9.1-9-2. 
 
Dennis Bogren yrkade på  
 
att lägga till Julia Södergren som kontaktperson i Styrelsen 
 
och  
 
att sätta Moa Engholm som Projektor för projektet  
 
och 
 
att lägga till Julia Södergren, Moa Engholm, Jonatan 
Jarnås, Ebba Fjelkner, Linnea Wahlberg och Anna-Malin 
Hallberg till listan för projektfunktionärer. 
 
Julia Södergren yrkade på 
 
att stryka Isabelle Hallgren från listan över 
projektfunktionärer. 
 
Mötet valde att ta alla Dennis Bogrens yrkanden i 
klump. 
 
Dennis Bogrens yrkanden ställdes mot avslag.  
  
Mötet biföll Dennis Bogrens yrkanden. 
 
Julia Södergrens yrkande ställdes mot avslag. 
 
Mötet biföll Julia Södergrens yrkande. 
 
Mötet biföll den framvaskade motionen.  

   
§ 22. Motion angående att starta ett projekt 

för karnevalen (Bilaga 12) 
Föredragare: Dennis Bogren 

Dennis Bogren föredrog motionen enligt bilaga 12. 
 
Mötet biföll motionen i dess helhet.  

   
§ 23.  Motion angående att bestämma datum 

för Höstterminsmöte 1 (Bilaga 13) 
Föredragare: Dennis Bogren 

Dennis Bogren föredrog motionen enligt bilaga 13. 
 
Mötet biföll motionen i dess helhet. 

   
§ 24. Rapport från (Bilaga 10)  
   



  Protokoll (5) 
.                  Styrelsens femte protokollmöte 

 

  ____ ____ ____ ____ 

 a. Källarmästare  
   
 b. Sekreterare  
   
 c. Informationsmästare  
   
 d. IKG-Ordförande  
   
 e. SrBK-Ordförande Utskottet 

Sedan senast har Studierådet hållit ett eget protokollmöte. 
Studierådet har anordnat Speak Up Days tillsammans med 
kåren. Många åsikter från medlemmarna samlades in. 
Likabehandlingsombuden tillsammans med 
Studerandeskyddsombudet har gjort en undersökning om 
likabehandling på sektionen, enormt många som har 
svarat! Studierådet har också anordnat Speed Dating with 
New Research som en del av Framtidsveckan. Det var ett 
uppskattat evenemang. Studierådet har också anordnat 
möte med alla kursrepresentanter och kommer snart hålla 
terminskollegium med Programledningen. På 
Vårterminsmötet röstades det igenom att 
Likabehandlingsombuden ska hete 
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar och 
att dagens Studerandeskyddsombud ska heta 
Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar.  
 
Studierådsordförande Frida har haft möte med 
studentrepresentanterna i Programledningen och planerat 
kommande möte som representanterna ska hålla i.  
 
Styrelsen 
Studierådsordförande Frida tillsammans med IKG-
ordförande Emma har haft möte med Hanna Nidval och 
SVL angående att trycka upp informationstidningar. Frida 
har planerat maten inför Vårterminsmötet med 
Skattmästare Maria och Sexmästare Erik. Frida var med på 
styrelsens möte med Ekos styrelse där flytten av 
uppehållsrum diskuterades. Frida var med och hjälpte till 
att ro i land VT som blev klart en dag tidigare än planerat. 
Hon deltog även i Styrelsens och Phøsets informella möte 
om nollningen.  
 
 
Kollegiet 
Världsmästarkollegiet har planerat avskedsgrillning för de 
studenter som lämnar nu till sommaren och haft 
information om internationella avdelningen. 
Likabehandlingskollegiet har pratat mycket om Jodeln och 
hur likabehandlingsombuden kan vara del av nollningen.  

   
 f. Skattmästare  
   
 g. Vice Ordförande  
   
 h. Øverphøs  
   
 i. Aktivitetsordförande  
   
 j. Sexmästare Utskottet 

Pubrundan var en succé, men Valborg hade lågt 
deltagande. Vårfårsfiolsgasquen öppnade upp för framtida 
samarbeten med A-sex. Vårsittningen blev inställd på 
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  ____ ____ ____ ____ 

grund av lågt intresse. Städat sexförrådet, planerat nollning 
tillsammans med andra sektioner. 
 
Styrelsen 
Inför Vårterminsmötet har Sexmästaren handlat och lagat 
mat och det var gudomligt gott. Alla sa det. Utöver detta 
har Erik även deltagit lunchmöten. 
 
