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Dagordning 
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§ 1. OFMÖ Beslut 
   
§ 2. Tid och sätt Beslut 
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§ 5.  Adjungeringar Beslut 
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§ 7. Anmälan övriga frågor Beslut 
   
§ 8. Fastställande av dagordning Beslut 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens sjätte protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17.15 onsdagen  

den 16:e oktober 2019 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Ordförande Tova Lindh förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens Styrelses sjätte protokollmöte öppnat 
klockan 17.19. 

   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.  
   
§ 3.  Närvarande Tova Lindh, Gabriella Andersson, Stephanie Laurent- 

Hedlund, Sofie Ekelund, Axel Andreasson, Hanna Sjöman 
och Tage Rosenqvist. 

   
§ 4. Frånvarande -  
   
§ 5.  Adjungeringar Sarah Nachemson Ekwall, Linnea Gustafsson, Gabrielle 

Johansson, Bella Nielsen, Emelie Wiklund, Alexandra 
Billett, Daniel Espinoza, Caroline Drabe, Svante Herrlin, 
Ida Söderberg, Daniel Nilsson, Nicolas Munke Cilano, 
Oskar Andersson, Johan Thorsson, Cecilia Håkansson, 
Viktor Persson och Elias Carlsson.  
 
Mötet valde att adjungera de ovanstående med 
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. 

   
§ 6. Val av tvenne justerare  Axel Andreasson och Sofie Ekelund kandiderade till 

justerare.  
 
Mötet valde Axel Andreasson och Sofie Ekelund till 
justerare.  

   
§ 7. Anmälan övriga frågor Svante Herrlin anmälde en övrig fråga.  

 
a.  Diskussion angående röstsystem vid sluten votering.  

   
§ 8. Fastställande av dagordning Mötet godkände dagordningen som den låg.  
   
§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) Tova Lindh föredrog protokollet från Styrelsens femte 

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

   
§ 10. Avsägelser Inga avsägelser kom in.  
   
§ 11. Fyllnadsval  Inga kandidater till fyllnadsval kom in.  
   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp  
   
 a. Alumnimästare (Bilaga 2.1) 

Föredragare: Ida Söderberg 
Ida Söderberg föredrog utläggen enligt bilaga 2.1. 
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Mötet valde att godkänna utläggen. 
   
 b. Mässansvarig (Bilaga 2.2) 

Föredragare: Tage Rosenqvist 
Tage Rosenqvist föredrog utläggen enligt bilaga 2.2.  
 
Mötet valde att godkänna utläggen. 

   
 c. Näringslivsansvarig (Bilaga 2.3) 

Föredragare: Sarah Nachemson Ekwall 
Sarah Nachemson Ekwall föredrog utläggen enligt bilaga 
2.3. 
 
Mötet valde att godkänna det tillagda samt det 
bifogade utläggen. 

   
 d. ØverpHøs (Bilaga 2.4) 

Föredragare: Linnea Gustafsson 
Linnea Gustafsson föredrog utläggen enligt bilaga 2.4. 
 
Mötet valde att godkänna utläggen. 

   
§ 13. Meddelanden Oskar Andersson meddelade att han har lite information 

från Kåren till mötet. Han sade att det nu är sista 
möjligheten att söka till kommittén för Nyårsbalen och att 
eventet kommer ställas in om det inte kommer in någon 
kandidatur. Oskar Andersson informerade att anmälan till 
en gemensam sittning för alla styrelser på LTH nu är ute 
samt att det kommer hållas en styrelseutbildning nu på 
söndag. Han meddelade även att HöstFM börjar närma sig 
vilket innebär att det finns många roliga poster att söka, 
bland annat några poster till Heltidare och 
nollningsrelaterade poster.   
 
Elias Carlsson meddelade att det har släppts en länk där 
man kan anmäla sig om man vill jobba under 
Bioteknikdagarna.  
 
Sarah Nachemson Ekwall meddelade att ansökan till 
posten Näringslivsansvarig på Sektionen är öppen och att 
man borde söka till den.  
 
Tova Lindh meddelade att hon tycker det är kul att så 
många är på mötet.  

   
§ 14.  Information angående Inköp av 

Sektionsbanderoll och flaggor  
(Bilaga 3) 
Föredragare: Linnea Gustafsson  

Linnea Gustafsson föredrog informationspunkten enligt 
bilaga 3.  

   
§ 15. Motion angående Uppstart av 

projektgruppen K-kören (Bilaga 4) 
Föredragare: Daniel Espinoza  

Daniel Espinoza föredrog motionen enligt bilaga 4.  
 
Sofie Ekelund frågade om det kommer kosta något för 
Sektionsmedlemmar att hyra in kören. Daniel Espinoza 
svarade att det har varit gratis tidigare och att kören gärna 
sjunger på de tillställningar de kan.   
 
