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Dagordning 

   

 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

 
Kemi- och Biotekniksektionens 1:a studierådsmöte.  

Tid: Måndagen den 2017-01-23 klockan 17:15. Plats: Marie Curie. 
 
Dagordning 

 
 

 Ärende Åtgärd 

   

§ 1. OFMÖ Beslut 

   

§ 2. Tid och sätt Beslut 

   

§ 3.  Val av sekreterare Beslut 

   

§ 4.  Val av tvenne justerare Beslut 

   

§ 5. Adjungeringar Beslut 

   

§ 6.  Fastställande av dagordning  Beslut 

   

§ 7. Närvarande Information 

   

§ 8. Frånvarande Information 

   

§ 9. Föregående protokoll Beslut 

   

§ 10. Förväntningar på året Diskussion 

   

§ 11. LTH’s struktur (Bilaga 1) Information 

   

§ 12. Studentrepresentanter  

(Bilaga 2) 

Diskussion/Beslut 

   

§ 13. Budget (Bilaga 3) Diskussion/Beslut 

   

§ 14. Verksamhetsplan (Bilaga 4) Diskussion/Beslut 

   

§ 15. Pluggkvällar Diskussion/Beslut 

   

§ 16.  Medlemsrapporter (Bilaga 5) Information  

   

§ 17.  Övriga frågor  Diskussion/Beslut 

   

§ 18.  Meddelanden Information  

   

§ 19. Nästa SrBK-protokollmöte Beslut 

   

§ 20. OFMA Beslut  
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________________________   ________________________

       
Frida Heskebeck     Namn namn 

 Studierådsordförande    Sekreterare 
 

 
________________________   ________________________

       
Namn namn    Namn namn 

 Justerare     Justerare 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

   
Kemi- och Biotekniksektionens 1:a studierådsmöte.  

Tid: Måndagen den 2017-01-23 klockan 17:15. Plats: KC:M 
 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 

   

§ 1. OFMÖ Ordförande Frida Heskebeck förklarade mötet öppnat kl. 17:21 

   

§ 2. Tid och sätt Frida Heskebeck upplyste mötet om att platsen för mötet är KC:M 

och inte Marie Curie, som det stod i kallelsen.  

Mötet godkände tid och sätt. 

   

§ 3.  Val av sekreterare Mötet valde Linnéa Petersson till sekreterare. 

   

§ 4.  Val av tvenne justerare Mötet valde Caroline Drabe och Marcus Liljenberg. 

   

§ 5. Adjungeringar Mötet adjungerade Sarah Lindblom med närvaro, yttrande 

och yrkanderätt.  

   

§ 6.  Fastställande av dagordning  Mötet beslutade att fastställa dagordningen.  

   

§ 7. Närvarande Marcus Liljenberg, Johan Davidsson, Caroline Drabe, Jenny 

Lönsjö, Linnea Gustafsson, Johanna Langborger, Gustav Sondell, 

Frida Hallberg, Johanna Nilsson, Elin Larsson, Linnéa Petersson 

och Frida Heskebeck var närvarande.  

   

§ 8. Frånvarande Amelia Johansson var frånvarande.  

   

§ 9. Föregående protokoll Mötet bordlade punkten till nästa Protokollmöte.  

   

§ 10. Förväntningar på året En diskussion om detta fördes. Alla hade förväntningar och 

hoppas att detta ska bli ett jättekul år! 

   

§ 11. LTH’s struktur (Bilaga 1) Frida Heskebeck informerade om LTHs nya struktur. 

Ledningsgrupp GU har övergripande ansvar. Områdesgrupperna 

är ansvariga för flera program och Programledningen är specifikt 

ansvarig för Kemi- och Bioteknikprogrammen. Programmen 

köper in de kurser som ges från Institutionerna. Studierådet 

nominerar studentrepresentanter till institutionsstyrelser och 

programledning.  

   

§ 12. Studentrepresentanter  

(Bilaga 2) 

Mötet beslutade att nominera Studentrepresentanter enligt 

Bilaga 2.  

   

§ 13. Budget (Bilaga 3.1) 

 

 

Ekonomisk information får ej publiceras på hemsidan. Kontakta 

Studierådsordförande Frida Heskebeck ifall du vill ta del av detta.  
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Amelia Johansson anlände 

17.55.  

 

Mötet beslutade att ta 10 

minuters paus.  

Mötet ajournerades 18:10 

Mötet återupptogs 18:20 

   

§ 14. Verksamhetsplan (Bilaga 4.1) Frida Heskebeck informerade om att verksamhetsplanen utgår 

från Sektionens övergripande mål.  

