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KEMI- OCH BIOTEKNIK 
SEKTIONEN 

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 
 

Kemi- och Biotekniksektionens tredje styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 söndagen den 6:e mars 2016 i 
Marie Curie. 

 
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 tvenne justerare Beslut 
   
§ 9.  Föregående protokoll Beslut 
   
§ 10. Avsägelser Beslut 
   
§ 11. Fyllnadsval Beslut 
   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp Beslut 
   
§ 13. Meddelanden Information 
   
§ 14.  Information om budgetuppföljning 

Föredragare Erik Bergman 
Information 

   
§ 15. Motion angående införandet av 

Riktlinje för svensk-engelsk ordlista 
(bilaga 1.1-1.2) 
Föredragare Kristina Sturk 

Diskussion/Beslut 

   
§ 16. Rapport från (Bilaga 2) Information  
 a. Källarmästare  
 b. Sekreterare  
 c. Sexmästare  
 d. IKG-Ordförande  
 e. SrBK-Ordförande  
 f. Skattmästare  
 g. Vice Ordförande  
 h. Øverphøs  
 i. AktO  
 j. Ordförande  
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_____________________ ____   _____________________ ____
       

Marika Arvidsson    Caroline Drabe   
 Ordförande    Sekreterare 
 

  

 k. Inspector  
 l. Kåren   
   
§ 17. Övriga frågor  Diskussion/Beslut 
   
§ 18.  Beslutsuppföljning (Bilaga 3.1) Beslut 
   
§ 19.  Nästa Styrelsemöte Beslut 
   
§ 20.  OFMA Beslut  
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KEMI- OCH BIOTEKNIK 
SEKTIONEN 

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 
 

Kemi- och Biotekniksektionens tredje styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 söndagen den 6:e mars 2016 i 
Marie Curie. 

 
Dagordning 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Ordförande Marika Arvidsson förklarade mötet öppnat 

klockan 17.16. 
   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.  
   
§ 3.  Adjungeringar Följande adjungeringar godkändes i klump: Linnéa 

Petersson och Erik Bergman. 
   
§ 4. Anmälan övriga frågor - 
   
§ 5.  Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes som den låg.  
   
§ 6. Närvarande Marika Arvidsson, Kristina Sturk, Caroline Drabe, Hanna 

Danielsen, Kristina Broberg, Dennis Bogren, Hugo 
Selling, Ebba Rosendal, Maria Ekerup och Daniel 
Espinoza. 

   
§ 7. Frånvarande - 
   
§ 8. Val av tvenne justerare Kristina Broberg och Dennis Bogren valdes till justerare.  
   
§ 9.  Föregående protokoll Då protokollet inte var färdigjusterat lämnades det utan 

åtgärd.  
   
§ 10. Avsägelser - 
   
§ 11. Fyllnadsval Kristina Sturk framförde Valberedningens nominering:   

 
Jonatan Janås till Kommandojon.  
 
Mötet valde in Jonatan Janås till Kommandojon.  

   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp - 
   
§ 13. Meddelanden Kristina Sturk uppmanade styrelsemedlemmarna som 

skulle ha möte med henne att fyll i hennes doodle 
angående mötet.  
 
Marika Arvidsson uppmanade samma sak för de som 
skulle ha möte med henne att fylla i hennes doodle. 
 
Dennis Bogren informerade att phaddergrupperna 
förhoppningsvis kommer bestämmas idag.  
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Kristina Sturk informerade att mars var månaden för 
Endometrios och uppmanade alla att läsa på om detta.  
 
Ebba Rosendal informerade att årets lärare hade blivit 
valda och de kommer tillkännages på kalibreringen.  
 
Marika Arvidsson upplyste alla om att det kommer en 
enkät från Kåren om Kårhuset och att alla bör fylla i den 
när den kommer.  

   
§ 14.  Information om budgetuppföljning 

Föredragare Erik Bergman 
Erik Bergman föredrog budgetuppföljningsmallen, vilken 
var till för att på ett lättare sätt hålla koll på ifall en 
styrelsemedlem går över budget eller attest. Han 
meddelade också att där fanns en bugg för de som hade 
hand om projekt, men att Erik kommer att fixa dem så 
snart som möjligt.   
 
