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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kemi- och Biotekniksektionens 5:e studierådsmöte. 
Tid: tisdagen den 2016-11-01 klockan 17:00. Plats: KC:M.

Dagordning

Ärende Åtgärd

§ 1. OFMÖ Studierådsordförande Ebba Rosendal förklarade mötet öppnat 
kl 17.19.

§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.

§ 3. Val av tvenne justerare Johanna Langborger och Ronja Lillienau valdes till justerare.

§ 4. Adjungeringar Inga adjungeringar

§ 5. Fastställande av dagordning Ebba Rosendal yrkade på
att stryka § 9 Budgetuppföljning.
att lägga till § 11 Uppskattning av lärare.
att lägga till § 12 SMIL.
att anpassa numreringen i dagordningen till samtliga yrkanden.

Sarah Lindblom yrkade på
att lägga till § 13 filmprojekt.

Frida Heskebeck yrkade på
att lägga till § 14 Medlemsrapporter

Mötet biföll samtliga yrkanden.

Mötet godkände den nya dagordningen.

§ 6. Närvarande Ebba Rosendal
Frida Heskebeck
Linnéa Pettersson
Emma Johansson
Hanna Josefsson
Ronja Lillienau
Sarah Lindblom
Josephine Digné
Jacob Bjurenfalk
Johanna Langborger

§ 7. Frånvarande Martin Müller
Stephanie Laurent Hedlund

§ 8. Föregående protokoll Ebba Rosendal föredrog protokollet från Studierådets fjärde 
protokollmöte.

Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
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Ebba Rosendal föredrog protokollet från Studierådets tredje 
protokollmöte.

Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

Beslut angående resterande protokoll bordlades till nästa 
protokollmöte.

§ 9. Programledningsmöte Ebba Rosendal informerade mötet att hon varit på 
programledningsmöte. Där hade det diskuterats om vilket 
kursutbud som ska finnas, om en omstrukturering på 
Ekosystemteknik-programmet och om att det ska göras en 
utvärdering av etik-innehållet i Kemiteknik- och Bioteknik-
programmet.

§ 10. Läsårsindelning Ebba Rosendal och Sarah Lindblom informerade att en 
utvärdering av den nya läsårsindelningen som skett på grund av 
CSN’s krav lett till ett antal alternativ på nya läsårsindelningar. 
Ebba Rosendal informerade att programledningen för Kemi- och 
Bioteknik-programmet står bakom alternativ två. Alternativ två 
innebär att det endast ska finnas två omtentaperioder under 
läsåret, en vid augusti och en vid påsk. En kort principdiskussion 
om läsårsindelning och omtentamenstillfälle följde.

§ 11. Uppskattning av lärare Diskussion kring hur uppskattning av lärare skall göras. Mötet var 
eniga om att julkorgar med julbak, julgodis och/eller julkort är ett 
bra alternativ. Det diskuterades kring att julkorgarna ska ges till 
lärare i grundblocket, till programledningen och att det ska kollas 
över om det är någon speciell lärare inom specialiseringen som det 
ska ges till. Bakning för detta görs gemensamt vid lämpligt tillfälle.

§ 12. SMIL Mötet beslutade att ha SMIL med tyst rum och matte-hjälp 
följande dagar med nedanstående som ansvariga. 

8/11 – Josephine Digné och Jacob Bjurenfalk
15/11 – Sarah Lindblom och Martin Müller/Linnéa Petersson
22/11 – Frida Heskebeck och Johanna Langborger
29/11 – Hanna Josefsson och Emma Johansson
8/12 – Ronja Lillienau, Martin Müller/Linnéa Petersson och 
Stephanie Laurent Hedlund

§ 13. Filmprojekt Filmgruppen (Sarah Lindblom, Emma Johansson, Frida 
Heskebeck och Ebba Rosendal) informerar om att filmprojektet 
fortlöper. Det har filmats ett par klipp. Många av de resterande 
klippen ska filmas den 8/11, då behöver filmgruppen hjälp av 
medlemmar i Studierådet som statister och behöver även hjälp av 
besökare på SMIL. Gruppen bad om pengar från Studierådets 
budget för att kunna ge någon form av tack till de som hjälper till 
med projektet. 

Mötet beslutade att ge pengar från Studierådet till 
Filmgruppen för att filmgruppen ska kunna tacka de som 
hjälper till med filmprojektet.
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Ronja Lillienau lämnade 
mötet kl 18.05

§ 14. Medlemsrapporter (Bilaga 1) Frida Heskebeck informerade mötet om att det på senaste HMS-
mötet diskuterats om brandövningen och den generellt låga 
kunskapen om säkerhet bland studenterna. 

Sarah Lindblom informerade mötet om att hon varit på 
Kemiinstutionsstyrelsemöte där bland annat tvättning av 
labbrockar diskuterats. 

Linnéa Petersson informerade mötet om att hon hjälpt till att 
anordna Må-Bra-Veckan och att det varit en intensiv vecka för 
arbetsgruppen. 

§ 15. Övriga frågor Linnéa Petersson tar upp frågan om hur stor del av en kurs som 
måste vara på svenska för att det ska räknas som att kursen ges på 
svenska. I diskussionen som uppstod framkom det att detta var en 
fråga som var aktuell för flera kurser på utbildningen. Ebba 
Rosendal tar frågan vidare till Kåren.

Linnéa Petersson tar upp frågan om rättande lärare får vara den 
som delar ut anonymkoder under tentan. Under diskussionen som 
uppstod kom det upp en fråga om ifall tentaresultatet får 
offentliggöras med personliga identifierare eller om endast är 
offentliggörande med anonymkoden som är okej. Ebba Rosendal 
tar dessa frågor vidare till Kåren.

§ 16. Meddelanden Josephine Digné meddelar att Sarah Lindbloms hemmagjorda fika 
var mycket god.

Linnéa Petersson meddelar att personerna i årskurs två är taggade 
på bladdkaka/kladdkaka. 

Ebba Rosendal meddelar att Studierådets ordförande ska på en 
välbehövd semester i Kanada.

Jacob meddelar att han ska på kollegiemöte imorgon den 2/11 
2016. 

§ 17. Nästa SrBK-protokollmöte Studierådet beslutar att nästa protokollmöte ska hållas 
måndag den 28/11 kl 18.00.

§ 18. OFMA Ebba Rosendal förklarar mötet avslutat kl 18.37. 
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________________________ ________________________

Ebba Rosendal  Frida Heskebeck
Studierådsordförande Sekreterare

________________________ ________________________

Johanna Langborger Ronja Lillienau
Justerare Justerare