Kollegiet 
Diskuterat samarbeten under nollningen och dragit igång 
ett projekt som äger rum efter nollningen: Färgfesten i 
Helsingborg 8/10. 

   
 k. Ordförande Styrelsen 

I styrelsen så har allt fokus legat på VT och 
förberedelserna runt det. Vi började med en VT-warm up 
på måndagen och sen så lyckades vi bli klara med hela VT 
på en dag vilket är väldigt bra jobbat. Det var fantastiskt 
god mat på VT så jättebra jobbat åt dem som planerat 
men även de som lagade maten. Nu kör Styrelsen sitt sista 
PM för året och sen så kommer även vi att ta sommarlov 
förhoppningsvis. Lycka till med alla tentor nu i juni och 
även ni som skriver omtentor i augusti så ser vi fram emot 
en fantastisk nollning till hösten men även ett nytt 
fantastiskt läsår.  
 
Kollegiet 
Vi har haft ett möte med Ordförandekollegiet sedan 
senaste mötet. På det mötet bestämdes det att vi ska ha en 
workshop med ØPK inför nollningen och diskuterade 
även hur marmorskivan som förstördes på FHØB-helgen 
skulle ersättas. Vi kommer även att ha ett nytt OK-möte 
innan detta PM där vi ska bestämma OK:s tema inför 
nollningen.  

   
 l. Inspector  
   
 m. Kåren   
   
 n. Valberedningen  

 
   
§ 25. Övriga frågor  Dennis Bogren informerade om per capsulam-beslut 

enligt bilaga 14.  
 
Robert Hansen Jagrelius visade ett bildspel och föredrog 
KTH-besöket enligt bilaga 15.  

   
§ 26.  Beslutsuppföljning  

(Bilaga 11.1) 
Dennis Bogren yrkade på  
 
att stryka punkt 6 från beslutsuppföljningen då den ansågs 
avklarad  
 
och 
 
att lägga till punkt 7. Se över Riktlinjen för 
Informationsspridning med avseende på LinkedIn. 
Uppdragas till Emma Månsson och Emma Kihlberg, med 
deadline PM6.  
 
Mötet valde att stryka punkt 6.  
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  ____ ____ ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Dennis Bogren    Manfred Klug   
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Daniel Espinoza    Hanna Josefsson   
Justerare     Justerare 
 

Mötet valde att lägga till punkt 7. 
   
§ 27.  Nästa Styrelsemöte Dennis Bogren yrkade på  

 
att nästa protokollmöte hålls den 3:e september klockan 
15:15 i Marie Curie.  
 
Mötet valde att bifalla Dennis Bogrens yrkande.  

   
§ 28.  OFMA Ordförande Dennis Bogren förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionsstyrelsens femte protokollmöte avslutat 
klockan 19:01. 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 3 

_____ _____ _____ _____ 

Motion angående Skapande av en 

LinkedIn-företagssida för Kemi- och 

Biotekniksektionen 

Protokollmöte 5 
   

 

Sammanfattning 

Vi borde skapa en företagssida på LinkedIn åt Sektionen! Det skulle vara fördelaktigt för både Sektionen 

som en organisation och för medlemmarna som engagerar sig som funktionärer i Sektionen. 

 

Bakgrund 

I dagsläget har Sektionen ingen officiell företagssida på LinkedIn vilket gör det svårt för 

sektionsmedlemmarna att effektivt referera till oss när de skapar sina profiler. Då många funktionärsposter 

inom sektionen har meriterande värde som påvisar bra arbetslivsorienterade karaktärsdrag skulle det vara 

fördelaktigt att skapa en sådan sida åt Sektionen, detta skulle bland annat stärka medlemmarnas profiler 

och göra att vårt varumärke skulle spridas. 

Vidare hade en företagssida öppnat möjligheten för Sektionen att ytterligare specificera sin målgrupp i sina 

utskick. På en sådan företagssida hade det varit möjligt att göra inlägg som har fokus på yrkeslivet och på 

professionell kontakt, exempelvis hade det här varit möjligt att göra inlägg om KULA och alumni-

aktiviteter. 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna  

 

att 

i styrdokumentet ’Riktlinjer för informationsspridning’ i § 2. Sociala medier 

lägga till § 2:5 LinkedIn med följande förklarande stycke: 

”Sektionens företagssida på LinkedIn heter ’Kemi- och Bioteknikssektionen 

inom TLTH’. Sidan är skapad för att underlätta informationsspridning av  

professionell karaktär inom sektionen och för att underlätta medlemmars  

skapande av referenser inom den digitala plattformen. När material läggs upp 

bör man reflektera huruvida det är lämpligt att lägga upp.” 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  

Viktor Persson, IKG-Kontaktman 

 

Lund, 27/4-17 

 

 

 

 

_________________________________  

Emma Månsson, IKG-Ordförande 

 

Lund, 27/4-17 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 5.1 

_____ _____ _____ _____ 

Motion angående fastställande av 

Valberedningen 17/18:s verksamhetsplan  

Protokollmöte 5 
   

 

 

Bakgrund 

Valberedningen har tagit fram en verksamhetsplan för mandatperioden 2017 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

bifalla Valberedningens verksamhetsplan enligt bilaga 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Valberedningen genom  

Ronja Wennerström, Valberedningsledamot 

 

Lund, 2017-05-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 5.2 

_____ _____ _____ _____ 

Verksamhetsplan Valberedningen  

Verksamhetsåret 2017 
   

 

 

Konkretisering av Övergripande och långsiktiga mål 

Vi vill ha som mål att öka informationsspridning om hur Valberedningen fungerar samt att öka 
intresset för engagemang genom en mer utbredd marknadsföring. 

