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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens åttonde protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17.15 måndagen  

den 16 december 2019 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Protokoll 

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

Biotekniksektionens Styrelses åttonde protokollmöte 
öppnat klockan 17.25. 

   
§ 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, Tilda Fransson, Alma Fahlén Hammar, Jerry 
Guan, Bella Nielsen, Johan Hallbeck, Augusta Jensen, 
Sofie Liljewall, Lisa Lindahl, Anna Grimlund, Ida 
Söderberg, Emelie Jansson, Lina El Manira, Kajsa 
Wahlgren, Felicia Breimer, Daniel Nilsson, Daniel 
Nilsson, Tito Nilsson, Johan Thorsson, Elias Carlsson, 
Johanna Leth, Cecilia Håkansson, Andrea Öhlander, Felix 
Mattsson, Oskar Andersson, Sara Magnusson, Svante 
Herrlin, David Bergman och Alexandra Billett.  
 
Mötet valde att adjungera de ovanstående med 
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. 

   
§ 6. Val av tvenne justerare  Alma Fahlén Hammar och David Bergman kandiderade 

till justerare.  
 
Mötet valde Alma Fahlén Hammar och David 
Bergman till justerare.  

   
§ 7. Anmälan övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 
   
§ 8. Fastställande av dagordning Mötet godkände dagordningen som den låg. 
   
§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) Tova Lindh föredrog protokollet från Styrelsens sjunde 

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

   
§ 10. Avsägelser Sarah Nachemson Ekwall informerade om att hon vill 

avsäga sig sin post som Styrelseledamot med PR-ansvar 
och att hon kommer göra detta officiellt på ett Extrainsatt 
Sektionsmöte. Hon tillade att detta beror på att 
Styrelsemedlemmar endast kan avsäga sig på ett 
Sektionsmöten.  
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§ 11. Fyllnadsval  Kajsa Wahlgren kandiderade till Alumnimästare. 

 
Augusta Jensen kandiderade till Mentorskapskontakt.  
 
Felicia Breimer kandiderade till Mentorskapskontakt.  
 
Alexandra Billett kandiderade till Skyddsmästare. 
 
Lina El Manira kandiderade till Miljösamordnare.  
 
Mötet valde att ta valen till Mentorskapskontakt och 
Miljösamordnare i klump.  
 
Mötet valde Augusta Jensen och Felicia Breimer till 
Mentorskapskontakter 2020 samt Lina El Manira till 
Miljösamordnare 2020. 
 
Mötet valde Kajsa Wahlgren till Alumnimästare 2020.  
 
Mötet valde Alexandra Billett till Skyddsmästare 2020.  

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

Föredragare: Tova Lindh 
Tova Lindh föredrog utläggen enligt bilaga 2.1. 
 
Mötet valde att godkänna utläggen. 

   
 b. Idrottsmästare (Bilaga 2.2) 

Föredragare: Lisa Lindahl 
Lisa Lindahl föredrog utläggen enligt bilaga 2.2. 
 
Mötet valde att godkänna utläggen. 

   
 c. Mässansvarig (Bilaga 2.3) 

Föredragare: Tage Rosenqvist 
Tage Rosenqvist föredrog utläggen enligt bilaga 2.3. 
 
Mötet valde att godkänna utläggen. 

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

från Teknologkåren. Han började med att tacka för den 
trevliga styrelsesittningen som ägt rum och menade att det 
var väldigt trevligt att umgås utanför mötesrummet. Oskar 
Andersson meddelade att Speak Up Days nu är slut och 
att Utbildningsutskottet jobbar på att sammanställa alla 
svar som kom in. Han informerade också om att 
Studentkortet har begärts i konkurs men att det inte 
påverkar Teknologkåren som endast är anslutna till 
Mecenat. Han tillade att om man har några frågor om 
detta kan man kontakta sin nationsexpedition.  
 
Oskar Andersson meddelade att det har startats 
arbetsgrupper för Teknologkårens verksamhetsplan samt 
budget för verksamhetsåret 20/21. Han tillade att om man 
är mer intresserad och vill vara med och avgöra hur dessa 
resurser ska användas kan man höra av sig till 
Kårordförande eller Generalsekreteraren. Oskar 
Andersson informerade också om att det finns två lediga 
platser i Kårstyrelsen och om man är intresserad att söka 
eller vill veta mer kan man höra av sig till honom eller till 
Valberedningen. Han tillade att posterna skulle tillsättas på 
fyllnadsval och att man då skulle sitta fram till sommaren. 
Han meddelade även att det nu finns gamla märken till 
ouverallen som går att köpa i expeditionen samt att 
pengarna går till musikhjälpen.  
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Oskar Andersson informerade om att detta är det sista 
mötet som Kårrepresentant för honom. Han tackade för 
mycket gott fika och bra umgänge. Oskar Andersson sade 
att det alltid har varit trevligt att komma på mötena samt 
att han önskade den gamla Styrelsen lycka till i framtiden 
och den nya Styrelsen lycka till inför det kommande året. 
Han tillade att Kåren kommer skicka ut en 
sammanfattning av de beslut som har tagits inom 
organisationen till den nya Styrelsen i början av nästa år.  
 
Tova Lindh meddelade att det har varit kul att ha både 
Oskar Andersson och Nicolas Munke Cilano som 
Kårkontakter på mötena under terminen.  
 
Hanna Sjöman meddelade att under Speak Up Days som 
Oskar Andersson tidigare nämnde, skulle den sektionen 
med högst svarsfrekvens få ett pris. Hon tillade att K-
sektionen var den vinnande sektionen och att vi fått en 
liten pokal som i framtiden kommer stå i troféskåpet.  

 Kajsa Wahlgren, Augusta Jensen, 
Felicia Breimer, Sara Magnusson och 
Lina El Manira lämnade mötet 
klockan 17.47.  
 

 

§ 14.  Information angående Ekonomisk 
statusrapport (Bilaga 3) 
Föredragare: Stephanie Laurent-Hedlund 

Stephanie Laurent-Hedlund föredrog 
informationspunkten enligt bilaga 3. 

   
§ 15.  Information angående Styrelsens 

fjärde Visionära möte (Bilaga 4) 
Föredragare: Sofie Ekelund och Stephanie 
Laurent-Hedlund 

Sofie Ekelund och Stephanie Laurent-Hedlund föredrog 
informationspunkten enligt bilaga 4. 

  
Sarah Nachemson Ekwall lämnade 
mötet klockan 18.01.  
 

 

§ 16. Motion angående Uppdatering av 
Riktlinje för Informationsspridning 
(Bilaga 5) 
Föredragare: Sofie Ekelund 

Sofie Ekelund föredrog motionen enligt bilaga 5.  
 
Sofie Liljewall frågade om det under året har framkommit 
från utskotten att detta är något som har saknats. Sofie 
Ekelund svarade att det främst är under nollningen från 
pHøset, men att det skulle vara konstigt att skapa en 
jobbargrupp som endast är aktiv i två månader.  Hon 
tillade att det kan komma upp evenemang under året där 
det behövs hjälp, ett exempel på detta är Tacktiviteten 
som Styrelsen precis anordnade. Sofie Ekelund sade att 
det också kan vara ett bra sätt att få fler äldre studenter 
som kanske inte vill ha en hel funktionärspost att vara 
engagerade på Sektionen. 
 
Tova Lindh meddelade att hon själv har jobbat en del med 
Studerandeskyddsombuden men Likabehandlingsansvar 
för att inkludera äldre studenter mer. Hon tillade att denna 
jobbargrupp har kommit upp som ett bra alternativ om 
man exempelvis åker på utbyte och inte vill ha en 
funktionärspost under ett helt år. Tova Lindh sade att det 
är ett sätt för de som inte känt sig involverade i Sektionen 
att få testa på att engagera sig lite. Hon tillade att en del 
som jobbade under nollningen hade inte varit så aktiva 
innan men var ändå sugna på att vara med där.   
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Linnea Gustafsson frågade om det ska vara en öppen eller 
hemlig grupp. Sofie Ekelund svarade att man troligen 
kommer få ansöka om att vara med i gruppen. 
 
Sofie Liljewall sade att hon inser att efterfrågan finns och 
att det kan utnyttjas under nollningen. Hon menade att det 
dock känns som lite falsk marknadsföring att ha gruppen 
igång under hela året då exempelvis Sexmästeriet jobbar 
själva under deras event. Sofie Liljewall ansåg att 
efterfrågan inte har varit så stor från utskotten som det ser 
ut nu och att man inte vill ge för stora förhoppningar. 
Hon frågade om det har tänkts något på hur detta ska 
förmedlas till medlemmarna i jobbargruppen. Hanna 
Sjöman svarade att tanken är att man får informera från 
början att det inte finns någon garanti att få jobba. Hon 
tillade att om denna grupp skapas så kanske utskott som 
exempelvis Studiemästeriet kan upptäcka att de skulle vilja 
ta in någon extra jobbare under deras event. Hon sade att 
man kan se det som en chans för utskotten att kunna göra 
mer saker under året.  
 
