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Dagordning 

   

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions andra protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 17:15 tisdagen den 21 mars 2017 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Beslut 
   
§ 2. Tid och sätt Beslut 
   
§ 3.  Adjungeringar Beslut 
   
§ 4. Anmälan övriga frågor Beslut 
   
§ 5.  Fastställande av dagordning Beslut 
   
§ 6. Närvarande Information 
   
§ 7. Frånvarande Information 
   
§ 8. Val av sekreterare Beslut 
   
§ 9.  Val av tvenne justerare Beslut 
   
§ 10. Föregående protokoll  Beslut 
   
§ 11. Meddelanden Information 
   
§ 12.  Per capsulam beslut 

1. Årets lärare (Bilaga 1) 
2. Kladdkaka (Bilaga 2) 
3. Event (Bilaga 3) 
4. Verksamhetsplan (Bilaga 4) 

Information 

   
§ 13. Motion om Terminskollegier  

(Bilaga 5) 
Föredragare: Marcus Liljenberg 

Diskussion/Beslut 

   
§ 14. Diskussion om ändring av 

betygssystem för Inledande Kemi  
(Bilaga 6) 
Föredragare: Frida Heskebeck 

Diskussion 

   
§ 15. Diskussion Etik (Bilaga 7) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Diskussion 

   
§ 16.  Medlemsrapporter (Bilaga 8) Information  
   
§ 17.  Övriga frågor  Diskussion/Beslut 
   
§ 18. Nästa Studierådsmöte Beslut 
   
§ 19. OFMA Beslut  
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Dagordning 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Frida Heskebeck    Namn namn   
Studierådsordförande   Sekreterare 
 

 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Namn namn    Namn namn   
Justerare     Justerare 
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Protokoll (1) 

  ________  ________  ________  ________ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions andra protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 17:15 tisdagen den 21 mars 2017 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Studierådsordförande Frida Heskebeck förklarade mötet 

öppnat klockan 17:15. 
   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.  
   
§ 3.  Adjungeringar - 
   
§ 4. Anmälan övriga frågor Frida Hallberg yrkade på  

 
att lägga till en diskussionspunkt ”Nya 
kursrepresentanter”.  
 
Frida Heskebeck yrkade på  
 
att lägga till en diskussionspunkt ”Studiekvällar”.  
 
Mötet valde att ta alla attsatser i klump.  
 
Mötet beslutade att lägga till alla punkter som övriga 
frågor.  

   
§ 5.  Fastställande av dagordning Mötet beslutade att godkänna dagordningen som den 

låg.  
   
§ 6. Närvarande Frida Heskebeck, Caroline Drabe, Johan Davidsson, 

Linnéa Petersson, Jenny Lönsjö, Marcus Liljenberg, 
Johanna Nilsson, Sarah Lindblom, Frida Hallberg, Gustav 
Sondell och Johanna Langborger.  

   
§ 7. Frånvarande Elin Larsson, Linnea Gustafsson och Amelia Johansson. 
   
§ 8. Val av sekreterare Caroline Drabe valdes till Sekreterare.  
   
§ 9.  Val av tvenne justerare Gustav Sondell och Frida Hallberg valdes till justerare.  
   
§ 10. Föregående protokoll  Mötet beslutade att lägga protokollet från PM1 till 

handlingarna.  
   
§ 11. Meddelanden Frida Heskebeck visade budgetuppföljningen.  

 
Sarah Lindblom informerade om att det bildats en ny 
läsårsindelning, vilket resulterat i ändring av 
omtentaveckor. Hon sade att de senaste två åren pågått ett 
arbete för att utvärdera den senaste förändringen.   
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Protokoll (2) 

  ________  ________  ________  ________ 

§ 12.  Per capsulam beslut 
1. Årets lärare (Bilaga 1) 
2. Kladdkaka (Bilaga 2) 
3. Event (Bilaga 3) 
4. Verksamhetsplan (Bilaga 4) 

Frida Heskebeck föredrog bilaga 1-4 och informerade om 
vilka per capsulam beslut som Studierådet tagit sedan 
senaste protokollmötet.  