Vi vill göra detta genom: 

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

 Mer aktivt gå ut med information till de internationella studenterna genom exempelvis 
mejlutskick. 

 Engelskspråkig valguide. 
 
 

Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar: 

 Öka användningen av den digitala valguiden för att minska onödig pappersanvändning. 

 

Alla medlemmar ska behandlas lika: 

 Göra valprocessen mer transparent, exempelvis genom att presentera Valberedningens 
arbetsupplägg i valguiden. 

 Alla kandidater ska få samma valberedningsförfarande vad gäller formulär samt frågor vid 
intervju. 

 Samma frågor ska ställas oavsett om kandidaten valbereds på svenska eller engelska. 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Valberedningen genom  

Ronja Wennerström, Valberedningsledamot 

 

Lund, 2017-05-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 7 

_____ _____ _____ _____ 

Motion angående Phøset på sociala 

medier 

Protokollmöte 5 2017 
   

 

 

Sammanfattning 

Phøset vill skapa en facebooksida och ett instagramkonto för Nollningen.  

 

Bakgrund 

Phøset skulle redan nu vilja ha möjlighet att skapa en facebooksida och ett instagramkonto för sektionens 

nollning, för att kunna ha det förberett till när antagningsbeskeden kommer ut. 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

Phøset får starta upp en facebooksida med namnet ”En Strålande Nollning” eller liknande 

omedelbart 

 

 

att 

Phøset får starta upp ett instagramkonto med namnet ”En Strålande Nollning” eller 

liknande omedelbart 

 

 

 

 

_________________________________  

Julia Södergren, Øverphøs 2017 

 

Lund, 2017-05-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 8 

_____ _____ _____ _____ 

Motion angående Access till Phøset 

Protokollmöte 5 2017 
   

 

Sammanfattning 

För att underlätta Phøsets arbete inför, under och efter Nollningen efterfrågas det att en del extra access 

tilldelas Phøset. Dessutom efterfrågas access till en funktionär vid sektionen som ska bistå Phøset i arbetet 

kring Nollningen. 

 

Bakgrund 

För att Phøset ska kunna utföra sitt arbete på ett smidigt sätt inför, under och efter Nollningen så vore det 

lägligt att tilldela dem lite accesser. Anledningen bakom att accesserna efterfrågas även efter Nollningen är 

för att städa förrådet och utföra annat efterarbete på ett så smidigt sätt som möjligt. 

 

Utöver Phøset efterfrågas access till förrådet till Max Viklund, då han erbjudit sig att under sommaren 

bygga en botten till lådbilen som ska användas under Nollningen i Lådbilsuppdraget. 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  

 

att 

ge hela Phøset access till: 

dörr 0 (dörren in bakom baren)  

dörr 1 (KM förrådet)  

Källarförrådet 

Gallien dygnet runt från korridoren  

Gallien dygnet runt utifrån  

Källardörren vid E-ingången  

 

att 

Phøsets access gäller med omedelbar verkan fram till och med sista söndagen läsperiod 1 

(29/10).  

 

att 

ge Max Viklund access till Källarförrådet 

 

att 

Max Viklunds access gäller med omedelbar verkan fram till och med dagen efter 

Nollelördagen (10/9) 

 

 

 

 

_________________________________  

Julia Södergren, Øverphøs 2017 

Lund, 2017-05-13 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 9.1 

_____ _____ _____ _____ 

Motion angående införandet av 

projektgruppen Nollningsfunktionärer 2017 

Protokollmöte 5 2017 
   

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna motion är att fastställa alla phaddrar som Nollningsfunktionärer 2017 och att faställa 

deras budget. 

 

Bakgrund 

Alla phaddrar är valda, och det hade varit lämpligt att starta upp projektgruppen för alla dessa som 

Nollningsfunktionärer under 2017. En lista på dessa funktionärer och budgetförslag för projektgruppen 

bifogas.  