Tage Rosenqvist menade att det troligen kommer vara de 
mindre utskotten som vill hålla större evenemang som 
kommer be om hjälp. Han tillade att exempelvis 
Mässutskottet ofta behöver ta in hjälp under KULA och 
att även om det inte kommer vara jättestora arbetspass 
ansåg han att efterfrågan finns.  
 
Sofie Ekelund ansåg att det är många i utskotten som är 
taggade men också de som är väldigt stressade. Hon tillade 
att en förhoppning med jobbargruppen är att några 
utskottsmedlemmar kanske kan känna att de kan lägga en 
extra kväll på att plugga om de kan ta in extra hjälp.  
 
Tova Lindh informerade om att det för rätt många år 
sedan fanns något som kallades för praktikplats på 
Sektionen och att denna grupp skulle kunna liknas vid 
detta genom att man får testa på lite olika pass.  
 
Linnea Gustafsson meddelade att de som jobbade under 
nollningen främst var äldre studenter eller personer som 
inte var redo att ha en funktionärsost på Sektionen. Hon 
tillade att dessa verkade tycka att det var kul och att det 
var uppskattat. Linnea Gustafsson sade att även de som 
jobbade under Bioteknikdagarna verkade tycka det var 
roligt men hon höll med om att man får tänka på hur det 
marknadsförs.  
 
Axel Andreasson sade att det först kommer bli som ett 
uppstartsår och att man då kommer få jobba mycket med 
vilken information som går ut. Han tillade att man också 
kommer få arbeta med hur man tackar de som jobbar så 
att de får ut något av det.  
 
David Bergman frågade om det har tänkts något på hur 
man gör om det endast behövs två jobbare men flera 
personer anmäler sitt intresse och hur man då väljer vilka 
som får jobba. Sofie Ekelund svarade att det inte är något 
Styrelsen har diskuterat men hon själv ansåg att det känns 
mest rättvist att de som anmäler sig först får jobba. Axel 
Andreasson menade att det kan vara bra att inte nämna 
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det i Riktlinjen eftersom det då skapar mer flexibilitet för 
de som sköter gruppen. 
 
Mötet valde att bifalla motionen.  

 Svante Herrlin lämnade mötet klockan 
18.11. 
 

 

§ 17. Motion angående Uppdatering av 
Riktlinje för Informationsspridning 
(Bilaga 6) 
Föredragare: Gabrielle Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabrielle Johansson föredrog motionen enligt bilaga 6. 
 
Sofie Ekelund frågade hur det är tänkt när det i första att-
satsen skrivs att Sektionen har ett officiellt 
Instagramkonto, och vad det kommer innebära för de 
andra kontona som inte är officiella på samma sätt. 
Gabrielle Johansson svarade att det eventuellt är ordvalet 
som man kan reagera på. Hon tillade att de andra kontona 
kommer vara kopplade till Sektionen men att det tydligt 
ska framgå vilket utskottet som driver kontot. Sofie 
Ekelund frågade om det kommer stå att utskottet är inom 
K-sektionen. Gabrielle Johansson svarade att det ska stå 
på kontot.  
 
Hanna Sjöman frågade om motionärerna har kollat något 
på hur M-sektionen har gjort på sin Instagram där de 
använder sig utav händelser som kan sparas. Hon tillade 
att man eventuellt skulle kunna testa något liknande på K-
sektionens Instagram. Gabrielle Johansson svarade att 
som hon har förstått det används det mer för event som 
anordnas vilket är en kul idé. Hon tillade att tanken med 
denna motion dock är att utskotten ska kunna dela med 
sig utav sin verksamhet enklare och att de inte ska behöva 
gå via Cyberutskottet eller utskottsledaren. Hon tillade att 
det också ger en chans till att få känna ett större ansvar 
med förslaget i motionen. 
 
Bella Nielsen sade att på M-sektionen har man även 
tillåtelse till att ha egna utskottskonton och att det är 
precis som Gabrielle Johansson sade att händelserna mer 
är till för evenemang och inte för utskotten. 
 
Tova Lindh sade att som ansvarig utgivare kan det kännas 
lite jobbigt med GDPR och att det redan känns lite 
problematiskt med Sektionens konto. Hon tillade att även 
ett foto kan räknas som en personuppgift och hon frågade 
om det finns någon tanke till hur man ska göra så alla vet 
vart man vänder sig om man vill att en bild tas bort. 
Gabrielle Johansson svarade att det nog kan delegeras till 
Cyberutskottet och att det inte känns som att ansvarig 
utgivare ska behöva ha ansvar för sociala medier. Hon 
tillade att det kan stå i biografin hur man ska gå till väga 
om man vill få ett foto nedtaget eller liknande. 
 
David Bergman frågade om tanken är att viktig 
information fortfarande ska spridas på det officiella kontot 
så att inget missas, och om det mest kommer vara rolig 
information på utskottens konton. Gabrielle Johansson 
svarade att utskottens konton inte ska ersätta befintliga 
kanaler utan att information om evenemang och liknande 
ska ske via Sektionens officiella konto. Hon tillade att ett 
Instagramkonto som endast finns 12 månader troligen inte 
kommer få samma genomslag som det officiella kontot, 
alltså bör information finnas på båda kontona.  
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Sofie Liljewall sade att angående att använda händelser så 
tappar man det interaktiva då man inte kan lägga en 
kommentar eller gilla på samma sätt. Hon tillade att det 
inom pHøsen är tradition att man följer och kommenterar 
varandras konton vilket man tappar om det endast är 
händelser. 
 
Tage Rosenqvist frågade om Instagram har någon 
funktion likt den som finns på Facebook där man på en 
bild direkt kan rapportera om man inte gillar den. Bella 
Nielsen svarade att det finns och att man då bland annat 
får ange anledningen till att man inte tycker om bilden och 
sen går informationen till Instagram. Ida Söderberg tillade 
att den som äger kontot också får en notis om detta görs.   
 
Sofie Liljewall ansåg att man inte brukar lägga ut bilder på 
folk utan att fråga. Sofie Ekelund sade att det sker ganska 
ofta på Sektionen. Sofie Liljewall menade att om man har 
6 personer i ett utskott är troligen alla med på att det läggs 
ut bilder och att man får hantera det med sunt förnuft.  
 
Linnea Gustafsson sade att angående 
informationsspridning är tanken inte att man ska behöva 
följa massa utskott för att få viktig information. Hon 
tillade att det mer ska vara en rolig chans för utskotten att 
visa deras verksamhet. 
 
Hanna Sjöman frågade vad skillnaden är mellan att 
kommentera ett konto som privatperson jämfört med att 
göra det som pHøset. Sofie Liljewall svarade att som det 
ser ut idag har alla andra pHøs förutom K-sektionens en 
egen Instagram. Hon tillade att man kan vara med som 
privatperson också men att det kan vara kul för de andra 
pHøsen att se vad som sker på K-sektionen eftersom man 
har mycket att dela med sig utav. Sofie Liljewall menade 
att det också kan vara roligare att få positiva kommentarer 
utav andra pHøs jämfört med att få det från 
privatpersoner.  
 
Tova Lindh frågade om det angående GDPR har tänkts på 
vem som ska vara ansvarig och hur det ska skötas om en 
bild ska tas bort. Linnea Gustafsson svarade att 
motionärerna inte tänkt på det speciellt mycket eftersom 
hon själv under året som utskottsledare inte har upplevt 
det som ett problem för det officiella kontot. Hon tillade 
att det inte känns som något som borde vara hindrande 
för att starta kontona men att det borde tänkas över mer.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund ansåg att bakgrunden i 
motionen är väldigt relevant men att det är mycket som 
inte tas med i att-satserna, exempelvis konsekvenserna om 
det inte sköts. Hon frågade om motionärerna har några 
tankar kring detta. Gabrielle Johansson svarade att mycket 
kändes relevant för Cyberutskottet och att de inte visste 
hur mycket de ville åligga Cyberutskottet i frågan. Linnea 
Gustafsson svarade att det känns som att Styrelsen 2020 
och Cyberutskottet 2020 borde sätta sig ned tillsammans 
och bestämma hur det ska skötas.  
 
Gabrielle Johansson frågade vart man ska rikta sig i 
dagsläget om man vill ta ned en bild. Hon ansåg att det 
inte framkommer så bra på Sektionens Instagram som det 
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är i dagsläget då det på kontot endast står Sektionens 
namn och hemsida. Tova Lindh svarade att det är precis 
som Gabrielle Johansson nämner att det inte framkommer 
bra på Sektionens Instagram och att det är därför det bör 
läggas till något om det.  
 
Gabrielle Johansson menade att det kommer bli upp till 
varje utskott att skaffa ett eget konto om intresset finns 
och att det inte kommer märkas om endast tre utskott 
väljer att skaffa ett konto. Hon tillade att om man istället 
skulle använda sig utav händelser kan det bli pressande för 
utskotten att skaffa en egen händelse då det skulle se lite 
konstigt ut om endast några utskott använde detta.  
 
Sofie Liljewall ansåg att om man vill ta bort en bild från 
kontot kan man alltid skicka ett direktmeddelande och att 
man inte behöver göra det svårare än så.  
 
