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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens första protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17:15 – 21:56 onsdagen
den 24 februari 2021 på Zoom.
Dagordning
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Ordförande Casper Nisula förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens Styrelses första protokollmöte öppnat
klockan 17:15

§ 2.

Tid och sätt

Sekreterare Daniel Nilsson meddelade att handlingarna
tekniskt sett kom ut sent eftersom de ska ut fem läsdagar
innan mötet och inte fem dagar innan men hoppas att folk
har överseende med det. Han meddelade även att vi ej
befinner oss i Marie Curie utan på annan ort.
Mötet godkände tid och sätt

§ 3.

Närvarande

Casper Nisula, Henrik Östberg, Felix Cederberg, Daniel
Nilsson, Lucas Werner, Sofia Fureby, Johanna Leth och
Wilmer Lindelöw.

§ 4.

Frånvarande

-

§ 5.

Adjungeringar

Felix Mattsson, Adam Jacobsson Trönndal, Lina Näslund,
Agnes Boberg, Emma Roos, Elsa Blomskog, André
Nordin, Axel Sundström, Björn Abrahamsson, Elsa
Ernestål, Ida Hammer, Ida Ekenberg, Malin Strandmark,
Nils Johnsson, Sara Magnusson, Sarah Wolfe, Thilda
Qvist, Mikaela Fransson, Carl Pontén, Fanny Wik,
David Bergman, Annika Silva, Arvid Lillängen, Josefin
Nordqvist, Jenny Hugosson, Johanna Åberg, Nelly
Franzén, Erik Busk, Frida Knutsson, Nora Johnsson
Pagels, Svante Herrlin, Linus Wägnerud, Axel Carlsson,
Lisa Lindahl, Lovisa Persson, Karl Möllerberg, Andrea
Öhlander, Emma Håkansson, Isac Logeke, Frida Berg, Ida
Söderberg
Mötet valde att adjungera de ovanstående med
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

§ 6.

Val av tvenne justerare

Sofia Fureby och Lucas Werner kandiderade till justerare.
Mötet valde Sofia Fureby och Lucas Werner till
justerare.

§ 7.

Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8.

Fastställande av dagordning

Adam Trönndal yrkade på
att behandla pHøsets budget (bilaga 15.12) som punkt 15.
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Daniel Nilsson meddelade att det inkommit en sen
handling samt att punkt 26 står med två gånger.
Daniel Nilsson yrkade på
att där det står punkt 26 för andra gången i dagordningen
ändra till punkt 27 och ändra ordningen därefter,
att lägga till den sena handlingen ”Motion angående
ändring av riktlinje för krishantering” som bilaga 19 innan
utskottsrapporterna som punkt 30 och ändra ordningen
därefter
att behandla bilaga 5 under punkt 12 då det rör sig om ett
godkännande av attestöverstigning
samt
att byta plats på punkt 28 och 29 på begäran av att
behandla motionen angående utskottsinstagram innan
budgetarna

Felix Forsberg anlände till mötet 17:25
Mötet valde att adjungera Felix
Forsberg med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt.

Mötet valde att ta yrkandena i klump.
Mötet valde att bifalla Adam Jacobsson Trönndal och
Daniel Nilssons yrkanden.
Mötet valde att fastställa den framvaskade
dagordningen.

§ 9.

Föregående protokoll (Bilaga 1)

Casper Nisula föredrog protokollet från Styrelsen 2020s
sista protokollmöte enligt bilaga 1.
Svante Herrlin meddelade att det finns en del stavfel som
kanske kan ändras.
Mötet valde att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

§ 10.

Avsägelser

Lina Näslund meddelade att en avsägelse inkommit från
Maja Mo som avsäger sig posten som Studiemästare.
Mötet valde att entlediga Maja Mo från posten som
Studiemästare.

§ 11.

Fyllnadsval

Wilmer meddelade att Studiemästare,
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar, två
Journalister, Regisseur, ledamot i arbetsgruppen ”K på
Science Village” och ledamot i TLTHs valnämnd är
vakanta.
Inga kandidater till fyllnadsval inkom.

§ 12.

Godkännande av utlägg/inköp

Malin Strandmark föredrog attestöverstigningen enligt
bilaga 5.
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Mötet valde att godkänna utlägget.
§ 13.

Meddelanden

Erik Busk meddelade att han tillsammans med Axel
Carlsson är kårkontakter och att det går bra att kandidera
till poster som väljs den första april. Han sade att sista
dagen för ansökan är 15 mars och tillade att det finns fyra
vakanta poster i projektgruppen för Arkad.

§ 14.

Redovisning av fakturor och utlägg
attesterat Per Capsulam (Bilaga 2)
Föredragare: Felix Cederberg

Felix Cederberg föredrog informationspunkten enligt
bilaga 2.

§ 15.

pHøset (Bilaga 15.12)
Föredragare: Adam Trönndal

Adam Jacobson Trönndal föredrog motionen enligt bilaga
15.13.
Malin Strandmark frågade varför kontaktpHaddrarna ska
ha kickoff. Adam Jacobsson Trönndal svarade att det ska
hållas en workshop för kontaktpHaddrarna och att de i sin
tur ska hålla en med sina pHaddergrupper.
Mötet valde att bifalla motionen.