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  

 

att 

starta projektgruppen Nollningsfunktionärer 2017 

 

 

att 

tillsätta medlemmar i projektgruppen enligt bilaga 9.2 

 

 

att 

godkänna bifogad budget för projektgruppen enligt bilaga 9.3 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Julia Södergren, Øverphøs 2017 

 

Lund, 2017-05-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 9.2 

_____ _____ _____ _____ 

Lista över Nollningsfunktionärer 2017 

Protokollmöte 5 2017 
   

 

Ronja Wennerström 

Simon Svanholm 

Fredrik Lund 

Gabriella Andersson 

Fanny Redin 

Sofie Blomberg 

Lo Cederberg 

Anna Bergman   

Isabelle Hallgren   

Elin Johansson 

Jerry Guan    

Robert Hansen Jagrelius  

Emma Månsson   

Johanna Bengtsson   

Manfred Klug 

Linnéa Petersson   

Frida Hallberg    

Tuva Ydén    

Amelia Johansson   

Lisa Korsell    

Linda Myhrman   

Malte Marthin    

Lucas Fredriksson   

Tova Lindh    

Lovisa Tengnäs   

Stina Andersson   

Daniel Espinoza   

Eva Sjöblom 

Stephanie Laurent-Hedlund  

Alva Rodhe    

Peter Holmquist   

Gustav Sondell   

Vesa Halipi    

Anna Maria Börjesdotter  

Fredrik Forsberg   

Bella Nielsen    

Anton Järild    

Andrea Calais    

Fredrik Alfjorden   

Jenny Lönsjö    

Albin Lindvall    

Felix Holmin    

Tage Rosenqvist   

Gustav Karlsson   

Johanna Forsvall   

Malin Nilsson    

Linnea Gustafsson   

Emma Olsson    

Arvid Lillängen   

Emma Samuelsson   

Moa Persson    

Josefin Sundgren 

Ellen Tideholm 

Fay Stensson 

Alexander Schönauer   

Gustav Berndtson Klette   

Esbjörn Reistad   

Jacob Bjurenfalk  

Eric Jönsson   

Johan Hallbeck 

Viktor Persson 

Viktor Geraldsson 

Joel van Lunteren 

Svante Herrlin 

Ali Azawee 

Cecilia Håkansson 

Ingrid Isacsson 

Julia Thomasson

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Julia Södergren, Øverphøs 2017 

 

Lund, 2017-05-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 10 

 

____ ____ ____ ____ 

Utskottsrapporter 

Protokollmöte 5 2017 
   

 

Källarmästare 

Utskottet 

Sedan sist har Källarmästeriet köpt in en kaffemaskin! Vi har fått uppfattningen att den är omtyckt av medlemmarna. 

Vi har fortfarande lite problem med att ha kapslarna i automaten och funderar på ett sätt att lösa det.  

Den kära hoppborgen har även fått ett lyft, äntligen! Nu fungerar den fint att hoppa i igen. Stort tack till alla KMare 

som slet och drog i åbäket under dagen.  

Just nu diskuteras det om inköp av sektionströjor, ett nytt sektionsmärke samt nollningsaktiviteter. 

 

Styrelsen 

I styrelsen har Hanna varit på VT där Miljöpolicyn blev klubbad och sektionen är nu ett steg närmre miljömärkning. 

Hanna har även lyckats få undan det gamla akvariet efter mycket om och men. Förrådet blev kanske inte markant 

större, men många bäckar små. Sångboksrevideringen pågår för fullt och till nollningen kommer det en sångbok ni 

aldrig skådat!  

 

Kollegiet 

Halva kollegiet har haft möte äntligen. Stora Caféfesten är planerad och det kommer bli en grym Caféfest den 18 maj 

på Lophtet. Källarmästarna från D, F, E och K är taggade.  

 

 

Sekreterare 

Styrelsen 

Sedan motionssvars-PM (som gick dubbelt så fort som Styrelsen hade planerat) har Sekreterare Klugs jobb mer eller 

bara handlat om förberedelser inför, samt arbete efter Vårterminsmötet. Även VT gick mycket snabbare än planerat, 

och protokollet är redan skickat ut för justering. Det går fort nu!  

 

Då alla motioner angående uppdatering av styrdokument blev genomröstade på VT innebär Sekreterarens jobb även 

att införa dessa uppdateringar. Då Reglementet och Stadgarna har en komplicerad formatering funderas det nu på att 

göra om allt från grunden. Spännande tider. 

 

 

Informationsmästare 

Informationsutskottet 

I skrivande stund så har årets andra nummer av Druiden precis skickats iväg för tryck. Den här gången har tidningen 

tema Kärlek och innehåller bland annat en tävling med nördiga raggningsrepliker. Bilderna från Kalibreringen har 

laddats upp på hemsidan, liksom alla funktionärsbilder. I dagarna börjar arbetet med att förbereda hemsidan inför 

Nollningen, bland annat dölja bildarkivet för att inte avslöja några roligheter för de nya studenterna. 

 

Informationsmästare 

Sedan senaste PM har det varit stora problem med mailutskicken från Sektionen. Bland annat Orbitalen har av okänd 

anledning hamnat i spam-inkorgen hos många Sektionsmedlemmar. Informationsmästaren Emma har varit mycket i 

kontakt med Informationsansvarig på Kåren för att försöka lösa problemen, men i nuläget ser det ut som att det är 

Google som har ändrat sina spamfilter vilket sorterar bort våra mail. 