Bella Nielsen menade att GDPR borde vara ett problem 
som finns hos fler sektioner och att man kanske kan kolla 
runt lite hur andra gör. Tova Lindh meddelade att det har 
diskuterats på Ordförandekollegiet och där har ingen 
riktigt vetat hur det ska hanteras, samt att de också 
diskuterat kring att när ett Instagramkonto väl har skapats 
är det svårt att stänga ned. Hon tillade att om kontona 
startas upp vill hon att det ska vara ett genomtänkt beslut 
så att konton inte ska behöva stängas ned under året. 
 
Sofie Liljewall frågade om andra sektioner upplevt att 
utskottskonton varit ett stort problem och i vilket 
avseende. Tova Lindh svarade att det varit en del problem 
med olämpliga bilder man inte vill stå bakom. Sofie 
Liljewall frågade om det har påverkat verksamheten och 
sponssökning. Tova Lindh svarade att de stora problemen 
har exempelvis varit då folk lagt upp bilder från fester som 
ägt rum på ställen man inte får festa på.   
 
Bella Nielsen ansåg att utskott som vill lägga upp många 
bilder kommer inte vilja göra alla dessa inlägg på det 
officiella kontot då man inte vill ta mer plats på Sektionens 
kanaler än man redan gör. Bella Nielsen menade att 
utskottens konton kan användas för att ge en bättre 
inblick i utskottets arbete vilket är bra för de som vill söka 
till poster i framtiden. Hon tillade att det också ger en 
större transparens och att de som inte är intresserade och 
endast vill ha viktig information kan följa Sektionens 
officiella konto. 
 
Tova Lindh informerade att hon kommer yrka på att 
ändra till att uppstarten av kontot ska ske tillsammans med 
Cyberutskottet, istället för det bör ske. Hon tillade att hon 
också vill lägga till att om ett utskottskonto skapas ska det 
finnas med i biografin vem som är ansvarig för kontot 
samt kontaktuppgifter till den ansvariga.  
 
Bella Nielsen ansåg att Sektionen kan utvärdera och göra 
om Riktlinjen igen om det skulle visa sig att olämpliga 
saker läggs upp. Hon tillade att det troligen inte kommer 
vara samma problem på K-sektionen eftersom det inte är 
samma kultur som på andra sektioner. Bella Nielsen sade 
också att hon själv upplevt att det fungerat bra med 



  Protokollmöte 8 
.                   Protokoll (8) 

 

  ____ ____ ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pHaddergruppernas Instagramkonton och att det inte 
finns något som tyder på att det inte skulle fungera. 
 
David Bergman menade att man ska lite på 
utskottsledarna men att det också är viktigt att ha tydliga 
förväntningar och diskussioner redan i början för vad man 
får lägga upp och vad som sker om det missköts. Han 
tillade att han själv i egenskap av nästa års Ordförande kan 
arbeta ihop något med nästa års Cybermästare så att det är 
tydligt vad som gäller. Han tillade att det dock kan vara 
bra att ha med något i Riktlinjen för vad som händer om 
ett utskott inte sköter sig.  
 
Oskar Andersson meddelade att om man är osäker på 
något gällande GDPR kan man alltid höra av sig till 
Generalsekreteraren eller Informationsansvarig på Kåren 
då de båda är väldigt insatta i frågan. 
 
Tage Rosenqvist ansåg att det är bra att en ordentlig 
motion skickas in i frågan eftersom intresset länge har 
funnits. Han tillade att oavsett om Ordförande kanske inte 
har det fullt lagliga ansvaret så känner denne troligen ett 
moraliskt ansvar för det Sektionen publicerar.   
 
Tage Rosenqvist ansåg att en risk med att låta utskotten 
starta egna Instagramkonton är att de utskott som många 
vill följa mestadels kommer lägga upp saker på sina egna 
konton. Han tillade att det då kanske inte blir så kul att 
följa Sektionens officiella konto om det endast blir utskott 
som Styrelsen som lägger upp bilder där från möten och 
liknande. 
 
Sofie Ekelund höll med Tage Rosenqvist om att 
Ordförande troligen kommer känna ett moraliskt ansvar 
och att det kommer öka arbetsbelastningen väldigt mycket 
om denne ska ha koll på flera konton. Hon tillade att en 
fördel med händelser är att det smalnar av antalet konton 
att kolla igenom. Sofie Ekelund sade att hon dock skulle 
vilja höra lite åsikter från nästa års Styrelse för vad de 
tänker kring motionen då det trots allt är dessa som 
kommer sitta på ansvaret. Sofie Ekelund sade att hon 
också skulle vilja ändra i motionen på de ställen som det 
står bör till att det skulle stå ska, samt att eventuellt lägga 
till något om att kontot stängs ned för året om det 
missköts.  
 
David Bergman meddelade att det har diskuterats en del 
kring att det kommer vara mycket att hålla koll på. Han 
menade att nu när det har införts ett Cyberutskott 
kommer troligen de också kunna hålla lite koll och skriva 
till Ordförande om de skulle se något olämpligt. Han 
tillade att på detta sätt kanske han själv inte behöver hålla 
koll hela tiden. David Bergman sade att man också bör lita 
på utskottsledarna och om någon sedan skulle missköta 
det får man hålla lite mer noggrann koll.   
 
Sofie Ekelund sade att som hon själv tolkat det kommer 
Cyberutskottet ha ett ansvar för Instagram men inte för 
alla utskottens konton. Hon tillade att det är viktigt att 
vara medveten om att utskottens konton inte är något som 
Cyberutskottet måste ta hand om.  
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David Bergman sade att det då blir upp till Ordförande att 
följa alla utskott och hålla kolla men att andra troligen 
kommer säga till om det läggs upp något olämpligt. Han 
tillade att man också skulle kunna uppdatera åliggandena 
efter hur det fungerar och att det blir något som får 
utvärderas efter ett tag.  
 
Ida Söderberg sade att som Cybermästare 2020 tycker hon 
själv att Cyberutskottet ska ha mer ansvar. Hon tillade att 
det troligen inte kommer finnas ett intresse från alla 
utskott att starta upp ett eget konto vilket kommer 
innebära att det endast kommer vara några extra konton 
att hålla koll på.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund ansåg att det är väldigt kul att 
Cyberutskottet är taggade på att ta på sig mer ansvar men 
att det är viktigt att det inte blir för mycket för 
Cybermästaren. Hon tillade att i slutändan är det Styrelsen 
som kommer stå för det som publiceras utåt och om 
någon ska kontaktas och svara på frågor angående 
olämpligt material så är det Ordförande. Stephanie 
Laurent-Hedlund sade att detta gör att för mycket inte bör 
delegeras bort och det är värt att tänka på att 
Cyberutskottet ska göra mycket mer än bara fixa med 
Instagram. Hon menade också att det finns en poäng med 
att lägga till vad som händer om någon missköter sig då 
det kommer underlätta om ett konto skulle behöva stängas 
ned.  
 
Axel Andreasson ansåg att det är en välskriven motion 
och att det är bra att lägga till de åsikter som framförts 
under punkten. Han tillade att i det hela stora öppnar det 
upp många möjligheter för Sektionen.  
 
Linnea Gustafsson menade att det skulle vara kul om 
Cyberutskottet kunde jobba med att göra Sektionens 
Instagram mer professionell, och att då lite mer roliga 
inlägg kan hamna på utskottens konton. Hon tillade att det 
också är bra att Styrelsen som har suttit ett år och har ett 
annorlunda perspektiv lägger till sina åsikter till motionen.  
 
Hanna Sjöman ansåg att det finns en risk att utskottens 
konton konkurrerar ut det officiella kontot. Hon tillade att 
exempelvis phøset 2019 på E-sektionen har fått en 
tredjedel av antalet följare som är på deras officiella konto 
under bara ett år.  
 
Linnea Gustafsson menade att det inte bör kunna 
konkurrera med Sektionens officiella konto eftersom 
utskottens konton inte kommer användas för primär 
informationsspridning. 
 
Hanna Sjöman menade att som det ser ut idag används 
inte Sektionens Instagram för konkret information utan 
det brukar vara mer roliga inlägg. Hon tillade att det kan 
bli ett problem om endast utskott som inte lägger ut inlägg 
så ofta blir kvar på det officiella kontot.  
 
Bella Nielsen sade att man aldrig kommer kunna styra vem 
som följer vilket konto och hon ansåg att utskottens 
konton inte kommer kunna ersätta Sektionens officiella. 
Hon sade även att med de visioner som Cyberutskottet 
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verkar ha så kan det officiella kontot istället växa åt ett 
annat håll jämfört med utskottens konton. Bella Nielsen 
ansåg att angående exemplet med E-sektionen är det 
fortfarande bara en tredjedel av antalet följare som också 
är på utskottets konto vilket inte är så mycket i helheten. 
 
Sofie Ekelund ansåg att man troligen kan skippa 
konkurrensen om det officiella kontot används till 
informationsspridning, samt att man då kan uppmuntra 
utskottsledarna till att använda det officiella kontot också.  
 
Elias Carlsson ansåg att motionen mer är till för att gynna 
alla olika utskott då det skulle kunna bli en jämnare 
spridning för hur mycket man syns på det officiella 
kontot. Han tillade att man troligen inte kommer avfölja 
Sektionens konto bara för att man följer ett utskotts 
konto.  
 
