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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions femte protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 18.00 Måndagen den 13 november 2017 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Föredragare: Frida Heskebeck 
Information 3 

    
§ 14. Aktiviteter resten av året 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Diskussion/Beslut 4 

    
§ 15. Datum för CEQ-kväll 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Information 5 

    
§ 16. Övriga frågor  Diskussion/Beslut  
    
§ 17. Nästa Studierådsmöte Beslut  
    
§ 18. OFMA Beslut   
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_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Frida Heskebeck    Namn namn   
Studierådsordförande   Sekreterare 
 

 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Namn namn    Namn namn   
Justerare     Justerare 
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Prorokoll 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions femte protokollmöte.  

Mötet ägde rum klockan 18.00 Måndagen den 13 november 2017 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Protokoll 

  Ärende  Åtgärd 
     
§ 1.  OFMÖ   
     
§ 2.  Val av sekreterare  Elin väljs 
     
§ 3.   Tid och sätt  Godkänt 
     
§ 4.  Adjungeringar  Inga 
     
§ 5.   Anmälan övriga frågor  Inget 
     
§ 6.  Fastställande av dagordning  Godkänt 
     
§ 7.  Närvarande  Frida Heskebeck 

Johanna Langborger 
Caroline Drabe 
Johan Davidsson 
Sarah Lindblom 
Gustav Sondell 
Johanna Nilsson 
Jenny Lönsjö 
David Bergman 
Hanna Sjöman 
Amelia Johansson 

     
§ 8.  Frånvarande  Linnea Gustafsson 

Linnéa Petersson 
Marcus Liljenberg 
Frida Hallberg 
 

     
§ 9.   Val av tvenne justerare  Johanna Nilsson och David Bergman 
     
§ 10.  Föregående protokoll    Punkten bordlades till nästa möte 
     
§ 11.  Meddelanden   Frida Heskebeck meddelade att det snart är HT och att 

nya funktionärer ska väljas in. Hon uppmanade mötet att 
börja fundera på testamente och överlämning. 
Världsmästarna meddelade att det behövs faddrar till den 
internationella nollningen. 

     
§ 12.   Medlemsrapporter   Finns i bilaga 

Likabehandlingsombuden var på kollegiemöte och 
anordnat en spelkväll med kollegiet. 
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Evenemangsansvariga: 
Sedan senaste protokollmötet har Johanna varit med och 
planerat och genomfört "Studievecka med Studierådet". 
Under veckan hölls en studiekväll, en 
introduktionsföreläsning till Endnote och en 
introduktionsföreläsning till LaTeX. Planerat var även en 
föreläsning om CEQ, men som tyvärr ställdes in på 
grund av få anmälda. Nytt datum för CEQ-föreläsning är 
på gång. Utifrån utvärderingssvar och kommentarer 
verkar studieveckan ha varit väldigt uppskattad! 

     
§ 13.  Budgetuppföljning  

Föredragare: Frida Heskebeck 
Ekonomisk information får ej publiceras på hemsidan. Kontakta 
Studierådsordförande Frida Heskebeck ifall du vill ta del av detta. 

     
§ 14.  Aktiviteter resten av året 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Diskussion med följande förslag: 
Röstworkshop (fixa google form och plansch eller 
något) 
Julstudiekväll (glögg)  
Köpa block och pennor 
Kombinera lärartack med julstudiekväll 
CEQ-föreläsning - mat ska köpas från Hilbert 
Torgny Roxå - kostar ca 2000 kr 
Fördjupningskurs i LaTex med Grimsberg (interaktiv 
föreläsning istället för passiv föreläsning, eller en 
workshop/övning) 
Fler studiekvällar? Har folk tid? Nej, men vi kör 4/12 
med jultema 
Bjuda bytisar på skridskohyran? (Världsmästarna) 
Vi kommer baka inför studiekvällen och 
läraruppskattning 4/12 eventuellt hos Hanna sön 3/12 kl 
13.00 
Läraruppskattning till vem? Grundblocket cirka 30 pers 
som ska få. Följande hjälper till att dela ut: Elin, Frida, 
Caroline, Hanna, Johanna, Gustav, David, Johanna L (fr 
kl 12.00) 
Vi kom fram till att vi ska göra följande: 
Röstworkshop 
Lärartack 
Julstudiekväll 
CEQ-föreläsning 
Eventuellt bjuda utbytesstudenter på skridskohyra från 
Världsmästarbudgeten 

