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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens sjätte protokollmöte. Mötet äger rum klockan 17:15 måndagen
den 8:de oktober 2018 i konferensrummet 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

Diskussion/Beslut

§ 7.

Anmälan övriga frågor

Beslut

§ 8.

Fastställande av dagordning

Beslut

§ 9.

Föregående protokoll (Bilaga 1)

Beslut

§ 10.

Avsägelser

Beslut

§ 11.

Fyllnadsval (Bilaga 2)
Föredragare: Arvid Lillängen

Beslut

§ 12.

Godkännande av utlägg/inköp
a. Alumniutskottet (Bilaga 3.1)
Föredragare: Alicia Lundh

Beslut

b. Kafémästeriet (Bilaga 3.2)
Föredragare: Fredrik Lund

Beslut

§ 13.

Meddelanden

Information

§ 14.

Motion angående tillsättande av
projektfunktionärer till projektet Ksektionen för Musikhjälpen (Bilaga
4.1-4.2)
Föredragare: Emma Kihlberg

Diskussion/Beslut

§ 15.

Motion angående att starta projektet
K-bandet (Bilaga 5.1-5.3)
Föredragare: Carl Craft

Diskussion/Beslut

§ 16.

Rapport från (Bilaga 6)

Information

a. Styrelsen
b. Alumniutskottet

____ ____
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c. Ceremoniutskottet
d. Idrottsutskottet
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
§ 17.

Övriga frågor

Diskussion/Beslut

§ 18.

Beslutsuppföljning (Bilaga 7.1)

Beslut

§ 19.

Nästa Styrelsemöte

Beslut

§ 20.

OFMA

Beslut

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Manfred Klug
Ordförande

Ronja Wennerström
Sekreterare

____ ____
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens sjätte protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17:15 måndagen
den 8:de oktober 2018 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Ordförande Manfred Klug förklarade Kemi- och
Biotekniksektionsstyrelsens sjätte protokollmöte öppnat
klockan 17.26.

§ 2.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 3.

Närvarande

Manfred Klug, Ronja Wennerström, Ebba Fjelkner, Jerry
Guan, Johanna Bengtsson, Linnéa Petersson och Svante
Herrlin.

§ 4.

Frånvarande

-

§ 5.

Adjungeringar

Carl Craft, Erik Fajersson, Anton Kvarnbäck, Ivar
Svensson, Christian Håkansson, Alva Rodhe, Fredrik
Lund, Robert Hansen Jagrelius, Axel Andreasson, Erik
Rosengren, Hanna Sjöman, Caroline Gustafsson, Lovisa
Persson, Ylva Kloo, Yusuf Qasem, Lucas Werner och
Arvid Lillängen.
Mötet valde att adjungera de ovanstående med
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

§ 6.

Val av tvenne justerare

Ebba Fjelkner och Jerry Guan kandiderade till justerare.
Mötet valde Ebba Fjelkner och Jerry Guan till
justerare.

§ 7.

Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8.

Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen som den låg.

§ 9.

Föregående protokoll (Bilaga 1)

Manfred Klug föredrog protokollet från Styrelsens femte
protokollmöte enligt bilaga 1.
Mötet valde att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

§ 10.

Avsägelser

-

§ 11.

Fyllnadsval (Bilaga 2)
Föredragare: Arvid Lillängen

Arvid Lillängen föredrog Valberedningens nomineringar
enligt bilaga 2.
Erik Fajersson kandiderade till Mässkontakt.
Erik Rosengren kandiderade till Ceremonijon årskurs 4.
Anton Kvarnbäck kandiderade till Valberedningsledamot.

____ ____ ____ ____
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Anna Wagne kandiderade till Idrottsjon.
Manfred Klug lyfte ordningsfrågan
angående valförfarande.
Linnéa Petersson yrkade på
att en presentation består av 3
minuters presentation av kandidaten, 3
minuters utfrågning av kandidaten
samt obegränsad diskussion där
kandidaten ej närvarar
och
att vid fler kandidater än poster ska
kandidaterna presentera sig
och
att kandidater som ej är föreslagna av
Valberedningen ska presentera sig.
Mötet valde att ha att-satserna i
klump.
Mötet valde att bifalla Linnéa
Peterssons yrkanden.