Maria Ekerup undrade om det gick att ändra namnen i 
uppföljningen så att de matchade dokumenten i hennes 
bokföring. Erik Bergman svarade att det går att ändra i alla 
gulmarkerade rutor och därmed byta namn på dem.   

   
§ 15. Motion angående införandet av 

Riktlinje för svensk-engelsk ordlista 
(bilaga 1.1-1.2) 
Föredragare Kristina Sturk 

Kristina Sturk föredrog punkten enligt bilaga 1.1-1.2 och 
informerade om att ändringarna var gjorda för att uppnå 
enlighet i Sektionen och att ibland vidtogs kompromisser 
när förslag gick i strid mot varandra. Hon informerade 
även om ett redaktionellt fel som smugit sig in, att det ska 
stå Vice Head istället för Deputy Head under §2:2 
Industrikontaktgruppen.  
 
Marika Arvidsson undrade varför inte alla medaljerna 
fanns översatta. Caroline Drabe svarade att det var för att 
de skulle ha samma namn översatt, men att det skulle gå 
att lägga till de övriga också.   
 
Kristina Broberg ansåg att båda Vice IKG-ordförande i 
IKG borde ändras, då båda posterna fick sådant långt 
namn och det skulle bli svårt att förkorta IKG. Hon ansåg 
att viceposterna skulle kortas ner och endast heta Event 
manager och Manager of Career Fair.  
 
Marika Arvidsson tilläggsyrkade på 
 
att lägga till "Crossed Canizzaro (sv) med översättningen 
Crossed Canizaro (eng)" och "Gorba Magnum (sv) med 
översättningen Gorba Magnum (eng)" i § 2:7 
Medaljkommittén.  
 
Hanna Danielsen höll med Kristina Broberg om att det 
skulle vara fördelaktigt att hålla viceposterna i IKG 
kortare. Hon undrade också över valet på översättningen 
av Hovmästare. Kristina Sturk svarade det var 
direktöversatt av Hovmästare till Headwaiter.  
 
Daniel Espinoza informerade att riktlinjen inte kommer 
bli satt i sten, tyckte att vi låter detta förslaget vara och 
ändrar efter hand.  
 
Kristina Broberg ändringsyrkade på 
 
att Vice IKG-ordförande med Mässansvar  
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skulle ändras till “Manager of Career fair” samt att Vice 
IKG-ordförande med Eventansvar skulle ändras till 
“Events manager” i § 2:2 Industrikontaktgruppen. 
 
Arbetsgruppen jämkade sig med Marika Arvidsson och 
Kristina Broberg.   
 
Hanna Danielsen undrade om översättningen för 
Verksamhetsår var rätt översatt. Erik Bergman svarade att 
översättningen var tagen från Kåren.  
 
Dennis Bogren undrade om Uppdragsphadder och 
Peppare inte skulle vara med i översättningen. Kristina 
Sturk svarade att Peppare inte ännu hade fått ett slutgiltigt 
namn och därför hade inte gruppen velat lägga in det och 
informerade att Uppdragsphadder inte stod med i 
Reglementet som till exempel Phaddrar.  
 
Mötet biföll Riktlinjen med ändringar.  

   
§ 16. Rapport från (Bilaga 2)  
 a. Källarmästare  
 b. Sekreterare  
 c. Sexmästare  
 d. IKG-Ordförande  
 e. SrBK-Ordförande  
 f. Skattmästare Maria Ekerup informerade att hon under den senaste 

veckan kollat på bokföringen och konstaterat att de 
gjordes dubbelt. Hon hade kommit fram till att tiden 
kunde halveras, då papper istället kan skrivas ut direkt från 
Internet.  

 g. Vice Ordförande  
 h. Øverphøs  
 i. AktO  
 j. Ordförande  
 k. Inspector  
 l. Kåren   
   
§ 17. Övriga frågor  - 
   
§ 18.  Beslutsuppföljning (Bilaga 3.1-3.2) 3. ströks då mötet ansåg den vara avklarad.   

