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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions 4:e protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 12:10 torsdagen den 26 september 2019 i KC:X på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

 

  Ärende  Åtgärd  Bilaga 
       
§ 1.  OFMÖ  Beslut   
    Mötet öppnas 12:14   
§ 2.  Val av sekreterare  Beslut   
    Alexandra Billett väljs 

till sekreterare 
 

§ 3.   Tid och sätt  Beslut   
    Godkänns   
§ 4.  Närvarande  Information   
    Alexandra Billett 

Johan Hallbeck 
Frida Knutsson 
Sofia Fureby 
Sarah Lindblom 
Alma Fahlén Hammar 
Melker Axelsson 
Lina El Manira 
Fabian Fond 

 

§ 5.  Frånvarande  Information   
    Simon Malmgren 

Lucas Nobrant 
 

§ 6.  Adjungeringar  Beslut   
    Hanna Sjöman ges 

rätt att närvara med 
yttranderätt och 
yrkanderätt  

 

§ 7.  Val av tvenne justerare  Beslut   
    Melker Axelsson och 

Alma Fahlén Hammar 
 

§ 8.  Fastställande av dagordning  Beslut   
    Dagordningen 

godkänns så som den 
skickats ut 

 

§ 9.   Anmälan övriga frågor  Beslut   
    Hanna Sjöman har 

fråga om aktiva 
lässalarna. 
 
Sarah Lindblom vill 
diskutera vad som 
händer om sektionen 
får ett skyddsutskott. 

 

§ 10.  Föregående protokoll   Beslut  1 
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    Föregående protokoll 
läggs till handlingarna. 

 

§ 11.  Meddelanden  Information   
    Hanna Sjöman 

informerar om HT1 
nästa vecka och 
uppmanar alla att 
komma, samt att det 
kommer finnas mat 
och fika. Många kul 
motioner! 
 
Hanna Sjöman 
informerar om att 
efter HT1 öppnar 
sökperioden för nästa 
års funktionärer. 
 
Fabian Fond frågar 
om motion som ska 
skrivas ang. Ettan och 
Bettan. Alexandra 
Billett meddelar att 
det kommer att 
diskuteras vid ett 
senare tillfälle. 

 

§ 12.   Runda bordet 
Vad har alla gjort sedan senast? 

Information    

    Johan – dragit igång 
igen med nytt läsår. 
Två lyckade 
nollningsevent. Johan 
har varit på 
kollegiemöte och fixat 
studentrepresentanter 
för 
Livsmedelstekniker. 
 
Sarah – Varit på 
nollningsevent och 
lunchmöten. 
 
Alma – Planerade 
tårtbaKartäFWlingen 
med F och W, det var 
kul! 
 
Fabian – Var med på 
tårtbaKartäFWlingen. 
Halvtidsmöte för 
bioteknik på måndag! 
 
Lina – hade precis 
halvtidsutvärdering 
med Stefan för 
Endimen, imorrn har 
Lina halvtidsmöte 
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med 
kemiteknik-läraren! 
 
Melker – HMS-möte 
två gånger sedan sist, 
pratat med Jörgen 
som är husprefekt om 
att det behövs fler 
platser att äta på. 
Jörgen ska undersöka 
om det går att sätta 
långa bord i 
korridoren utanför 
Gallien. 
 
Sofia – censurerat 
CEQ och varit med 
på 
nollningsevenemang 
samt fixat kursombud 
i två kurser. 
 
Frida – censurerat 
CEQ och varit med 
på 
nollningsevenemang 
och hjälpt till att hitta 
Ettan och Bettan 
 
Alexandra – 
censurerat CEQ innan 
sommaren, varit med 
på nollningsevent. 

§ 13.  Budgetuppföljning 
Hur ser det ut med Studierådets budget? 

Information  2 

    Finns lite pengar kvar. 
Johan tror vi kommer 
lyckas göra av med det 
mesta.  

 

§ 14.  Rapporter från Studentrepresentanter 
Vad har sagts på mötena där studentrepresentanter från K har 
närvarat. Är det något som behöver jobbas vidare med? Något som 
borde tas upp på kommande möten? 

Information/ 
Diskussion/Beslut 

3 

    Asbestsanering i hus 
4, bytt takplattor som 
luktade illa, och lite 
kvicksilver som hittats 
i hus 5 på ett ställe 
som inte används. 
Påverkar ingenting. 

 

§ 15.  Övriga frågor   Diskussion/Beslut   
    Hanna Sjöman – 

Aktiva lässalar. 
Har fått önskemål 
från huset att 
utvärdera de nya 
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aktiva lärosalarna, de 
vill ha in synpunkter.  
 
Frida – pilotförsöken 
med skärmarna: vi 
studenter vet inte hur 
det ska användas, 
finns någon plan på 
när vi kan använda 
dem? 
 
Hanna – det är 
föreläsarna som bokar 
och ska använda 
skärmarna. 
 
Frida – föreläsarna är 
inte bekväma med det, 
vet inte hur de ska 
användas. Svårt att 
utvärdera när det inte 
kommit igång. De 
borde nog ha en 
snabb genomgång? 
 
Hanna – huset är 
stolt, vi är först på 
LTH. Vi ska ha det, 
utvärdera det. 
 
Hanna – nästa 
läsperiod, kan vi 
hjälpa till att samla in 
åsikter?  
 
SrBK kan ha en enkät 
om detta! 
 
Alma – Per från 
Miljökemin vill gärna 
boka dessa salar till 
Miljökemin. 
 
 
 
 
Sarah Lindblom – 
Vad händer om 
sektionen får ett 
Skyddsutskott? 
 
Sarah – på HT1 finns 
en motion om 
skyddsutskott, där 
man flyttar 
skyddsombuden till 
ett annat utskott. 
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Då får vi inte ha event 
för vi får inte ha 
studierelaterade event 
pga Studiemästeriet, 
och inte heller 
likabehandlingsevent. 
Då gör vi bara 
CEQ-saker, och det 
kanske ingen vill vara 
med i.  
 
Diskussioner kring 
denna motion. 
 
Frida – kan inte 
Miljösamordnaren 
vara med oss? 
 
Hanna – lägger till en 
ledamot till på 
respektive nivå så det 
är samma antal 
personer i SrBK. I SU 
är det mästare, 
miljösamordnare, 
skyddsombuden. 
 
Fabian – väldigt plus 
att SrBK har 
likabehandlingsfrågor, 
lockande. 
 
Johan – det vi kan 
göra är att rösta emot 
SU på HT1. Kan 
också köra ett 
utvärderingsår nästa år 
och sen se. 
 
Alma – SrBK kanske 
kan ta tag i Brunnshög 
nästa år!  
 
Johan – om vi inte får 
göra nåt eget kan vi se 
det som att vi får göra 
allt! Vi är med överallt 
och binder samman 
sektionen. 

§ 16.  Nästa Studierådsmöte  Beslut   
    Nästa PM tar vi i LP2, 

datum bestäms senare. 
 

§ 17.  OFMA  Beslut    
    Mötet avslutas 12:59   
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_____________________________ ________ _____________________________ ________
 

Johan Hallbeck Alexandra Billett   
Studierådsordförande Sekreterare 
 
 
_____________________________ ________ _____________________________ ________

 
Alma Fahlén Hammar Melker Axelsson 
Justerare Justerare 
 

 


