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KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kemi- och Biotekniksektionens tionde styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17:15 söndagen den 13 november 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.

Motion angående access till Linnéa
Petersson (Bilaga 1)
Föredragare Hanna Danielsen

Diskussion/beslut

§ 15.

Motion angående projektet
Sångarstriden (Bilaga 2.1–2.3)
Föredragare Daniel Espinoza

Diskussion/beslut

§ 16.

Rambudgetförslag (Bilaga 3)
Föredragare Marika Arvidsson, Kristina
Sturk & Maria Ekerup

Diskussion/beslut

§ 17.

Redovisning av uttag ur Gallienfonden
(Bilaga 4)
Föredragare Maria Ekerup

Information

§ 18.

Redovisning av uttag ur
Gallienvärdsfonden (Bilaga 5)
Föredragare Mara Ekerup

Information

____ ____
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§ 19.

Diskussion angående remiss:
Teknologkårens värdegrund
(Bilaga 6.1–6.2)
Föredragare Marika Arvidsson

Diskussion

§ 20.

Rapport från (Bilaga 7)
a. Källarmästare
b. Sekreterare
c. Sexmästare
d. IKG-Ordförande
e. SrBK-Ordförande
f. Skattmästare
g. Vice Ordförande
h. Øverphøs
i. AktO
j. Ordförande
k. Inspector
l. Kåren
m. Valberedningen

Information

§ 21.

Övriga frågor

Diskussion/Beslut

§ 22.

Beslutsuppföljning (Bilaga 8.1)

Beslut

§ 23.

Nästa Styrelsemöte

Beslut

§ 24.

OFMA

Beslut

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Marika Arvidsson
Ordförande

Caroline Drabe
Sekreterare

____ ____
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KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kemi- och Biotekniksektionens tionde styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17:15 söndagen den 13 november 2016
i Marie Curie.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Marika Arvidsson förklarade mötet öppnat klockan 17:29.

§ 2.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 3.

Adjungeringar

Mötet beslutade att adjungera följande med närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt: Erik Bergman, Frida
Heskebeck, Linnéa Petersson, Emma Kihlberg, Sara
Persson och Manfred Klug.

§ 4.

Anmälan övriga frågor

Kristina Broberg yrkade på
att lägga till en punkt ”Diskussion nytt
huvudsammarbetsavtal med Akzo Nobel”
Daniel Espinoza yrkade på
att lägga till punkterna ”Sammanställning av studiecirklar”
och ”Redovisning av inköp av en spelkonsol”
Mötet valde att ta alla attsatser i klump.
Mötet beslutade att lägga till alla punkter som övriga
frågor.

§ 5.

Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen 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 Sturk och Dennis Bogren valdes till justerare.

§ 9.

Föregående protokoll

Mötet beslutade att lägga protokollen från PM8 och
PM9 till handlingarna.

§ 10.

Avsägelser

-

§ 11.

Fyllnadsval

-

________ ________ ________ ________
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§ 12.

Godkännande av utlägg/inköp

Ekonomisk information är exkluderad från denna version.
Vänligen kontakta k-styrelse@tlth.se för att få tillgång till denna
information.

§ 13.

Meddelanden

Kristina Sturk uppmanade alla att registrera sig som
medlem av K-sektionen under 2016 i formuläret till Unga
forskare och till mat för andra höstterminsmötet.
Marika Arvidsson uppmanade mötet att rösta på personer
till Fullmäktige. Hon rapporterade att hon varit på Fsektionens jubileumsbal och bl.a. visat K-sektionens
present, vilken de blev jätteglada över.

§ 14.

Motion angående access till Linnéa
Petersson (Bilaga 1)
Föredragare Hanna Danielsen

Hanna Danielsen föredrog motionen enligt bilaga 1.
Dennis Bogren ansåg att Styrelsen skulle ge Linnéa
Petersson access, då han ansåg att Styrelsen borde lita på
Sektionens medlemmar. Kristina Sturk tyckte att det skulle
vara okej, då det var till en Sektionsmedlem, men att detta
borde utredas till framtida år. Linnéa Petersson ansåg att
det skulle vara skönt att inte hela tiden behöva störa
Styrelsen med att öppna dörrar.
Mötet beslutade att bifalla motionen.

§ 15.

Motion angående projektet
Sångarstriden (Bilaga 2.1–2.3)
Föredragare Daniel Espinoza

Daniel Espinoza föredrog motionen enligt bilaga 2.1–2.3
Marika Arvidsson frågade om motionären hade tänkt sig
att G-klaven skulle representera ett sorts tack. Daniel
Espinoza svarade att så var fallet.
Kristina Sturk tyckte att motionären fixat det som mötet
bett om förra gången.
Marika Arvidsson påpekade att där fattades en attesträtt.
Hon tilläggsyrkade därför på
Ekonomisk information är exkluderad från denna version.
Vänligen kontakta k-styrelse@tlth.se för att få tillgång till denna
information.
Mötet valde att ta alla attsatser i klump.
Mötet biföll samtliga attsatser.