 
11. ströks då mötet ansåg den vara avklarad.  
 
13. redigerades till att Maria Ekerup uppdrogs utföra 
beslutet istället för Marika Arvidsson.   

   
§ 19.  Nästa Styrelsemöte Marika Arvidsson yrkade på  

 
att nästa protokollmöte hålls den 30:e mars klockan 19.15-
22.00 och vid fall att mötet inte bli klart försätter den 3:e 
mars klockan 17.15.    

   
Mötet biföll Marika Arvidssons yrkande.  
 

§ 20.  OFMA Marika Arvidsson förklarade Styrelsens tredje 
protokollmöte avslutat klockan 17.48.  
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_________________________   _________  _________________________  ________ 
Marika Arvidsson    Caroline Drabe   
Ordförande    Sekreterare 
 
 
_________________________  ________  _________________________  ________ 
Kristina Broberg    Dennis Bogren 
IKG-Ordförande    Øverphøs 
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Motion angående införandet av Riktlinje 
för svensk-engelsk ordlista 

Protokollmöte 3 2016  
   
 
 
Sammanfattning 
Motionen handlar om att införa Riktlinjen för engelska post- och utskottsnamn. Syftet med 
riktlinjen är att den ska bidra till att inkludera Sektionens internationella studenter, men även att 
den fungerar som ett komplement till, de redan antagna, Informationsriktlinjerna.  
 
Bakgrund 
På Protokollmöte 12 2015 tillsattes en arbetsgrupp vars syfte var att ta fram en riktlinje 
innehållandes engelska post- och utskottsnamn. Under 2015 skapades Informationsriktlinjer där 
det bland annat regleras att allt som publiceras i Sektionens namn ska skrivas på både svenska 
och engelska. 2016 uppdaterades dessutom hemsidans abonnemang för att kunna göra den 
tvåspråkig. I samband med att allt började översättas uppstod problematiken att alla poster och 
utskott inte har ett namn på engelska.  
 
Arbetsgruppen har, i den mån det är möjligt, utgått från Kårens Riktlinje för svensk-engelsk 
ordlista när denna Riktlinje tagits fram för att bidra till kontinuitet inom hela TLTH.  
 
På Protokollmötet då arbetsgruppen tillsattes ombads gruppen även att ta kontakt med 
Världsmästare 2016 för att se om även de ville vara med. Detta gjordes, men arbetsgruppen fick 
dessvärre inget svar från någon av dem. 
 
Sedan Styrelsens andra protokollmöte har ändringar gjorts i enighet med vad som skickades in till 
arbetsgruppen. I vissa fall har kompromisser fått göras vilket är varför alla förslag inte har tagits 
med. Ett exempel är att ordet KULA har strukits från Vice IKG-ordförande med detta ansvar då 
Sektionen strävar efter att undvika namnbestämningar i våra styrdokument.  
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 
 
 
att 

anta Riktlinjer för svensk-engelsk ordlista. 
 

 
 
_________________________________ _________________________________         
Kristina Sturk, Vice Ordförande 2016  Erik Bergman, Gammalt Damm 2016 
 
 
_________________________________       
Caroline Drabe, Sekreterare 2016 
Lund, 2016-02-10
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Utskottsrapporter 
 

 
 
Källarmästare 
Källarmästeriet 
”Att ”cash is king” är inte längre ett måste för Källarmästeriet. Med iZettle kan du lätt betala för 
både ditt kaffe och din chokladboll.” 
 
Øvrigt 
Källarmästaren har inte riktigt orken att skriva en utskottrapport men för att ni inte ska gå här 
ifrån helt tomhänta så får ni istället ett alldeles egenkomponerat rim. 
 
”iZettle är min bästa vän 
Hur har jag klarat mig utan den? 
Att slippa huvudräkning varje dag 
Det gör mig alldeles knäsvag!” 

