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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions tredje protokollmöte.
Mötet äger rum klockan 17:15 tisdagen den 25 april 2017 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Studierådsordförande Frida Heskebeck förklarade mötet
öppnat klockan 17:18.

§ 2.

Val av sekreterare

Caroline Drabe valdes till sekreterare.

§ 3.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 4.

Adjungeringar

Dennis Bogren adjungerades till mötet.

§ 5.

Val av tvenne justerare

Linnea Gustafsson och Frida Hallberg valdes till justerare.

§ 6.

Anmälan övriga frågor

Frida Hallberg yrkade på
att lägga till en diskussionspunkt om kommande
studiekväll.
Mötet yrkade på
att lägga till en diskussionspunkt om osämja i klass.
Sara Lindblom yrkade på
att lägga till en diskussionspunkt om kort framförhållning.
Mötet beslutade att lägga till samtliga punkter som
övriga frågor.

§ 7.

Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen som den
låg.

§ 8.

Närvarande

Frida Heskebeck, Caroline Drabe, Johan Davidsson,
Linnéa Petersson, Marcus Liljenberg, Johanna Nilsson,
Sarah Lindblom, Frida Hallberg, Gustav Sondell, Linnea
Gustafsson, Elin Larsson och Johanna Langborger.

§ 9.

Frånvarande

Amelia Johansson och Jenny Lönsjö.

§ 10.

Föregående protokoll

Mötet beslutade att lägga protokollet från PM2 till
handlingarna.

§ 11.

Meddelanden

Linnéa Petersson informerade att hon varit på ett möte
med institutionen för Kemiteknik, där diskussion
angående förändringar i inriktningen för processteknik
och förändring av lärare till följd av kommande pensioner
ägde rum.
Sara Lindblom uppmanade mötet att fylla i
Likabehandlings och Skyddsombudets enkät om
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likabehandling och att uppmuntra alla de känner att göra
likaså.
§ 12.

Budgetuppföljning
Föredragande: Frida Heskebeck

Frida Heskebeck visade budgetuppföljningen.

§ 13.

Verksamhetsplansuppföljning
Föredragande: Frida Heskebeck

Frida Heskebeck gick igenom verksamhetsplanen. Mycket
hade skett, men det fanns en del kvar att göra.

§ 14.

Framtidsvecka (Bilaga 1)
Föredragande: Frida Heskebeck

Frida Heskebeck föredrog motionen enligt bilaga 1.
Gustav Sondell tyckte att ifall en deal görs med Grönt och
Gott så hade Studierådet istället kunnat lyfta en summa
som täcker 60 studenter, men ej överstiger 30 kr per
person.
Frida Heskebeck ändringsyrkade på
att lyfta 1150 kr från posten ”Övriga evenemang” och 650
kr från posten ”Internationella evenemang” för att bjuda
studenterna på lunch under evenemanget ”Speed dating
with new research”.
Mötet beslutade att bifalla motionen enligt
ändringsyrkandet.

§ 15.

Nollningsevent (Bilaga 2)
Föredragande: Frida Heskebeck

Frida Heskebeck föredrog motionen enligt bilaga 2 och
ställde en öppen fråga till mötet om att komma med fler
förslag.
Linnéa Peterson föreslog en föreläsning om att plugga i
grupp.
Gustav Sondell föreslog en lunchföreläsning med en sorts
speed info från forskare.
Linnea Gustafsson ansåg att inkludera likabehandling på
något sätt, till exempel genom en föreläsning eller
workshop.
Caroline Drabe föreslog att ha med någon information om
studieteknik, för att hjälpa studenterna förstå skillnaden på
hur studier går till på högskolan jämfört med gymnasiet,
till exempel angående ökade självstudier. Marcus
Liljenberg tillade att lärare i matematikkurser sett en
nedåtgående trend i studenters resultat under åren och sett
att något sådant var en god idé.
Frida Heskebeck tackade för alla idéer och föreslog att
med tanke på så många förslag kommit fram så kunde det
vara bra med en rangordning för att göra det lättare för
Phøset att välja.
Johan Davidsson tyckte det var en bra idé. Marcus
Liljenberg ansåg det viktigt att skilja på vad som är
nödvändigt jämfört med vad mötet önskar.
Frida Hallberg ansåg att studiekvällar med pluggphaddrar
inte borde vara med i rangordningen, då det var något
som redan räknats in i planeringen inför nollningen. Hon
påminde även om att Studievägledningen (SVL) kommer
att hålla i delar av första nollningsveckan.