§ 16.

Rambudgetförslag (Bilaga 3)
Föredragare Marika Arvidsson, Kristina
Sturk & Maria Ekerup
Frida Heskebeck och Erik Bergman
lämnade mötet 17:32.

Marika Arvidsson, Kristina Sturk och Maria Ekerup
föredrog motionen enligt bilaga 3.

Sara Persson undrade varför motionärerna höjt summan
till Styrelsen och vilka sorters aktiviteter som
motionärerna tänkt sig att pengarna skulle användas till.
Kristina Sturk svarade att ett förslag på event som
Styrelsen 2016 hållit var Må bra-veckan. Höjningen av
budgeten skulle ge en hint till nästa år att fortsätta på
samma spår. Dessutom hålls det nu istället 3
Sektionsmöten, vilket kräver mer pengar. Maria Ekerup
svarade att där nu har blivit höjda ekonomiska avgifter på
grund av ökad användning av iZettle.

________ ________ ________ ________
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Sara Persson undrade hur motionärerna resonerat när de
höjt IKG:s summa. Marika Arvidsson svarade att de
trodde att IKG skulle vara i stånd till att tjäna in så
mycket. Kristina Sturk ansåg att siffrorna i rambudgeten
snarare var ett sätt för Sektionsmötet att uppmana till
ökad aktivitet gentemot tidigare år. Hon påpekade också
att summan låg lägre än vad IKG haft i rambudget under
2016.
Kristina Broberg informerade att hon inte var bekväm
med att höja IKG:s budget enligt förslaget i bilaga 3. Hon
ansåg att det lade för mkt press på utskottet att tjäna in
pengarna, speciellt då önskemål från företag har ändrat sig.
Kristina Broberg yrkade på
Ekonomisk information är exkluderad från denna version.
Vänligen kontakta k-styrelse@tlth.se för att få tillgång till denna
information.
Sara Persson informerade att IKG höjt sin inkomst
mycket de senaste åren. Hon ansåg det missvisande att
bestämma en större summa, då det skulle ge en indikation
om att Sektionen ”har” alla pengarna, vilka egentligen bara
är en spekulation. Detta skulle sätta press på IKGordförande. Sara Persson ansåg även att en sådan press på
IKG skulle missgynna satsningar på engagerande saker
som istället utbildar. Hon upplyste om att Kåren utreder
vinsttak just nu och uppmanade sist mötet om att lyssna
på Kristina Broberg.
Ekonomisk information är exkluderad från denna version.
Vänligen kontakta k-styrelse@tlth.se för att få tillgång till denna
information.
Dennis Bogren ansåg att Phøsets budget helst inte skulle
minskas, då studiecirklar skulle få en egen del av
rambudgeten 2017 och på så sätt skulle Phøset inte längre
ha några oväntade intäkter från studiecirklar för att
finansiera luncher mm som de gjort tidigare år.
Kristina Broberg drog tillbaka sitt yrkande.
Kristina Sturk ändringsyrkade på
Ekonomisk information är exkluderad från denna version.
Vänligen kontakta k-styrelse@tlth.se för att få tillgång till denna
information.
Motionärerna jämkade sig med Kristina Sturks yrkande.
Marika Arvidsson tilläggsyrkade på
att Marika Arvidsson skickar in rambudgeten som en
proposition från Styrelsen till Höstterminmöte 2.
Mötet beslutade att bifalla alla attsatser i klump.
§ 17.

Redovisning av uttag ur Gallienfonden
(Bilaga 4)
Föredragare Maria Ekerup

Ekonomisk information är exkluderad från denna version.
Vänligen kontakta k-styrelse@tlth.se för att få tillgång till denna
information.

________ ________ ________ ________
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.

§ 18.

Redovisning av uttag ur
Gallienvärdsfonden (Bilaga 5)
Föredragare Mara Ekerup

Ekonomisk information är exkluderad från denna version.
Vänligen kontakta k-styrelse@tlth.se för att få tillgång till denna
information.

Hanna Danielsen yrkade på
att 10 minuter paus.
Mötet valde att bifalla Hanna
Danielsens yrkande om paus.
Mötet ajournerades 18:15.
Mötet återupptogs 18:25.
Sara Persson lämnade mötet 18:25.
§ 19.

§ 20.

Diskussion angående remiss:
Teknologkårens värdegrund
(Bilaga 6.1–6.2)
Föredragare Marika Arvidsson

Rapport från (Bilaga 7)
a. Källarmästare
b. Sekreterare
c. Sexmästare
d. IKG-Ordförande
e. SrBK-Ordförande
f. Skattmästare
g. Vice Ordförande

h. Øverphøs
i. AktO
j. Ordförande
k. Inspector
l. Kåren

Marika Arvidsson föredrog punkten enligt bilaga 6.1–6.1.
Kort diskussion hölls om bilaga 6.2. Saker som kom fram
var delvis att värdegrunden ansågs representera
medlemmarnas och organisationens åsikter och
värderingar. Samt att viss grammatik och formalia skulle
behöva kollas igenom igen och att dokumentet verkade
överkomligt och inte för stort, vilket skulle göra det lättare
att läsa. Marika Arvidsson ansvarade för att samla in
Styrelsens åsikter till ett remissvar.