Tova Lindh sade att den Instagram som Sektionen har nu 
inte är till för informationsspridning eftersom information 
även ska ut på sidor som Bonsai Campus och Facebook. 
Hon tillade att den information som man vill få ut då ska 
gå ut på flera kanaler vilket är viktigt att komma ihåg. 
 
Tova Lindh meddelade att hon i sitt yrkande kommer 
lägga till att Styrelsen ska få vara med och bestämma vid 
uppstart av ett utskottskonto samt att kontot ska kunna 
stängas ned. Hon tillade att detta är grundat i att 
Ordförande lätt ska kunna veta vad som sker på 
Sektionen.  
 
Tova Lindh yrkade på 
 
att i den första att-satsen ta bort det överstrukna och lägga 
till det gulmarkerade: 
 
Sektionen har ett officiellt Instagramkonto, 
@ksektionentlth. Sektionens utskott får skapa egna 
Instagramkonton kopplade till Sektionen om intresse 
finns. Uppstart av dessa bör ska ske i samråd med 
Styrelsen och Cyberutskottet och användning måste ske i 
enlighet med Sektionens riktlinjer. Utskotts 
Instagramkonton bör ej användas för primär 
informationsspridning utan som ett komplement till 
befintliga kanaler. 
 
Utskotts Instagramkonton är temporära, utskott som 
startar Instagramkonton förbinder sig att även avsluta dem 
innan funktionärsårets slut. Alla konton ska vara öppna 
och lämpligt namngivna så att utskottstillhörighet tydligt 
framgår. Alla inlägg bör förmedla en representativ bild av 
Sektionens verksamhet och värderingar. 
 
Om ett utskottskonto skapas ska det i biografin 
(beskrivningen av kontot) finnas vilken post som ansvarar 
för kontot och kontaktuppgift till denne och hur man går 
till väga om man vill ha en bild borttagen. Alla bilder som 
begärs borttagna ska tas bort. Om Styrelsen eller 
Cybermästaren anser att ett utskottskonto missköts ska 
diskussion tas med utskottet och om Styrelsen eller 
Cybermästaren så anser ska kontot stängas ner 
omedelbart. 
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Daniel Nilsson lämnade mötet 
klockan 19.01.  

 
och  
 
att i den andra att-satsen lägga till det gulmarkerade: 
 
Cybermästaren ansvarar för att hålla reda på lösenorden 
till Sektionens Sociala medier samt hemsidan. 
Utskottledare ansvarar för att hålla reda på lösenordet till 
utskottets eventuella Instagramkonto. Ordförande ska i 
egenskap av ansvarig utgivare ha tillgång till alla lösenord. 
För utskotts Instagramkonton ska även Cybermästaren ha 
tillgång till alla lösenord. Informationsmästaren ska se till 
att alla lösenord ändras direkt i början av verksamhetsåret, 
samt att de som ska ha tillgång till lösenorden får det. Om 
obehöriga får tillgång till lösenorden ansvarar 
Cybermästaren för att dessa byts omgående. 
 
 
Stephanie Laurent-Hedlund frågade om tanken är att bara 
utskott ska kunna starta konton och inte projektgrupper. 
Linnea Gustafsson svarade att som det står nu är det 
endast utskott. Bella Nielsen ansåg att om detta förslag går 
igenom kan det i framtiden kanske bli lättare för 
projektgrupper att söka om att starta upp en Instagram. 
Hon tillade att det då kommer finnas något att bygga 
förslaget på.  
 
Tage Rosenqvist ansåg att med den entusiasm som finns 
hos utskottsledarna samt med de yrkanden som kommit in 
så känns det väldigt bra.  
 
Sofie Ekelund sade att om någon mer i Styrelsen 2020 har 
en tanke kring motionen får de gärna säga den nu 
eftersom det trots allt kommer hamna på deras år. Johan 
Thorsson sade att han som Styrelseledamot i nästa års 
Styrelsen tycker att de åsikter som David Bergman har 
tagit upp är något han instämmer med.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund sade att eftersom det endast 
gäller en Riktlinje kan man också ta upp frågan igen på ett 
protokollmöte. Hon tillade att hon själv inte hade någon 
insikt i vilket ansvar man skulle känna när man väl gått på 
posten i Styrelsen. 
 
Motionärerna jämkade sig med Styrelsen.  
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

 Stephanie Laurent-Hedlund yrkade på  
 
att ta paus med ämnandet att återuppta 
mötet efter 5 minuter. 
 
Mötet valde att bifalla Stephanie 
Laurent-Hedlunds yrkande.  
 
Mötet ajournerades klockan 19.09. 
 
Bella Nielsen, Felix Mattson, Emelie 
Jansson, Tito Nilsson och Johan 
Thorsson lämnade mötet under 
pausen.  
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Mötet återupptogs klockan 19.19. 
 

§ 18. Motion angående Äskning från 
Medaljfonden (Bilaga 7) 
Föredragare: Axel Andreasson 

Axel Andreasson föredrog motionen enligt bilaga 7.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund sade att det i början av året 
var mycket prat kring att göra om medaljsystemet och att 
man eventuellt skulle hänga på fler plakat på medaljen. 
Hon frågade hur Ceremoniutskottet 2020 tänker kring 
detta. Axel Andreasson svarade att han har haft möte med 
både Ceremonimästaren som suttit i början av detta år 
samt nästa års mästare och att de diskuterat just detta. Han 
tillade att idén presenterades för Ceremonimästaren 2020 
som själv varit inne på samma spår och att systemet då 
skulle utgå från de medaljer som redan existerar. Axel 
Andreasson förtydligade att de medaljer som ska köpas in 
fortfarande kommer behövas och att man sedan skulle 
hänga på nya plattor på dessa. 
 
Tage Rosenqvist frågade hur länge de nya medaljerna 
beräknas räcka. Axel Andreasson svarade att de beräknas 
räcka i fem år om medaljerna delas ut i samma takt som 
detta år. Han tillade att han inte ville lägga en allt för stor 
beställning utifall något skulle ändras.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund frågade om man eventuellt 
bör specificera vilket år som medaljerna ska köpas in och 
om tanken är att det ska redovisas nästa år men att 
pengarna ska lyftas detta år eller nästa. Axel Andreasson 
svarade att det skulle kunna specificeras som 
Ceremoniutskottet 2019 eftersom han tänkt lägga 
beställningen under kvällen.  
 
Stephanie Laurent-Hedlund frågade varför det ska 
redovisas på Protokollmöte 4 då det är ganska lång tid dit. 
Axel Andreasson svarade att det ska redovisas senast på 
Protokollmöte 4 och att detta är satt som sista 
redovisningstillfälle utifall det skulle strula med 
beställningen.  
 
Axel Andreasson frågade om mötet tycker att det bör 
ändras så att det specificeras att det är Ceremoniutskottet 
2019 som får lyfta pengarna. Stephanie Laurent-Hedlund 
svarade att det kan vara bra att veta om pengarna ska 
lyftas under detta år eller nästa. Tova Lindh menade att 
man kan sätta att det är Ceremoniutskottet 2019 som får 
lyfta pengarna, men att man kan lägga till att de får lyftas 
fram till ett visst datum nästa år utifall det skulle bli 
tidsbrist. 
 
Tage Rosenqvist påpekade att detta kommer innebära att 
medaljerna kommer se ut som de alltid har gjort och att 
man lite ger upp på chansen att göra om designen.  
 
Hanna Sjöman ansåg att det kan verka tråkigt att ha 
samma design men om det inte köps in några medaljer kan 
vi riskera att medaljerna tar slut. Hon tillade att det då blir 
väldigt tråkigt för de som inte får en medalj på 
Kalibreringen.  
 
Sofie Ekelund menade att enligt hennes uppfattning har 
Ceremoniutskottet mer varit inne på att bygga på de 
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befintliga medaljerna med plakat och inte göra om 
designen helt.  
 
Andrea Öhlander sade att det eventuellt kommer finnas 
möjligheter till att designa en medalj till jubiléet nästa år 
också, vilket kommer innebära en chans till att vara kreativ 
med medaljdesign.    
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  

 Jerry Guan lämnande mötet klockan 
19.31. 
 

 

§ 19. Utvärdering av Verksamhetsplaner 
och Budgetar. 

Tova Lindh informerade att enligt Riktlinje för 
Verksamhetsplaner ska en utvärdering skickas in till det 
sista protokollmötet för året. Hon tillade att Styrelsen även 
bad utskottsledarna att skicka in en utvärdering för 
utskottets budget detta år eftersom det kan underlätta för 
nästa års utskottsledare. Tova Lindh sade att då det 
förväntas att folk har läst handlingarna kommer 
utvärderingarna inte läsas upp, men att om någon har ett 
tillägg eller frågor får man gärna ställa dessa.  
 
Johan Hallbeck sade att han uttryck sig lite dumt i sin 
utvärdering då det på några budgetposter står att det 
saknas kvitton. Han tillade att det han menade med detta 
var inte att kvittona kommit bort utan endast att de inte 
lämnats in ännu.   
 