   
§ 13. Motion om Terminskollegier  

(Bilaga 5) 
Föredragare: Marcus Liljenberg 

Linnéa Petersson föredrog motionen enligt bilaga 5 och 
yrkade på 
 
att 
 
införa ett Terminskollegie för grundblocket där studenter och 
programledningen kan mötas och diskutera programmet. 
Kollegiet ska bestå av minst 6 representanter, varav minst 1 
från varje program och årskurs. 
 
att  
 
införa ett Terminskollegie för specialiseringarna. Med minst 1 
representant från varje specialisering. 
 
att  
 
Vice Studierådsordföranden är ansvariga för att samordna 
Terminologierna.  
 
att  
 
det ska bjudas på fika vid mötena för att uppmuntra 
studentdeltagande. 
 
Marcus Liljenberg drog tillbaka sina yrkanden.  

 
Mötet verkade positivt inställt till förslaget.  
 
Frida Heskebeck undrade om det blir Vice 
Studierådsordföranden som blir ansvariga att kalla till 
mötena. Markus Liljenberg svarade att så var fallet.   
 
Sarah Lindblom undrade hur Marcus Liljenberg och 
Linnéa Petersson hade tänkt angående 
läkemedelsstudenter. Linnéa Petersson svarade att de varit 
medvetna om frågan, då de studenterna är ganska spridda. 
Hon informerade att indelningen skulle diskuteras vidare.  
 
Frida Heskebeck lyfte frågan om mötet ville ha 
terminskollegier.  
 
Mötet ville införa terminskollegier.  
 
Frida Heskebeck lyfte frågan om det skulle serveras fika 
under mötena. 
 
Mötet ville att det skulle serveras fika på mötena.  
 
Mötet valde att ta alla attsatserna i klump.  
 
Mötet biföll alla attsatser.  

   
§ 14. Diskussion om ändring av 

betygssystem för Inledande Kemi  
(Bilaga 6) 
Föredragare: Frida Heskebeck 

Frida föredrog punkten enligt bilaga 6.  
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  ________  ________  ________  ________ 

Sarah Lindblom undrade om det fanns någon bakgrund 
till förslaget. Frida Hallberg svarade att det var mycket 
administrativt arbete för kursansvarig.   
 
Frida Hallberg tyckte att tentamen kunde tas bort. Hon 
ansåg att duggorna delade upp kursen, vilket var skönt. 
Hon hade förståelse för det omfattande arbetet som 
föreläsaren gjorde.  
 
Linnéa Petersson tyckte det var en bra idé. Hon lyfte 
problemet med hur sent sista duggan får ligga, för att ge 
tillräckligt med tid till de som behöver studera inför 
tentamen. Hon lyfte även frågan ifall allt material hinner 
tas med innan sista duggan. Ett annat problem hon såg var 
att studenter slutade gå till föreläsningarna när sista 
informationen inför sista duggan varit.  
 
Sarah Lindblom hade inte så mycket åsikter, då kursen var 
annorlunda uppbyggt när hon läste kursen. Hon såg dock 
inga större problem med att ändra på examinationen. Hon 
påpekade att kunskapen som gås igenom liknar den 
kunskap som studenter har från kurserna i kemi från 
gymnasiet.  
 
Jenny Lönsjö undrade ifall ändring till en kurs med 
godkänt som högsta betyg skulle sänka snittet på betyget 
för de som vill söka utomlandsstudier och behöver höga 
snittbetyg. Caroline Drabe svarade att kurser med godkänt 
som högsta betyg inte räknas in i snittbetyget. Jenny 
Lönsjö föreslog att det kunde ligga en mindre 
inlämningsuppgift som täcker det material i kursen som 
duggorna inte gör.   
 
Johan Davidsson föreslog att det kunde vara bättre med 
två duggor istället för tre.  
 