Kristina Broberg informerade att hon varit på
kollegiemöte.
Kristina Sturk berättade att hon varit på kollegiemöte där
de diskuterat ekonomiska handlingar. Hon hade även varit
på ett Alumnikollegiemöte och att Homecoming Day hålls
den 1 april 2017.

Sara Persson informerade om att det kommer vara en
Nobel Night Cap. Hon förde vidare en önskan om att
Sektionen skulle svara på remissen om värdegrunden. Till
sista informerade hon om att Kåren kommer få en ny
kanslist.

m. Valberedningen
§ 21.

Övriga frågor

Diskussion om nytt huvudsammarbetsavtal med Akzo
Nobel, Kristina Broberg:
Kristina Broberg föredrog ett exempel på ett nytt avtal.
Dennis Bogren undrade om Huset skulle måla Sektionens
nya uppehållsrum vid flytt eller om det skulle ligga på
Sektionen. Marika Arvidsson svarade att det borde vara
Sektionen som skulle få chans att måla om de vill. Men det

________ ________ ________ ________
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troligen skulle vara Huset som skulle måla grundfärgen
som exempelvis grått eller vitt.
Kristina Broberg sade att hon skulle kunna lägga till
paragrafer om att företaget garanterar färg till Sektionen
och att dela in kraven på färg till eventuell flytt och till
vanlig målning av monument.
Sammanställning av studiecirklar, Daniel Espinoza:
Daniel Espinoza redovisade intäkterna enligt bilaga 9. Han
förklarade att Phøsets och Phaddrarnas information kom
tidigare och att resterande utskotts siffror har uppskattats
av honom själv, då allt kom i en klumpsumma. Han
informerade även att 24 kronor blivit över i
beräkningarna. Maria Ekerup påpekade att de 24 kronor
behöver läggas ut bland utskotten för att stämma med
bokföringen. Marika Arvidsson ansåg att Daniel Espinoza
kunde fixa det till nästa möte, då Styrelsen inte kunde
besluta något i denna punkten.
Redovisning av inköp av spelkonsol, Daniel Espinoza:
Daniel Espinoza informerade att en begagnad spelkonsol
inköpts och flera spel därtill. Summan gick på 3 000
kronor istället.
§ 22.

Beslutsuppföljning (Bilaga 8.1–8.2)

Mötet valde att stryka följande punkter på
beslutsuppföljningen:
21. ströks
23. ströks
24. ströks
25. ströks
27. ströks
Mötet valde att stryka alla punkter i klump.
Mötet beslutade att stryka ovan nämnda punkter.

§ 23.

Nästa Styrelsemöte

Marika Arvidsson yrkade på
att nästa protokollmöte hålls den 29 november klockan
19:15 i Marie Curie.
Mötet beslutade att bifalla Marika Arvidssons
yrkande.

§ 24.

OFMA

Marika Arvidsson avslutade mötet klockan 18:59.

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Marika Arvidsson
Ordförande

Caroline Drabe
Sekreterare

________ ________ ________ ________

Protokoll (6)
Styrelsens tionde protokollmöte

.

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Kristina Sturk
Justerare

Dennis Bogren
Justerare

________ ________ ________ ________

Styrelsemöte 10
Bilaga 1 (1)

Motion om att ge Linnéa Petersson access
Protokollmöte 10 2016

Sammanfattning
Motionären vill ge Linnéa Petersson access bakom baren (dörr 0) och till Källarmästeriet förråd (dörr 1).
Bakgrund
Under nästan alla onsdagar fram jul kommer Gallien vara uthyrd till Teknologkårens buggkurser för att ha
danskvällar. Då de ej har en särskild stor budget och endast behöver en lokal som är tillräckligt stor så
bestämdes det att de kunde få hyra Gallien gratis. Dock på att villkoret att om någon annan vill hyra
Gallien mot betalning så ska de få göra det och därmed kommer Teknologens buggkurser stå över den
onsdagen.
Eftersom att de hyr Gallien gratis så kan man inte tillsätta Gallienvärdar då de ”betalas” med hjälp av
hyran. Ett alternativ skulle vara att öppna till dem och sedan låta det stå öppet. Dock blir det här ungefär
som att ge dem access fastän utan att accesskontrakt. Det funderades också huruvida det vore möjligt att
slå på högtalarna tidigare på dagen och då ge dem access till endast dörr 0. Dock ska ej i högtalarna stå på
under längre tid då det blir väldigt varma så detta skulle inte heller fungera. Därför skulle det kännas
tryggare att ge någon access både bakom baren och till KMs förråd i och med att personen måste skriva
på ett accesskontrakt.