Linnéa Petersson undrade om det anses okej att
Valberedningen väljer in personer till det egna utskottet,
enligt nomineringarna. Manfred Klug svarade att eftersom
de är fyra stycken i Valberedningen anses de vara
tillräckligt många för att det ska vara okej.
Mötet valde att ta Valberedningens nomineringar
först.
Mötet valde Hanna Sjöman till Ceremonimästare,
Caroline Gustafsson till Idrottsjon och Kommando
Gul-jon, Lovisa Persson till Kaféjon, Yusuf Qasem till
Mässansvarig, Lucas Werner till Mässkontakt, Alva
Rodhe till Valberedningsledamot, Olle Wikner till
Valberedningsledamot, Malin Thituson till
Valberedningsledamot, Emelie Wiklund till
Valberedningsledamot samt Axel Andreasson till
Valberedningsledamot enligt bilaga 2.
Erik Rosengren drog tillbaka sin kandidatur till
Ceremonijon årskurs 4.
Mötet valde Erik Fajersson till Mässkontakt.
Mötet valde Anna Wagne till Idrottsjon.
Mötet valde Anton Kvarnbäck till
Valberedningsledamot.

§ 12.

Godkännande av utlägg/inköp
a. Alumniutskottet (Bilaga 3.1)
Föredragare: Svante Herrlin

Svante Herrlin föredrog utlägget enligt bilaga 3.1.
Mötet valde att godkänna utlägget.

____ ____ ____ ____
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b. Kafémästeriet (Bilaga 3.2)
Föredragare: Fredrik Lund

Fredrik Lund föredrog utlägget enligt bilaga 3.2.
Mötet valde att godkänna utlägget.

§ 13.

Meddelanden

Linnéa Petersson informerade om att man från och med
idag kan nominera personer till Kårens Fullmäktige.
Arvid Lillängen meddelade att man även kan nominera
och söka poster på Sektionen för nästkommande
verksamhetsår.
Alva Rodhe uppmanade alla att komma på
Cermemoniutskottets event nästa vecka.
Manfred Klug påpekade att det är väldigt roligt att så
många är här idag på mötet, och extra roligt att vi även har
besök av Ylva Kloo från vår systersektion W-sektionen.
Christian Håkansson meddelade att Kårstyrelsen vill tacka
K-styrelsen för att ha deltagit i Styrelseutbildningen som
ägde rum i helgen. Han tillade att handlingar till nästa
Fullmäktige kommer ut på onsdag. Kårens servrar
kommer även att vara nedstängda tisdag kväll och hela
onsdagen vilket kommer innebära att alla med en mail i
formatet @tlth.se inte kommer kunna skicka eller ta emot
mail under den tiden.

§ 14.

§ 15.

Motion angående tillsättande av
projektfunktionärer till projektet Ksektionen för Musikhjälpen (Bilaga
4.1-4.2)
Föredragare: Johanna Bengtsson

Johanna Bengtsson föredrog motionen enligt bilaga 4.14.2.

Motion angående att starta projektet
K-bandet (Bilaga 5.1-5.3)
Föredragare: Carl Craft

Carl Craft föredrog motionen enligt bilaga 5.1-5.3.

Mötet valde att bifalla motionen.

Mötet valde att ta att-satserna i klump.
Mötet valde att bifalla motionen.

§ 16.

Rapport från (Bilaga 6)
a. Styrelsen
b. Alumniutskottet
c. Ceremoniutskottet
d. Idrottsutskottet
e. Informationsutskottet
f. Kafémästeriet
g. Kommando Gul
h. Mässutskottet
i. Näringslivsutskottet
j. pHøset
k. Prylmästeriet

____ ____ ____ ____
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l. Sexmästeriet
m. Studiemästeriet
n. Studierådet
o. Valberedningen
p. Inspector
q. Kåren
§ 17.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes under § 7.

§ 18.

Beslutsuppföljning (Bilaga 7.1)

Mötet valde att lämna beslutsuppföljningen orörd.

§ 19.

Nästa Styrelsemöte

Ronja Wennerström informerade att Styrelsens nästa
protokollmöte kommer att hållas den 22 oktober klockan
17.15 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum.

§ 20.