Marcus Liljenberg ansåg att det skulle vara synd om sista 
duggan ligger för sent, till exempel i inläsningsveckan. Han 
ansåg att det var viktigare att ha bra betyg senare i 
utbildningen och därför skulle det inte göra något att 
kursen ändrades till en underkänd/godkänd-kurs. En 
förändring skulle även ge mer studietid för studenter som 
har problem med Endimensionell analys.  
 
Johanna Langborger tyckte det var bra att sänka 
arbetsbelastningen för föreläsarna. Hon ansåg även att 
kursens material inte låg på en 5 nivå i betyg och att det 
därmed skulle vara onödigt att ha så hög betygsnivå.  
 
Caroline Drabe lyfte frågan angående ifall det blir 
tillräckligt många veckor på kursen enligt CSN. Sarah 
Lindblom svarade att det inte borde vara något problem 
då tentamen fortfarande skulle vara kvar.   
 
Gustav Sondell ansåg att det inte var en tillräcklig 
anledning för läraren att säga att han hade för mycket 
jobba att göra. Gustav Sondell tyckte att det blir en morot 
för ambitiösa elever ifall kursen har betyg upp till 5. Han 
ansåg att det var bra att tidigt i utbildningen lära sig att 
studera till två tentor, men meddelade att han hade en 
förhållandevis neutral ståndpunkt.   
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  ________  ________  ________  ________ 

Johanna Nilsson tyckte det var bra med en tenta. Hon 
ansåg även att folk skulle studera till duggorna och tyckte 
att det var en bra idé att ha en inlämning i slutet som tar 
lite tid för att fylla ut kursen.   
 
Linnéa Petersson informerade att kemi 2 i gymnasiet inte 
är obligatoriskt för de som kommer in på Kemi- och 
Bioteknikprogrammet. Hon tyckte att det var en bra idé 
att införa att man behöver bli godkänd på alla duggorna. 
Med tanke på att kursen ligger nära Endimensionell analys, 
vilken visat sig vara en svår tröskel för många studenter, så 
kunde det vara mindre stressande för eleverna att inte 
behöva skriva två tentor.  
 
Sarah Lindblom föreslog att man skulle kunna sätta en 
ribba att man behöver klara till exempel 50 procent på 
varje dugga. Detta skulle leda till att studenterna behöver 
läsa på till varje dugga och lära sig alla delar av kursen.  
 
Jenny Lönsjö ansåg det mycket jobb att läsa på inför varje 
dugga, då det tar tid från annat plugg. Hon tyckte att det 
skulle vara bättre att inte sätta ett minsta poäng på varje 
dugga utan istället samla ihop poängen från alla duggorna.   

   
§ 15. Diskussion Etik (Bilaga 7) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Frida Heskebeck föredrog punkten enligt bilaga 7.  
 
Marcus Liljenberg föreslog en MATLAB-kurs. 
 
Sarah Lindblom föreslog att ha mer gruppdynamik och 
ledarskap.    
 
Johan Davidsson föreslog kurs i Excel eller andra 
program. Sarah Lindblom svarade att lärarna medvetet 
inte lär ut Excel, för att tvinga studenterna till att lära 
MATLAB bättre.  
 
Gustav Sondell föreslog att där skulle läggas till MATLAB 
i kurserna Inledande bioteknik/kemiteknik.  
 
Jenny Lönsjö ansåg att man tappar fokus under 
MATLAB-föreläsningarna i Linjär algebra, men att de 
varit bra. Hon kunde dock inte komma på hur inlärningen 
skulle läggas upp på ett bättre sätt. Frida Hallberg höll 
med om att det var jättesvårt att ta in information om 
MATLAB från föreläsningarna i Linjär algebra. Johan 
Davidsson påpekade att MATLAB-undervisningen i 
Linjär algebra-kursen krävde att man förstod matematiken 
i kursen, vilket inte alltid var självklart och ledde till stora 
svårigheter. Han ansåg att det skulle vara bättre med 
övningar där man bara lärde sig MATLAB med kunskaper 
som man redan behärskade.   
 
