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Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions sjätte protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 17:15 Onsdagen den 6 december 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, 2 
    
§ 11. Meddelanden Information  
    
§ 12.  Medlemsrapporter Information  3 
    
§ 13. Budgetuppföljning 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Information 4 

    
§ 14. Uppföljning av verksamhetsplan 

Fundera över vad vi gjort under åren, vad har vi gjort för att 
uppfylla målen.  

Diskussion 5 

    
§ 15. Övriga frågor  Diskussion/Beslut  
    
§ 16. Nästa Studierådsmöte Beslut  
    
§ 17. OFMA Beslut   
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions sjätte protokollmöte.  

Mötet äger rum klockan 17:15 Onsdagen den 6 december 2017 i konferensrummet Marie 
Curie på Kemicentrum. 

 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 

   

§ 1. OFMÖ Beslut 

  17.27 den 6/12 

§ 2. Val av sekreterare Beslut 

  Frida Hallberg väljs till sekreterare 

§ 3.  Tid och sätt Beslut 

  Marie Curie, Frida Heskebeck öppnar mötet 17.27 

§ 4. Adjungeringar Beslut 

  Balder Werin, Caroline Almqvist, Anna Bergman och 
Noomi Gummeson 

§ 5.  Anmälan övriga frågor Beslut 

  Sarah Lindblom anmäler en övrig fråga om en sista 
bokbytarlunch. 

§ 6. Fastställande av dagordning Beslut 

  Dagordningen fastställs. 

§ 7. Närvarande Information 

  Frida Heskebeck, Frida Hallberg, Linnea Gustafsson, 
Linnea Pettersson, Sarah, Johanna Langborger, Hanna 
Sjöman, Gustav Sondell, Johanna Nilsson, Amelia 
Johansson, David Bergman, Johan Davidsson, Marcus 
Liljeberg och Jenny Lönnsjö. 

§ 8. Frånvarande Information 

  Elin Larsson och Caroline Drabe 

§ 9.  Val av tvenne justerare Beslut 

  Linnea Gustafsson och Hanna Sjöman väljs till justerare. 

§ 10. Föregående protokoll  Beslut 

  Protokoll från förgående PM godkänns. 

§ 11. Meddelanden Information 

  Frida Heskebeck meddelar att det finns poster kvar att 
söka inom nya Studierådet och Studierådsmästeriet. 
Linnea Gustafsson meddelar att det snart öppnas en ny 
ansökan. 
Sarah Lindblom meddelar att hon varit på 
programledningsmöte där det togs upp bland annat att 
Analytisk kemi skall förändras samt andra förändringar 
inom andra kurser.  

§ 12.  Medlemsrapporter Information  

  Medlemsrapporterna visas. Inga tillägg. 

§ 13. Budgetuppföljning 
Föredragare: Frida Heskebeck 

Information 

  Frida meddelar hur vår nuvarande budget ser ut. Än så 
länge finns pengar kvar som skall läggas på CEQ fika och 
internationella fika. Ca 7000 kr finns kvar att använda. 
Hanna Sjöman undrar vad det innebär att esterkort lottas 
ut. Frida Heskebeck förklarar att det lottas ut i varje 
årskurs till någon som svarat på båda CEQ-enkäterna. 
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Detta kanske är något som borde marknadsföra mer 
nästa år. 

§ 14. Uppföljning av verksamhetsplan Diskussion 

 Johan Davidsson ankom 17.49 
Jenny Lönnsjö ankom 18.01 
Marcus Liljeberg ankom 18.04 

