Protokoll
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kemi- och Biotekniksektionens 2:a studierådsmöte. Tid: Onsdagen 2016-03-30 klockan 17:15. Plats:
Marie Curie-rummet.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Mötet förklaras öppnat 17:25.

§ 2.

Tid och sätt

Tid och sätt godkänns.

§ 3.

Val av tvenne justerare

Sarah Lindblom och Josephine Digné väljs till
justerare.

§ 4.

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 5.

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 6.

Närvarande

Frida Heskebeck
Ebba Rosendal
Erika Miegel
Linnea Petersson
Linnéa Thörnqvist
Martin Müller
Sarah Lindblom
Ronja Lillienau
Josephine Digné
Hanna Josefsson
Jacob Bjurenfalk

§ 7.

Frånvarande

Emil Thorselius

§ 8.

Föregående protokoll

§ 9.

Budgetuppföljning

SrBK har ganska mycket pengar över. SMIL har gått som
det ska ekonomiskt. Evenemanget gick på 1100 kr trots att
vi bjöd 60-70 personer på lunch – bra!

§ 10.

SMIL

Beslut: tisdagar vecka 18, 20 och 21. Ansvariga:
Vecka 18 – Josephine Digné och Hanna Josefsson
Vecka 20 – Jacob Bjurenfalk och Martin Müller
Vecka 21 – Frida Heskebeck och Linnea Petersson

§ 11.

Kursrepresentanter

Kaffekorten är klara, delas ut och används!

§ 12.

Pris årets lärare och övningsledare

Ebba Rosendal informerar om att halva biljettpriset för
kalibreringsfesten är en del av priset för årets
övningsledare.
SrBK beslutar om att tilldela Gunnar Lidén priset för
Årets Lärare på K-sektionen samt Aleksis Pirinen
priset för årets övningsledare på K-sektionen. SrBK
beslutar även att som en del av priset betala halva
alkoholfria biljetten till Kalibreringsfesten där priset
kommer att delas ut.
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§ 13.

Nollningsevent

Studievägledarna har kommit på att alla sektioner ska ha
pluggphaddrar under nollningen.
SrBK har tidigare år organiserat försäljning av begagnade
böcker under läsvecka 0 innan nollorna går till
studentbokhandeln.
SMIL med pluggfaddrar föreslås. Ska dessa riktas enbart
till nollorna eller till alla?
Ebba Rosendal informerar om att Gustav i phöset
föreslagit att pluggphaddrar parallellt med SMIL ska hålla
SI-liknande studiegrupper i grupprum, som nollorna kan
gå till om det är något speciellt de har problem med.
Ebba Rosendal föreslår vanligt SMIL i Gallien och
räknestuga med övningsledare i Natfaks lokaler.
Frida Heskebeck föreslår olika hörnor i ett rum med olika
teman.
Det föreslås att phöset lägger in SMIL där det passar, men
att vi föredrar tisdagar och onsdagar.
Linnéa Thörnqvist frågar om nollorna får
studieteknikinformation. Ebba Rosendal informerar om
att de får föreläsning med Torgny och en workshop.
SMIL läsvecka 2, 3 och 4 föreslås.
Martin Müller föreslår inspirations-/alumnikväll under
nollingen.
SrBK beslutar om att hålla bokförsäljning tisdag
lunch läsvecka 0 samt SMIL läsvecka 2, 3 och 4;
gärna tisdag men annars onsdag eller torsdag.

§ 14.

Kaffe i tentaveckan

Linnea Petersson undrar hur det fungerade med kaffe i
tentaveckan. Sarah Lindblom informerar om att hon
egentligen inte velat ha ansvar under tentaveckan men fick
hjälpa till och diska ändå. Ebba Rosendal informerar om
att hon fixade kaffe varje morgon samt att vi nästa gång
behöver samordna med KG bättre samt ha ett ordentligt
utskrivet ansvarsschema samt arbetsbeskrivning. Generellt
bättre struktur och tidigare information.
Ebba Rosendal informerar om att ansvaret bestod i att
brygga kaffe på morgonen och efter lunch samt att plocka
in och skölja ur termosarna på eftermiddagen.
Linnea Thörnqvist föreslår tillfällig access för SRBK och
KG under tentaveckan.

§ 15.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16.

Meddelanden

Frida Heskebeck undrar om någon har något de vill att
hon ska ta upp på hennes HMS-kommittémöte. Jacob
Bjurenfalk undrar om någon vill att
likabehandlingsombuden tar upp på libe-mötet.
Linnéa Thörnqvist meddelar att kåren har vakanta poster i
ledningsgruppen för grundutbildning och att dessa poster
är mycket roliga och intressanta.
Sarah meddelar att hon och Hanna tog hand om soppåsen
från kaffeserveringen i tentaveckan samt att den nästa
gång bör bytas dagligen. Ebba Rosendal informerar om att
anledningen var att det inte fanns några fler soppåsar.
Linnéa Petersson meddelar att hon och Jacob ska ha möte
med Phöset gällande likabehandling under nollningen.
Sarah Lindblom påminner ALLA om att fylla i sina CEQenkäter! Linnéa Thörnqvist föreslår Facebookinlägg om
CEQ nära deadline.
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Hanna Josefsson efterfrågar medhjälpare inför Flickor på
Teknis. Sarah Lindblom och Linnea Petersson erbjuder
sig.
§ 17.

Nästa SrBK-protokollmöte

SrBK beslutar om att hålla nästa protokollmöte
onsdagen den 18 maj klockan 17:15.

§ 18.

OFMA

Mötet förklaras avslutat 18:26.

________________________

________________________

Ebba Rosendal
Studierådsordförande

Erika Miegel
Studierådssekreterare

________________________

________________________

Josephine Digné
Justerare

Sarah Lindblom
Justerare