Linnéa Petersson informerade att Kemistudenter jobbar 
mer med MATLAB i sina första kurser och kan det därför 
bättre. Hon tyckte även att Excel hade varit bra att lära ut.  
 
Gustav Sondell föreslog att det kunde vara bättre med små 
övningar i MATLAB där studenterna får sitta i datorsalar 
och knappa lite själva. Linnéa Petersson föreslog att 
MATLAB-övningar skulle kunna innehålla stenciler med 
små steg som i introduktionen till Maple. 
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  ________  ________  ________  ________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Frida Heskebeck    Caroline Drabe 
Studierådsordförande   Sekreterare 
 

 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Frida Hallberg    Gustav Sondell   
Justerare     Justerare 

 

Sarah Lindblom informerade att Studierådet höll en kort 
Excel-kurs med Marie Wahlgren, vilken menade att Excel 
var rätt basic och ifall studenter kan MATLAB vågar de 
använda svårare program.  

   
§ 16.  Medlemsrapporter (Bilaga 8) -  
   
§ 17.  Övriga frågor  Kursrepresentanter, Frida Hallberg 

Frida Hallberg undrade om det behövde vara två 
representanter från varje program. Linnéa Petersson 
svarade att det var fördelaktigt att ha två 
kursrepresentanter i varje kurs, då det känns tryggare för 
studenterna att gå tillsammans.  

 Johan Davidsson lämnade mötet 
18:23.  

 

  Studiekvällar, Frida Heskebeck 
Frida Heskebeck lyfte frågan när Studierådet ville anordna 
kommande studiekvällar. Efter diskussion lade mötet fram 
följande förslag att diskutera på kommande lunchmöte: 
- studiekväll tisdagen den 4 april 
- studiedag söndagen den 14 maj 
- studiekväll torsdagen den 18 maj 

   
§ 18. Nästa protokollmöte  Frida Heskebeck yrkade på  

 
att nästa protokollmöte hålls den 25 april klockan 17:15 i 
Marie Curie. 
 
Mötet biföll Frida Heskebecks yrkande.  

   
§ 19. OFMA Frida Heskebeck förklarade Studierådets andra 

protokollmöte avslutat klockan 18:39. 
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Bilaga 1 

Per capsulam – Årets lärare 

Studierådsmöte 2 
   

 

 

 

Bakgrund 

Av tradition utser Studierådet ”Årets Lärare” och ”Årets Övningsledare” varje år.  

 

Beslut 

Ledamöterna i Studierådet har beslutat: 

 

att 

 Utse Bernt Nilsson till Årets Lärare 2017 

 

att 

 Utse Hans-Kristian (Hasse) Knutson till Årets Övningsledare 2017 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 2 mars 2017 
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Bilaga 2 

Per capsulam - Kladdkaka 

Studierådsmöte 2 
   

 

 

 

Bakgrund 

För att uppmuntra studenterna att svara på sina CEQ-enkäter delar studierådet ut kladdkaka till hela 

klasser. 

 

Beslut 

Ledamöterna i Studierådet har beslutat: 

 

att 

Kladdkaka ska delas ut till det program per respektive årskurs som har högst svarsfrekvens. Om 

förlorande program har över 60 % i svarsfrekvens får även detta program kladdkaka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 26 februari 2017 
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Bilaga 3 

Per capsulam – event 

Studierådsmöte 2 
   

 

 

 

Bakgrund 

Studierådet anordnar diverse evenemang, under lunchmötena har många beslut tagits om vilka evenemang 

som ska hållas och hur de ska göras.  

 

Beslut 

Ledamöterna i Studierådet har beslutat att genomföra följande evenemang / följande evenemang har 

genomförts: 

  

 Semlebak för utbytesstudenter den 27/2. 

 Studiekväll den 1/3. 

 Föreläsning med Annika Hellbring den 27/3. 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 10 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För Manfred att fylla i 

 

Verksamhetsplan Studierådet  

Verksamhetsåret 2017 
 

 

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

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna minst ett evenemang 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 sprida information om kursrepresentanter på sektionen. 