Det har varit Vårterminsmöte och Emma liverapporterade hela mötet via Sektionens (väldigt-inte-frekvent-använda) 

Twitterkonto. Tack vare att liverapporteringen annonserades i andra informationskanaler fick Sektionen hela FYRA 

nya följare på Twitter. 

 



  
 

____ ____ ____ ____ 

Kollegiet 

Senaste Informationskollegiemötet var den 6/4 och hölls pga dubbelbokningar i K-sektionens Styrelserum! Mötet 

berörde hemsidor och de andra Sektionerna var rörande eniga om att det är smart att vi har ett enkelt webside-

system som inte kräver några förkunskaper eftersom det underlättar val av nya funktionärer. Det konstaterades även 

att de flesta Sektionerna satsar mer på Facebook som informationskanal än hemsidan, vilket ju även gäller för K-

sektionen. 

 

Nästa Informationskollegiemöte planeras till den 18/5. 

 

 

IKG-Ordförande 

Utskottet 

IKG har tillsammans med IKG och SrBK hållit i ”Framtids”-temaveckan, där Tetra Pak kom och föreläste. Veckan 

som helhet verkar mycket uppskattad, så både företaget och utskottet är nöjda med utfallet.  

 

Just nu ligger ganska stort fokus på att försöka fixa föreläsningar och produktspons till introduktionen. Det är även 

bestämt att IKG ska hålla någon form av event under nollningen, och om det blir en casekväll eller om det blir ett 

större event i samarbete med andra utskott och ett företag återstår att se.  

 

KULA-gruppen jobbar på med att förbereda sig inför det intensiva arbetet som väntar till hösten, detta genom att 

planera så mycket som möjligt i förväg och dela upp ansvarsområden. Att fräscha upp företagsfliken på hemsidan 

ligger också på kartan. 

 

Styrelsen 

IKG-Ordförande har, tillsammans med två medlemmar från sitt utskott, varit på ett säljmöte med tre stycken företag 

i Perstorp. Företagen verkade positivt inställda till ett större samarbete, och kommer kontaktas igen efter den 19de 

maj då de kommer kunna ha svar på hur de vill att samarbetet ska utformas. 

 

Utöver detta har IKG-Ordförande fullt upp med att beställa och hämta färg hos AkzoNobel, samt att försöka boka 

in ett studiebesök med dessa till någon gång i höst. IKG-Ordförande har även lärt sig att fakturera och har skickat 

iväg den första egenskrivna fakturan! 

 

Kollegiet 

Näringslivskollegiet har haft sitt sista möte för terminen, vilket IKG-Ordförande tyvärr inte hade möjlighet att 

närvara på. 

 

 

SrBK-Ordförande 

Ingen rapport inkommen. 

 

 

Skattmästare 

Utskottet 

Skattmästaren har startat efterforskningar när det gäller fonder, bokslut och karnevalspengar. Tyvärr är det lite rörigt 

och mycket och gå igenom vilket gör att det tar tid. Som vanligt har hon pillat med ekonomiska rapporter och 

bokföring. Skattmästaren har även haft budgetmöte med nästa alla attesterande nu och hoppas bli klar med alla innan 

det är dags för sommarlov. 

Skattmästaren har även varit på banken tillsammans med Ordförande för att reda ut en del ekonomiska saker innan 

sommaren. 

 

Styrelsen 

Skattmästaren har varit med och genomfört VT tillsammans med resten av styrelsen. Hon har tillsammans med 

styrelsen varit på möte med phös för att diskutera nollningen och hur vi förhåller oss till varandra, allt för att 

nollningen ska flyta på så bra som möjligt. 



  
 

____ ____ ____ ____ 

 

Kollegiet 

Skattis har varit på terminens sista kollegiemöte. Roligt men samtidigt lite vemodigt. Mötet bestod av mycket 

diskussioner angående nollning och avslutades med kladdkaka. 

 

 

Vice Ordförande 

Utskottet 

Utskottet har den senaste tiden planerat inför framtidsveckan samt genomfört den med stående bravader. Trots att 

mycket gick fel ställde alla upp och folk verkar ha varit nöjda med det som togs fram.  

UKG har dessutom varit på laserdome med InfU och klassat ut dessa i spelet (vi hade roligt i alla fall)!  

 

Styrelsen 

Malin har denna tid dragit igenom framtidsveckan och medverkat i sitt första sektionsmöte som styrelsemedlem! Det 

lär bli en spännande tid framöver med eventuell omstrukturering!  

Malin är även mycket stolt över styrelsen och sektionen för ett väl genomfört VT!  

Utöver dessa har även en enkät om trivsel i styrelsen skickats ut och sammanställts av Malin och ordförande Dennis. 

Vice har även börjat hålla i ännu en omgång av kontaktsamtal till summans med ordförande.  

 

Kollegiet 

Malin har missat sista VOK för terminen pga phadderutbildning.  

Nästa alumni möte kommer att hållas 16/5. 

Mentorskapskollegiet har genomfört en mentorskapspub samt föreläsning som var mycket intressant!   