Studierådets tredje protokollmöte 2017
Protokoll (3)
Mötet valde att rangordna förslagen enligt följande:
Likabehandling tidigt under nollningen tillsammans med
kurator.
Lunchföreläsning med forskare under läsvecka 1 el 2.
Bokinsamling
Studiekvällar
Information angående att arbeta i grupp och självstudier
efter nollningen.
Sara Lindblom föreslog en studiepluggvecka eller
infovecka med workshop och föreläsningar. Marcus
Liljenberg påpekade att en sådan vecka borde läggas
strategiskt och inte direkt efter nollningen, utan
exempelvis i läsperiod 2.
Linnéa Peterson tyckte att det var bättre att med tips om
studietekniker låg i början av terminen, men när
nollningen slutat
Linnea Gustafsson frågade Dennis Bogren ifall nollorna
fick träffa kuratorerna under nollningen. Dennis Bogren
svarade att så inte var fallet men att de nya studenterna
fick infolappar i början med info och kontaktuppgifter till
dem.
Johanna Langborger undrade om insamling av böcker
riktade sig mot alla årskurser eller endast till ettorna.
Mötet tyckte att det skulle vara endast för de nya
studenterna.
Sara Lindblom föreslog att Studierådet skulle anordna en
bokbytardag för alla årskurser där SrBK står för fika.
Johan Davidsson föreslog en rundvandring till exempelvis
biblioteket. Frida Heskebeck föreslog en rundvandring
mellan institutionerna och undrade om inte
pluggphaddrarna anordnar det. Linnéa Peterson svarade
att det ej var planerat än, men att de kommer ta förslaget i
åtanke.
Mötet tillsatte en arbetsgrupp för bokinsamlingen
innehållande: Frida Hallberg, Marcus Liljenberg och Sara
Lindblom.
Mötet biföll båda attsatserna.
§ 16.

Speak-up-days (Bilaga 3)
Föredragande: Frida Heskebeck

Frida Heskebeck föredrog motionen enligt bilaga 3.
Sara Lindblom föreslog att promota
likabehandlingasenkäten under tiden.
Linnéa Peterson föreslog att promota rättighetslistan
under tiden.
Frida Heskebeck uppmanade de som hjälper Kåren under
eventet att fånga alla under lunchen.
Linnéa Peterson föreslog att använda sig av gula post-it
lappar medan W-sektionen använder sig av turkosa som
en tävling.
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Mötet biföll båda attsatserna.
§ 17.

Medlemsrapporter (Bilaga 4)

Marcus Liljenberg tillade att arbetet som Vice
Studierådsordförande med Grundblocksansvar gick bra,
att alla platser för CEQ var tillsatta och att alla
årskurskollegier var gjorda.

§ 18.

Övriga frågor

Studiedag, Frida Hallberg
Frida Hallberg påminde om att det är en studiedag den 14
maj med studier mellan klockan 14–16 och därefter idrott
med IdrU från klockan 16 IdrU.
Osämja i klass
Mötet lyfte frågan hur man går tillväga om man märker att
det börjar bli osämja i klassen. Diskussion angående frågan
hölls och mötet kom fram till att det var en svår fråga.
Förslag om att Likabehandlingsombuden skulle kunna
lyfta frågan ansågs vara svårt om de inte var så insatta i
situationen. Även att kontakta kurator var ett förslag.
Kort framförhållning, Sara Lindblom
Sara Lindblom informerade att hennes klass fått ett
meddelande på Live@lund (fredag) om en
inlämningsuppgift som hade deadline tre arbetsdagar
senare (tisdag). Under denna period var både lärare och
hjälpledare bortresta. Hon tyckte att det var kort
framförhållning och frågande om där är ok för lärare att gå
tillväga på detta sätt.
Linnéa Petersson uppmanade Sara Lindblom att höra av
sig till Kåren. Frida Heskebeck informerade att hon kunde
höra av sig till sin kontaktperson på Kåren och kolla upp
reglerna. Sara Lindblom sade att hon även skulle skriva
om problemet i CEQ enkäten för kursen.

§ 19.