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

grundblocket. 

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. 

 

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

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

psykiska studiemiljö. 



För Manfred att fylla i 

 

 

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

Konkretiserat mål: Studierådet skall anordna ett terminskollegium för grundblocket och 

specialiseringarna.  

 

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

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

färdigheter som utvidgar eller inte inkluderas i kursinnehållet.  

 

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: Studierådet skall anordna ett evenemang tillsammans med en annan sektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  
Studierådet 2017 via 

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 16 februari 2017 
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Bilaga 4 

Införande av Årskurskollegier 

SrBK-17 PM2 21/3-17 
   

 

 

Sammanfattning 

Programledningen har framfört önskemål på att sammanställa ett Årskurskollegie bestående av 

årskursrepresentanter från årskurs 1-5 på Bio- och Kemiprogrammet.  

 

Bakgrund 

Årskurskollegiets syfte är att skapa ett forum där framförallt programledningen men också andra instanser 

kan föra fram idéer och tankar kring programmen på K-sektionen. Medlemmarna skulle bestå av elever på 

programmens samtliga årskurser, och antingen väljs man på ”livstid” eller väljs nya representanter för 

varje nytt läsår. Då det är ganska många representanter som skall väljas in i ett sådant råd föreslår 

motionären att representanterna väljs in i detta kollegiet på ”livstid”, men med en möjlighet att avsäga sig 

privilegiet om omständigheterna talar för det.   

 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna  

 

att 

SrBK-17 inför två Årskurskollegier, ett för specialiseringarna och ett för grundblocket, 

med omedelbar verkan och att dessa kollegier består av en representant från B- 

programmets relevanta årskurser och en från K-programmets relevanta årskurser. Att 

representanter väljs in ansvarar Vice studierådsordförande med grundblockansvar samt 

Vice studierådsordförande med specialiseringsansvar, för sina respektive ansvarsområden.  

Alternativt att 

SrBK-17 sätter ihop en arbetsgrupp som arbetar fram en struktur på kollegierna så att de 

passar bättre än första att-satsen.  

 

 

_________________________________  

Marcus Liljenberg, VSG 

 

Skriven himma i Ängelholm, 11/3-17 
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Bilaga 5 

Diskussionsunderlag för ändring av 

betygssystem för kursen Inledande Kemi 

Studierådsmöte 2 
   

 

 

 

Bakgrund 

Det finns planer på att ändra betygssystem för kursen Inledande Kemi från TH skala (U, 3, 4, 5) till UG 

(U, G). Studenterna kommer fortfarande kunna bli godkända på duggor men tentan är endast för de som 

inte klarat duggorna.  

 

Fråga: Vad tycker studierådet i frågan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 10 mars 2017 
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Bilaga 6 

Diskussionsunderlag Etik 

Studierådsmöte 2 
   

 

 

 

Bakgrund till diskussion 

Det har kommits fram till att Kemi- och Bioteknikutbildningarna innehåller för lite etik och det finns 

planer på att lägga till detta i utbildningen 

 

Fråga:  

Vad tycker studierådet i frågan? 

Finns det fler moment/områden som saknas i utbildningen? 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 10 mars 2017 
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Bilaga 7 

 

Medlemsrapporter   

Studierådsmöte 2 2017 

 

Studierådsordförande – Frida Heskebeck 
Sedan förra PM har Studierådets arbete kommit i full gång med många projekt på olika håll, roligt! Frida har 

haft en del möten och mailat en massa. Hon har varit på Skiphte, varit på flera utbildningar på Kåren (bland 

annat UUU med resten av Studierådet) och har varit på PLED-möte (programledningsmöte).  

Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar – Marcus Liljenberg 
VSG har kallat till diverse CEQ-möten i alla möjliga kurser och gjort iordning tillhörande 

frisvarscensureringar. Vissa kurser fungerar bra, andra vägrar förändra sig till det bättre och några är lite av en 

katastrof, *host endim *host… Tillsammans med Linnea (VSS) har ett kursrepresentantslunchmöte anordnats 

som uppskattades av representanterna, det fortsätter vi med i lp3. Tankegångar kring ett ”Årskolegie” 

bestående av en representant från varje årskurs har lyfts av programledningen, detta skall undersökas vidare 

under året. 

Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar – Linnéa Petersson 
Sedan förra protokollmötet har Linnéa censurerat sin första omgång CEQ-enkäter, hjälpt till på SMIL och 

gått Utbildningsutskottets Utbildning för Utbildningsbevakare. UUU var mycket givande och intressant även 

om hon redan gått den 2 gånger tidigare. Det viktigaste Linnéa har gjort på sin post är att ha möte Karim som 

är ansvarig för CEQ-systemet på LTHs kansli. Närmare 45 minuter ägnades åt att diskutera de finare 

detaljerna i CEQ-systemet. Till exempel att stora valfria kurser kopplas till det program/studieråd som har 

flest registrerade deltagare medan små valfria kurser inte kopplas till någon kurs alls. Nästa steg blir att prata 

med studierektorerna för de olika institutionerna för att få reda på hur kurslärarna vill göra samt prata med 

andra studieråd om hur de gör. 

Studerandeskyddsombud – Linnéa Gustafsson 
Sedan förra protokollmötet har Linnea varit på terminens första HMS-möte, och haft uppstart med 

skyddsombudskollegiet på kåren. Hon har även färdigställt SMS-listan för SMS-utskick vid nödsituationer och 

peppat alla ettor att gå på SI-övningar.  
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Likabehandlingsombud – Elin Larsson och Sarah Lindblom 

Sedan förra PM har Elin deltagit på lunchmöten, varit med och anordnat en studiekväll och fortsatt kontakta 

personer som kan tänkas vilja föreläsa på skolan. En diskussion om valprocessen har inletts och nästa vecka är 

det dags för SSO-utbildning. 

Världsmästare – Johan Davidsson, Johanna Langborger, Jenny Lönsjö och 

Caroline Drabe 
Världsmästarna har haft ett eget event, där de lärt internationella studenter baka semlor och utsatt dem för en 

svensk film. De ha också varit med på ett Kollegiemöte, där det diskuterades vilket ansvar som en 

Världsmästare har och lite om vad kollegiet vill jobba med under året. Ett Babbel Bistro har hållits 

tillsammans med kollegiet, vilket var en lyckad och trevlig kväll med många besökande. Till sist så har 

Världsmästarna haft ett möte med Världsmästarna på W. Det diskuterades ett samarbete i form av en sittning 

för internationella studenter från båda sektionerna. Första steget blir att göra en intressekontroll.   

Evenemangsansvariga – Johanna Nilsson och Amelia Johansson 
Johanna Nilsson 

Sedan senaste protokollmötet har jag ordnat en lunchföreläsning som ska hållas den 27/3 med tips kring 

infosök via Kemicentrums bibliotek. Inför lunchföreläsningen har jag bland annat ordnat en anmälan, sett till 

att en affisch blev ordnad, hjälpt till att fixa ett Facebook-evenemang samt att boka sal. Vi har planerat mat, 

men kommer lägga mer fokus på detta när det närmar sig.  

Jag har även hjälp till att förbereda inför en pluggkväll. 

Vi har haft lunchmöten varje vecka där vi har diskuterat studierelaterade frågor. Under lunchmötena har vi 

även diskuterat intressanta kommande evenemang, men vi har inte beslutat något mer kring detta än.  

Studierådsjoner – Frida Hallberg och Gustav Sondell 
Studierådsjon Frida Hallberg har anordnat två olika studietillfällen, en studiesöndag samt en studiekväll. 

Sedan senaste protokollmötet har studierådsjonerna tillsammans med resten av studierådet  arrangerat två 

stycken studiekvällar. Därutöver har det hållits SI-möten i linjär algabra och allmän kemi för årskurs 1. 