 

Linnéa Petersson yrkade på  

att ändra ”Studierådet ska ha med en artikel relaterad till studier i 

varje Druiden.” till ”Studierådet ska ha med en artikel relaterad till 

studier eller studiebevakning i varje Druiden”. 

 

Elin Larsson tilläggsyrkande på  

att lägga till målet ”Studierådet skall anordna minst ett evenemang 

som kopplar till att utveckla relevanta färdigheter för arbetslivet”. 

 

Linnéa Petersson yrkade på  

att ändra: ”Studierådet skall jobba för att det ska finnas 

kursrepresentanter och att det ska göras kursutvärderingar i 

specialiseringskurserna i de högre årskurserna” till ”Studierådet 

skall utreda vilken kursutvärdering som bedrivs på 

specialiseringsnivån samt verka för att studenterna ska får större 

inflytande i detta.”.  

 

Mötet beslutade att välja det framvaskade förslaget. Se bilaga 

4.2.  

   

§ 15. Pluggkvällar Mötet diskuterade hur vi vill göra för att ordna studiekvällar. 

Ljudnivå och studiero i Gallien diskuterades. Att anordna 

pluggdagar på söndagar kom fram som förslag.  

Mötet beslutade att ordna en pluggsöndag söndagen den 

19/2 kl 14.00 där Frida Hallberg och Gustav Sondell är 

ansvariga för inhandling.  

   

§ 16.  Medlemsrapporter (Bilaga 5) Marcus Liljenberg och Linnéa Petersson informerade om att de 

har haft överlämning sedan medlemsrapporterna skickades in.  

   

§ 17.  Övriga frågor  Frida Heskebeck undrade om kaffekorten, som ges till 

kursrepresentanterna som tack, ska vara 15 kr köp vad du vill i 

KM eller 3 koppar kaffe. Frida Heskebeck ska ta det vidare till 

Källarmästaren.  

   

§ 18.  Meddelanden Gustav Sondell informerade om SI med Studierådet på torsdagen 

den 26 januari kl 15 för de som vill plugga Linjär algebra. Johan 

Davidsson meddelade att Sexmästeriets temasläpp är lördagen den 

11 februari. Marcus Liljenberg informerade om att filmen om 

kursrepresentanter kommer att släppas under lunchen onsdagen 

den 1 februari.  
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§ 19. Nästa SrBK-protokollmöte Mötet beslutade att hålla nästa Studierådsmöte den 21 Mars 

kl 17:15 i Marie Curie.  

   

§ 20. OFMA Frida Heskebeck förklarade mötet avslutat kl 19:12. 
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________________________   ________________________

       
Frida Heskebeck    Linnéa Petersson 

 Studierådsordförande    Sekreterare 
 

 
________________________   ________________________

       
Caroline Drabe    Marcus Liljenberg 

 Justerare     Justerare 
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Studentrepresentanter 

Studierådsmöte 1 2017 
   

 

 

 

Post Namn 

Programledning B och K (4 st ordinarie) Frida Heskebeck, Olivia Eliasson, Dennis 
Bogren och Ebba Rosendal 

Programledningen för Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning 
(Ordinarie) 

Malin Nilsson 

Programledningen för Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning 
(Suppleant) 

Jonny Stridsberg 

Instutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik (Ordinarie) Hanna Josefsson 

Instutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik (Suppleant) Ebba Rosendal  

Instutionsstyrelsen för Kemiteknik (Ordinarie) Linnéa Petersson 

Instutionsstyrelsen för Kemiteknik (Suppleant) Frida Heskebeck 

Instutionsstyrelsen för Imunteknologi (Ordinarie) Ebba Rosendal 

Instutionsstyrelsen för Kemi, KILU (Ordinarie) Ebba Rosendal 

Instutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik (Suppleant) Marcus Liljenberg 

Instutionsstyrelsen för Kemi, KILU (suppleant) Jenny Lönsjö 

Husstyrelse Dennis Bogren 

HMS-kommitté Linnéa Gustafsson 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 21 januari 2017 
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Verksamhetsplan Studierådet  

Verksamhetsåret 2017 
 

Gemenskap 

 Gemenskap: K-andan ska bevaras och utvecklas. 

Konkretiserat mål: Inget 

 Övergripande mål: Alla medlemmar ska känna sig välkomna och inkluderade i Sektionen. 

Konkretiserat mål: Inget 

 Övergripande mål: En kultur där medlemmarna samarbetar med varandra och inte motverkar varandra ska 

råda 

Konkretiserat mål: Studierådet skall jobba för att anordna minst ett event i samarbete med 

ett annat utskott. 