Nästa Studierådsmöte

Frida Heskebeck yrkade på
att preliminärt hålla nästa protokollmöte den 18 september
klockan 17:15 i Marie Curie.
Mötet biföll Frida Heskebecks yrkande.

§ 20.

OFMA

Frida Heskebeck förklarade Studierådets tredje
protokollmöte avslutat klockan 18:33.

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Frida Heskebeck
Studierådsordförande

Caroline Drabe
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Linnea Gustafsson
Justerare

Frida Hallberg
Justerare
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Framtidsvecka
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Bakgrund
Framtidsveckan (2-5/5) är ett samarbete mellan SrBK, UKG och IKG där utskotten anordnar
föreläsningar varje dag med syfte att inspirera studenterna om vad som kan hända i framtiden efter deras
studier. Studierådet anordnar ”Speed dating with new research” på tisdag lunch (2/5). ”Speed dating with
new research” är ett event som hålls på engelska där 5 forskare från Kemicentrum får 7 minuter var att
presentera sin forskning på ett spännande sätt.
Om studierådet skall laga egen mat behöver denna lagas måndagen den 1/5 vilket jag tror är en dålig dag
att laga mat på. IKG-ordförande Emma Månsson ska försöka fixa en deal med Grönt o’ Gott så att vi ska
kunna beställa mat billigare därifrån, det finns också alternativet att beställa mat av Hilbert Café. Om vi
lyfter 1500 kr från vår budget kan vi bjuda 60 studenter på lunch á 25 kr/st. Detta är ett event som riktar
sig till både svenska studenter och utbytesstudenter och därför har jag lagt förslaget att lyfta pengar från
båda budgetposterna.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
Ta 1000 kr från posten ”Övriga evenemang” och 500 kr från posten ”Internationella
evenemang” för att bjuda studenterna på lunch under evenemanget ”Speed dating with
new research”

_________________________________
Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017
Lund, 19 april 2017
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Nollningsevent
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Bakgrund
Phøset behöver hjälp av utskotten under nollningen och undrar vad vi i Studierådet vill göra.
Motionären har två förslag:
Bokförsäljning: Det går mycket pengar för de nya studenterna när skolan börjar. För att underlätta för
studenterna att få tag i begagnad kurslitteratur kan studierådet anordna försäljning av begagnade böcker.
Förslagsvis samlar studierådet in böcker innan sommaren och har försäljning av dessa böcker i början av
nollningen.
Studiekvällar: För att studenterna inte ska hamna bakom i studierna är det bra om studierådet anordnar
Studiekvällar. Det finns plugg-phaddrar som har fått utbildning av LTH för att hjälpa de nya studenterna
att komma igång med sina studier.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
Tillsätta en arbetsgrupp som sköter projektet med insamling och försäljning av begagnade
böcker.
att
Studierådet anordnar minst 2 studiekvällar i samarbete med Plugg-phaddrarna.

_________________________________
Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017
Lund, 19 april 2017
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Speak-Up-Days
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Bakgrund
Kåren anordnar ett event som heter Speak-Up-Days. Det innebär att kåren kommer ut till husen på
Campus och uppmärksammar studiebevakning och andra studie-relaterade frågor. Fredag den 28/4
kommer Kåren till Kemicentrum.
Informationen från kåren:
Planering är som följande!
Ni kokar kaffe att servera vid 10.00 och framåt. Kåren står för kaffet, ni kommer
kunna hämta det vid mitt skrivbord från och med fredag. Är det inte möjligt för er
att koka kaffe kontakta mig senast två dagar innan vi står i ert hus.
Kåren kommer till ert hus ta med roll-ups, marknadsföringsmaterial, enkäter,
kakor. Det ni behöver tillföra är personer som står och marknadsförs eventet.
Jag vill att vi lägger fokus på rasterna vid 10, 14 och under lunchen.
Förutom att hjälpa Kåren är Speak-Up-Days ett ypperligt tillfälle att få in studenters åsikter om
utbildningen. Motionären föreslår att vi har en ”Åsiktstavla” där studenterna får chans att sätta upp
post-it-lappar med bra och dåliga saker rörande utbildningen.

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
Studierådets medlemmar deltar i den mån medlemmarna kan under lunchen och pauserna
mellan föreläsningar fredag den 28/4 och visar upp studierådet och hjälper Kåren.
att
Studierådet samlar in studenternas åsikter kring utbildningen med en ”Åsiktstavla”.