 

 

Øverphøs 

Utskottet 

Phøset har sedan sist bland annat hållit i en phadderutbildning och haft temasläpp. 

 

Styrelsen 

Julia har lagat mat till och deltagit på sektionens Vårterminsmöte. 

 

Kollegiet 

Inom ØPK har det varit mycket snack om nollningskontrakt, Nollefredagen, och alla möjliga sektionsöverskridande 

event. 

 

 

AktivitetsOrdförande 

KulturUtskottet 

Utskottet gör sig redo inför nollningen och planerar att hålla sitt musik-quiz då. Vidare så skall utskottet samarbeta 

med Kommando Gul för att hålla i lekar och grillning veckan innan inläsningsveckan. 

 

Kommando Gul 

Ytterligare fakturor har anlänt i samband med K-puben som hölls i Cornelis, vilket gör att utskottet ligger back i sin 

planering. Detta är dock inget problem, då utskottet glatt planerar grillning och försäljning av goda spett tillsammans 

med Kulturutskottet. Höstterminens pubar planeras också flitigt med många goda idéer. Och ett hemligt event kan 

komma att brusa upp i framtiden… 

 

IdrottsUtskottet 

Utskottet har hållit i en pingiskväll och planerar att hålla fler sådana. Vidare rekryterar utskottet även till tävlingarna 

Buffehornet (som tyvärr har fått lågt intresse från övriga sektioner och således kanske inte blir av) och 

Kårmästerskapet (där intresset är stort!). Utskottet ska också hålla i idrott i samband med studierådets studiekväll. 

  

 



  
 

____ ____ ____ ____ 

Styrelsen 

I samband med sektionsmötet har AktO hållit sig till sin vardagliga verksamhet utan större fokus på något särskilt 

projekt. 

 

Kollegiet 

Aktivitetskollegiet diskuterar ett sektionsöverskridande evenemang till hösten med namnet Färgfesten, vilket 

kommer att hållas i Helsingborg. Mer detaljer kommer i framtiden! Det spånas även på fler evenemang med andra 

sektioner i form av laserdome och andra tävlingar i stil med DÖMD och F1-röj. 

 

 

Sexmästare 

Ingen rapport inkommen. 

 

 

Ordförande 

Ingen rapport inkommen 

 

Medaljkommittén 

Ingen rapport inkommen. 

 

 

Inspector 

Ingen rapport inkommen. 

 

 

Kåren 

Ingen rapport inkommen.  

 

 

Valberedningen 

Valberedningen har inför Vårterminsmötet valberett kandidater till Valberedningen, Karnevalefix och TLTH:s 

valnämnd. Vi har även skrivit testamente till nästkommande Valberedning. Den nya Valberedningen har gjort en 

budget och skrivit en verksamhetsplan med Konkretisering av Övergripande och långsiktiga mål.  

 

 



  Protokollmöte 5
 Bilaga 11.1 

.1   

_____ _____ _____ _____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte nr 5 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1.  Utvärdera sponssökning på 
Sektionen vidare 

Styrelsemöte 9 Emma Månsson, 
IKG-ordförande 2017 

Styrelsemöte närmast 
HT1 2017.  

2.  Utvärdering av Sociala medier 
under Nollningen 

Styrelsemöte 12 Emma Kihlberg, 
Informationsmästare 

2017 

Sista Styrelsemötet för 
2017 

4. Redovisa Sångboksrevidering Protokollmöte 1 Linnéa Petersson, 
Troubadix 2017 

Första protokollmötet 
efter sommaren 2017 

6. Redovisa Projektgruppen ”KTH-
Besök” 

Protokollmöte 2 Robert Hansen 
Jagrelius, Projektor i 

Projektrguppen 
”KTH-Besök”  

Sista protokollmötet 
för vårterminen. 

 



  Protokollmöte 5
 Bilaga 11.2 

.1   

_____ _____ _____ _____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte nr 5 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1.  Utvärdera sponssökning på 
Sektionen vidare 

Styrelsemöte 9 Emma Månsson, 
IKG-ordförande 2017 

Styrelsemöte närmast 
HT1 2017.  

2.  Utvärdering av Sociala medier 
under Nollningen 

Styrelsemöte 12 Emma Kihlberg, 
Informationsmästare 

2017 

Sista Styrelsemötet för 
2017 

4. Redovisa Sångboksrevidering Protokollmöte 1 Linnéa Petersson, 
Troubadix 2017 

Första protokollmötet 
efter sommaren 2017 

6. Redovisa Projektgruppen ”KTH-
Besök” 

Protokollmöte 2 Robert Hansen 
Jagrelius, Projektor i 

Projektrguppen 
”KTH-Besök”  

Sista protokollmötet 
för vårterminen. 