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
ge Linnéa Petersson access till dörr 0 och dörr 1.

_________________________________
Hanna Danielsen, Källarmästare 2016
Lund, 11 november 2016

Styrelsemöte 10
Bilaga 2.1 (1)

Motion angående uppstart av
projektgrupp för Sångarstriden 2016
Protokollmöte 10 2016

Sammanfattning
Sångarstriden närmar sig och det vore najs att starta ett projekt för den så att deltagarna kan tackas
ordentligt. Projektor blir Linda Myhrman, Sångarstridsöverste 2016. Styrelsekontakt samt ekonomiskt
ansvarig blir Daniel Espinoza, AktivitetsOrdförande 2016.
Bakgrund
Sångarstriden är ett evenemang som hålls varje år, där K-sektionen får chansen att briljera tillsammans
med övriga LTH och främja kreativiteten hos sina medlemmar. För att förenkla arbetet med Sångarstriden
för alla inblandade, tycker motionärerna att det är lämpligt att starta en projektgrupp för Sångarstriden.
Projektet behöver pågå under nästa år för att hinna med att tacka de deltagande projektfunktionärerna,
och motionärerna vill således sätta sluttid för projektet till 31:a mars 2017.
Projektor för projektet är lämpligen Linda Myhrman, Sångarstridsöverste 2016. Ekonomiansvarig för
projektet är Daniel Espinoza. Med anledningen att Sångarstridens budget ligger under KulturUtskottet,
och AktO redan har ekonomiskt ansvar för detta, är AktivitetsOrdförande rimligtvis projektets
kontaktperson i Styrelsen.
Sångarstridsöversten kommer att tilldela ansvar för följande områden:
-

Manus: En grupp som sammanställer manuset för Sångarstridens fria program. Detta kommer
vara en mindre skara människor. Själva skrivandet av texterna till spexet kommer att göras med en
lite större andel människor, där en person från manusgruppen får hjälp av några andra för att
skriva en sång var.

-

Scen: Allt från skådespelare och dansare till övriga relevanta uppdrag hamnar under scen. Dessa
väljs ut via auditions, där Sångarstridsöversten och manusgruppen agerar domare och delar ut
roller.

-

Dekor: Ansvariga för tillverkande av kostym och rekvisita.

-

Band: Som det låter: gruppen som sätter ljuva instrumentella toner till Sångarstridens glada sång.

-

Kör: En stor skara människor med Obligatorieförmannen i spetsen, som framför K-sektionens
körbidrag och bordsvisa.

Syftet med projektet är att representera K-sektionens kreativa och musikaliska sida och att föra samman
dess medlemmar i en tävling med andra sektioner. Det är ett utmärkt sätt att knyta nya bekantskaper över
ett gemensamt intresse, samt att finna nya, tidigare okända intressen. Alla kan delta på något sätt och har
något eget att bidra med, och Sångarstriden är en utmärkt plattform att illustrera detta med.

Styrelsemöte 10
Bilaga 2.1 (2)

Lista över projektets deltagare bifogas som bilaga, med reservation för bortfall och tillägg.
Budget för projektet täcks för närvarande av KulturUtskottets budget. Budgeten bifogas som en bilaga.
Budgetposten G-klavsberlocker syftar på inköpet av små berlocker i form av en G-klav som man kan
hänga på tofsen till sin teknologmössa, som en symbol för ens deltagande i Sångarstriden.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna
att
skapa projektgruppen Sångarstriden 2016 med sluttiden 31:a mars 2017
att
tillsätta Linda Myhrman som Projektor
att
tillsätta Daniel Espinoza som projektets ekonomiansvariga
att
tillsätta AktivitetsOrdförande som projektets kontaktperson i Styrelsen
att
tillsätta personerna i den bifogade listan som funktionärer i projektet
att
anta den föreslagna budgeten

_________________________________

_________________________________

Linda Myhrman, Sångarstridsöverste 2016
Lund, 2016-10-09

Daniel Espinoza, AktivitetsOrdförande 2016
Lund, 2016-10-09

Styrelsemöte 10
Bilaga 2.3 (1)

Medlemmar i Projektgruppen för Sångarstriden 2016
Daniel Espinoza
Manfred Klug
Julia Södergren
Erik Vu
Frida Heskebeck
Moa Larsson
Roman Lord
Emma Månsson
Moa Engholm
Viktor Halldén
Gustav Sondell
Emma Kihlberg
Linnéa Wahlberg
Linnéa Tengvall
Viktor Persson
Linda Myhrman
Claire Seydoux
Erika Miegel
Ebba Fjelkner
Ronja Wennerström
Linnéa Petersson
Alexander Odell
Lucas Fredriksson
Ella Lagerwall
Albin Lindvall
Ellen Oscarsson
Adam Eliasson
Max Viklund
Jonatan Jarnås
Ali Azawee
Malin Nilsson
Cecilia Nordenö
Eva Sjöblom
Jenny Lönsjö
Joel van Lunteren
Johanna Bengtsson
Maj Lagerstedt
Milda Grikainyte
Axel Andreasson
Noah Wadström
Julia Thomasson
Lo Cederberg
Bella Nielsen
Emelie Wiklund
Lovisa Tengnäs
Robert Hansen Jagrelius
Ingrid Isacsson
Emma Olsson
Aurora Halili