Tova Lindh frågade om alla kommer kunna söka till kören 
oavsett tidigare erfarenheter av sång. Daniel Espinoza 
svarade att syftet med kören är att alla ska få en möjlighet 
till att vara med och kanske att man till och med kan 
utvecklas som sångare/sångerska genom kören. 
 
Tage Rosenqvist ansåg att kören är en jättebra 
projektgrupp och att den skänker mycket glädje till 
Sektionen.  
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Jerry Guans yrkande ställdes mot Daniel Espinozas 
yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla Daniel Espinozas yrkande. 
 
Mötet valde att ta att-satserna i klump. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

 Daniel Espinoza och Caroline Drabe 
lämnade mötet klockan 17.44.  
 

 

§ 16.  Motion angående Uppstart av 
projektgruppen Jubileumskommittén 
(Bilaga 5) 
Föredragare: Bella Nielsen och Emelie 
Wiklund 

Bella Nielsen och Emelie Wiklund föredrog motionen 
enligt bilaga 5.  
 
Sarah Nachemson Ekwall frågade varför det står att 
budgeten är för år 2019 då själva jubileet kommer äga rum 
år 2020. Bella Nielsen svarade att det mestadels är för att 
förslaget läggs fram nu under detta året. Emelie Wiklund 
sade att det kan ändras nästa år då budgeten troligen 
kommer revideras.  
 
Bella Nielsen meddelade att Jubileumsgeneralerna har 
tänkt en del kring summan för attesträtt och om den 
eventuellt borde ändras till en attesträtt per månad istället 
för per vecka. Hon tillade att de inte riktigt har vetat hur 
de ska tänka angående summan till attesträtten och att den 
som nu ligger som förslag troligen inte kommer avspegla 
verksamheten.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund sade att när attesträtterna 
sattes för utskottledare och Styrelsen utgicks det mycket 
från hur det gått föregående år och vad som därifrån är en 
realistisk summa. Hon tillade att det blir lite svårare för 
jubiléet då det är så pass länge sedan det hölls ett jubileum 
på Sektionen.   
 
Tage Rosenqvist sade att en idé kan vara att ändra 
attesträtten under våren om budgeten ändå är tänkt att 
revideras och då det inte verkar som att attesträtten 
kommer överstigas under hösten. Bella Nielsen höll med 
om att det kan vara en smart idé.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund ansåg att om man redan nu är 
medveten om att attesträtten inte ligger på en rimlig 
summa känns det dumt att rösta igenom den.  
 
Svante Herrlin ansåg att eftersom det är under nästa 
Styrelses verksamhetsår attesträtten kommer behöva vara 
hög kanske man bör ändra attesträtten när nästa Styrelse 
stigit på sina poster.  
 
Bella Nielsen sade att det inte kommer behöva ha högre 
attesträtt under hösten än det som nu har föreslagits i 
motionen.  
 
Hanna Sjöman ansåg att det känns onödigt att sätta en så 
pass hög attesträtt nu till hösten om det ändå inte är tänkt 
att användas nu och om den ändå ska revideras.   
 
Stephanie Laurent-Hedlund sade att det inte är något 
problem att revidera attesträtten senare om budgeten ändå 
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ska ändras eftersom det bara blir ytterligare ett yrkande i 
motionen, samt att det kanske blir enklast.   
 
Axel Andreasson sade att det skulle kunna vara bra att 
lägga det på beslutsuppföljningen för Styrelsen 2020 att 
följa upp och ändra attesträtten.   
 
Tage Rosenqvist sade att ett problem med att lägga det på 
Styrelsens beslutsuppföljning kan vara att det blir svårt att 
besluta om vem som ska göra det eftersom det känns mer 
som Jubileumgeneralernas uppdrag.  
 
Tova Lindh ansåg att det kan läggas in i 
beslutsuppföljningen för Styrelsen 2020 att hålla koll på att 
attesträtten ändras.  
 
Hanna Sjöman ansåg att det är konstigt att lägga på 
Styrelsens beslutsuppföljning att öka attesträtten och att 
det skulle vara konstigt om det missades. Sofie Ekelund 
ansåg att det lika gärna kan ligga på beslutsuppföljningen 
eftersom det kommer vara något som man kommer 
behöva i åtanke oavsett.  
 
Motionärerna jämkade sig med Svante Herrlins yrkande.  
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.   

   
§ 17. Motion angående Val av revisorer till 

Bioteknikstudenterna (Bilaga 6) 
Föredragare: Elias Carlsson 

Elias Carlsson föredrog motionen enligt bilaga 6.  
 
Elias Carlsson förtydligade att motionen har diskuterats 
med både Ronja Wennerström och Manfred Klug som går 
med på att vara revisor respektive revisorssuppleant för 
Bioteknikstudenterna, BTS.  
 
Mötet valde att bifalla motionen.  

   
§ 18. Motion angående Ändring i Riktlinje 

för Informationsspridning (Bilaga 7) 
Föredragare: Tage Rosenqvist 

Tage Rosenqvist föredrog motionen enligt bilaga 7.  
 