 Övergripande mål: Alla medlemmar ska behandlas lika. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall på något vis uppmärksamma likabehandling under året.  

 Övergripande mål: Internationella studenter på de program som Sektionen studiebevakar för ska inkluderas 

i Sektionens verksamhet. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemang/termin för de 

internationella studenterna. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemang där svenska och 

internationella studenter får chans att interagera. 

Utbildning 

 Övergripande mål: Sektionen ska verka för att det ska erbjudas Kemi- och Bioteknikutbildning i 

världsklass och Studiebevakning ska vara aktiv och synlig. 

Konkretiserat mål: Studierådet ska ha tillsatta studentrepresentanter i de organ där det 

finns möjlighet. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall jobba för att kunskapen om kursrepresentanter ska 

spridas på sektionen. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall, genom att se till att det finns kursrepresentanter i 

alla kurser i grundblocket, bedriva en aktiv studiebevakning där studenterna ges chans att 

påverka sin utbildning. 
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Konkretiserat mål: Studierådet skall jobba för att det ska finnas kursrepresentanter och 

att det ska göras kursutvärderingar i specialiseringskurserna i de högre årskurserna.  

Konkretiserat mål: Studierådet skall ha med en artikel relaterad till studier i varje 

Druiden. 

 Övergripande mål: Sektionen ska uppmärksamma och främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall på något vis uppmärksamma studenternas fysiska 

och psykiska hälsa. 

 Övergripande mål: En god relation med Programledningen, Studievägledningen och andra instanser på LTH 

ska upprätthållas. 

Konkretiserat mål: Studierådet ska jobba för ett aktivt samarbete med de instanser som 

det finns möjlighet och syfte att samarbeta med. 

Näringsliv 

 Övergripande mål: Ett varumärke för K-teknologen i Lund, Sverige och utanför Sveriges gränser ska 

skapas. 

Konkretiserat mål: Inget 

 Övergripande mål: Alla utbildningar, både på grund- och mastersnivå, ska inkluderas i näringslivsrelaterad 

verksamhet. 

Konkretiserat mål: Inget 

 Övergripande mål: Möjligheter att utveckla för arbetslivet relevanta färdigheter som inte täcks av 

utbildningen ska tillhandahållas. 

Konkretiserat mål: Inget 

Fritid 

 Övergripande mål: Ett utbud av evenemang som lockar alla medlemmar ska erbjudas. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett studierelaterat evenemang per 

läsperiod. 

 Övergripande mål: Ett aktivt samarbete ska ske med Teknologkåren centralt samt andra sektioner och 

organisationer inom Teknologkåren. 

Konkretiserat mål: Studierådets medlemmar skall delta i de kollegier som det ges 

möjlighet att delta i.  

 Övergripande mål: Verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar. 

Konkretiserat mål: Inget 
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_________________________________  
Studierådet via 

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 21 januari 2017 
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Verksamhetsplan Studierådet  

Verksamhetsåret 2017 
 

 

Gemenskap: En kultur där medlemmarna samarbetar med varandra och inte motverkar varandra ska råda 

Konkretiserat mål: Studierådet skall jobba för att anordna minst ett event i samarbete med ett annat 

utskott. 

 

Gemenskap: Alla medlemmar ska behandlas lika. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall på något vis uppmärksamma likabehandling under året.  

 

Gemenskap: Internationella studenter på de program som Sektionen studiebevakar för ska inkluderas i Sektionens 

verksamhet. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemang/termin för de internationella 

studenterna. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemang där svenska och 

internationella studenter får chans att interagera. 

 

Utbildning: Sektionen ska verka för att det ska erbjudas Kemi- och Bioteknikutbildning i världsklass och 

Studiebevakning ska vara aktiv och synlig. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall ha tillsatta studentrepresentanter i de organ där det finns 

möjlighet. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall jobba för att kunskapen om kursrepresentanter ska spridas 

på sektionen. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall, genom att se till att det finns kursrepresentanter i alla 

kurser i grundblocket, bedriva en aktiv studiebevakning där studenterna ges chans att påverka sin 

utbildning. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall utreda vilken kursutvärdering som bedrivs på 

specialiseringsnivån samt verka för att studenterna ska får större inflytande i detta. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall ha med en artikel relaterad till studier eller studiebevakning 

i varje Druiden. 
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Utbildning: Sektionen ska uppmärksamma och främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall på något vis uppmärksamma studenternas fysiska och 

psykiska hälsa. 

 

Utbildning: En god relation med Programledningen, Studievägledningen och andra instanser på LTH ska upprätthållas. 