Tova Lindh
Anton Järild
Anna Bergman
Jerry Guan
Johanna Forsvall
Fredrik Forsberg
Maxine Gripberg
Arvid Lillangen
Helena Bjereus
Veronika Pugner
Vesa Halipi

Styrelsemöte 10
Bilaga 6.1 (1)

Diskussion angående remiss:
Teknologkårens värdegrund
Styrelsemöte 10 2016

Bakgrund
Sedan vårterminen 2016 har Teknologkåren arbetat för att ta fram en värdegrund för organisationen.
Arbetsgruppen har till stor del bestått av både Kårrepresentanter och Sektionsrepresentanter. Förslaget är
nu återigen på remiss till ett antal instanser, däribland Sektionsstyrelserna. Styrelsen föreslås diskutera
punkterna nedan och undertecknad kommer sedan skicka in det som framkommer som K-styrelsens svar
på remissen.
Diskussionspunkter
Förslaget finns i separat bilaga. Punkterna som ska diskuteras är följande:
 Förslagets innehåll
o Helhet
o Specifika delar
 Grammatik och formalia
 Övriga synpunkter

_________________________________
Marika Arvidsson, Ordförande 2016
Lund, 7 november 2016

Kårhuset Lund, 2016-11-07
Fullmäktige

1

2
3
4
5

Värdegrunden beskriver vilka grundläggande värderingar Teknologkåren bygger sin
verksamhet på.

6
7
8
9

Värdegrundens syfte är att tydliggöra och samla Teknologkårens grundläggande värderingar
som ska genomsyra hela organisationen. Tanken är att mål- och visionsdokumentet samt
policys och riktlinjer ska ta avstamp i värdegrunden.

10
11
12

Värdegrunden omfattar Teknologkårens centralorganisation, dess sektioner samt dess fria
föreningar.

13
14

Utkast färdigställt av: Linn Svärd och Linus Hammarlund

15

Ursprungligen antagen enligt beslut: FMX-2016

16

Omarbetning färdigställd av: N/A

17

Fastställd omarbetning enligt beslut: N/A

18
19
20
21
22

Teknologkårens verksamhet ska vara uppbyggd enligt ett demokratiskt synsätt, där
medlemmarnas friheter och rättigheter kommer i första hand. Teknologkåren ska vara en
organisation som präglas av transparens och insyn.

23
24
25
26

Teknologkåren ska bidra till att utveckla ett hållbart samhälle där lärande och utbildning står i
fokus. Vidare är social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet viktiga begrepp som ska
genomsyra verksamheten, långsiktigt såväl som kortsiktigt.

27
28
29
30

Teknologkårens organisation ska utmärkas av glädje och gemenskap. Att ta del av
Teknologkårens verksamhet ska vara kul och humor ska vara ett givet inslag. Teknologkåren
värnar om allas lika värde och detta en fundamental del i verksamheten.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1 (1)

Styrelsemöte 10
Bilaga 7 (1)

Utskottsrapporter
Källarmästare
Utskottet
Då tentorna precis är över och då Halloween precis har infallit tyckte Källarmästeriet att det behövdes lite
extra socker för att kicka igång perioden. Under fem dagar bjöds det på Halloweeninspirerade kakor, en ny
sort för varje dag. Och för att göra det hela lite mer spännande pryddes baren med spindelnät och
tillhörande spindlar för att matcha temat på kakorna. Hoppas du fick chansen att smaka någon av de
mumsiga kakorna!
Styrelsen
Som alla andra har Källarmästaren varit fullt upptagen med att tentaplugga och att försöka förstå vad
förläsarna vill att man ska kunna inför tentan. Dock har hon ändå hunnit med lite styrelsearbete! Då
Gallienbokningar har rullat in de senaste två veckorna har Källarmästaren fått pussla lite extra för att se till
att inget krockar! Dessutom har hon precis som resten av Styrelsen sett till att det funnits gratis kaffe och
tilltugg till alla studenter under tentaveckan.

Kollegiet
Inget att rapportera.