Svante Herrlin frågade vilka det är som ska skapa 
hemsidan. Tage Rosenqvist svarade att Mässutskottet har 
kontaktat en kille som gör hemsidor semi-professionellt 
och som gärna vill lägga till en punkt på sitt CV. Han 
tillade att detta har bidragit till att Mässutskottet har 
lyckats förhandla fram ett lågt pris för design av denna 
hemsida plus en tillhörande manual. Tage Rosenqvist sade 
att manualen ska finnas tillgänglig som hjälp så att 
utskottet själva ska kunna uppdatera hemsidan och hålla 
den relevant.   
 
Viktor Persson frågade om hemsidan kommer hamna på 
samma domän eller om det kommer bli en ny. Tage 
Rosenqvist svarade att det är tänkt att det ska skapas en 
subdomän, www.kula.ksek.se, vilket inte kommer kosta 
något extra.  
 
Tova Lindh frågade om tanken är att Hemsida24 eller 
WordPress ska användas. Tage Rosenqvist svarade att rent 
tekniskt kommer det ligga på WordPress och Sektionens 
KULA-subdomän kommer då peka till den hemsidan.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund frågade hur det fungerar om 
en subdomän är kopplad till en annan hemsida än den vi 
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har hos Hemsida24. Tage Rosenqvist svarade att 
Sektionens domän är en fristående tjänst som Sektionen 
betalar separat från Hemsida24, så det borde inte innebära 
några problem.  
 
Tova Lindh sade att hon tycker det är en kul idé och att 
det är bra om det kan göra KULA och Sektionen mer 
attraktiva för företagskontakt.   
 
Tage Rosenqvist informerade att anledningen till att det 
tas upp på ett protokollmöte är då Mässutskottet vill ha ett 
officiellt utlåtande från Styrelsen att det är okej för dem att 
börja skapa en egen hemsida.   
 
Linnea Gustafsson sade att hon tycker det låter som en 
jätterolig idé. Hon tillade att hon funderat på om man ska 
låta det nyligen införda Cyberutskottet vara en del utav 
denna sida eftersom de har ansvar för Sektionens vanliga 
hemsida, så att de inte känner sig utelämnade. Linnea 
Gustafsson sade att en idé kan vara att Mässutskottet får 
göra ändringarna på sidan men att Cyberutskottet 
övervakar det.  
 
Tage Rosenqvist sade att det skulle kunna passa in under 
Cyberutskottets ansvar men att Mässutskottet kommer ha 
bäst koll på vad som händer med KULA. Han tillade att 
om två utskott står som ansvariga kan det lätt bli så att 
ingen tar huvudansvaret. Tage Rosenqvist ansåg att det 
kan läggas till att Mässutskottet med fördel ska ta hjälp av 
Cyberutskottet men att det är bäst att ha ett utskott som 
ansvariga för hemsidan.  
 
Sarah Nachemson Ekwall sade att det finns en risk att de 
som sitter med i Mässutskottet inte kommer ha superkoll 
på hur man fixar med hemsidor. Hon ansåg att det är 
bättre att Mässutskottet har fokus på företagen medan 
Cyberutskottet som kommer ha bättre koll på hur man 
fixar med hemsidor sköter den delen.  
 
Linnea Gustafsson ansåg att en risk är att om den killen 
som ska fixa hemsidan i WordPress inte alltid finns kvar 
som hjälp kan det bli struligt senare. Hon tillade att det 
kan vara bättre att då låta det utskott som har åligganden 
gällande Sektionens hemsida och mer fokus kring det 
allmänt ha koll på även denna sida.   
 
Bella Nielsen sade att eftersom det verkar som att den 
inhyrda killen även ska fixa en mall för hur man ändrar på 
hemsidan kanske det inte kommer vara så svårt eller kräva 
så mycket erfarenhet för att ändra i texter eller liknande. 
Hon tillade att det då kan bli en längre väg att gå om 
Mässutskottet först ska skriva texten sedan är det 
Cyberutskottet som ska lägga in den.  
 
Linnea Gustafsson sade att Cyberutskottet kan ju i alla fall 
ha tillgång till hemsidan och om den någon dag skulle 
flyttas till Hemsida24 där Sektionens vanliga hemsida 
ligger kanske det behövs mer hjälp då.  
 
Sarah Nachemson Ekwall frågade hur det brukar göra 
under ARKAD. Nicolas Munke Cilano svarade att 
ARKAD använder WordPress och att det är väldigt lätt att 
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sätta sig in i hur man ändrar saker. Han tillade att det finns 
en liten risk att hemsidan hackas om man använder 
WordPress men att det inte är så troligt och att det är ett 
väldigt bra program.  
 
Sarah Nachemson Ekwall frågade om det även finns 
någon tanke utifrån ARKADs verksamhet om det borde 
vara utskottet som är ansvariga för arbetsmässan KULA, 
eller utskottet som har mer internetrelaterad erfarenhet 
som ska ha ansvar för den nya hemsidan.  
 
