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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kemi- och Biotekniksektionens 1:a studierådsmöte. Tid: 17.15 måndagen 2016-02-08
klockan 17:15. Plats: Marie Curie-rummet.
Dagordning
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Mötet förklaras öppnat 17:17.

§ 2.

Tid och sätt

Tid och sätt godkänns trots att den skriftliga
kallelsen ej kommit upp.
(Erika Miegel beklagar detta)

§ 3.

Val av tvenne justerare

Frida Heskebeck och Martin Müller väljs till
justerare.

§ 4.

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 5.

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes.

§ 6.

Närvarande

Hanna Josefsson
Frida Heskebeck
Linnéa Petersson
Sarah Lindblom
Ebba Rosendal
Erika Miegel
Emil Thorselius
Martin Müller
Linnea Thörnqvist
Jacob Bjurenfalk
Ronja Lillienau (anländer 17:28)

§ 7.

Frånvarande

Isabelle Hallgren
Josephine Digné

§ 8.

Föregående protokoll

Ebba Rosendal yrkar på att vi skjuter på
godkännandet av föregående protokoll till nästa
PM.
Mötet bifaller Ebba Rosendals yrkande.

§ 9.

Budget

Ebba Rosendal visar SrBK:s budget. Hon
understryker att budgeten är bra. Studierådet får
12000 kronor för CEQ-genomgång.
Frågan lyftes vad som händer om Studierådet
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inte får 12000 kr för CEQ. Då faller budgeten
och den måste revideras med Styrelsen.
§ 10.

SMIL

Studierådet måste bestämma hur många SMIL
som ska anordnas den här läsperioden. Budgeten
tillåter för närvarande 3 per läsperiod.
Vi diskuterar om vi vill ha SMIL under läsvecka
8, då många sektionsmedlemmar kanske pluggar
hemma.
Erika Miegel föreslår att ha SMIL 2 gånger LP3
och 4 gånger LP4. Emil Thorselius lyfter att LP4
är kaotisk i och med bland annat omtentavecka
och valborgsvecka.
Ebba Rosendal föreslår att vi alltid ska ha SMIL
på samma veckodag. Med anledning av diverse
evenemang på kåren föreslås tisdagar.
Mötet beslutar att SrBK anordnar SMIL
måndag läsvecka 6 samt tisdagar läsvecka 7
och 8 LP4.
Måndag 22/2 ansvarar Erika Miegel och
Linnea Thörnqvist.
Tisdag 1/3 ansvarar Frida Heskebeck och
Ronja Lillienau.
Tisdag 8/3 ansvarar Sarah Lindblom och
Martin Müller.
Ebba Rosendal informerar om att hon kommer
att hjälpa SMIL-ansvariga med inköpslistor. Det
understryks även hur viktigt det är med
kvittolappar och hur trevligt det är med
hembakade kakor.

§ 11.

Kaffe i tentaveckan

Tidigare har SrBK bjudit på kaffe i
tentaveckan/instuderingsveckan.
Sarah Lindblom och Emil Thorselius diskuterar
om eftermiddagskaffet eller förmiddagskaffet är
viktigast.
Det lyfts att Kommando Gul och KM också
kommer att bjuda på kaffe ibland.
Mötet är positivt i frågan, men bestämmer
sig för att skjuta på beslutet för att samordna
med andra utskott.
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§ 12.

Tack till studentrepresentanter

Det är föreslaget att studentrepresentanter ska få
ett ”kaffekort” i KM som tack.
Mötet diskuterar huruvida alla
kursrepresentanter ska få kaffekort, eller bara de
som dyker upp på CEQ-möten. Frida
Heskebeck föreslår att den som går på ett möte
får ett kort, eftersom kortens syfte är att få folk
att gå på möten.
Mötet beslutar att den student som går på
ett CEQ-möte erhåller ett kaffekort i KM
som tack, samt att korten gäller till dess att
KM 2016 avgår.

§ 13.

CEQ

Vill SrBK uppmärksamma det program som har
bäst svarsfrekvens på CEQ-enkäterna? Bör hela
klassen uppmärksammas eller ska något trevligt
lottas ut bland studenter som svarat?
Mötet är rörande överens om att hela klassen
som varit bäst på att svara ska uppmärksammas
med fika.
Ebba Rosendal informerar om att SrBKmedlemmar bör vara beredda på att hjälpa till
med detta.
Linnéa Petersson nämner att de som svarar på
CEQ generellt har lite bättre tentaresultat än de
som inte gör det.
Mötet beslutar att SrBK uppmärksammar
respektive klass i årskurs 1, 2 och 3 med bäst
CEQ-svarsfrekvens genom att bjuda på fika.

§ 14

Medlemsrapporter

Frida Heskebeck undrar hur formellt
rapporterna borde skrivas och föreslår att de blir
mer lättlästa om de skrivs i tredjeperson.
Erika Miegel understryker vikten av att
rapporterna faktiskt kommer in.
Mötet fastställer att medlemsrapporter bör
skrivas lagom formellt samt i tredjeperson.
Medlemsrapporter gås igenom.

§ 15.

Övriga frågor

Emil Thorselius frågar om affischerna om att
nominera lärare/övningsledare tryckts upp. Det
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har de inte. Affischerna ska även tryckas på
engelska.
Frida Heskebeck undrar hur de långa
mikroköerna i Gallien bör utredas. Vi hade en
intressant diskussion i frågan.
Ronja Lillienau lämnar mötet 18:17.
Frida Heskebeck undrar hur vi ska behandla info
och åsikter från Speak Up Days. Linnéa
Petersson föreslår att vi ska ordna ett uppslag
om detta till Druiden och kan tänka sig att
ansvara för detta.
Studierådets medlemmar uppmuntras att gå
igenom åsikterna från Speak Up Days så att vi
sedan kan gå igenom de viktigaste under nästa
lunchmöte.
Martin Müller undrar när SrBK har lunchmöten.
Ebba Rosendal informerar om att de hädanefter
alltid kommer att vara på torsdagar i KC:X.
§ 15.

Meddelanden

Ebba Rosendal meddelar att det just nu pågår en
dialog mellan SrBK och IKG om huruvida
studierådet ska få sponsrade tröjor att ha på sig
under exempelvis SMIL. IKG återkommer med
vidare info efter KULA.
Linnea Thörnqvist meddelar att man kan söka
poster på kåren som studiebevakare.

§ 16.

Nästa SrBK-protokollmöte

Mötet beslutar att PM2 kommer att hållas
onsdagen den 30/3.

§ 17.

OFMA

Mötet förklaras avslutat 18:56.

_____________________
Ebba Rosendal
Studierådsordförande

_____________________
Erika Miegel
Studierådssekreterare

_____________________
Frida Heskebeck
Justerare

_____________________
Martin Müller
Justerare
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