Sekreterare
Utskottet
InfU har kommit igång med planerandet för den sista Druiden för i år. De har haft en arkiveringskväll, där
flera från utskottet träffades och började sorteringen av protokoll från K-sektionens livstid. Målet är att
sedan få de digitaliserade. Snacka om att det har hänt mycket roligt under Sektionens historia! Sneak peak
mellan 1965-1990: Man ville under ett möte tillsätta 5 poster i Källarmästeriet kallade Måndag, Tisdag,
Onsdag, Torsdag och Fredag. Även en discofreak skulle tillsättas för att diska. Commando gul (ja, med
C!?) bildades för att ta hand om den ca 800 kg tunga Bautastenen med Obelix som ledare. Massa roligt
finns att hitta i protokollen. Sekreteraren ser fram emot att se vad som finns i 1990-talet och framåt nästa
gång.
Styrelsen
Protokoll, protokoll, potokoll… Men även försök att rätta till Stadgar och Reglemente i Word som inte
vill samarbeta rent utseendemässigt, s u c k.
Kollegiet
Inget att rapportera.
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Sexmästare
Utskottet
Utskottet har sedan förra PM försökt att ta det lugnt, städa upp efter nollningen och planera inför höstens
pubrunda och tackfesten vi ska ha för våra arbetare.
Styrelsen
Haft möte med Överphös och AktO om en eventuell omorganisation av pub och
sexmästeriverksamheten.
Kollegiet
Har inte varit på mötet men det har planerats inför höstens pubrunda.

IKG-Ordförande
Utskottet
IKG fortsätter att jobba mot att skapa KULA 2017 och spännande event innan terminen tar slut!
Styrelsen
De senaste veckornas styrelsearbete har legat till viss del på is och ersatts av enorma mängder
kaffekokande. Vi har även hunnit med styrelsens fjärde diskussionsmöte och att gå på pub!
Kollegiet
Inget att rapportera.

Studierådsordförande

Utskottet
Studierådet jobbar på med mycket fokus på studiebevakningen. Just nu pågår ett stort projekt för att
uppmärksamma vikten av kursombud, resultatet väntas innan årsskiftet och kommer bli storslaget! Utöver
det så har det hållits protokollmöte där datum fastslogs för hela fem stycken studiekvällar denna läsperiod,
helt underbart yao!
Styrelsen
Studierådsordföranden har haft tre tentor, påbörjat en ny läsperiod med 150 % och varit en vecka i
Kanada. Med andra ord har studierådsordförande styrelsearbete legat på noll, till och med kanske minusdå
t.ex. denna utskottsrapport skickades in för sent. Bättring på detta!
Kollegiet
Kollegiemötet missades p.g.a. utekväll i Toronto. Fortsättning följer…

Skattmästare
Utskottet
Skattmästaren har inte gjort så mycket som är postrelaterat förutom det vanliga med bokföring, styrkande
dokument och kvitton.
Styrelsen
Skattis tillsammans med de andra firmatecknarna har tagit fram en ny rambudget för nästa verksamhetsår.
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Kollegiet
Kollegiet har inte haft något officiellt möte men det har ändå planerats in en kassör och revisorsutbildning
för både de nypåträdda och de sittande på alla sektioner.

Vice Ordförande
UKG
Sedan senaste PM har Kemiteknikansvariga varit i Finland på NKK! Det verkar som att de har haft det
riktigt bra. Under vistelsen upptäcktes det att finnarna snott en Styrelserums-skylt från K-sektionen.
Eftersom att finnarna var väldigt stolta över att de alltid snor saker när de är ute på vift var Linda och
Emil snabba med att sno tillbaka något – nämligen en klocka! Denna kommer att gå att hitta i troféskåpet
inom en snar framtid!
I skrivande stund äger även årets upplaga av Bioteknikdagarna rum. En tapper skara biotekniker
representerar just nu K-sektionen i Göteborg! En mer utförlig rapport kring detta utlovas på framtida PM!
Medaljkommittén
Medaljkommittén jobbar på för fullt med testamentet till sina efterträdare!
Styrelsen
I och med tentaperioden har Styrelsearbetet fått ligga lite på is sedan senaste PM. Under tentaveckan har
hon dock varit med och kokat kaffe till Sektionens medlemmar. Enligt uppskattning från IKG-ordförande
kokades det så mycket som 250 liter kaffe. Kristina har funderat mycket på hur många mol koffein detta
är, men har inte orkat räkna vidare på detta.
Kristina har också deltagit på PM O4, också känt som PM Kristina eftersom att O4 är lika instabilt som
undertecknad och IKG-ordförande är när de är hungriga. Kristina tycker att det var ett givande möte och
det verkar som att Styrelsen har full koll inför den sista delen av verksamhetsåret. Innan mötet gick också
Kristina, med resten av Styrelsen, på puben Puben och låtsades ha roligt.
Kristina har också, tillsammans med resterande Firmatecknare, tagit fram ett förslag på Rambudget för
Verksamhetsåret 2017. Kristina är nöjd med förslaget och hoppas att Sektionsmötet kommer att tycka att
den är bra.
Kollegier
Precis som på förra PM ligger handlingsstopp precis innan kollegiemöten. Måndagen den 7/11 får
Kristina dock dubbelt upp i möten med sina kollegier så muntlig rapport från dessa utlovas på PM!