Linnea Gustafsson sade att en idé är att först se hur 
hemsidan kommer fungera och användas och sedan 
utvärdera utifrån detta.  
 
Tova Lindh meddelade att eftersom det endast är en 
riktlinje det i dagsläget berör är det en lätt sak att ändra på 
ett protokollmöte.  
 
Nicolas Munke Cilano frågade hur många personer som är 
med i Mässutskottet respektive i Cyberutskottet. Sarah 
Nachemson Ekwall svarade att det är runt 10 personer i 
respektive utskott.  Nicolas Munke Cilano frågade hur 
många hemsidor frågan berör. Tage Rosenqvist svarade att 
det i dagsläget finns en hemsida som är Sektionens men 
att det eventuellt skulle läggas till en separat för KULA.  
 
Sofie Ekelund ansåg att om det kommer med en mall från 
den inhyrda killen borde det räcka för att Mässutskottet 
ska kunna fixa med hemsidan själva i början. Hon tillade 
att man sedan kan utvärdera vem som ska vara ansvarig 
om hemsidan exempelvis skulle flyttas till Hemsida24.  
 
Tage Rosenqvist ansåg att det viktigaste är att 
Mässutskottet får tillåtelse att börja fixa med hemsidan så 
kan det utvärderas senare.  
 
Svante Herrlin frågade om de nuvarande Krabbofixerna 
har fått tycka till om de vill vara med och fixa med 
hemsidan eller om Mässutskottet endast har kollat med 
den externa personen. Tage Rosenqvist svarade att han 
inte vet om Mässansvarig Alicia Lundh har kollat detta 
med Krabbofixerna.   
 
Nicolas Munke Cilano sade att han rent spontant tycker 
det låter smart att låta Mässutskottet hålla ansvar för sin 
egen hemsida. Han tillade att detta baseras på att det 
annars finns en risk för att Cyberutskottet något år består 
utav personer som inte är så taggade och då kan hemsidan 
lätt nedprioriteras. Nicolas Munke Cilano sade att om man 
själv har varit ansvarig för KULA som Mässutskottet har 
varit kommer man troligen ha en större motivation till att 
hjälpa till sina efterträdare. Han tillade att det därmed kan 
vara bättre att låta de som är mer måna om KULA fixa 
med sakerna som berör arbetsmässan. 
 
Mötet valde att bifalla motionen.  

   
§ 19. Motion angående Revidering av 

Styrelsens budget (Bilaga 8) 
Föredragare: Stephanie Laurent-Hedlund 

Stephanie Laurent-Hedlund föredrog motionen enligt 
bilaga 8.  
 
Mötet valde att bifalla motionen.  
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§ 20. Rapport från (Bilaga 9)  
   
 a. Styrelsen  
   
 b. Alumniutskottet 

 
 

 c. Bioteknikansvariga   
   
 d. Ceremoniutskottet  
   
 e. Idrottsutskottet  
   
 f. Informationsutskottet  
   
 g. Kafémästeriet  
   
 h. Kommando Gul  
   
 i. Mässutskottet  
   
 j. Näringslivsutskottet  
   
 k. pHøset  
   
 l. Prylmästeriet  
   
 m. Sexmästeriet  
   
 n. Studiemästeriet  
   
 o. Studierådet  
   
 p. Valberedningen  
   
 q. Inspector  
   
 r. Kåren  
   
 s. Revisorer  
   
§ 21. Övriga frågor    
   
 a. Diskussion angående röstsystem vid 

sluten votering.  
Viktor Persson informerade om att han har jobbat med att 
utforma det digitala röstsystemet på Sektionen för bland 
annat val av funktionärer. Han tillade att han har upptäckt 
ett problem vid sluten votering som kan göra valet 
odemokratiskt. Viktor Persson informerade att problemet 
ligger i att om man exempelvis har sex likadana poster 
kommer det finnas sex kandidater och sex val för att 
vakantsätta en post samt att man kan rösta blankt. Han 
tillade att beroende på hur dessa vakanta alternativ väljs är 
det inte säkert att röstsystemet fungerar på ett 
demokratiskt sätt och att han nu vill ha hjälp från mötet 
med synpunkter på utformningen av röstsystemet.  
 
Mötet diskuterade eventuellt lösningar på problemet och 
att det har varit ett problem på flertalet sektioner. Det 
diskuterades även att det är väldigt osannolikt att detta fall 
skulle uppstå.  
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_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Tova Lindh    Gabriella Andersson   
Ordförande    Sekreterare 
 

Viktor Persson sade att om mötet tycker det låter som en 
bra idé är hans tanke att man ska utforma röstsystemet så 
att alla får klicka i de kandidater man vill rösta på och om 
någon vill rösta på vakant får man fylla i hur många poster 
man vill vakantsätta istället för att ha flera olika val för 
vakant. 
 
Den generella uppfattningen från mötet var att detta var 
en bra idé och ingen motsade sig förslaget dock 
diskuterades det att man också kan höra med andra 
sektioner hur de gör.  