 
Sekreterare  
InformationsUtskottet 
Informationsutskottet har vuxit och är nu en Redacteur, Journalist och Krabba rikare sen förra 
PM. Mycket kul! Den tidigare Redacteuren har jobbat hårt med Druiden, vilken har skickats på 
tryck och nu är utskottet taggat på releasen som sker på tisdag, 1/3. Redacteurer, 
Informationsanvarig och Sekreteraren har varit på möte med Världsmästarna och SrBK-
Ordförande angående internationalisering och ett internationellt veckobrev. Det var mycket 
givande och idag, söndag den 28/2 skickades, utöver den vanliga, även den första Orbitalen ut på 
engelska! (Första gången för Sekreteraren 2016 i alla fall.) 
 
Øvrigt 
I torsdags var det funktionärsutbildning, vilket Sekreteraren tyckte var en bra idé. Hon hade 
mycket roligt med att göra sin egen powerpoint (nästan lite för roligt) och hoppas att de 
närvarande snappade upp mycket av informationen hur det fungerar med informationsflödet på 
Sektionen.  
Sekreteraren blev också glad över att InkClub tillslut skickade rätt patroner och att hon äntligen 
kan skicka iväg de som kom fel. Extra glad blev hon på Skattis, som köpt nya Post-It. 
Sekreteraren är nu redo att markera protokoll som aldrig förr! 
 
 
Sexmästare 
Sexmästeriet 
Bonjour tout le monde heureux assis sur la planche !  
Ensuite, le dernier rapport du comité a Sexmästeriet gardé dans le thème , tenue à 2 -Phos , en 
état d'ébriété , a pris les bus est coûteuse et la date à confusion (cela vaut surtout sexmästaren qui 
date apparemment dyslexique ) 
Désormais , si la langue d'écrire leur rapport du comité spécifié . 
IKG-Ordförande 
IKG 
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IKG har planerat in en miniutbildning angående vad som är bra att känna till om IKG och 
vad/hur IKG gör saker. IKG håller även på att planera in en (väldigt) försenad kick-off.  
 

 
Studierådsordförande 
Studierådet 
Studierådet har anordnat årets första SMIL. Detta gick av stapeln 22/2 och var som vanligt 
uppskattat av studenterna. Det fanns gott om fika, delvis för att KULA precis ägt rum och skänkt 
både juice, kaffe och fil som blivit över. Den sortens samarbete mellan utskotten gillar 
Studierådet!  
Världsmästarna har haft en mingelkväll för de internationella studenterna för att lära känna dem 
lite bättre. Dessutom har de kickat igång ett separat internationellt nyhetsbrev, till en början på 
prov. Detta i ett försök att bättre nå ut med information till sektionens internationella 
medlemmar, spännande! 
På CEQ-fronten jobbas det för fullt. Många lyckliga studenter har fått smaka på kladdkaka som 
bekräftelse på att just deras klass vunnit den ärofyllda CEQ-striden i sin årskurs. Denna 
läsperiods vinnare var B1, B2 och (under över alla under) K3! Strax skall det även kallas till CEQ-
möten i samtliga kurser i grundblocket som gick lp2. Studierådsordförande är mycket nedstämd 
då hon inte läst någon kurs lp2 och därför måste vänta tills nästa läsperiod innan hon får gå på 
CEQ-möte igen. Fördelen med detta är att andra studenter får den fantastiska möjligheten att 
påverka sin utbildning till det bättre! 
 
 
Skattmästare 
Skattmästaren har som vanligt bokfört en hel del. Hon är även väldigt glad över att berätta att 
övriga styrelsemedlemmar är väldigt duktiga på att lämna in kvitton. Hon har inte behövt leta 
efter ett enda kvitto. Förutom detta är hon väldigt glad över att KM nu fått iZettle och att det 
verkar funka väldigt bra för dem. 
I helgen har hon även varit på ett grymt sås-tack. För de som inte var där kan hon berätta att det 
var mycket sång och en del naket, vad kan mer vilja ha ut en lördagkväll? Under söndagen har 
Skattis jobbat, dock ej med styrelsejobb utan med kemi showen nere på Vattenhallen.  
 