Øverphøs
Utskottet
Phøset har sen det senaste mötet haft lite semester med tanke på att det har varit dags för att plugga inför
tentorna. Det Phøset har börjat ta tag i nu är diverse utvärderingar och även planera det fantastiska tacket
som phøset kommer att hålla i den 19/11.
Styrelsen
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I styrelsen så har det inte hänt särskilt mycket. Arbetet rullar på och även arbetet med att utreda
sektionens fritidsverksamhet har påbörjats. Det har även kokts stora mängder kaffe under
inläsningsveckan och tentaveckan till alla tentapluggande medlemmar.
Kollegiet
Øverphøskollegiet fortsätter att ha paus ett litet tag till innan det är dags att ta tag i all utverdering.

AktO
KulturUtskottet
Kulturutskottet har gjort ett inköp av en spelkonsol sedan äskandet av pengar godkändes på förra
protokollmötet. Det var en bra deal med flera spel och handkontroller inkluderade för priset av en ensam
konsol till nypris. Riktigt kul! Planering av en jämlikhetsvecka pågår, så se fram emot det!
Arbetet med Sångarstriden går framåt, och vi har en rekordstor kör! Spexets manus är färdigt, och det är
dags att sätta igång och repa på riktigt.
Kommando Gul
Efter en mycket lyckad karaoke-pub så är utskottet redo för att ta sig an sin sista pub för året.
Glädjespridningsdelen jobbar på att förbereda ett event i december: ett spökligt härligt evenemang i
julanda. Vi kommer att utforska en sällan besökt del av Kemicentrum…
IdrottsUtskottet
Svårigheter med att få tag på ishall leder till att utskottet måste finna ett alternativ till det planerade
Skridskodisco, men IdrU förblir kreative och en ölprovning kommer att hållas. Vad kan detta mynna ut i
tro…?
Styrelsen
Vad gäller Styrelsen så har AktO börjat skriva på det dokument som ska agera som en slags introduktion
till sektionslivet för utbytesstudenter, i förhoppning om att öka intresset för engagemang hos framtida
utbytesstudenter.
Kollegiet
Aktivitetskollegiet har utvärderat Sektionspaintballen som hölls tidigt i oktober och kommit fram till att
det var ett oerhört lyckat evenemang. Kollegiet förbereder sig nu för en överlämning till sina efterträdare!

Ordförande
Utskottet
Styrelsen har sen förra Styrelsemötet haft ett diskussionsmöte för att planera sista månaderna.
Verksamhetsplanen gicks igenom punkt för punkt och det konstaterades att de flesta punkterna var
avklarade! På mötet utvärderades även Höstterminsmöte 1 och förslag på rambudget till verksamhetsåret
2017 diskuterades. Mötet inleddes med burgare på puben Puben, det var naaaaaaajs!
Under tentaveckan bjöd Styrelsen alla Sektionsmedlemmar på kaffe, te, kakor, godis och frukt. Det hela
var mycket uppskattat och Styrelsen är glada att Sektionen blev glad för Sektionsglädjespengarna! Dessa
pengar är dock långt ifrån slut och snart väntar en överraskning!
Styrelsen
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Marika har varit på Husstyrelsemöte. Utrymningsövningen som hölls i vecka 42 utvärderas och det
diskuterades bokning av övningssalar på KC.
Marika har haft möte med Kristina Sturk och Maria Ekerup för att ta fram förslag på rambudget.
Marika och Ebba Rosendal har diskuterat kursutvärdering av de olika program som Sektionen
studiebevakar för. I samband med detta kontaktades även heltidarna som är ansvariga för detta
(Huvudansvarig för utbildningsfrågor och Utbildningsansvarig för interna frågor).
Annat smått och gott som Marika pysslat med är att prata med Huset om att sätta upp det fina
träkonstverk som Sektionen fick av Max Viklund, kontaktat möjliga uthyrare av Skiphtesstugor och
brainstormat framtida förändringar av Sektionen ihop med ett par i Styrelsen. Det har även börjat planera
inför en kväll för att hjälpa funktionärer med deras testamenten, en tredje omgång feedback-möten med
Styrelsemedlemmarna och också en workshop om Sektionens varumärke. Annars har mycket av Marikas
tid gått till att valberedning av kandidater till nästa års Styrelse.
Kollegiet
Delar av Ordförandekollegiet har firat F-sektionens 55-årsjubileum på bal i Borgen! Det var skoj! När
detta skrivs har inte OK haft något för sig sedan senaste Styrelsemötet, men det kommer hållas ett OKmöte torsdagen innan mötet så uppdatering kommer på plats på Styrelsemötet.

Inspector
Ingen rapport inkommen.
Kåren
Ingen rapport inkommen.
Valberedningen
Under läsvecka 1 höll Valberedningen interjuver för Styrelsen, Sexmästeriet, Phøset samt
utskottsansvariga i aktivitetsutskotten. Under läsvecka 2 hade Valberedningen haft diskussioner om vilka
de ska nominera. Stora mängder fika har intagits och många formulärssvar har lästs.
Fun fact: Till det kommande Höstterminsmötet ska Valberedningen valbereda 109 poster. De antalet
poster som har intervju är 29 stycken, dvs 26.6 % av alla poster.
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KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Beslutsuppföljning – Protokollmöte nr 10
Punkt

Vad beslutades?