   
§ 22.  Beslutsuppföljning (Bilaga 10.1) Axel Andreasson yrkade på  

 
att lägga till punkt 2. En uppföljning ska ske utav 
Jubileumskommitténs budget och attesträtt. Uppdrages 
Styrelsen 2020 och punkten ska redovisas senast på 
protokollmöte 1 2020.   
 
Tova Lindh informerade att det förut har diskuterats kring 
vem i Styrelsen som ska vara kontaktperson för 
Alumniutskottet. Hon tillade att det i beslutsuppföljningen 
var med att detta skulle undersökas och eventuellt skulle 
en proposition skickas in till Höstterminsmöte 1 för att 
ändra kontaktpersonen. Tova Lindh informerade att det 
skickades in en proposition till Höstterminsmöte 1 och att 
den röstades igenom vilket innebär att Alumniutskottet 
kommer ha en ny kontaktperson i Styrelsen nästa år.  
 
Tova Lindh yrkade på  
 
att styrka punk 1 i beslutsuppföljningen då den anses 
avklarad.  
 
Mötet valde att lägga till punkt 2 i beslutsföljningen.  
 
Mötet valde att stryka punkt 1 i beslutsuppföljningen. 

   
§ 23.  Nästa Styrelsemöte Tova Lindh informerade att nästa protokollmöte kommer 

hållas den 20 november klockan 17.15 i konferensrummet 
Marie Curie på Kemicentrum.  

   
§ 24.  OFMA Ordförande Tova Lindh förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens Styrelses sjätte protokollmöte 
avslutat klockan 19.03. 



  Protokollmöte 6 
.                   Protokoll (9) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________ 
 
Axel Andreasson    Sofie Ekelund 
Justerare     Justerare 
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Motion angående  

Val av revisorer till Bioteknikstudenterna 

Protokollmöte 6 2019 
   

 

 

Bakgrund 

I år hålls Bioteknikstudenternas (BTS) stora evenemang bioteknikdagarna (BTD) i Lund. BTS har inga 

egna revisorer som övervakar BTD och BTS verksamhet. Detta arbete hamnar vanligtvis på värdlärosätets 

egna revisorer och så är även tanken detta år. Dock valdes revisorerna ej in på helt korrekt sett på BTS 

vårterminsmöte och behöver därför väljas in på ett av K-sektionen (Lunds) styrelsemöten. 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  

 

att 

Välja Ronja Wennerström som revisor till BTS för 2019 års verksamhet 

att 

 Välja Manfred Klug till revisorssuppleant till BTS för 2019 års verksamhet  

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Elias Carlsson, Bioteknikansvarig  

 

Lund, 27 september 2019 
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Motion angående  

Ändring i Riktlinje för Informationsspridning 

 Protokollmöte 6 2019  
   

 

 

Bakgrund 

I nuläget finns en företagsflik på Sektionens hemsida www.ksek.se där information om KULA finns. 

Dock ses det som en stor fördel att KULA har en egen hemsida, likt de andra sektionerna har för sina 

arbetsmarknadsmässor. Sektionens företagskontakt i samband med KULA bedöms gynnas av en egen 

hemsida då även Kemi-och Biotekniksektionen framställs som mer professionell likt de andra sektionerna. 

Ytterligare fördel är att bättre annonseringsmöjligheter kan erbjudas till företagen.  

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna  

 

att 

 

 i Riktlinje för informationsspridning §6 Hemsidan lägga till: 

Förutom www.ksek.se finns en KULA-specifik hemsida, www.kula.ksek.se, som Mässutskottet 
ansvarar för att uppdatera. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Alicia Lundh, Mässansvarig 2019 Tage Rosenqvist, Styrelseledamot med PR-ansvar 

 

Lund, 30 september 2019 Lund, 30 september 2019 

 

 

 

 

http://www.ksek.se/
http://www.ksek.se/
http://www.kula.ksek.se/
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Utskottsrapporter 

Protokollmöte 6 2019 
   

 

Styrelsen 

Utskottet 

Styrelsen har sedan senaste Protokollmötet haft ett Nämndmöte, deltagit en hel del under Nollningen, 

vilket har varit helt fantastiskt. Vi tackar för en jättebra Nollning med fantastiska event som avslutades 

med en helt otrolig Gasque! Vilket jobb av Sexmästeriet att laga maten själva och dessutom delvis 

utomhus. På förra Protokollmötet valde vi in flera funktionärer och är otroligt glada över att så många av 

de nya studenterna vill engagera sig i Sektionen. Styrelsen har aldrig tagit ett så svårt beslut som vid val av 

Ettan och Bettan. Vi har dessutom skrivit motionssvar och en del propositioner som alla gick igenom på 

Höstterminsmötet. Även detta är Styrelsen otroligt glada över, vilket möte! Superkul att så många var där 

och vilka bra diskussioner! Det har gått åt en del tid till att planera inför HT1, men en hel del vanliga 

lunchmöten och kvällsmöten har hunnits med. 