     
§ 15.  Datum för CEQ-kväll 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Det blir den 22/11 kl 17-19 

     
§ 16.  Övriga frågor   Datum för CEQ-föreläsning: 11/12 : boka sal och 

mackor 
     
§ 17.  Nästa Studierådsmöte  6/12 kl 17.15 i Marie Curie 
     
§ 18.  OFMA  kl 18.49 
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_____________________________ ________ _____________________________ ________
 

Frida Heskebeck Elin Larsson   
Studierådsordförande Sekreterare 
 
 
_____________________________ ________ _____________________________ ________

 
David Bergman Johanna Nilsson   
Justerare Justerare 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions fjärde protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 17:15 Måndagen den 18 September 2017 i KC:M. 
 
Dagordning 

  Ärende  Åtgärd 
     
§ 1.  OFMÖ  Mötet öppnades kl 17.18  
     
§ 2.  Val av sekreterare  Gustav Sondell valdes till sekreterare 
     
§ 3.   Tid och sätt  Mötet hölls i KC:M på grund av dubbelbokning istället för 

Marie Curie Godkände tid och sätt 
     
§ 4.  Adjungeringar   
     
§ 5.   Anmälan övriga frågor  Studierådet valde att lägga till punkter om pengar till 

kaffekort kursrepresentanter i specialiceringarna, 
likabehandlingsevent och kaffe i tentaveckan. Därutöver 
lades det till en punkt angående bokbytardag.  
 
 

     
§ 6.  Fastställande av dagordning  Fastställdes med tillägg 
     
§ 7.  Närvarande  Frida Heskebeck, Caroline Drabe, Johan Davidsson, 

Linnéa Petersson, Marcus Liljenberg, Johanna Nilsson, 
Sarah Lindblom, Frida Hallberg, Gustav Sondell, Linnea 
Gustafsson, Johanna Langborger, Amelia Johansson, 
Jenny Lönsjö 

     
§ 8.  Frånvarande  Elin Larsson 
     
§ 9.   Val av tvenne justerare  Beslut Sarah Lindblom och linnéa Petersson valdes till 

justerare  
     
§ 10.  Föregående protokoll   Föregående protokollet godkändes.  
     
§ 11.  Meddelanden  Linnéa och Markus hade varit på instutitionsstyrelsemöte, 

Sara hade varit på likabehandlingsombudsmöte, 
världsmästarna hade varit bable bistro under nollningen 
och planerar ett evenemang.  
 

     
§ 12.   Medlemsrapporter (Bilaga 1) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
  

     
§ 13.  Budgetuppföljning (Bilaga 2) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
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§ 14.  Studentrepresentanter (Bilaga 3) 
Föredragare: Frida Heskebeck 

 

     
§ 15.  Studiekvällar (Bilaga 4) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Studeirådet beslutade att ha studiekväll den 9/10 denna 
läsperiod samt att ha 3 studiekvällar nästa läsperiod. 
Datum till dessa tas på lunchmöten.  
 
 

     
§16.  Evenemang under hösten 

Föredragare: Johanna Nilsson 
Studierådet ska anordna en studievecka projektgrupp till 
denna är Frida H Amelia Gustav Johanna N  

     
§17.  Övriga frågor   Studierådet beslutade att ge kaffekort till 

kursrepresentanter i specialiceringskurserna för totalt 480 
kr,  att ge likabehandlingsombuden 267 kr för deras 
evenemang samt att använda ca 400 kr till att bjuda på 
kaffe i tentaveckan. Därutöver ska en bokbytardag 
anordnas den 10/10 
 
 

     
§18  Nästa Studierådsmöte  Nästa möten ska hållas  13/11  6/12   
     
§19.  OFMA  Mötet avslutat 18.30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ ________ _____________________________ ________
 

Frida Heskebeck Gustav Sondell   
Studierådsordförande Sekreterare 
 
 
_____________________________ ________ _____________________________ ________

 
Linnéa Petersson Sarah Lindblom  
Justerare Justerare 
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Medlemsrapporter   

Studierådsmöte 5 2017 

 

Studierådsordförande – Frida Heskebeck 
Sedan det senaste mötet har Studierådsordförande förberett inför och varit på programledningsmöte 

tillsammans med de andra studentrepresentanterna. På programledningsmötet kollades alla kursplaner igenom, 

fokus på dessa var att få enhetlighet på prestationsbedömningarna. Studierådsordförande har med resten av 

utskottet deltagit på utskottsminglet för att rekrytera nya funktionärer inför nästa år. Studierådet kollade 

genom schemat inför nästa termin och Studierådsordförande skickade massa mail till schemaläggarna med alla 

krockar som Studierådet hittade. Studierådsordförande har hjälpt till att koka kaffe i inläsningsveckan till alla 

energibehövande studenter. Mycket planering har gjorts och tankeverksamhet har lagts inför Studieveckan. 