Enligt bilaga 5 Mål 1. Vi hade en studiekväll med Idru. 
Bjöd på kaffe i tentaveckan med KG. Framtidsveckan 
med UKG. Studiekväll under nollning med pHöset. 
Bokförsäljningsluncher. 
Mål 2. Likabehandlingsombud och 
Studerandeskyddsombud har skickat ut en enkät under 
läsperiod 4 och höll ett likabehandlingsevent i samband 
med nollningen. 
Mål 3a. Fika med semlor och film kring semledagen. Lära 
känna fika direkt efter nollning. Julfika. 
Mål 3b. Bowlingsöndag i november, mycket folk kom. 
Mål 4a. Programledning, HMS, suppleantplats hos F mm. 
Mål 4b. Aktivt i klasserna. Likabehandlingsombud och 
Studerandeskyddsombud varit och presenterat sig i 
klasserna. Visade filmen som studierådet 2016 gjort om 
studiereprentanter.  
Mål 4c. Linnea Pettersson och Marcus Liljenborg har 
hjälpt kursrepresentanter genom att hålla möte. 
Mål 4d. Linnea Pettersson och Frida Heskebeck hade 
möte med studierektorerna och kom fram till att skapa 
en lathund för hur detta skulle se ut. Kommer ett 
kommande möte angående detta för de nya posterna. De 
flesta poster har kunnat tillsättas. 
Mål 4e. Detta har vi lyckades med. 
Mål 5. Psykiskt med fokus på likabehandling och fysiskt 
genom att lyfta frågor med HMS. Varit på alla HMS 
möten och lyft frågor som för få lunchplatser.  
Mål 6. Ett varje termin för grundblocket för B och för K. 
Mål 7. Studieveckan med latech och endnote, 
infosökeventet, workshop, SI och tips inför tentaplugg 
föreläsning. 
Mål 8. Minst två studiekvällar per läsperiod. Inför tentan 
föreläsning. 
Mål 9. Studievecka tillsammans med W-sektionen, Speak 
up days med W-sektionen, pluggbruncherna under 
nollning, likabehandling spelkväll, världsmästare. 

§ 15. Övriga frågor  Diskussion/Beslut 

  Sarah Lindblom tar upp och frågar om vi ska anordna en 
sista bokbytarlunch. Johanna Langborger och Amelia 
Johansson tycker det kanske skulle tas nästa läsperiod. 
Linnea Pettersson menar att det kan vara svårt med de 
nya lokalerna och kanske inte är lätt att hinna med för 
det nya studierådet. Hanna Sjöman menar på att folk har 
ont om pengar nu i december. Linnea Pettersson tar upp 
vilka kurser som går nästa läsperiod och det är få kurser 
som kräver nytt kursmaterial. Frida Heskebeck frågar om 
någon kan stå en lunch. Onsdag 13/12 beslutades att det 
blir lunchbytardag. Marcus Liljenborg, Johanna 
Langborger, Sarah Lindblom, Linnea Gustafsson, Amelia 
Johansson, Gustav Sondell, Hanna Sjöman och David 
Bergman kan ställa upp på denna lunch. 

§ 16. Nästa Studierådsmöte Beslut 

  Lämnar denna punkten till nästa års studieråd. 

§ 17. OFMA Beslut  

  18.10 förklarar Frida Heskebeck mötet avslutat. 
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Linnea Gustafsson      Hanna Sjöman 
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 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 
   
§ 11. Meddelanden Information 
   
§ 12.  Medlemsrapporter (Bilaga 1) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Information  

   
§ 13. Budgetuppföljning (Bilaga 2) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Information 

   
§ 14. Studentrepresentanter (Bilaga 3) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Information 

   
§ 15. Studiekvällar (Bilaga 4) 

Föredragare: Frida Heskebeck 
Diskussion/Beslut 

   
§16. Evenemang under hösten 

Föredragare: Johanna Nilsson 
Diskussion/Beslut 

   
§17. Övriga frågor  Diskussion/Beslut 
   
§18 Nästa Studierådsmöte Beslut 
   
§19. OFMA Beslut  
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Dagordning 

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 4 2017 

 

Studierådsordförande – Frida Heskebeck 
Under sommaren har Studierådsordförande letat nya studentrepresentanter till de institutionsstyrelser där 

sektionen får nominera. Nollningen kom och gick, många event och mycket som skulle göras men det gick 

bra. Fixade folk tillsammans med Studierådsordförande på W till fokusgrupperna som hålls för endimmen.  

Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar – Marcus Liljenberg 
Vice Ordförande med Specialiceringsansvar har sedan senaste mötet genomfört studiecirkel-uppgifter, 

kursrepresentations-uppgifter samt haft sommarsemester. Arbetet har annars flytit på bra och många bra 

kursutvärderingar har genomförts.  

Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar – Linnéa Petersson 
Linnéas arbete med specialiseringskurserna har äntligen dragit igång på riktigt. Det började med ett utskick till 

alla kursansvariga inom specialiseringskurserna med en Lathund för hur vi vill att kursutvärderingen ska 

fungera. Efter en hel del mejlande har vi i skrivande stund kursrepresentanter i 10 av 15 specialiseringskurser 

den här läsperioden.  

Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar– Linnéa Gustafsson 
Sedan förra pm har Studerandeskyddsombudet med fysiskt ansvar närvarat på skyddsrond på kemicentrum 

och sammanställt den likabehandlingsenkät som delades ut till K-sektionens studenter under våren. I nuläget 

har hon fullt upp med att planera ett likabehandlingsevenemang för ettorna efter nollningen och att informera 

de nya studenterna om Studerandeskyddsombudens roll på Sektionen. Hon har även hjälpt till med 

Studierådets event, som studiekvällar och bokbytardagar.  

Studerandeskyddsombud med likabehandlingsansvar – Elin Larsson och 

Sarah Lindblom 
Likabehandlingsombuden har sedan förra PM tillsammans med studerandeskyddsombudet uppmanat folk att 

fylla i enkät angående likabehandling på sektionen och efter deadline även sammanställt aktuell enkät och 

skickat ut en sammanfattning till alla studenter på sektionen. Likabehandlingsombuden har också pratat med 

berörda utskott, såväl som med styrelsen över resultatet från enkäten, utan att dela med sig av den. 

Likabehandlingsombuden har sedan hjälpt till att ordna en bokförsäljningslunch för de nya nollorna under 

läsvecka noll. Ena likabehandlingsombudet kokte 12kg pasta inför eventet, vilket var mer pasta än hon hade 

kommit i kontakt med innan. 

Likabehandlingsombuden har också varit med på en bokbytarlunch för de äldre studenterna. Detta verkade 

uppskattas av studenterna då många positiva kommentarer hördes under lunchen. 

Likabehandlingsombuden också deltagit i årets först studiekväll för nollorna, där det var väldigt mycket folk.  
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De hade inte heller möjlighet i att delta på sitt första kolligemöte för terminen uppe på kåren, då de båda hade 

annat inplanerat under den tiden.  

Slutligen har likabehandlingsombuden tillsammans med studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar börjat 

planera ett likabehandlingsevent för de nya studenterna främst. De hade under den gångna veckan möte med 

Marie (programledare för B) och Bodil (arbetsmiljö ansvarig på LTH) för att få lite tips och idéer på case som 

kan användas under eventet.  

Världsmästare – Johan Davidsson, Johanna Langborger, Jenny Lönsjö och 

Caroline Drabe 
Sen senaste PM har vi varit med och anordnat en grillkväll för bytisar som en avslutning av vårterminen 

tillsammans med VMX. Dessutom så har ett Babble Bistro hållits innan sommaren, samt att ett hölls nu i 

samband med nollningen. Det första kollegiemötet med VMX har också gått av stapeln. Där bestämdes tre 

nya datum för BB under hösten. Vi har även haft ett första lunchmöte där vi bestämde att vi ska ha en fika för 

bytisarna den 25/10 samt bowla den 5/11. 

Evenemangsansvariga – Johanna Nilsson och Amelia Johansson 
Sedan förra protokollmötet har inte jag (Amelia Johansson) som evenemangsansvarig hållit i något speciellt 

event. Det jag gjort är att hjälpa till med studiekvällar med förberedelser och inhandling, samt att jag hjälpt till 

då begagnade böcker såldes till nollorna. Under hösten har jag och Johanna pratat om att planera ett event 

tillsammans. 