 

Ordförandekollegiet 

Ordförandekollegiet har haft flera möten och pratat mycket om Nollningen, hur det går och vad som 

händer på de olika Sektionerna. Vi har också visat upp oss i våra fina Oktoberfest-outfits och funnits med 

under Nollningen en hel del. Det har varit en Ordförandeåterträff för alla gamla Ordföranden, vilket var 

himla roligt! Som avslutande grej i våra fina kläder blev det tappra försök att använda V-sektionens bro ut 

till ön Ön, vilket resulterade i flera blöta Ordförande. Själv ålade jag mig mest fram i min gula baddräkt 

och tyllkjol. 

 

Vice Ordförande-kollegiet  

Har ej haft något möte ännu. Det första mötet är satt till den 16:e oktober men då är det PM6 så det blir 

svårt att gå på.  

 

Pengakollegiet 

Den 12 september hade Pengakolliget sitt första möte för terminen. Mötet var mest en check-in där man 

fick en inblick över hur statusen var på de andra sektionerna och hur de tänkte kring de kommande 

veckorna. Förhoppningsvis kommer kollegiet att hinna ses igen innan tentorna.  

 

Alumniutskottet 

Utskottet 

Alumniutskottet har hållit i klassåterträffen för K67 vilket blev väldigt uppskattat. Det har även anordnats 

en lunchföreläsning för nollorna och konceptet med TedK blev också mycket uppskattat. I 

mentorskapsprogrammet har de sista paren satts ihop efter ett fåtal avhopp av både adepter och mentorer. 

Utskottet planerar fortsatt för kommande workshop och mentorskapskick-off. Utskottet har även 

genomfört en ändring i reglementet på höstterminsmöte 1 för att avsluta den inaktiva 

medlemsorganisationen Senilix. 

 

Kollegiet 

Har inte träffats än igen. Det är svårt att få kontakt med kollegiesamordnaren och trots upprepade försök 

ordnas tyvärr inget ytterligare möte. 
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Bioteknikansvariga 

Projektgruppen 

Sedan senaste PM har det hänt mycket. Projektgruppens olika ansvarsområden har alla arbetat flitigt. Till 

exempel är boendet helt fixat. Alla föreläsare är bokade. Studiebesöken är fixade. Lund börjar verkligen bli 

redo för BTD. 

 

BTS-styrelsen 

Sedan senaste PM har vi gått ut med den information som BTS behöver för att kunna sköta anmälan till 

BTD på respektive lärosäte. Deadline till anmälan är satt till 13 oktober. Det verkar vara högt söktryck och 

vi tror vi kommer fylla de 180 platser vi har på BTD. Lund fyllde sina trettio platser! 

 

Ceremoniutskottet 

Utskottet 

Ceremoniutskottet har lyckats dela ut några medaljer till de få som inte hade möjligheten att få dem under 

våren och tidigare under hösten. CermU har även diskuterat hur man ska rensa igenom troféskåpet och 

hur man kan göra det så glammigt och fint som möjligt, men också pratat om hur man vill väcka intresse 

för utskottet under utskottsminglet. CermU har genomfört sitt nollningsevent i en ny form av Vett och 

Ettikett tillsammans med pHøset, där de nya studenterna på riktigt kunde lära sig kotym och finess inför 

Nollegasquen som var tätt därefter.  

 

Idrottsutskottet 

Utskottet 

Sen senaste protokollmötet har Idrottsutskottet hållit i evenemanget Mega-Kul-fEstivalen tillsammans med 

M- och E-sektionen under nollningen vilket blev mycket lyckat. Lite dålig uppslutning från K, men 

överlag ett väldigt bra event. Utskottet har också planerat den årliga Ølmilen där även andra sektioner är 

inbjudna. 

 

Kollegiet 

Sen senaste protokollmötet har Idrottskollegiet haft ett lunchmöte där utskottsledaren inte kunde närvara, 

men det planeras en innebandyturnering någon gång i november.  

   

Informationsutskottet 

Utskottet 

InfU har haft lunchmöte där det mestadels har diskuterats Nollningsutgåva av Druiden. Planen är att den 

ska skickas till tryck fredag den 4:e oktober, för att sedan ha release i Gallien fredag den 11:e oktober. 

Denna gång ska även framsidan tryckas upp i A3-format för att användas som dekoration under releasen 

och eventuellt under Utskottspresentationen. InfU har också bestämt att ha ett Secret Santa-event 

tillsammans med SrBK där man får en person att köpa en julklapp åt, och får en julklapp av någon annan. 

Planen är också att försöka få med personer som inte är engagerade i Sektionen. Photographerna håller på 

att redigera bilder från Nollningen, och Världsmästarna har nu tagit över ansvaret för den engelska 

versionen av Orbitalen helt. Det har även diskuterats vad vi ska ha på vårt bord på 

Utskottspresentationen. 