OFMA

Ordförande Manfred Klug förklarade Kemi- och
Biotekniksektionsstyrelsens sjätte protokollmöte avslutat
klockan 18.10.

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Manfred Klug
Ordförande

Ronja Wennerström
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Jerry Guan
Styrelseledamot med Fritidsansvar

Ebba Fjelkner
Kassör

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 6
Bilaga 2 (1)

Valberedningens nomineringar
Protokollmöte 6, 2018

Nomineringar
Valberedningen vill nominera följande personer till funktionärsposter:
Hanna Sjöman - Ceremonimästare
Caroline Gustafsson - Idrottsjon och Kommando Gul-jon
Lovisa Persson – Kaféjon
Yusuf Qasem – Mässansvarig
Lucas Werner – Mässkontakt
Alva Rodhe – Valberedningsledamot
Olle Wikner – Valberedningsledamot
Malin Thituson – Valberedningsledamot
Emelie Wiklund – Valberedningsledamot
Axel Andreasson – Valberedningsledamot

_________________________________
Arvid Lillängen, Valberedningens Ordförande 2018
Lund, 26 september 2018

____ ____ ____ ____
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Motion angående tillsättande av
projektfunktionärer i projektet
”K-sektionen för Musikhjälpen”
Protokollmöte 6, 2018
Bakgrund
På PM 5 2018 skapades projektgruppen ”K-sektionen för Musikhjälpen”, och motionärerna tycker nu att
det är dags att lägga till projektfunktionärer i denna.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
tillsätta projektfunktionärer i projektgruppen ”K-sektionen för Musikhjälpen” enlig bilaga
4.2.

_________________________________

_________________________________

Emma Månsson

Emma Kihlberg

Lund, 26 september 2018

Lund, 26 september 2018

____ ____ ____ ____
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Lista över projektfunktionärer till
projektet ”K-sektionen för Musikhjälpen”
Protokollmöte 6, 2018
Josefin Nordqvist
Robert Hansen Jagrelius
Jerry Guan
André Nordin
Sera Susan Jacob

____ ____ ____ ____
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Motion angående att starta projektet
”K-bandet”
Protokollmöte 6, 2018
Bakgrund
Sektionen har under en längre tid haft musikintresserade studenter som bedrivit bandverksamhet på
fritiden. Under årens gång har bandet ökat i popularitet och haft fler och fler spelningar vilket också har
lett till större behov av att repa.
Motionärerna vill därför starta projektgruppen K-bandet, för att kunna fortsätta bedriva verksamhet som
bringar glädje och musikalitet till hela LTH.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Starta projektgruppen ”K-bandet” med startdatum 8 oktober 2018 och slutdatum 31
december 2018.
att
tillsätta Carl Craft som Projektor.
att
tillsätta medlemmar i projektgruppen enligt bilaga 5.2.
att
utse Jerry Guan som kontaktperson i Styrelsen.
att
anta budget enligt bilaga 5.3.

_________________________________

_________________________________

Carl Craft

Manfred Klug, Ordförande 2018

Lund, 26 september 2018

Lund, 26 september 2018

____ ____ ____ ____
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Lista över projektfunktionärer till
projektet ”K-bandet”
Protokollmöte 6, 2018