Sedan senaste protokollmötet har jag (Johanna Nilsson) hjälpt till under studiekvällarna som har arrangerats. 

Jag har även deltagit i lunchmötena tillsammans med Studierådet. Under hösten planerar vi att genomföra fler 

studierelaterade event vilket ska bli spännande!  

Studierådsjoner – Frida Hallberg och Gustav Sondell 
Studierådsjon Frida Hallberg har hållit i studiekväll och studiedag under våren samt anordnat en bokbytaredag 

för de nya studenterna. 
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Studentrepresentanter 

Studierådsmöte 4 2017 
   

Post Namn 

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

Programledning B och K (4 st suppleanter) Sarah Lindblom, Marcus Liljenberg, Arvid Lillängen 

Programledningen för Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning (Ordinarie) 
Matilda Karlsson 

Programledningen för Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning (Suppleant) 
Fredrik Andersson 

Instutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik (Ordinarie) Marcus Liljenberg  

Instutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik (Suppleant) 
Hanna Josefsson  

Instutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik (Suppleant) Kajsa Bruce 

Instutionsstyrelsen för Kemiteknik (Ordinarie) Linnéa Petersson 

Instutionsstyrelsen för Kemiteknik (Suppleant) Frida Heskebeck 

Instutionsstyrelsen för Imunteknologi (Ordinarie) Kristina Sturk 

Instutionsstyrelsen för Kemi, KILU (Ordinarie) Gustav Sondell 

Instutionsstyrelsen för Kemi, KILU (suppleant) Jenny Lönsjö 

Husstyrelse Dennis Bogren 

HMS-kommitté Linnéa Gustafsson 

mailto:ma0482ka-s@student.lu.se
mailto:fr0064an-s@student.lu.se
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Studiekvällar 

Studierådsmöte 4 2017 
   

 

 

 

Bakgrund 

Det är dags att planera in nya datum för studiekvällar. 

 

 

 

Yrkande 

Förslag på datum att välja mellan: 

 

Måndag 25/9 (lv 5)    

Måndag 2/10 (lv 6)     

Måndag 9/10 (lv 7)      

Måndag 16/10 (lv 8) 

 

Måndag 6/11 (lv 2) 

Måndag 13/11 (lv 3) 

Måndag 20/11 (lv 4) 

Onsdag 29/11 (lv 5) 

Måndag 4/12 (lv 6) 

Måndag 11/12 (lv 7) 

Måndag 18/12 (lv 8) 

 

3 st näta lp  

 

 

 

 

_________________________________  

Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 10 September 2017 
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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   
    

Frida Heskebeck
Anteckning
HTInternationell phadder. 

Frida Heskebeck
Anteckning
- Röstworkshop- Julstudiekväll- Jultema - bak till lärare - grundblocket och Smil3/12 baka kl 13. Dela ut kakor kl 12.00. - CEQ-föreläsning. - vi köper och bjuder på mat. 
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_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Frida Heskebeck    Namn namn   
Studierådsordförande   Sekreterare 
 

 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Namn namn    Namn namn   
Justerare     Justerare 
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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 
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Medlemsrapporter   

Studierådsmöte 6 2017 

 

Studierådsordförande – Frida Heskebeck 
Sedan senaste mötet har Studierådsordförande varit på Kollegiemöten där TLTH’s nominering till årets lärare 

på LU beslutades. Hon har även hjälpt till att anordna Studiekvällar och hjälpte till att censurera CEQ:er på 

Studierådets CEQ-kväll. Denna period har det varit många tentor som var sent rättade och Frida har 

kontaktat flera kursansvariga om detta. Studierådsordförande har även varit på Programledningsmöte och på 

Branchrådsmöte.  

Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar – Marcus Liljenberg 
Jag har mest meckat med valberedningsgrejer sedan sista mötet. De vanliga sakerna man bör göra har 

bibehållits, skall snart ha Terminskollegie, CEQ:erna har censurerats, tack till alla i SrBK som kom och hjälpte 

till med detta. Kursrepresentanter har ordnats till allakurserna i Lp2. 

Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar – Linnéa Petersson 
Sedan förra PM har Linnéa hjälpt till att ordna CEQ-censureringskvällen. Linnéa har även rekryterat 

kursrepresentanter i de nya kurserna, haft inför-utvärderingsmöte-möte med kursrepresentanterna från förra 

läsperioden och ordnat Terminskollegier tillsammans med Vice Studierådsordförande med 

Grundblocksansvar. 

Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar– Linnéa Gustafsson 
Sedan förra PM har skyddsombudet inte varit så väldigt aktiv då hon har haft fullt upp med andra åtaganden. 

Nu håller hon på fila på testamenten och förbereda överlämning, sista HMS-mötet och sista skyddsronden för 

året. Hon har även hjälpt till på studierådets event som studiekvällar. 

Studerandeskyddsombud med likabehandlingsansvar – Elin Larsson och 

Sarah Lindblom 
Likabehandlingsombuden har sedan förra mötet deltagit på lunchmöten, studiekvällar och i studieveckan. Elin 

har också planerat ett event om att tala och presentera, hur man använder sin röst på rätt sätt.  

Likabehandlingsombuden har tyvärr inte kunnat gå på det senaste kollegiemötet på kåren pga av 

schemakonflikter. De satt också med på första dagen av Höstterminsmötet nr 2 dag 1. Sarah har också deltagit 

i terminskollegiemöte. 

Världsmästare – Johan Davidsson, Johanna Langborger, Jenny Lönsjö och 

Caroline Drabe 
Sedan föregående PM har Världsmästarna hjälpt till med en studiekväll, och varit på kollegiemöte. På 

kollegiemötet diskuterades terminens sista Babble Bistro tillsammans med Proud Tech och lite annat, som en 

avslutningssittning som kommer att hållas av M-sektionen. Några av världsmästarna har även hjälpt till på 
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terminens sista Babble Bistro. De planerar även att hålla en julfika med de internationella studenterna i 

december, innan de åker hem. 

Evenemangsansvariga – Johanna Nilsson och Amelia Johansson 
Sedan senaste protokollmötet har en studiekväll anordnats där Johanna hjälpte till att handla och förbereda. 

Nytt datum för den inställda CEQ-föreläsningen under studieveckan har även valts (lunchföreläsning 11/12). 

Under föreläsningen kommer Studierådet bjuda alla anmälda på lunch.  

Sedan senaste PM:et har Amelia hjälpt till med anordning av Studiekväll. 

Studierådsjoner – Frida Hallberg och Gustav Sondell 
Ingen rapport inkommen. 

Ettan och Bettan – Hanna Sjöman och David Bergman 
Sedan det senaste protokollmötet har Ettan och Bettan haft halvperiodssamtal med föreläsarna i Inledande 

kemi samt Endimensionell analys. Samtalet i endim hölls tillsammans med W-seks kursrepresentanter vilket 

hade fördelen att man kunde ha en lite mer utökad diskussion kring resultat och med föreläsaren, men också 

nackdelen att vi inte hade full möjlighet att bestämma enkätens utformning. I inledande kemi skapade de dock 

en egen enkät.  

Ettan och Bettan har gjort sitt bästa för att få folk att komma till CEQ-föreläsningen den 11/12, och har fått 

vissa resultat. 

Ettan och Bettan har också vart med och anordnat studiekväll samt kommer innan PM 6/12 ha ledsagat två 

besökare på KC som en del av “Skugga en student”-programmet. 

De har också vart med på studierådets lunchmöten, och innan nästa PM kommer ettan vara med och julbaka 

den 3/12 och både Ettan och Bettan kommer att hjälpa till att med att dela ut kakor till lärartacket. 

Både Ettan och Bettan kommer att delta i terminskollegiemötet den 29/11. 

Vidare kommer åtminstone Ettan delta på inför ceq möte-mötet på fredag den 1/12. 
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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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  
Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017 

 

Lund, 28 november 2017 

 