7. Se över Riktlinje för 
Informationsspridning med 

avseende på LinkedIn 

Protokollmöte 5 Emma Månsson, 
IKG-Ordförande 2017 
och Emma Kihlberg, 
Informationsmästare 

2017 

Protokollmöte 6 

 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 13 

_____ _____ _____ _____ 

Motion angående att bestämma datum för 

Höstterminsmöte 1 

Protokollmöte 5 2017 
   

 

 

Sammanfattning 

Det är dags att bestämma datum för Höstterminsmöte 1.  

 

Bakgrund 

Det börjar bli dags för HT1 så förslaget är 4-5/10 med handlingsstopp den 6/9 och motionssvars PM den 

19-20/9. 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

Hösterminsmöte 1 hålls den 4/10 och 5/10. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Dennis Bogren, Ordförande 2017 

 

Lund, 13 maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Protokollmöte 5 
Bilaga 14 

_____ _____ _____ _____ 

Information om Per Capsulam beslut 

angående medlemmar i projektgrupp för KTH 

besök.  

Protokollmöte 5 2017 
   

 

 

Sammanfattning 

Styrelsen har tagit ett Per Capsulam beslut om att lägga till medlemmar i projektgruppen för KTH besök.  

 

Bakgrund 

Då det inte fanns några medlemmar i Projektgruppen för KTH-besök och det inte skulle vara fler 

styrelsemöte förens efter att karnevalen i Stockholm hade varit så valde Styrelsen att ta ett per capsulam 

beslut om att lägga till nedanstående medlemmar i projektgruppen. Detta per capsulam beslut togs på 

styrelsens lunchmöte den 2 maj 2017. 

 

 

Emelie Wiklund  

Viktor Persson 

Rebecka Svensson 

Viktor Halldén  

Simon Svanholm 

Olle Wikner  

Axel Andreasson 

Svante Herrlin 

Johanna Bengtsson 

Peter Holmquist 

Bella Nielsen 

Andrea Calais 

Robert Hansen Jagrelius 

Jerry Guan 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Dennis Bogren, Ordförande 2017 

 

Lund, 10 maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Protokollmöte 5 
Bilaga 15 

_____ _____ _____ _____ 

Testamente: 

KTH-Besök 
Uppstart 

 

● Hitta bra tillfälle! 

 

Detta känns kanske svårast till att börja med, men här skriver jag upp de två 

punkter som jag tror är viktigast för ett lyckat event. 

 

1. Större event 

Då till skillnad från Polystyren, BTD och NKK så arrangeras det 

förmodligen ingenting specifikt just för att ni kommer på besök. 

Detta gör att det förmodligen inte lär finnas så mycket för er att 

göra under tiden ni är där om det inte är ett stort event. Endast en 

sittning/mässa kan göra det tämligen tunt resten av tiden såvida 

ni inte kombinerar det med något annat. 

 

Exempel på stora event t.ex. I Stockholm hade varit Quarnevalen 

och Berzelii eller i Chalmers Kortégen. 

 

2. Inte krocka med något på hemmaplan. 

  Detta gäller främst studierelaterade grejer. Att en person har  

laboration eller du tänkte dig eventet helgen innan en dugga gör 

att uppslutningen blir mindre om än icke-existerande. 

 

Sätter du eventet helgen efter t.ex. Sista april kan det också vara 

att tigga stryk då många vill ha tid att återhämta sig. 

 

På samma sätt vore Mottagning/Nollning egentligen en fantastisk 

möjlighet att lära sig och uppleva särskilt om man planerar bli 

Phadder/Phøs men det lär bli svårt att hitta intresserade då den 

sannolikt infaller till stor del med vår egen nollning. 

 



 
 

 Protokollmöte 5 
Bilaga 15 

_____ _____ _____ _____ 

● God kommunikation! 

 

De som tar emot er är förmodligen lika osäkra på hur man hanterar utifrån 

kommande studenter som ni är på att besöka. Först måste ni kontakta 

relevant ansvarig för det event som ni vill besöka på, men oftast är det lättast 

att kontakta högst upp och sedan jobba sig neråt. Se först om ni faktiskt kan 

komma alls. Viktigt här är även hur många ni förväntas bli. 

 

Om det blir godkänd så är det super! Sedan så är det dock dags att vara jobbig 

och ställa så många frågor om all logistik som ni kan behövas veta innan själva 

färden.  

 

Vi snackar alltså priser, tider, platser, klädkoder, sovplats, access och vad ni 

förväntas bidra med. Roliga frågor om studentlivet kan förmodligen vänta tills 

ni faktiskt är där. 

 

 

Resan är godkänd 

 

● Informera mera! 

 

Ju flera desto bättre (till en gräns). Om ni redan fått en resa godkänd kan man 

lika gärna se till att fler personer kan få möjlighet att vara med på det roliga! 

Uppslutningen kanske inte blir enorm men det är tanken som räknas.  

 

Inlägg i Orbitalen, någon ringning i Gallien och kanske till och med en poster 

går långa vägar till att i alla fall synas. Kom ihåg att kontinuerligt uppdatera er 

kontaktperson i besöksorten med hur många ni blir. 