När beslutades
det?

13.

Rapportera att 200 kronor lyfts för
att köpa något K-igt till Chalmers
maskinsektion på BTD
Revidera informationsriktlinjen
och anpassa efter
Informationsmästare
Se över informationsriktlinjen med
hänsyn till sociala medier kring
Nollningen
Lyfta pengar ur Gallienfonden till
ny högtalare.
Uppdatera riktlinjen om
studiecirklar.

Styrelsemöte 2

Vem/vilka
uppdrogs att
utföra beslutet?
Maria Ekerup

Styrelsemöte 5

Caroline Drabe

Sista styrelsemötet för
året.

Styrelsemöte 6

Caroline Drabe &
Kristina Sturk

Sista styrelsemötet för
året.

Styrelsemöte 7

Maria Ekerup

Styrelsemöte 7

23.

Framta en rambudget inkluderande
studiecirklar.

Styrelsemöte 7

24.

Lyfta pengar från
Gallienvärdsfonden
Projektgrupp till Sångarstriden
Inköp digitalisering
Inköp av spelkonsol
Rapportera att pengar lyfts från
Gallienfonden.
Utredning av Youtube-kanal
Utvärdera sponssökning på
Sektionen vidare

Styrelsemöte 7

Marika Arvidsson,
Kristina Sturk, Maria
Ekerup & Daniel
Espinoza
Marika Arvidsson,
Kristina Sturk &
Maria Ekerup
Maria Ekerup

Senast sista
styrelsemötet för året.
Sista styrelsemötet för
året.

Styrelsemöte 9
Styrelsemöte 9
Styrelsemöte 9
Styrelsemöte 9

Daniel Espinoza
Caroline Drabe
Daniel Espinoza
Maria Ekerup

Styrelsemöte 9
Styrelsemöte 9

Caroline Drabe
IKG-ordförande
2017

17.
20.
21.
22.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

När ska det
rapporteras?
Styrelsemöte närmst
efter BTD

Styrelsemöte innan HT2
Sista styrelsemötet för
året
Styrelsemöte 10
Styrelsemöte 11
Styrelsemöte 11
Sista styrelsemötet för
året.
Styrelsemöte 11
Styrelsemöte närmast
HT1 2017.

________ ________ ________ ________
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KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Beslutsuppföljning – Protokollmöte nr 10
Punkt

Vad beslutades?

När beslutades
det?

13.

Rapportera att 200 kronor lyfts för
att köpa något K-igt till Chalmers
maskinsektion på BTD
Revidera informationsriktlinjen
och anpassa efter
Informationsmästare
Se över informationsriktlinjen med
hänsyn till sociala medier kring
Nollningen
Lyfta pengar ur Gallienfonden till
ny högtalare.
Uppdatera riktlinjen om
studiecirklar.

Styrelsemöte 2

Vem/vilka
uppdrogs att
utföra beslutet?
Maria Ekerup

Styrelsemöte 5

Caroline Drabe

Sista styrelsemötet för
året.

Styrelsemöte 6

Caroline Drabe &
Kristina Sturk

Sista styrelsemötet för
året.

Styrelsemöte 7

Maria Ekerup

Styrelsemöte 7

23.

Framta en rambudget inkluderande
studiecirklar.

Styrelsemöte 7

24.

Lyfta pengar från
Gallienvärdsfonden
Projektgrupp till Sångarstriden
Inköp digitalisering
Inköp av spelkonsol
Rapportera att pengar lyfts från
Gallienfonden.
Utredning av Youtube-kanal
Utvärdera sponssökning på
Sektionen vidare

Styrelsemöte 7

Marika Arvidsson,
Kristina Sturk, Maria
Ekerup & Daniel
Espinoza
Marika Arvidsson,
Kristina Sturk &
Maria Ekerup
Maria Ekerup

Sista styrelsemötet för
året.
Sista styrelsemötet för
året.

Styrelsemöte 9
Styrelsemöte 9
Styrelsemöte 9
Styrelsemöte 9

Daniel Espinoza
Caroline Drabe
Daniel Espinoza
Maria Ekerup

Styrelsemöte 9
Styrelsemöte 9

Caroline Drabe
IKG-ordförande
2017

17.
20.
21.
22.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

När ska det
rapporteras?
Styrelsemöte närmst
efter BTD

Styrelsemöte innan HT2
Sista styrelsemötet för
året
Styrelsemöte 10
Styrelsemöte 11
Styrelsemöte 11
Sista styrelsemötet för
året.
Styrelsemöte 11
Styrelsemöte närmast
HT1 2017.

________ ________ ________ ________