Tova Lindh informerade om att hon kommer använda 
detta som grund när verksamhetsberättelsen för Sektionen 
skrivs till Vårterminsmötet. Hon tillade att det därför är 
bra om hon får in uppdaterade versioner om något har 
ändrats.  

   
 a. Sektionen (Bilaga 8.1)  
   
 b. Styrelsen (Bilaga 8.2)  
   
 c. Alumniutskottet (Bilaga 8.3)  
   
 d. Bioteknikansvariga (Bilaga 8.4)  
   
 e. Ceremoniutskottet (Bilaga 8.5)  
   
 f. Idrottsutskottet (Bilaga 8.6)  
   
 g. Informationsutskottet (Bilaga 8.7)  
   
 h. Kafémästeriet (Bilaga 8.8)  
   
 i. Kommando Gul (Bilaga 8.9)  
   
 j. Mässutskottet (Bilaga 8.10)  
   
 k. Näringslivsutskottet (Bilaga 8.11)  
   
 l.  pHøset (Bilaga 8.12)  
   
 m. Prylmästeriet (Bilaga 8.13)  
   
 n. Sexmästeriet (Bilaga 8.14)  
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 o. Studiemästeriet (Bilaga 8.15)  
   
 p. Studierådet (Bilaga 8.16)  
   
 q. Valberedningen (Bilaga 8.17)  
   
§ 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  Inga övriga frågor anmäldes. 
   
§ 22.  Beslutsuppföljning (Bilaga 10.1) Mötet valde att lämna beslutsuppföljningen utan 

åtgärd. 
   
§ 23.  Nästa Styrelsemöte Tova Lindh informerade att detta är sista Protokollmötet 

som Styrelsen 2019 håller i. Hon tillade att det är upp till 
Styrelsen 2020 att sätta datum för nästa Protokollmöte 
och att de kommer skicka ut en kallelse.  

   
§ 24.  OFMA Ordförande Tova Lindh förklarade Kemi- och 

Bioteknikstyrelsens åttonde protokollmöte avslutat 
klockan 19.39.  
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_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Tova Lindh    Gabriella Andersson   
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Alma Fahlén Hammar   David Bergman  
Justerare     Justerare 
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Information angående 

Styrelsens fjärde Visionära möte 

Protokollmöte 8 2019 
   

 

 

Bakgrund 

Styrelsen hade den 1a december 2019 sitt tredje Visionära möte (hädanefter kallat VM) och här är en 

sammanfattning om vad som diskuterades samt hur detta skall uppföljas. 

 

● Jobbarpool för Sektionsverksamheten 

o Bakgrund 

Under nollningen 2019 fanns det en jobbarpool med tanken att fler skulle kunna få chansen att 

engagera sig i nollningen. Trots att denna inte hunnit bli utförligt utvärderad är det något 

som Styrelsen tidigare diskuterat att skapa för hela Sektionen som alla utskott och 

projektgrupper i sådana fall hade kunnat ta del av. Tanken är att skapa en Facebook-

grupp där alla som har utav intresse att jobba på något/några evenemang kan gå med i, 

och där alla utskott därmed har chans att fixa mer hjälp till evenemang som hade behövt 

det. Gruppen hade varit en bra plattform för folk som exempelvis vill testa på att jobba 

på några Sektionsengagemang utan att ha en funktionärspost, som åker iväg på utbyte ett 

halvår eller helt enkelt bara vill vara engagerad på ett litet hörn, vilket ofta gäller en del 

studenter i högre årskurser. 

 

o Diskussion 

E-sektionen har ett liknande system av det vi ville skapa, så det planerar Styrelsen att kolla lite 

mer på. Det som senare blev en stor huvudpunkt var att det behövdes ett system för att 

tacka de som jobbat, likt tack-systemen på nationer. Det fanns en tanke på att man hade 

kunnat jobba ihop poäng för att få gå på några av sittningarna som är under året. 

Problem kan då uppstå då det ofta är platsbrist på många av evenemangangen på K-

sektionen och att man inte vill belasta andra utskott med än andra (ex. om detta hade 

berört Sexmästeriets sittningar). En tanke var därför att hålla tacken mer centralt och att 

detta går från Styrelsens budget så att det inte belastar andra utskott. Ett exempel hade 

varit kaffekort, presentkort i KM eller matbiljetter till Puben Puben. För att vidare hålla 

reda på hur många poäng de jobbande hade dragit in hade det kunnat finnas ett excel-

dokument i nämnddriven som Styrelseledamot med Eventansvar skulle kunna ha lite 

extra ansvar över.  

 

o Hur ska detta behandlas nu? 

Styrelsen ska kolla med Kåren ifall det finns möjlighet att skaffa matbiljetter till Puben Puben. 

 Det kommer skickas in en motion till nästkommande PM om att skapa en 

Facebookgrupp tillägnat åt “jobbare” på K-sektionen.  
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● Utvärdera arbetsbelastningen i alla utskott och eventuellt skapa fler funktionärsposter 

o Bakgrund 

De senaste två åren har ett stort söktryck på poster såsom pHøs och IdrU-jon uppfattats 

samtidigt som det i pHøsets fall är en tung arbetsbörda på denna post och att det även i 

IdrU’s fall finns mycket potential för utveckling. I pHøset delar man vanligtvis upp 

arbetet i ansvarsområden där det under de senaste åren funnits fler områden än personer 

i gruppen, vilket lett till att en person behövt ansvara för flera områden. IdrU är ett 

utskott som i nuläget har en rimlig arbetsbelastning, men där det verkar finnas intresse 

att utveckling. Med fler funktionärsposter, exempelvis fler jonposter i idrU, hade man 

exempelvis kunnat ha fler återkommande evenemang, som veckovisa löpar-kvällar eller 

andra mindre event som inte kräver att hela utskottet är med. Styrelsen anser att årets 

utskott klarat av detta galant men vill diskutera hur dessa utskott eventuellt kan utvecklas 

i framtiden. 

 

o Diskussion 

Styrelsen började med att diskutera huruvida relevant det vore med att lägga till 

ytterligare ett pHøs. Det påpekades att många åtgärder har gjorts för att minska 

belastningen på pHøset såsom ökningen i budget för att minska sponsarbetet samt att 

K-pHaktorerna hjälper till att avlasta med aktivitetsplaneringen. Å andra sidan 

diskuterades det att ytterligare ett pHøs skulle kunna göra att gruppmedlemmarna kan gå 

in fullt för ett område samt att den internationella nollningen skulle kunna läggas mer tid 

på. Detta ansåg Styrelsen var en stor fördel men underströk att det endast känns rimligt 

att lägga till en post då gruppen kan bli svår att hantera för ØverpHøset.  

 

Angående Idrottsutskottet så var Styrelsen eniga i att det vore en bra idé att addera två 

till Idrottsjoner. Inte nödvändigtvis för att utveckla verksamheten utan för att 

utskottsmedlemmarna ska kunna avlasta varandra om utskottet vill ha regelbundna 

aktiviteter såsom löparkvällar. Styrelsen ansåg att det skulle vara bra att inte lägga till fler 

än två jonposter till att börja med då man inte vill göra utskottet för stort till att börja 

med och för att bibehålla samma gruppkänsla, men ser det som en möjlighet i framtiden. 

 

o Hur ska detta behandlas nu? 

Styrelsen ska prata med Styrelsen 2020 samt skicka in en motion till Vårterminsmötet 

2020 med dessa ändringar. 
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● Utvärdera uppdelningen av SrBK & SU 

o Bakgrund 

Då söktrycket inte var så stort till 2020 års Studieråd samt Skyddsutskott kom frågan upp 

om detta bör åtgärdas genom att slå samman de två utskotten. 

 

o Diskussion 

En majoritet av Styrelsen ansåg att det är dumt att göra något förhastat kring utskotten. 

 Det påpekades att Mässutskottet och Näringslivsutskottet också hade lite svårt första  

 sedan gått bra under andra året.   

 

o Hur ska detta behandlas nu? 

Styrelsen bordlägger punkten och uppmanar Styrelsen 2020 att fundera över eventuella  

  ändringar i slutet av nästa verksamhetsår. 

  

● Attestsystemet 

o Bakgrund 

Styrelsen har under verksamhetsåret uppmärksammat att det inte känts som det 

nuvarande systemet kring attesträtter fungerar effektivt i praktiken. Under årets gång har 

alla attestöverskridanden ansetts varit av rimliga anledningar vilket endast innebär en 

jobbig administrativ process för utskottsledarna. Genom lite noggrannare eftersökningar 

i styrelsetestamentet verkar det som att attesterna är något som varit ett problem under 

flera år och därför kanske bör ses över. 

 

o Diskussion 

Gruppen är överens om att det nuvarande systemet inte är den optimala lösningen för 

hur ekonomin bör övervakas av Styrelsen. Därför anses det inte vara en alltför stor 

förlust att prova på ett nytt system för att sedan utvärdera detta. Diskussionen kretsade 

mest kring huruvida detta system skulle vara uppbyggt. Som tidigare presenterats vore 

ett system att utskottsledarna istället får rapportera om de kommer att gå över 

budgetposter i de konkretiserade budgetarna ett alternativ. En negativ aspekt som lyftes 

var att det finns en risk att detta inte skulle minska det administrativa arbetet för 

utskottsledarna då det bör finnas ett sätt att officiellt redovisa överskridningar för 

sektionens för transparensens skull.  