 

Kollegiet 

Inget kollegimöte har ägt rum ännu för denna termin. 

 

 

 



  Protokollmöte 6 
Bilaga 9 (3) 

____ ____ ____ ____ 

 

Kafémästeriet 

Utskottet 

Vi hade lunchmöte där vi diskuterade nollningen och alla var någorlunda nöjda men många höll med om 

att det kan bli lite mycket med både KM-jobb och att vara pHadder samtidigt. Kanske är detta något som 

borde informeras om tidigare så att de som söker är med på att det krävs mycket tid lv 0? Annars behövs 

det i alla fall informeras till joner innan de söker pHadder. Kroken har kommit upp på väggen vid baren så 

att vi kan visa upp sweatshirt, hoodie och en k-kasse även under lunchen. Vi la en ny beställning på mat 

där vi låtit bli att handla in piroger, pasta alfredo och snickers då de inte sålde så bra. Vi höjde priset på 

thai boxarna då jag insåg att inköpspriset låg över 29 kr och vi säljer för 27 kr, så nu är priset satt till 32 kr. 

Jag har mailat ekos källarmästare angående att lägga till påfyllning av diskmedel som del av 

micro/kylskåps-städningen som vi har varannan vecka. Annars har verksamheten flutit på som vanligt.  

 

Vi hade märkespicknick igår vilket gick bra och vi fick sålt många märken. Vi gjorde även en skylt för att 

lättare kunna visa upp märkena vi har för de som står i kön vilket var mycket uppskattat.  

 

Vi har även skjutit lite på inköp av gula sprayflaskor till diskmedel då de var svåra att få tag på. 

 

Kollegiet 

Jag har inte hört något från kollegiet. 

 

Kommando Gul 

Utskottet 

Utskottet har sedan sist arbetat för fullt med Amazing Race-eventet. Planeringen är helt färdig så det är 

bara till att invänta nästa vecka för det mer praktiska arbetet. Vi har också fått in en förfrågan om att hålla 

i ett s.k. Killergame; vi har möte om detta på måndag den 7/10. 

 

Kollegiet 

Kollegiet har träffats en gång mellan PM5 och PM6 men på grund av sjukdom närvarade jag inte. Det 

pratades mest om hur nollningen hade gått för de olika sektionerna och hur Regattaphesten kändes, jag 

har givit input på dessa frågor i efterhand genom Slack. 

 

Mässutskottet 

Utskottet 

Mässutskottet har gått lite på sparlåga under nollningen men i slutet av nollningen så gick farten upp igen 

och alla företag har kontaktats igen samt även en del nya. Detta resulterade i att nu är det 11 signade 

företag och 5 företag som har avtal hos sig som väntas på att signeras, samt 6 företag som är eventuellt 

intresserade. MU har äntligen lite flyt med företagen! Nya MUppdrag som är mer kopplade till KULA 

(jämfört med till exempel tidigare MUppdraget nollningsevent) har delats upp i Logistik, Mat, Design, PR 

och MUs/Roadtrip. MU har också planerat inför utskottsminglet. En KULA hemsida har även 

diskuterats. En mässkontakts (Agnes Bobergs) lillebror har möjlighet att göra hemsidan åt MU mot 

ersättning. En motion för en KULA hemsida (ändring i riktlinje för informationsspridning) har därmed 

skickats in till PM6.  

Kollegiet 

Mässkollegiet hade möte 3 september där det diskuterades bland annat vilka hemsidor olika sektioner har 

till sina mässor, rabatter till företag, sälj och spons. Där ARKADs projektledare berättade att det är bra att 

tänka igenom vilka stora kostnader det kan finnas på mässan tex kaffet i loungen och försöka få de 

sponsrade, om behöver hjälp kan ARKADs projektledare hjälpa till.  
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Näringslivsutskottet 

Utskottet 

Näringslivsutskottet har haft ett planeringsmöte gällande hösten där arbetet har delats upp mellan de olika 

medlemmarna. Flera projekt är på gång där det närmsta är studiebesöket nu på fredag 4/10. Några andra 

exempel är årsavtal, lunchföreläsning, ytterligare ett studiebesök samt ett eget event. I övrigt fungerar allt 

bra och utskottet har redan nu uppnått de allra flesta av sina mål. 

 

Kollegiet 

Kollegiet hade ett möte tisdag 1/10 men då Näringslivsansvarig hade labb till 19 kunde hon inte delta. 

 

pHøset 

Utskottet 

Sedan handlingsstopp för senaste PM har vi fortsatt koordinera nollningen. Generellt har allt gått bra, inga 

stora kriser och både nollor, pHaddrar och vi verkar nöjda. Efter nollningens slut har det varit lite smått 

och gott för oss att ordna med, t.ex. försäljning av biljetter och städning av uppdragsrum. Vi jobbar i 

nuläget på utvärderingar som kommer skickas ut söndagen 6/10 och vi har startat upp arbetet med 

testamentesskrivning ordentligt och har planerat in en kväll där vi gemensamt ska utvärdera delar av vår 

verksamhet. Vi har även satt datum för pHøstack till 30 november.  