Carl Craft
Linda Myhrman
Arvid Lindmark
Tito Nilsson
Jonatan Wahren

____ ____ ____ ____
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Utskottsrapporter
Protokollmöte 6, 2018
Styrelsen
Utskottet
I och med att PM6 hamnade så nära inpå PM5 och Höstterminsmöte I har det inte hunnit göras så mycket
i Styrelsen sen senast. Nollningen är avslutad och Styrelsen var med glädje och spexade på Nollegasquen.
Det gläder oss att se så många nya glada ansikten som kan börja studierna på riktigt.
Dagen efter vi på PM5 beslutade om att inte skriva ”Team Drive” i Riktlinje för Insamling och Hantering
av Personuppgifter fick Ordförande Manfred ett mail om att han äntligen fått tillgång till det Googlekonto som han förlorat åtkomsten till efter diverse missförstånd med Googles techsupport, och efter ett
par nagelbitande dagar har Sektionen äntligen ett G Suite-konto. Nu följer arbetet att se till fixa att nya
mailadresser till Sektionens utskott och föra över gamla filer till det nya systemet.
Det sjätte Nämndmötet för året har varit. Utskottsledarna och Styrelsen har bland annat diskuterat hur vi
ska hantera funktionärsvalen i år samt hur vi ska planera inför det kommande skiphtet.
Sist men inte minst har förberedelsen inför HT1 pågått. Det har varit skrivande av motionssvar,
planerande av hur kvällen ska gå till samt inhandlade av godis och kakor på agendan. Spännande tider.
Ordförandekollegiet
Ordförandekollegiet har tyvärr inte hunnit ha något möte innan denna rapport skickas in. Nästa är
planerat att hållas den 1/10-18.
Vice Ordförande-kollegiet
Vice-kollegiet hade sitt andra möte för året - äntligen! Med en ny Generalsekreterare som
mötesordförande handlade en stor del av mötet om hur vi vill lägga upp kommande möten under hösten.
Men vi hann även med att ha diskussioner om Mecenatkorten, hur maillistor fungerar med GDPR, samt
vilka utmaningar och förändringar som de olika Sektionerna står inför i nuläget. Hoppas nu att kollegiet
blir mer aktivt än förra terminen, och ser fram emot fler givande diskussioner med de andra sektionerna!
Pengakollegiet
Pengakollegiet har haft sitt första möte för hösten där det diskuterades vad vi förväntar oss av mötena
framöver samt hur det går med ekonomin på de olika Sektionerna nu efter Nollningen med allt vad det
innebär. Generalsekreteraren informerade om att priset för att hyra Rulle kommer att höjas samt synen på
alkoholtillstånd till viss del har ändrats från Tillståndsmyndighetens sida. I övrigt diskuterade Swish,
Bonsai Campus, budgetuppföljningar, studiecirklar och tips på funktionärstack.
Alumniutskottet
Utskottet
AU blev tvungna att ställa in Mentorskapskick-offen då alumner är typ omöjliga att få ihop till samma
datum, men alla är nöjda med att sköta en egen kick-off med respektive adept. AU har haft en del
diskussioner med adepter som behöver stöd inför sina första träffar. En missnöjd matchning i
mentorskapsprogrammet kom precis upp till ytan, vilket ska åtgärdas snarast. Vidare så har AU haft
lunchmöte då vi utvärderade hur det kändes just nu i utskottet samt planerade utskottsminglet.
____ ____ ____ ____
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Kollegiet
Kollegiet har haft en mindre kick-off. Det har varit svårt att få med alla till mötena, men nu dök i alla fall
E och I också upp, vilket gav bra diskussioner. Alumniföreningen bad om hjälp (främst
marknadsföringsmässigt) till sina planerade events för hösten. Det upplevs som att kollegiet kommer vara
ett bra forum för AU under hösten.
Ceremoniutskottet
Utskottet
Ceremoniutskottet har haft ytterligare avhopp och i utskottet är nu endast hälften av posterna tillsatta.
Trots nersatt styrka har de nu kommit på ett nytt event att lägga sin utökade budget på och fokuserar nu
på att planera och köpa in allt som behövs inför detta.
Idrottsutskottet
Utskottet
Sedan förra rapporten har IdrU hållit i nollningseventet Quidditch, vilket var lyckat! Höstplaneringen är
igång och IdrU kommer att arrangera två event innan PM6. Först, ett Superevent tillsammans med PM,
KG och KM och senare den numera traditionella Ölmilen.
Kollegiet
Idrottsmästaren missade tyvärr årets första möte med idrottskollegiet men kommer att gå på möte 25
september för att diskutera sektionsöverskridande evenemang i höst.
Informationsutskottet
Utskottet
InfU har haft ett lunchmöte sedan senaste PM. Där startades en ny studiecirkel for detta halvåret. Temat
för nästa Druiden diskuterades och en omröstning har skapats i gruppen. Datum för Druidensläpp
bestämdes till 7/11, så deadline för inskickning är den 17/10. Vi diskuterade även hur vi vill promota InfU
på utskottsminglet.
Kollegiet
Kollegiet har inte gjort något sen senast, men sedan tidigare beslutat har K-sektionen hand om Kårens
Instagram den 24-26/9.
Kafémästeriet
Utskottet
KM fortsätter ha öppet. Det går bra, kaffe och chokladbollar går åt som smör i solen. Väldigt kul tycker
vi. En mindre filterkris löstes med hjälp av våra vänner på F-sektionen. Vi är just nu en medlem kort men
hoppas och tror det fylls på PM6. Vi ser fram emot utskottspresentation och mingel. Stort event med
resten av fritidsutskotten väntar på lördag och vi hoppas på god uppslutning och stämning till tusen. Vi
har siktat in oss på kanelbullens dag för terminens första bak. Som alltid ser vi fram emot flytten till nya
lokalerna.
Kollegiet
Inget kollegiemöte har hållits sen senast.