 

Ytterligare togs det upp andra åtgärder som skulle kunna bidra till ett tydligare 

ekonomiskt arbete på sektionen. Dessa var att det bör stå i Reglementet att 

Styrelseledamöterna skall gå igenom huvudböckerna vid varje termins slut med sina 

utskottsledare för att hjälpa Kassören att hålla koll på att alla budgetuppföljningar är i fas. 

Det diskuterades även att det bör finnas en paragraf i Reglementet angående att Styrelsen 

har auktoritet att neka ett utlägg om detta anses olämpligt, om attesträtterna försvinner.  

 

o Hur ska detta behandlas nu? 

 Styrelsen ska prata med Styrelsen 2020 samt eventuellt skicka in ett förslag på förändring 

till Vårterminsmötet 2020. 
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● Seniorsgrupp 

o Bakgrund 

Under Styrelsens första visionära möte år 2019 togs tanken upp kring en eventuell 

seniorsgrupp som skulle kunnat hjälpa styrelsen att arbeta visionärt och mer strategiskt.  

Detta bordlades då till ett senare möte då det inte var så prioriterat i början av året. 

 

o Diskussion 

Styrelsen var eniga i att det inte känns som att en seniorsgrupp varken hade varit av 

tillräckligt stort intresse för gamla sektionsmedlemmar. Det diskuterades även att det inte 

är ett lika stort behov på K-sektionen såsom på många andra sektioner där Styrelsen 

arbetar mer operativt. 

 

o Hur ska detta behandlas nu? 

Punkten stryks tills vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                   _________________________________         

Sofie Ekelund, Styrelseledamot med Fritidsansvar 2019   Stephanie Laurent Hedlund, Kassör 2019          

 

Lund, 1 december 2019                   Lund, 2 december 2019 
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Motion angående  

Uppdatering av Riktlinje 

för Informationsspridning 

Protokollmöte 8 2019 

 

Bakgrund 

I nuläget finns det ingen informationskanal för folk som är intresserade av att hjälpa till på Sektionen 

genom att jobba på vissa enstaka evenemang, eller för utskott att hitta fler jobbare vid behov. Under 

nollningen 2019 fanns det en jobbarpool för nollningen och tanken är att skapa en Facebook-grupp med 

samma syfte för hela Sektionen som alla utskott och projektgrupper kan ta del av. Gruppen hade varit en 

bra plattform för folk som exempelvis vill testa på att jobba på några Sektionsevenemang innan man 

söker en funktionärspost eller för folk som bara vill vara med på ett litet hörn. Tanken är att gruppen 

kommer att ge fler personer chansen att engagera sig på Sektionen och även göra att fler personer 

kommer vara engagerade inom Sektionen längre.  

 
 

 
Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna 

 
att 

 
 

i Riktlinje för informationsspridning § 3.1 lägga till Sektionen driver även en Facebook-grupp för folk 

som vill hjälpa till på Sektionen utöver sina eventuella funktionärsposter. Syftet med gruppen är att den 

ska fungera som en jobbarpool för personer som är intresserade av att jobba på något eller några 

evenemang. Gruppen har därmed också som syfte att fungera som en plattform för utskott som behöver 

hitta fler jobbare till sina evenemang. Cybermästaren ansvarar för att enbart relevanta inlägg postas i 

gruppen och att alla inlägg följer Facebooks egna riktlinjer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sofie Ekelund, Styrelseledamot med Fritidsansvar 2019  

 

Lund, 1 december 2019  

 
 
 
 
 
 

 



Protokollmöte 8 
Bilaga 6 (1) 

 

____ ____ ____ ____ 

 

Motion angående  

Uppdatering av Riktlinje 

för Informationsspridning 

Protokollmöte 8 2019 
 

Sammanfattning  

Intresset för sociala medier ökar ständigt. Motionärerna vill därför ändra i Riktlinjer för  

Informationsspridning och tillåta utskott att skapa och driva egna Instagramkonton som är kopplade till 
Sektionen. Dessa förändringar träder i kraft inför verksamhetsåret 2020.  

  

Bakgrund  

Under våren 2019 har det funnits en stor vilja inom utskottet pHøset att engagera Sektionen i sitt arbete och 

dela med sig av uppdateringar kring den stundande Nollningen, i vilken många sektionsmedlemmar var 

projektfunktionärer. Trots viljan att ge Sektionen mer inblick i sitt arbete har genomförandet av detta visat sig 

vara svårt på grund av brist på rätt kanaler. pHøset är ett utskott som redan i många sammanhang syns mer än 

andra, något som utskottet i år inte ville uppmuntra genom att vara överrepresenterade på Sektionens 

Instagramsida. Motionärerna anser att denna bör ge en bred och varierad bild av Sektionens verksamhet och 

att det bör vara var och ens aktiva beslut att få fler uppdateringar från specifika utskott.  
  

Oron kring huruvida utskotts möjlighet att skapa egna Instagramkonton kommer leda till splittrad 

informationsspridning och dra trafik från Sektionens kanaler har diskuterat. Detta är något som Motionärerna 

i största möjliga utsträckning vill undvika. Därför ingår även i motionen att alla utskottskonton som skapas 

även ska avslutas innan funktionärsårets slut. Motionärernas förhoppning är att detta kommer innebära att 

endast utskott där intresse finns för att driva och uppdatera sitt Instagramkonto kommer att skapa ett. Det 

förhindrar även att det skulle finnas en mängd Instagramkonton kopplade till Sektionen som inte används. 

Inga utskottskonton, som maximalt kommer att finnas under ett verksamhetsår, kommer för övrigt att kunna 

konkurrera med Sektionens gällande mängd följare eller genomslagsförmåga. Sektionens Instagramkonto 

kommer fortfarande alltid vara att föredra då utskott vill nå många människor.  
  

I ljuset av Sektionens nya utskott CybUs införande kommer ansvaret över Sektionens sociala medier att vara 

mer uttalat. Denna positiva utveckling leder till att Sektionens Instagramkonto nu kommer att hanteras av 

funktionärer vars specifika ansvar och intresse är sociala medier. Detta möjliggör för utskottet att föra kontot i 

vald riktning och utveckla dess utformning och professionalitet. Sektionens Instagramkonto kommer då att 

fortsätta uppdateras och öka sin mängd följare även om vissa utskott övergår till att även göra inlägg på sina 

egna. 
  

Införandet av CybU öppnar även upp möjligheten att delegera ansvar gällande kontroll av det material som 

publiceras av konton kopplade till Sektionen, för att avlasta Ordförande som idag valts att göra detta. Likt hur 

utskott tidigare använt Sektionens kanaler bör de även följa de riktlinjer och policys som finns, såsom Riktlinje 

för Informationsspridning och Policy för Likabehandling. Om dessa riktlinjer inte skulle följas bör ett beslut tas 

om lämpliga åtgärder, ett ansvar som känns naturligt att ålägga en Cybermästare. För att ge CybU en överblick 

över vilka konton som finns och för att starta ett naturligt samarbete bör även uppstarten av nya 

Instagramkonton ske i samråd med Cyberutskottet. 

  

Slutligen vill Motionärerna trycka på att denna motion inte förpliktigar utskott att skapa egna  

Instagramkonton för att marknadsföra sig eller synas utan kommer endast att möjliggöra det för de utskott där 

viljan att driva egna konton finns. Instagram kommer inte på något sätt ersätta övriga informationskanaler 

utan är endast ett sätt för utskott att dela med sig av sin verksamhet och sin funktionärsglädje.  
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Intresset för sociala medier ökar ständigt. Motionärerna anser därför det vara tidsenligt att ge utskott större 

ansvarsfrihet att hantera sociala medier officiellt kopplade till Sektionen.  

  

Yrkande  

  

Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna  
  

(1) att i Riktlinjer för Informationsspridning ändra § 3:2 Instagram, lägga till den gulmarkerade 

texten:  

 

Sektionen har ett officiellt Instagramkonto, @ksektionentlth. Sektionens utskott får 

skapa egna Instagramkonton kopplade till Sektionen om intresse finns. Uppstart av 

dessa bör ske i samråd med Cyberutskottet och användning måste ske i enlighet med 

Sektionens riktlinjer. Utskotts Instagramkonton bör ej användas för primär 

informationsspridning utan som ett komplement till befintliga kanaler. 

 

Utskotts Instagramkonton är temporära, utskott som startar Instagramkonton 

förbinder sig att även avsluta dem innan funktionärsårets slut. Alla konton ska 

vara öppna och lämpligt namngivna så att utskottstillhörighet tydligt framgår. Alla 

inlägg bör förmedla en representativ bild av Sektionens verksamhet och 

värderingar. 