 
Vice Ordförande 
UKG 
Sedan senaste utskottsrapporten skrevs har UKG haft möte för att planera aktivitet för nästa 
läsperiod. Vad utskottet kommer att göra är hemligt ett tag till, men Kristina är övertygad om att 
det kommer bli bra! 
 
Flickor på Teknis-ansvariga har fortsatt med planeringen och lyckats ragga till sig åtta K:are som 
vill vara phaddrar under de dagar som FpT äger rum.  
 
Den 1/3 ska Kristina och Alumniansvarig Moa Larsson gå på terminens första riktiga 
alumnikollegiemöte. Kristina hoppas att det blir ett givande möte. 
 
Medaljkommittén 
Medaljkommittén har nu öppnat sin nominering. Passa på att nominera – sista dag är den 20/3! 
 
Øvrigt 
Kristina har hunnit med en hel del sedan senaste gången hon skrev utskottsrapport! 
Funktionärsutbildning har planerats tillsammans med Marika och genomförts tillsammans med 



   Styrelsemöte 3 
  Web-version (10) 

resten av Styrelsen. Kristina hoppas att funktionärerna kände att det var en givande kväll och att 
gamla som nya lärde sig något under kvällen!  
 
Tillsammans med Styrelsen har Kristina även varit med och planerat påverkanslunchen som 
kommer att äga rum den 2/3. Kristina vill särskilt tacka Ordförande Marika som dragit extra 
mycket i planeringen! Kristina hoppas att eventet blir välbesökt och att alla utskott får mycket 
feedback från Sektionen.  
 
Den 29/2 är det dags för nästa ”Styrelsemammamöte” tillsammans med Marika. Det som ska 
planeras då är de så kallade utvecklingssamtalen vi ska hålla med resten av Styrelsen under nästa 
läsperiod.  
 
De arbetsgrupper Kristina är med i flyter på bra. Arbetsgruppen för långsiktiga och övergripande 
mål och arbetsgruppen för valprocessen har skickat ut enkäter och dessa stänger den 2/3. I 
skrivande stund har enkäterna inte samlat in jättemånga svar, men Kristina hoppas att antalet svar 
ökar under de kommande dagarna. Den 2/3 ska arbetsgruppen för valprocessen ha sitt nästa 
möte för att planera det resterande arbetet. 
 
Kristina har smått börjat kika på det arbete hon ska göra med att revidera Styrdokumenten, men 
hon har planerat att ta tag i det ordentligt så fort hon skrivit läsperiodens enda tenta!  
 
 
Øverphøs  
Phøset 
Sedan senaste mötet har inte Phøset hunnit göra särskilt mycket. De flesta som har sökt till 
phadder ska förhoppningsvis ha fått en intervjutid och innan mötet ska förhoppningsvis alla 
intervjuer för phaddrar vara klara. Under måndagen så ska Dennis och Josefin till en skräddare 
och diskutera klädsel till nästa års nollning. Phøset har även under veckan haft 2-FHØB som var 
väldigt lyckat där sexet och de som jobbade gjorde ett fantastiskt jobb, stort tack för all hjälp!    
 
Øvrigt 
Dennis har under den gånga veckan inte hunnit göra särskilt mycket. Han var väldigt upptagen 
med att fixa allt inför 2-FHØB. Dennis ser även väldigt mycket fram mot ØPK nästa vecka som 
förhoppningsvis kommer att innehålla väldigt många bra och givande diskussioner. Sedan förra 
utskottsrapporten så är det även nästan helt bestämt vad som kommer att hända med 
Øverphøshinderbanan. Det sista ska spikas på tisdagens ØPK och som det ser ut nu så kommer 
det att kunna bli riktigt bra och förhoppningsvis får vi ett nytt namn på tävlingen och kanske till 
och med ett nytt namn på hela den dagen. Tagga nollning!!!!! 
AktO  
IdrU 
Dessa stackare verkar ha det fett jobbigt, det är mycket på gång just nu och det är lite problem 
med att finna tid för alla aktiviteter de har planerade. Samarbetet med E-sektionen flyter dock på 
alldeles finfint, och de planerar att hålla i en hajk med övernattning någon helg framöver. Detta 
ser Daniel fram emot! 
 