 

ØPK 

I ØverpHøskollegiet har vi vi pratat och informerat om situationer som uppstått under nollningen och hur 

dessa kan lösas. Vi har även börjat planera inför överlämning till våra efterträdare och planera tackphest 

för FHØBEN. Till exempler har vi pratat om hur vi lägger upp våra testamenten och pratat om att ha 

gemensam testamentes-skrivningskväll. 

 

Prylmästeriet 

Utskottet 

Sedan senaste protokollmötet har Prylmästeriet hyrt ut Gallien och suttit gallienvärd. Vi har kommit fram 

till hur vi ska kompensera gallienvärdarna och fått igenom en motion om att införa vice-prylmästare. Samt 

planerat inköp av nya inventarier och hyrt ut inventarier till de olika utskotten. 

 

Sexmästeriet 

Utskottet 

Vi har haft eventen/hjälpt till med eventen: 

• Lära känna 

• BacKWarDs 

• AkadEmisK 

• Nollegasque  

• K-sex on the beach 

• Sittning för K67  

• Lagat mat till HT 

 

Just nu planerar vi evenemang såsom: 

• Fine Dining 

• Finsittning till BTD 
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Kollegiet 

Vi har möte varje torsdag, inget särskilt ses mest och snackar lite. För i övrigt planerar vi en 

sittningstävling för alla sexmästerier.  

 

Studiemästeriet 

Utskottet 

Vi har hållit i våra nollningsevent med goda resultat. Studiemästeriet är ett fullt utskott igen! Planeringen 

inför hösten går framåt, bland annat ett till bokbytarbord är inplanerat. Dessutom spännande planer 

tillsammans med en äldre student om Matlab-kvällar.   

 

Kollegiet 

Planerat datum till kick-off och vad vi ska göra.  

 

Studierådet 

Utskottet 

Vi har haft vårt första PM för terminen samt haft två stycken väldigt lyckade nollningsevent. En bake-off 

tillsammans med KG samt en TårtbaKartäFWling tillsammans med skyddsutskotten från F och W. Vi har 

även börjat planera inför hösten vad vi vill ha för event då. Några stycken deltog även på U3 som är 

Utbildningsutskottets Utbildning för Utbildningsbevakare vilket var väldigt trevligt. 

 

Kollegiet  

Det har varit två kollegiemöten sedan förra PM. Det som mest tagits upp har varit tilläggsmeriterna, lite 

om höstens speak-up days samt om hur man ska fixa studentrepresentanter till alla institutionsstyrelser. 

  

Valberedningen 

Utskottet 

Valberedningen har sedan senaste protokollmötet fortsatt arbetet med kravprofiler, intervjufrågor och 

formulär och slutfört allt sådant arbete. Vi har planerat och genomfört vår informationslunch som ska 

hållas den 2/10 och öppningen av formulären den 2/10. Vi har under lunchmöte bestämt vilken 

information vi kommer gå ut med angående höstens val samt hur vi kommer jobba med formulärssvaren. 

Vi har även tryckt Valguiden och hämtat ut den från E-tryck. Vi har även fått in två nya medlemmar och 

är nu fulltaliga i utskottet.  

 

Inspector 

Ingen rapport har inkommit. 

 

Kåren 

Ingen rapport har inkommit.  

 

Revisorerna 

Sedan senaste protokollmötet har Höstterminsmöte 1 varit. Inför detta har Revisorerna pratat en del med 

Styrelsen angående känslor inför mötet och hjälpt till med diverse frågor. Vi har även pratat med Styrelsen 

om budgetar och hur man ska tänka angående tidsbestämda budgetposter som har passerat men inte 

uppfyllts.  

 

Båda Revisorerna hade dessutom motioner till Höstterminsmötet, vilket har tagit upp ganska mycket av 

vår tid. Inför framtiden kommer vi dock fortsätta vara tillgängliga för Styrelsen vid eventuella frågor och 

behov, samt fortsätta arbetet med att granska Sektionens verksamhet. 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 6 
 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1.  Undersöka vilken kontaktperson i 
Styrelsen som är mest lämplig för 
Alumniutksottet och vid 
behov skicka in en proposition 
angående detta till 
Höstterminsmöte 1. 

Protokollmöte 5 Ordförande 2019 Senast på 
protokollmöte 6.  
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_____ _____ _____ _____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 6 
 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1.  Undersöka vilken kontaktperson i 
Styrelsen som är mest lämplig för 
Alumniutksottet och vid 
behov skicka in en proposition 
angående detta till 
Höstterminsmöte 1. 

Protokollmöte 5 Ordförande 2019 Senast på 
protokollmöte 6.  

2.  En uppföljning ska ske utav 
Jubileumskommitténs budget och 
attesträtt. 

Protokollmöte 6 
2019 

Styrelsen 2020 Senast på 
protokollmöte 1 2020. 

 


