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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