KG 
Kommando Gul återhämtar sig fortfarande sedan KULA-puben, men planer på kommande 
pubar växer långsamt fram. Swag. 
 
KU 
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KU har haft sitt kick-off-mys och det hade Daniel den stora glädjen att få delta i. De är taggade 
på Sångarstriden och har redan fantastiska idéer som säkerligen kommer leda till ett fantastiskt år 
för K-sektionen 2016. De smider även planer på framtida aktiviteter, så se fram emot det! 
 
 
Ordförande  
Sedan förra Styrelsemötet har Marika ordnat Funktionärsutbildning med resten av Styrelsen. 
Reaktionerna på denna var blandade med alltifrån lyriska kommentarer till riktigt missnöjda 
besökare. Missnöjet berodde till stor del på att funktionären i fråga tyckte sig ha fått all 
information tidigare och på tidpunkten för utbildningen. Många var dock positiva och tyckte att 
de fick antingen en uppfräschning av informationen eller lärde sig nya saker!   
Marika har planerat inför PM O2 (Styrelsens andra visionsmöte för året).  
Marika har fixat inför Påverkanslunchen, där alla utskott ska stå tillgängliga på en minimässa (i stil 
med utskottsminglet) för att ta emot medlemmarnas åsikter och idéer.  
Marika har haft studiecirkelöverlämning ihop med Skattmästare 2015 Linnea Rask och hoppas att 
Dennis Bogren och Josefin Persson i Phøset, Skattmästare Maria Ekerup och Aktivitets-
Ordförande Daniel Espinoza nu är lite mer förberedda för året med studiecirklar. Marika har 
också varit i kontakt med E-sektionens ordförande för att lära ut hur vi använder oss av 
studiecirklar.  
Marika har skrivit ihop och gått ut med information till Sektionens medlemmar angående 
förslaget på de nya studentlokalerna. Fortfarande finns ingen mer information kring detta, men 
håll utkik!  
Marika har postat ett brev till Maskinteknologsektionen på Chalmers. Det innehöll diplom för 
deras Bautastens K-märkning samt ett brev som förklarade vad en K-märkning var, undertecknat 
av samtliga i Styrelsen. Hoppas mottagarna blir glada! 
Marika har tillsammans med Zacharias Söderlund fixat märkningslappar till hyllorna i 
Källarførrådet, städat ur frysen där nere (fanns mat som passerade sitt bäst-före-datum till och 
med innan undertecknad började sin tid på K...) och fixat en fylla-i-lista över vad som finns i 
frysen och vem det tillhör samt satt upp regeldokumentet så det är tydligt för alla.  
Marika har till sist också städat upp lite från föregående verksamhetsår genom att lämna tillbaka 
ett volleybollnät till Teknologkårens IF som hennes IdrU lånade under Nollningen (oupps) samt 
ordnat SåS-tackfest tillsammans med Sångarstridsöverste 2015/AktO 2016 Daniel Espinoza och 
ett gäng andra SåS-aktiva på Sektionen. Det var swag! 
 
 
Inspector  
Bernt har som Inspector haft ett första möte med LTHs rektor, Victor Öwall. 
Bernt känner Victor sedan tidigare så det låter mer formellt än det var. 

Kåren  
Ingen rapport inkommen.  
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KEMI- OCH BIOTEKNIK 
SEKTIONEN 

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 
 

 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte nr 3 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka 

uppdrogs att 
utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1. Utvärdera sponssök Styrelsemöte 11 
(2015) 

Kristina Broberg Styrelsemöte närmst 
inpå Höstterminsmöte 1 

2016 

3. Riktlinjer för engelska namn på 
poster/utskott 

Styrelsemöte 12 
(2015) 