  

(2) att i Riktlinjer för Informationsspridning ändra § 7 Lösenord, ta bort den överstrukna  

och lägga till den gulmarkerade texten:  

 

Cybermästaren ansvarar för att hålla reda på lösenorden till Sektionens Sociala medier 

samt hemsidan. Utskottledare ansvarar för att hålla reda på lösenordet till 

utskottets eventuella Instagramkonto. Även Ordförande ska i egenskap av ansvarig 

utgivare ha tillgång till alla lösenord. Informationsmästaren ska se till att alla lösenord 

ändras direkt i början av verksamhetsåret, samt att de som ska ha tillgång till 

lösenorden får det. Om obehöriga får tillgång till lösenorden ansvarar Cybermästaren 

för att dessa byts omgående. 

 

   

________________________________                         ________________________________                              

Gabrielle Johansson, pHøs 2019                                         Linnea Gustafsson, ØverpHos 2019 

   

Lund, 1 december 2019                                                      Lund, 1 december 2019 

 

                               

________________________________                          ________________________________ 

Bella Nielsen, Jubileumsgeneral & pHøs 2018                   Ida Söderberg, Cybermästare 2020    

 

Lund, 1 december 2019                                                     Lund, 1 december 2019 

   

   

_________________________________ 

Sofie Liljewall, ØverpHøs 2020 

 

 Lund, 1 december 2019 
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Utvärdering av  

Sektionens Verksamhetsplan 

Protokollmöte 8 2019 
   

 

Utvärdering av verksamhetsplan 

 

Mål: Att Sektionen ska fortsätta vara miljömärkt av Sektionsgrodan genom att uppfylla de krav LSE har 
för en miljömärkning. 
Avklarat: Ja 
Beskrivning: Sektionen blev åter igen miljömärkt! 
Framtida rekommendationer: Det är ett bra gemensamt mål som hela Sektionen tillsammans kan jobba 
mot. 
 
Mål: Att Sektionen följer Miljöhandlingsplanen enligt bilaga 9. 
Avklarat: Ja 
Beskrivning: Alla mål som fanns med i Miljöhandlingsplanen är uppfyllda. 
Framtida rekommendationer: För att bli miljömärkta krävs en miljöhandlingsplan och det är därför något 
att fortsätta med varje år. 
 

Mål: Att Sektionen ska ha som ambition att hålla event med andra sektioner, gärna inom flera 
intresseområden  
Avklarat: Ja 
Beskrivning: Många av K-sektionens utskott har varit med och anordnat event med andra sektioner och 
täckt flera olika intresseområden. 
Framtida rekommendationer: Det är ofta väldigt uppskattat när event görs med andra sektioner och det 
kan därför vara bra att fortsätta utveckla samarbeten med andra sektioner. 
 
Mål: Att Sektionen ska vara representerad vid alla sammanträden med Kollegier där vi har platser.  
Avklarat: Ja / Delvis 
Beskrivning: I de flesta fall har Sektionen varit representerad i de Kollegier där vi har platser.  
Framtida rekommendationer: Det är en fantastisk möjlighet att ha platser i Kollegier och det kan vara bra 
att fortsätta jobba med synen och viljan på Kåren och Kollegier. Det är utmärkta tillfällen att knyta 
kontakter med andra Sektioner. 
 

Mål: Att Sektionen ska vara representerad vid alla sammanträden med Husstyrelsen, HMS-kommittén, 
Programledningen och liknande organ där vi har platser.  
Avklarat: Ja / Delvis 
Beskrivning: När kallelserna kommit till rätt personer har Sektionen varit representerad. Tyvärr har det 
under året varit lite problem med hur kallelserna skötts. 
Framtida rekommendationer: Se till att tidigt få ordning på representanter och att kallelserna skickas till 
rätt person då det är viktigt att vi har studentrepresentanter vid alla organ där vi har platser. 
 

Mål: Att Sektionen ska jobba för att visa upp K-sektionen och dess verksamhet för andra lärosäten under 
Bioteknikdagarna som 2019 kommer att anordnas i Lund. 
Avklarat: Ja 
Beskrivning: Under Bioteknikdagarna jobbade Sexmästeriet under en av sittningarna och många andra 
lärosäten var mycket imponerade över den verksamhet som vi har på Sektionen. En hel del tid 
spenderades i Gallien och på så sett fick de även se lite av den vardagliga verksamheten. 
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Framtida rekommendationer: Svårt under de kommande åren då Bioteknikdagarna inte hålls i Lund, men 
det är viktigt att fortsätta skicka representanter till BTS och BTD samt att hålla kontakten med andra 
lärosäten. 
 
Mål: Att Sektionen ska hålla god kontakt med resterande lärosäten i världen samt representera vid möjliga 
sammanträden. Exempel men inte begränsat till BTD, NKK och dylikt.  
Avklarat: Ja 
Beskrivning: Styrelsen har tagit kontakt med flera olika lärosäten samt fått besök från DTU. NKK blev 
tyvärr inställt. 
Framtida rekommendationer: Fortsätt hålla kontakten med andra lärosäten så att det inte glöms bort. Se 
till att Sektionen representerar vid de sammanträden som är möjliga. 
 

Mål: Att Sektionen ska arbeta för att ha en bred spridning av event så att det finns något som kan 
intressera en så stor del av Sektionens medlemmar som möjligt.  
Avklarat: Ja 
Beskrivning: Alla Sektionens utskott har under året haft event och spridningen på eventen har varit stor. 
Framtida rekommendationer: Det ska på Sektionen finnas något för alla och det är bra att fortsätta jobba 
med att alla utskott ska hålla i event. 
  
Mål: Att Sektionen ska ha som ambition att skapa en välkomnande och Sektionsgemensam atmosfär i nya 
Gallien. Exempelvis genom att måla Sektionsloggan på väggen och sätta upp anslagstavlor i Sektionens 
gula färg. 
Avklarat: Delvis 
Beskrivning: Styrelsen väntar fortfarande på offert för att kunna flytta brandklockorna på väggen så att en 
träskiva med Sektionsloggan kan målas upp. Anslagstavlorna gick inte att köpa in gula, däremot är de 
klädda med gult band på kanterna 
Framtida rekommendationer: Trots att vi haft de nya lokalerna i nästan ett år finns det fortfarande grejer 
att göra. Tyvärr tar det en hel del tid då det måste gå via huset, men förhoppningsvis är det värt det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Tova Lindh, Ordförande 2019 

 

Lund, 3 december 2019 
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Utskottsrapporter 

Protokollmöte 8 2019 
   

 

Styrelsen 

Utskottet 

Styrelsen har sedan förra protokollmötet haft både lunchmöten, kvällsmöten, Nämndmöte och vårat allra 

sista Visionära möte, vilket det kommer information om på detta möte. Några i Styrelsen var på ARKAD-

gasquen och några var på Hallandsspexet, vilket var väldigt roligt. Vi har även fått våra Stadgar stadfästa 

av Fullmäktige, så att de nu gäller. Vi höll i G-punkt för W-sektionens Styrelse i form av en julbrunch. 

Efter G-punkt hade Styrelsen en Tour de Styrelse med många kreativa utklädnader. Vi har haft 

Höstterminsmöte 2 och Sektionen har valt in alla funktionärer till nästa verksamhetsår. Styrelsen höll i en 

städdag för alla funktionärer där vi städade ur alla förråd och julpyntade Gallien. Vi bjöd på pizza till alla 

som var där och hade en mysig kväll. Efter det hade vi en mysig stund tillsammans med nya Styrelsen. 

 

Ordförandekollegiet 

Ordförandekollegiet har haft två möten sedan sist där det ena var en brunch med tema överlämning vilket 

var väldigt bra och skönt att prata igenom innan efterträdare var valda. Det andra mötet var mer ett vanligt 

OK-möte där vi pratade bland annat ledarskapsutbildning och om de andra Sektionerna ville vara med på 

det. Allas efterträdare var med på det mötet för att se hur ett vanligt OK-möte går till, vad vi pratar om 

och för att skapa sig en uppfattning om vilket forum det är. Samtidigt fick de också ansikten på de som 

under nästa år kommer sitta som Ordföranden på andra Sektioner. 

 

Vice Ordförande-kollegiet  

Vicekollegiet har inte träffats sedan senaste Protokollmötet. Det har dock diskuterats angående en 

överlämning till våra efterträdare.  

 

Pengakollegiet 

Pengakollegiet har inte träffats sedan senaste Protokollmötet.  

 

Alumniutskottet 

Utskottet 

Alumniutskottet har arbetat med utvecklande av alumnidatabasen som ska byta plattform till Gmass vid 

årsskiftet. Vidare planeras det för juleventet AUdvent som blir ett julmys med bak och pyssel med hjälp av 

MU och NU. Utskottet har även haft ett första möte med de invalda till AU2020 vilka också ska hjälpa till 

på AUdvent. 

 

Kollegiet 

Har inte träffats. 

 

Bioteknikansvariga 

Projektgruppen 

Vi har sedan senast genomfört BTD. Allt gick enligt planerna och projektgruppen såväl som deltagarna 

verkar vara väldigt nöjda. Vi har skickat ut en utvärdering till deltagare och planerar att skicka ut en sådan 

även till projektgruppen. Vi planerar även tacksittning till projektgruppen och de som jobbade under 

BTD. 
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BTS-styrelsen 

Vi planerar att ha ett sista möte innan året är slut där vi ska planera ett skifte. 