____ ____ ____ ____
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Kommando Gul
Utskottet
Kommando Gul har sen senaste protokollmöte hållit i eventet Kul-tur. Eventet var lyckat trots lite dålig
uppslutning vilket fått oss att tänka på att hålla samma event igen vid ett senare tillfälle. Mötena sen sist
har dels diskuterat Mystery Event som är tänkt att gå av stapeln senare i höst samt ett hoppborgs-event
som äger rum på lördag den 29:e tillsammans med IdrU, KM och PM.
Kollegiet
Aktivitetskollegiet har inte mötts sedan senaste protokollmöte.
Mässutskottet
Utskottet
Utskottet fortsätter kontakta företag som vill vara med på KULA. De har träffat W och beslutat att de ska
hålla i event inför bådas arbetsmarknadsdagar, detta för att få ihop deltagare så att företagen tycker det är
värt att hålla i dem. MU förbereder sig också för utskottsmingel så fler söker utskottet till nästa år.
Kollegiet
Det är kollegiemöte dagen efter handlingsstopp, mer info kommer till mötet.
Näringslivsutskottet
Utskottet
Utskottet har jobbat med det sista för lunchföreläsningarna, undersökt mer om företag som vill hålla i en
frukostföreläsning. OATLY har svarat att de inte kan producera tillräckligt mycket för att kunna ta med
produkter men vill gärna hålla i en lunchföreläsning. Akzo Nobel har visat intresse för att arrangera ett
studiebesök vilket jobbas vidare på. De förbereder också inför utskottsminglet så att det blir ett fullsatt
utskott nästa år!
pHøset
Utskottet
Sedan Protokollmöte 5 har pHøset slutfört K-sektionens nollning. Detta innebar bland annat att delta i
Nollehelgen (som gick väldigt bra för K-sektionen), anordna en ny version av Buttericks samt att delta i
Nollegasquen. Utan att hunnit utvärdera veckorna är undertecknades uppfattning att allt gått väldigt bra.
Under veckan som kommer är det lite mindre event att fixa så som ett kvällsseminarie och en pluggbrunch
samt att delta i utskottspresentation och utskottsmingel. Från nästa vecka så ska utvärderingar börja fixas.
ØPK
Kollegiet har inte träffats sedan PM5 eftersom deltagarna fokuserar på sina egna nollningar. När vi
kommer igång igen är det fokus på utvärdering och överlämning.
Prylmästeriet
Utskottet
Sedan förra PM har Prylmästeriet hjälpt pHöset städa efter bygguppdragen med att ställa tillbaka verktyg
och byggmaterial. Annars har det inte hänt så mycket hos pryl.