_________________________________
Frida Heskebeck, Studierådsordförande 2017
Lund, 18 april 2017
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Medlemsrapporter
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Studierådsordförande – Frida Heskebeck
Frida har varit på Programledningsmöte där kursplanerna inför det kommande året klubbades. Hon har letat
forskare till Framtidsveckan (Framtidsveckan är ett samarbete mellan Studierådet, Universitetskontaktgruppen
och Industrikontaktgruppen). Hon har även tillsammans med Vice Studierådsordförande med
Specialiseringsansvar haft möte med Studierektorerna angående hur kursutvärderingar sker på
specialiseringsnivå. Hon har lagt mycket tid på styrelsearbete i form av diverse arbetsgrupper.

Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar – Marcus Liljenberg
Ingen rapport inkommen

Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar – Linnéa Petersson
Sedan förra protokollmötet har Linnéa tillsammans med Frida Heskebeck haft möte med Studierektorerna för
Kemiska institutionen, Institutionen för Kemiteknik, Institutionen för Immunteknologi och Institutionen för
Livsmedelsteknik för att diskutera hur man ska förbättra arbetet med kursutvärderingar under specialiseringen.
En lathund för hur vi vill att arbetet ska fungera har tagits fram och skickats till studierektorerna. Linnéa och
Marcus har jobba på att få ihop terminskollegier samt censurerat CEQ-enkäter från Lp3. Ett möte för alla
kursrepresentanter från Lp3 är inbokat till måndagen den 24e.

Studerandeskyddsombud – Linnéa Gustafsson
Sedan förra protokollmötet har Linnea varit på HMS-möte, och gått på utbildning för skyddsombud vid
Lunds universitet. Mycket givande. Hon har även varit med och utformat en enkät om utanförskap på
sektionen för framtida likabehandlingsarbete. Sist men inte minst har Linnea försökt silvertejpa ihop sofforna
utanför Gallien så att alla glada sektionsmedlemmar kan fortsätta sitt i dem.

Likabehandlingsombud – Elin Larsson och Sarah Lindblom
Likabehandlingsombuden har sedan sista varit på kolligemöte och med Liku. Där gavs en del information om
hur mejladresser och alias måste uppdateras så kårombudet får tag på rätt personer. Där var lite
allmäninformation om LTH:s uppbyggnad och Lunda pride. Stor del av mötet gick åt att diskutera angående
det som skrev på jodel. F-sektionen hade tagit tag i det på allvar då många i tråden pekade på F-sektionen. Det
pratades även om likabehandlings närvaro under nollningen. Likabehandlingsombuden uppmanades om de
inte redan hade att kontakta sina phös.
På grund av jodeltråden har likabehandlingsombuden tillsammans med studerandeskyddsombudet och två
medlemmar från styrelsen startat upp en likabehandlingsarbetgrupp som ska jobba med för att reda ut
likabehandling hanteras och om det finns något vi kan göra i förebyggande syfte så att alla på sektionen känner
sig välkomna. Gruppen haft två möten och har bl.a. satte ihop en enkät som kommer skickas ut i veckan efter
omtentaveckan.
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Utöver detta har likabehandlingsombuden tagit del i lunchmöten, studiekvällar och lunchföreläsningar som
har anordnats. De har också varit på SSO-utbildning och haft kontakt med SYLLF angående att anordna ett
lunchevent.

Världsmästare – Johan Davidsson, Johanna Langborger, Jenny Lönsjö och
Caroline Drabe
Sedan förra protokollmötet har världsmästarna hjälpt till med en lunchföreläsning och studiekväll som
Studierådet anordnat. De har även varit på kollegiemöte och varit med och förberett Babble Bistro.
Världsmästarna på LTH har även börjat diskutera en eventuell sittning i slutet av terminen.

Evenemangsansvariga – Johanna Nilsson och Amelia Johansson
Sedan förra PM har Johanna deltagit på Studierådets lunchmöten varje vecka. Det första evenemanget hölls i
början av läsperiod fyra där lunch till deltagarna förbereddes dagen innan.

Studierådsjoner – Frida Hallberg och Gustav Sondell
Studierådsjon Frida Hallberg har anordnat en studiekväll.