Konkretiserat mål: Studierådet ska jobba för ett aktivt samarbete med de instanser som det 

finns möjlighet och syfte att samarbeta med. 

 

Näringsliv: Möjligheter att utveckla för arbetslivet relevanta färdigheter som inte täcks av utbildningen ska tillhandahållas. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemag som kopplar till att utveckla 

relevanta färdigheter för arbetslivet.  

 

Fritid: Ett utbud av evenemang som lockar alla medlemmar ska erbjudas. 

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett studierelaterat evenemang per läsperiod. 

 

Fritid: Ett aktivt samarbete ska ske med Teknologkåren centralt samt andra sektioner och organisationer inom 

Teknologkåren. 

Konkretiserat mål: Studierådets medlemmar skall delta i de kollegier som det ges möjlighet att 

delta i.  
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Medlemsrapporter   

Studierådsmöte 1 2017 

 

Studierådsordförande – Frida Heskebeck 

Sedan Frida gick på posten som Studierådsordförande har hon haft möten med Studierektorn, 

Programledning, SVL och programplanerare för att prata om året som kommer. Frida har hållit i SrBK’s 

första lunchmöte och varit med på Styrelsens första lunchmöte. Mycket handlar om att få igång verksamheten.  

Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar – Marcus Liljenberg 

Sedan Marcus gick på som Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar (VSG) har han samlat ihop 

kursrepresentanter för samtliga kurser under lp3 förutom Projektlaboration i kemiteknik. Då detta skrivs har 

en kursrepresentant för denna kurs hittats. Marcus har även pratat med förra Vice Studierådsordförande och 

dem försöker hitta datum för överlämning. Access har hämtats ut till de ställen Marcus som VSG skall ha 

access till. Dessutom håller Marcus på att samla in uppgifter till SrBK:s studiecirkel som han även kommer 

vara cirkelledare för. 

Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar – Linnéa Petersson 

Sedan Linnéa tillträdde posten som Vice ordförande med Specialiseringsansvar så har hon försökt lista ut vad 

den nya posten egentligen innebär. Efter överlämning från Studierådsordförande emeritus Ebba Rosendal har 

börjat klarna lite. Linnéa är dock fett taggad på sina nya arbetsuppgifter. 

Studerandeskyddsombud – Linnéa Gustafsson 

Studerandeskyddsombudet har haft överlämning, och fått chansen att följa med förra årets 

studerandeskyddsombud på HMS-möte och kollegiemöte. Hon har dessutom varit på föreläsning om 

psykosocial arbetsmiljö med inriktning stress som Staffan Wester från Studenthälsan höll i. Mycket lärorikt.  

Likabehandlingsombud – Elin Larsson 

Jag har deltagit på två lunchmöten där vi har tillsatt kursombud bland annat. Jag har även börjat undersöka 

hur man bokar Gudrun Schyman och jag har mailat Eva Bonde med en förfrågan om en föreläsning om 

vetenskapens kvinnor i historien. 
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Världsmästare – Johan Davidsson, Johanna Langborger, Jenny Lönsjö och 

Caroline Drabe 

Sedan världsmästarna gick på vid årsskiftet har vi inte hunnit med så mycket. Vi var med och välkomnade de 

internationella utbytesstudenterna på deras Arrival Day 11/1 och guidade dem runt campus med mera. Vi 

håller på att ta in kontaktuppgifter så att vi kan nå ut till dem med info och det engelska nyhetsbrevet. 

I slutet av förra året hade vi ett möte med föregående års Världsmästare där vi fick lite tips inför vårt 

verksamhetsår. Vi deltog även på deras sista Världsmästarkollegiemöte där en plan för hur verksamheten skall 

bedrivas i år påbörjades. 

Evenemangsansvariga – Johanna Nilsson och Amelia Johansson 

Eftersom vårt verksamhetsår precis har börjat har vi inte hunnit göra särskilt mycket. Vi har haft lunchmöten 

med mycket praktisk information där vi även har diskuterat vad vi som grupp vill göra det kommande året. 

Där har vi som evenemangsansvariga funderat kring att eventuellt utveckla excelkursen som hölls i höstas, 

ordna någon liten kurs i matlab samt att utveckla våra nuvarande studiekvällar med ännu mer fokus på 

studier.  

Vi har även bidragit till att ta fram kursrepresentanter till kurserna där det saknades. 

Studierådsjoner – Frida Hallberg och Gustav Sondell 

Studierådsjon Frida Hallberg har blivit kursombud och hittat fler kursombud. Vi har tagit beslut om olika 

datum och information som ska nå studenterna angående hjälp i linjär algebra. 