____ ____ ____ ____
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Sexmästeriet
Utskottet
Sexmästeriet har haft sittningar med andra sektioner, vilket har gått bra och varit roligt. Nollningen har
varit väldigt intensiv och många saker på väldigt kort tid. Det mesta har gått som planerat och vi är nöjda
med hur det gått. En del mindre problem har uppstått som förseningar och saknade efterrätter, men det
har i slutändan löst sig. Nollegasquen har varit och blev bra, vi är glada över att så många kunde gå, både
nollor och pHaddrar och nu börjar det lugna ner sig. Vi håller i en pub tillsammans med W idag och sedan
är det inte mycket kvar den här läsperioden. Vi har haft lunchmöten varje vecka, ibland flera gånger i
veckan och kommer fortsätta ha minst ett i veckan. En del planering för kommande event under hösten
börjar komma igång.
Kollegiet
Sexmästarkollegiet har haft lunchmöten varje måndag för att kolla av lite hur det går under nollningen och
om det är några problem som uppstått och hur de kan lösas för att lära sig av varandra. Tisdagen den 2/10
kommer det gå en utbildning med Trygg Krog och efter det kommer kollegiet att ha möte för att diskutera
sektionernas verksamhet under resten av året.
Studiemästeriet
Utskottet
Studiemästeriet har sedan senaste PM anordnat två studiekvällar under nollningen och hållit i en
lunchföreläsning med Maria Borelius. Studiemästaren har även varit med och hjälp pluggphaddrarna att
komma igång med planeringen inför deras pluggbrunch. Har även i vanlig ordning haft lunchmöte en
gång i veckan.
Studierådet
Utskottet
Studierådet har fått två nya personer i utskottet Ettan och Bettan, roligt! Vi har planerat inför resten av
året och har anordnat två case-event på nollningen där de som kom fick diskutera olika case, fick sy på
sina ovvar och spela spel, vi fick dessutom chans att visa upp vår fina flagga under eventen. I vanlig
ordning har kursombud i kurserna utsetts, och informationsmöten för kursombuden har hållits. Det har
varit lite problem i Inledande bioteknik där vi har koordinerat möten mellan lärare, studenter och oss.
SrX
Har inte riktigt kommit igång för året. Mycket fokus på kårens pluggkvällar.
LiBe
Inget kollegiemöte har hållits sen senast.
SkyX
Inget kollegiemöte har hållits sen senast.
Valberedningen
Utskottet
Valberedningen är helt färdig att börja valbereda inför HT2. Nomineringsformuläret samt alla
utskottsformulär är uppe och vi samlar in svar från alla som är intresserade att bli valberedda. Vi har också
fortsatt med fyllnadsvalen och nominerat två utskottsledare samt några jonposter. Valguiden är
färdigtryckt och vi hoppas att den kommer till användning under utskottsminglet.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 6
Bilaga 6 (5)

Inspector
Ingen rapport har inkommit.
Kåren
Den 17 september så hölls Fullmäktigemöte 6. Några saker värda att nämna som klubbades var att
Teknologkåren skulle ta en aktiv ställning i SVS-frågan. Man klubbade även igenom att det förutom
Nollegeneralen (som nu övergått till ideell) även skall finnas en Nolleamiral. Fullmäktige stadfäste även
några sektioners stadgar och klubbade igenom en långsiktig ekonomisk plan för Teknologkåren.
Teknologkårens styrelse har också haft möte där man klubbade att priset för Rulle kommer att höjas. Från
och med 1 november så kommer priset för att hyra Rulle vara 4 kr per km, lägsta debitering 120 kr.
Man fastslog även verksamhetsplanen för de projektplaner som Kåren arbetar med under året.
Från och med 17 september är det även öppet att nominera till Heltidarposter och andra förtroendevalda
poster vid Teknologkåren. Nomineringsperioden är öppen till och med 7 oktober 23:59.
Kollegieverksamheterna har också startats upp.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 6
Bilaga 7.1 (1)
.1

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Inom Teknologkåren vid LTH

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 5
Punkt

Vad beslutades?

2.

Utvärdering av behovet av en
SoundEar
Köpa in ett trumset och ett
mixerbord till Sektionen.
Redovisning av skapandet av
Vimeo-kanalen och att alla filmer
finns tillgängliga
Utvärdering av huruvida
YouTube-kanalen ska finnas kvar
Redovisa att en Team Drive eller
liknande skapats, samt ändra
Riktlinjen för Insamling och
hantering av personuppgifter
därefter

5.
7.
8.
11.

När beslutades
det?
Protokollmöte 10
2017
Protokollmöte 2
2018
Protokollmöte 4
2018
Protokollmöte 4
2018
Protokollmöte 5
2018

Vem/vilka uppdrogs
att utföra beslutet?
Styrelsen 2018
Daniel Espinoza och
Styrelsen 2018
Informationsmästaren
2018 och
Regisseuren 2018
Styrelsen 2018 och
Regisseuren 2018
Sekreteraren 2018

När ska det
rapporteras?
Sista protokollmötet
för 2018
Sista protokollmötet
för 2018
Sista protokollmötet
för 2018
Sista protokollmötet
för 2018
Sista protokollmötet
för 2018

_____ _____ _____ _____