 

Ceremoniutskottet 

Utskottet 

CermU har haft kvällsmöte då CermUs del av En Nobel bankett planerades. Arbetsområden som 

skrivande av motiveringar, prisinköp, diplomfixande och logistik delades upp mellan utskottets 

medlemmar. Folk har börjat med sina arbetsområden och en del inköp och pysslande har redan börjat. 

För några veckor sedan så började arbetet med testamente tillsammans med hela utskottet, och detta ska 

sammanställas i veckan.  

 

Idrottsutskottet 

Utskottet 

Sen senaste handlingsstopp har Idrottsutskottet hållit i den första delen utav racketsporter, vilket var 

badminton. Uppslutningen var stor och det var många som var taggade på kommande event. Utskottet 

har också arrangerat ett fäktningsevent där man kunde prova på fäktning som idrottsjonerna Anna och 

Clara höll i. Detta event kändes också väldigt uppskattat och många tyckte att det var kul att få prova på 

fäktning. Utskottet har även planerat kommande event i form av squash och spökboll. 

 

Kollegiet 

Sen senaste handlingstopp har Idrottskollegiet haft sin innebandyturnering. Detta gick bra och K-

sektionen hade ett lag som deltog. 

 

Informationsutskottet 

Utskottet 

InfU har jobbat med den sista utgåvan av Druiden för detta året. Temat är ”mat”, så vi har skrivit massa 

artiklar om det, och testat historiska maträtter. Vi har även haft möten med SrBK där vi planerat vårt 

Secret Santa-event, och alla deltagare har fått tilldelad personen de ska köpa en julklapp till. Jag har fullt 

upp med utvärderingar och testamenten, och snart även överlämningsmöten då vi har fått veta vilka som 

ska vara med i InfU och CybU 2020! Alla bilder från Nollningen har också blivit redigerade, och är 

förhoppningsvis uppe på hemsidan snart. 

 

Kollegiet 

Inget kollegiemöte har ägt rum ännu för denna termin. 

 

Kafémästeriet 

Utskottet 

Verksamheten har flutit på som vanligt! Jag funderar på om vi kommer att behöva lägga en sista 

beställning då delicatobollarna och cola zero börjar ta slut. Nya KM20 har valts in på HT2 vilket är väldigt 

spännande. De som inte tidigare varit med i KM ska få praoa under kommande veckor. Vi planerar just nu 

julbak i form av bake-off mellan nuvarande KM och KM20. Snart ska även datum för inventering 

bestämmas! 

 

Kollegiet 

Vi har inte träffats med kollegiet sedan sist. 
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Kommando Gul 

Utskottet 

Utskottet har sedan sist arbetat för fullt med Killergame och Mystery Event. Killergame har fått väldigt 

bra omdömen och många har tyckt det var roligt. Mystery Event kommer gå av stapeln den 11 december, 

och när man är färdig med mysteriet kan man gå till Gallien och njuta av sexets sista pub ”Den sista 

måltiden”. Jag har likt alla andra utskottsledare också skrivit en verksamhets-och budgetutvärdering till 

PM8. 

 

Kollegiet 

Kollegiet har inte träffats sedan det senaste Protokollmötet. 

 

Mässutskottet 

Utskottet 

Mässutskottets mer intensiva fas har börjat och deadlines har satts upp för olika delar av förberedelser, det 

börjar även närma sig vissa av dessa deadlines och även passerat några. MU har jobbat mycket med 

företagskontakten. Utskottet har fortsatt kämpa med företag som varit intresserade av KULA i sista stund. 

Men utskottet har även fått säga nej till företag som visat intresse efter rambudgetsförslag har getts samt 

för att platserna i lokalen börjar bli fullt och MU har bestämt att det ska finnas plats för fria föreningar 

som kan gynna studenterna. En annan del av företagskontakten har varit att till signareade företag bland 

annat få in pdf:er till katalogen som har deadline siste november för att hinna designas och tryckas i år. 

Utskottet har även jobbat mycket i sina muppdrag exempelvis beställt goodiebags med tryck, design för 

banderoll, katalog och planscher, skrivit druiden artikel, kontakta underhållning till KULA-sittningen och 

löst logistiska saker med kåren. Utskottet har även förberett och ska åka på inspirationsresa till en annan 

mässa imorgon 27/11.  

 

Kollegiet 

Ingen rapport har kommit in.  

 

Näringslivsutskottet 

Utskottet 

Sedan sist har vi jobbat med En Nobel Bankett, Audvent och AkzoNobel studiebesöket. Vi har även fixat 

mycket med att få till en bra överlämning genom att bland annat färgkoda vårt kontaktsystem med företag 

och jobba med årskontrakt. Vi har självklart fått efterträdare och hunnit ha ett kvällshäng med dom där 

alla fick ställa frågor dom hade. Det kändes väldigt bra och vi tror att nästa år kommer bli strålande. 

 

Kollegiet 

Inget möte sedan sist 

 

pHøset 

Utskottet 

Sedan handlingsstopp för senaste PM har pHøset färdigställt sina testamenten, och hållt tackpHøst för 

pHaddrar och andra som jobbat under Nollningen. Vi har deltat upp ansvar för överlämning och skipHte 

för pHøs 2020 och börjat planera det lite smått.  

 

ØPK 

I ØverpHøskollegiet har vi planerat överläming och skiphte för nya ØPK, samt hållt lussebak och 

överlämningsmöte för nya ØPK.  

 

 



  Protokollmöte 8 
Bilaga 9 (4) 

____ ____ ____ ____ 

Prylmästeriet 

Utskottet 

Sedan senaste protokollmötet har prylmästeriet tagit emot beställningarna på grill m.m. och ska 

transportera dessa till KC. Alla årets gallienvärdar har fått presentkort i KM. Vi höll i vårt event, 

cykelfixardagen, som var relativt lyckat. Till nästa år är det nog bra att hålla eventet lite tidigare på året och 

marknadsföra det mer. Vi har även skrivit testamente och utvärderat budget och verksamhetsplanen. 

 

Sexmästeriet 

Utskottet 

Vi har haft 

● Finsittning på BTD 

● Jobbat på övermaskalksittning  

● Tävlat i sittningsveckan 

Just nu planerar vi evenemang såsom 

● Julpub 

 

Kollegiet 

Vi Planerar skiphte och Tackfest för sexmästerier som jobbat för kåren.  

 

Studiemästeriet 

Utskottet 

Sedan förra mötet har utskottet planerat alla eventen som ska hållas innan verksamhetsårets slut. Vi har 

fått mycket positiv feedback om Matlab-eventen. Testamentena skrivs för fullt och vi har fått efterträdare 

till nästan alla våra poster.   

 

Kollegiet 

Kåren har varit här och presenterat sig på vårt event Pomodoro. Vi har ett kollegiemöte kvar innan jul där 

man kan ta med sin efterträdare.    

 

Studierådet 

Utskottet 

Vi har i utskottet haft en intensiv andra läsperiod med många saker som hänt. Vi har delat ut kladdkakor 

till de vinnande klasserna i CEQ-tävlinngen. Ett lotteri anordnades en lunch för att motivera folk att fylla i 

sina CEQer, det blev mycket uppskattat. Vi anordnade en pärlkväll för att uppmärksamma transgender 

week där man fick pärla armband också bjöds det på pizza. Eventet blev mycket uppskattat av oss och alla 

deltagarna. Tillsammans med InfU så håller vi även på med Secret Santa. Det kommer att vara ett julmys 

med presentutdelning den 12/12. 

 

Kollegiet  

I kollegiet har det varit en del planering inför Speak-up days samt en tackbrunch för alla som varit 

involverade i studiebevakning detta året. Även lite snack om internationella studenter samt om att byta 

namn på TLTH klaga till något mer positivt/neutralt för att även få in lite positiva saker. 

 

Valberedningen 

Utskottet 

Sedan senaste Protokollmötet har Valberedningen sammanställt sam offentliggjort nomineringarna över 

funktionärsposterna för verksamhetsåret 2020. Därefter gick hela utskottet ut och firade att valförandet 

var klart. Inför Höstterminsmöte 2 skrev Valberedningen motiveringar för sina nomineringar och dessa 

lästes sedan upp under mötet. Under HT 2 ställde även Valberedningen frågor till de kandiderande. Nu 
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sköter Valberedningen även fyllnadsvalen till Protokollmöte 8. Valberedningen har även börjat skriva på 

sitt testamente samt utvärderat sin budget och verksamhetsplan. 

 

Inspector 

Ingen rapport har inkommit. 

 

Kåren 

Ingen rapport har inkommit.  

 

Revisorerna 

Året lider mot sitt slut och med det börjar Revisorerna också göra det sista som ska hinnas med. 

Testamentet är på gång, och de sista protokollen kollas igenom kontinuerligt när de är klara för att 

underlätta så mycket som möjligt för Styrelsen. Vi har även fått efterträdare som de flesta andra, så vi ska 

även se till att de känner sig redo för året som står inför dem. 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 8 
 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

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

Protokollmöte 6 
2019 

Styrelsen 2020 Senast på 
protokollmöte 1 2020. 

 