Studierådsordförande har deltagit i branchrådet tillsammans med Sektionens ordförande och IKG-

ordförande. 

Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar – Marcus Liljenberg 
Ingen rapport inkommen. 

Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar – Linnéa Petersson 
Ingen rapport inkommen. 

Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar– Linnéa Gustafsson 
Sedan förra PM har Studerandeskyddsombudet med fysiskt ansvar varit på kollegiemöte på Kåren och HMS-

möte på Kemicentrum. Hon har även hjälpt till på Studierådets event, som bokbytarlunch och studiekvällar.  

Studerandeskyddsombud med likabehandlingsansvar – Elin Larsson och 

Sarah Lindblom 
Studerandeskyddsombuden med likabehandlingsansvar har anordnat ett likabehandlingsevent i form av en 

casekväll tillsammans med Studerandeskyddsombudet med fysiskt ansvar. Ombuden har deltagit på 

studiekvällar, bokbytarbord och utskottsmingel. Det ena ombudet har deltagit på ett kollegiemöte på kåren 

och hjälpte till med kaffekokning under inläsningsveckan. 

Världsmästare – Johan Davidsson, Johanna Langborger, Jenny Lönsjö och 

Caroline Drabe 
Sedan det senaste protokollmötet har världsmästarna träffat några utbytesstudenter på en fika med ordquiz i 

Gallien. Även spelat bowling med både internationella studenter och svenska. Har även hjälpt till på 

studiekvällarna studierådet har anordnat, Babble bistro som världsmästarkollegiet/kåren anordnar och deltagit 

i VMX möten.  
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Evenemangsansvariga – Johanna Nilsson och Amelia Johansson 
Ingen rapport inkommen. 

Studierådsjoner – Frida Hallberg och Gustav Sondell 
Ingen rapport inkommen. 

Ettan och Bettan – Hanna Sjöman och David Bergman 
Sedan det senaste mötet så har Ettan&Bettan 

- Varit kursrepresentanter och varit en länk mellan lärarna och studenterna.  

- Skapat enkäter där studenterna har fått tycka till om sina kurser och använt svaren vid 

halvterminsmöten med kursansvariga  

- Skapat grupper på facebook för ettorna för att göra det lättare att informera om olika event och dylikt 

- Hjälpt till vid studiekvällar  

- Varit med och planerat/organiserat ett pluggseminarium för alla ettor på sektionen, seminariet gick ut 

på att äldre studenter på sektionen delade med sig av sina bästa tips och råd inför tentan och ettorna 

fick möjlighet att ställa frågor. Målet var att förbereda ettorna inför deras första tenta.  

- Varit på ett antal lunchmöten och lärt sig en hel del om sektionen. 

- Marknadsfört studierådets evenemang hos ettorna. 
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Aktiviteter resten av året  

Studierådets femte protokollmöte  
   

 

 

 

Bakgrund 

Studierådet har en del pengar kvar i budgeten vad vill vi göra med dem? 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 

 

att 

Studierådet ska tacka lärarna med julbak. (Datum?) 

 

att 

Anordna CEQ-föreläsning (försök 2 och bjuda på mat för att få fler som kommer) 

 

att 

Försöka hitta någon trevlig föreläsare, tex Torgny Roxå i studieteknik.  

 

att 

Anordna fördjupnings föreläsning om LaTeX 

 

att 

Anordna fler studiekvällar 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 7 november 2017 
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CEQ-kväll  

Studierådets femte protokollmöte  
   

 

 

 

Bakgrund 

Att vara tillsammans är kul och dessutom kan vi hjälpas åt med arbetet att censurera CEQ:er. De som vill 

hjälper till.  

 

CEQ-kvällen blir onsdagen den 22/11 kl 17-19 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 7 november 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