Kristina Sturk, Erik 
Bergman & Caroline 

Drabe 

Styrelsemöte 3 

5.  Långsiktiga och övergripande mål Styrelsemöte 1 
 

Sara Persson, Marika 
Arvidsson, Kristina 

Sturk, Kristina 
Broberg och Hanna 

Danielsen. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

6.  Revidera styrdokumenten Styrelsemöte 1 
 

Sara Persson, 
Kristina Sturk, Moa 
Larsson och Dennis 

Bogren. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

7.  Spegat till bioteknikstudenter Styrelsemöte 1 
 

Manfred Klug, 
Emma Månsson, 

Maria Ekerup, 
Roman Lord och 
Caroline Drabe. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

8.  Ordensband till Sektionen Styrelsemöte 1 
 

Frida Heskebeck, 
Roman Lord, Hugo 
Selling och Dennis 

Bogren. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

9.  Möteseffektivitet Styrelsemöte 1 
 

Marika Arvidsson, 
Ebba Rosendal och 

Caroline Drabe 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

10. Förändra valprocessen Styrelsemöte 1 
 

Moa Larsson, Sara 
Persson och Kristina 

Sturk. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

11. Beslutsuppföljning och 
attestkontroll 

Styrelsemöte 1 
 

Erik Bergman Styrelsemöte 3 

12. Utvärdera förrådets funktion Styrelsemöte 2 Marika Arvidsson, 
Daniel Espinoza, 
Dennis Bogren & 
Hanna Danielsen 

Styrelsemöte närmst 
efter Nollningen 

13.  Rapportera att 200 kronor lyfts för 
att köpa något K-igt till Chalmers 

maskinsektion på BTD 

Styrelsemöte 2 Marika Arvidsson Styrelsemöte närmst 
efter BTD 

 

 
  



   Styrelsemöte 3 
  Web-version (13) 

KEMI- OCH BIOTEKNIK 
SEKTIONEN 

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 
 

 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte nr 3 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka 

uppdrogs att 
utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1. Utvärdera sponssök Styrelsemöte 11 
(2015) 

Kristina Broberg Styrelsemöte närmst 
inpå Höstterminsmöte 1 

2016 

3. Riktlinjer för engelska namn på 
poster/utskott 

Styrelsemöte 12 
(2015) 

Kristina Sturk, Erik 
Bergman & Caroline 

Drabe 

Styrelsemöte 3 

5.  Långsiktiga och övergripande mål Styrelsemöte 1 
 

Sara Persson, Marika 
Arvidsson, Kristina 

Sturk, Kristina 
Broberg och Hanna 

Danielsen. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

6.  Revidera styrdokumenten Styrelsemöte 1 
 

Sara Persson, 
Kristina Sturk, Moa 
Larsson och Dennis 

Bogren. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

7.  Spegat till bioteknikstudenter Styrelsemöte 1 
 

Manfred Klug, 
Emma Månsson, 

Maria Ekerup, 
Roman Lord och 
Caroline Drabe. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

8.  Ordensband till Sektionen Styrelsemöte 1 
 

Frida Heskebeck, 
Roman Lord, Hugo 
Selling och Dennis 

Bogren. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

9.  Möteseffektivitet Styrelsemöte 1 
 

Marika Arvidsson, 
Ebba Rosendal och 

Caroline Drabe 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

10. Förändra valprocessen Styrelsemöte 1 
 

Moa Larsson, Sara 
Persson och Kristina 

Sturk. 

Styrelsemöte närmst 
inpå Vårterminsmötet 

2016 

11. Beslutsuppföljning och 
attestkontroll 

Styrelsemöte 1 
 

Erik Bergman Styrelsemöte 3 

12. Utvärdera förrådets funktion Styrelsemöte 2 Marika Arvidsson, 
Daniel Espinoza, 
Dennis Bogren & 
Hanna Danielsen 

Styrelsemöte närmst 
efter Nollningen 

13.  Rapportera att 200 kronor lyfts för 
att köpa något K-igt till Chalmers 

maskinsektion på BTD 

Styrelsemöte 2 Maria Ekerup Styrelsemöte närmst 
efter BTD 

 

 
 