 

Till de som är intresserad är det mycket viktigt att du själv vet som mycket 

som möjligt, d.v.s. Att din kommunikation med kontaktperson är superbra. Du 

vill kunna ge ut ett muntligt tidsschema och kostnad för de som funderar, 

såväl garantera dem en plats att sova på. 

 



 
 

 Protokollmöte 5 
Bilaga 15 

_____ _____ _____ _____ 

● Vad för nytta är detta för sektionen? 

 

Detta är en bra fråga ni kan ställa er själva. Försök lägga till eller dra ifrån er 

resa på ett sådant sätt att ni kan komma tillbaka med ny information och nya 

blickar på studentlivet och studielivet. 

 

Vårt besök på KTH blev användbart för oss genom att ett flertal av våra 

projekt funktionärer var medlemmar i Sexet och att se en sittning för 1200 

personer kan ge ett par nya idéer och vinklar på ting. Annars så blev jag vald 

till Karnevalefix 2018 och det var därför super för mig att få inspiration och 

kunskap till Lundakarnevalen genom att se hur deras Quarneval fungerade. 

 

Utöver det hörde vi mycket med funktionärer på Konglig Kemi och hade även 

en kort intervju med deras ordförande och jämförde hennes svar på frågor 

med vår sittande ordförandes svar på samma frågor. 

 

Utvecklar ni resan och målet mer än vi kan ni möjligen få subventionerat pris 

som funktionärer för K-sektionen. 

 

● Dubbelkolla all logistik igen 

 

Se till att de är redo för att ni faktiskt kommer, om ni couchsurfar att folk är 

hemma och eventet faktiskt är i imorgon och inte nästa vecka som ni fått för 

er efter att ha tittat på Facebook fem gånger. 

 

På plats 

 

● Fånga upp allt! 

 

Då detta projekt ni för sannolikt är grundat i att ni tycker det vore jättekul att 

komma upp å besöka ett annat lärosäte och se hur studentlivet är där. Då 

tycker jag att ni som funktionärer för K-sektionen har ansvar att på plats följa 

upp på de punkter ni tidigare satte.  

 



 
 

 Protokollmöte 5 
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Trots att ni kan känna er fåniga så kan det vara användbart att skriva ner det 

mesta ni lär er.  Viktigast är förmodligen de punkter där de tycks vara bättre 

än oss. Konglig Kemi hade t.ex. Tydligt uppdelade organ för Nollningen med 

separata budgetar och ordförande. 

 

● Ha roligt! 

 

Var så aktiva ni kan de dagarna ni är där! Det kanske är lockande med att 

skippa den föreläsningen ni skulle sitta med på för att istället kunna sticka ut 

på en shoppingrunda, men det är inte därför ni åkte. 

 

Snacka med så mycket folk ni kan! Nästan alla tycker det är jätteroligt att tala 

och umgås med teknologer från ett annat lärosäte. Ni uttrycker er som detta 

främst genom att ha på er ouveraller, lämpligen på ett event där alla andra har 

sina också. 

 

Fråga folk om hjälp, byt ärmar, köp upp hela deras lager med märken, sitt med 

på lunchen! Att sitta för sig själva kan vara säkert, men än en gång, det är inte 

därför ni åkte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrapunkter: 

 

● Det kan vara så att uppslutningen blir väldigt låg. Då kan man bestämma 

om man ändå vill åka men det är viktigt att kunna säga stopp och 

försöka en annan gång istället. 

● Verkligen jobba på kommunikationen med kontaktpersoner. Grejer som 

de tror är självklara kanske är helt obegripligt för er.  
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Övrigt: 

 

● Projektet i sig 

 

Vi besökte alltså KTH och Konglig Kemi under Quarnevalen 2017. Detta 

innebar att 14 trogna K-teknologer åkte upp för att se, lära och phesta. För att 

kunna delta var vi även tvungna att jobba med att förbereda och servera en av 

nordens största sittningar med över 1200 deltagande. 

 

Vi besökte deras byggplats och hade samtal med teknologer från KTH. 

Ursprungsidén att vara med och bygga ett ekipage blev orimligt då ekonomin 

runt Quarnevalen är annorlunda Lundakarnevalen. Simpelt sagt innebar det 

att deltagare skulle i princip betala 2500 kr var bara för att kunna vara med. 

 

● Projektfunktionärer från K-sektionen på KTH-besök 2017 

○ Robert Hansen Jagrelius B16, Emelie Wiklund K16, Viktor Persson 

B15, Rebecka Svensson K16, Viktor Halldén K15, Simon Svanholm 

K16, Olle Wikner B16, Axel Andreasson B16, Svante Herrlin B16, 

Johanna Bengtsson B16, Peter Holmquist K16, Bella Nielsen B16, 

Andrea Calais B16, Jerry Guan K16 
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