§ 16.

§ 17.

Information om uteblivande av inköp
av drönare (Bilaga 3)
Föredragare: Ida Söderberg, André Nordin,
Adam Trönndal och Agnes Boberg

Ida Söderberg föredrog informationspunkten enligt bilaga
3.

Information angående Per Capsulambeslut (Bilaga 4)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindahl föredrog informationspunkten enligt bilaga 4.

Casper Nisula undrade om modellen som sektionen hade
tänkt köpa in är samma som kåren ska köpa. Ida svarade
att det stämmer.

Mötet valde att godkänna utlägget.
§ 18.

Information angående Mässansvarig
2020s överstigande av attest (Bilaga 5)
Föredragare: Malin Strandmark

Bilagan behandlades under § 12.

§ 19.

Utvärdering av projektgrupp
Jubileumskommittén (Bilaga 6)
Föredragare: Andrea Öhlander och Lovisa
Persson

Andrea Öhlander och Lovisa Persson föredrog
informationspunkten enligt bilaga 6.

§ 20.

Utvärdering av projektgrupp FermU
(Bilaga 7)
Föredragare: Fanny Wik och Helena
Buhrgard

Helena Buhrgard föredrog informationspunkten enligt
bilaga 7.

§ 21.

Motion angående uppstart av
projektgruppen FermU (Bilaga 8)
Föredragare: Carl Pontén

Carl Pontén föredrog motionen enligt bilaga 8.
Johanna Leth sade att FermU nu funnits i två år på
Sektionen och att Sektionen inte sett så mycket utav
projektet. Hon frågade hur motionären ska se till att
Sektionen får ta del av projektgruppen. Carl Pontén
svarade att det beror på situationen. Om evenemang kan
hållas på plats kommer Sektionen se FermU men tyvärr
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syns FermU inte om evenemang ej hålls på plats. Han
meddelade även att man då inte kommer spendera pengar.
Johan Hallbeck frågade om det kommer finnas möjlighet
att vara med och fermentera även om man inte är med i
projektgruppen. Carl Pontén svarade att det bara är att
höra av sig eftersom projektfunktionärerna just nu är få.
Emma Roos sade att om intresset att samarbeta med
Kafémästeriet finns är det bara att höra av sig. Carl Pontén
sade att det finns en tanke på att göra det.
Lisa Lindahl påpekade att start och slutdatum för
projektgruppen är 2020.
Casper Nisula ändringsyrkade på
att i den näst sista att-satsen ändra start- och slutdatum
från 2020 till 2021
Casper Nisulas meddelade att han tycker att det är en bra
idé och att om ni får många att vilja vara med kan det vara
bra att revidera budgeten så att man kan ha en liten tackaktivitet.
Carl Pontén jämkade sig med Casper Nisulas yrkande.
Mötet valde att bifalla Caspers yrkande.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.
§ 22.

Motion angående uppstart av
projektgruppen KRUT (Bilaga 9)
Föredragare: Mikaela Fransson och Isac
Logeke

Mikaela Fransson och Isac Logeke föredrog motionen
enligt bilaga 9.
Johanna Leth frågade om det finns planer på hur
samarbete med andra universitet ska gå till. Isac Logeke
svarade att det finns exempel på hur detta fungerat innan
och att ett universitet då tar emot studenter från ett annat
och att det sedan kan ske vice versa.
Johanna Leth frågade vilken utrustning som motionärerna
vill köpa in. Mikaela svarade att det kan vara utrustning för
mindre resor, till exempel vandringsresor eller
friluftsresor.
David Bergman sade: ”Kul motion.”. Han meddelade
även att vissa andra sektioner som haft detta har stångats
med lärare om de till exempel lägger en skidresa läsvecka
ett. Han frågade även motionärerna hur konflikt mellan
sektionen och LTH kommer undvikas. Isac Logeke
svarade att man inte riktigt vet men att resorna kan läggas
på smarta tider som påsklovet och inte läggas inför
tentaperioder.
Sara Magnusson undrade om det finns en tanke på
samarbete med Idrottsutskottet angående de mindre
resorna. Mikaela Fransson svarade att samarbete med
Idrottsutskottet är möjligt. Elsa Ernestål sade att det låter
jätteroligt och att det bara är att säga till.
Johanna Leth ändringsyrkade på
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att ändra startdatum för projektgruppen till 26 feb 2021
och slutdatum till 31 dec 2021.
Felix Cederberg meddelade att det finns en
resestipendiefond med men att den mer är till för mer
planerade resor och att det därför var rimligt att äska ur
projektfonden.
Casper Nisula frågade ifall tanken är att ta in fler i
projektgruppen. Isac Logeke svarade att det
förhoppningsvis kommer tas in andra taggade människor
och att det kan bli lite mycket med bara två personer.
Motionärerna jämkade sig med Johanna Leths yrkande.
Mötet valde att bifalla Johanna Leths yrkande.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.
§ 23.

Motion angående uppstart av
projektgruppen Her Tech Future
(Bilaga 10)
Föredragare: IdaLinn Silfors och Thilda
Qvist

Thilda Qvist föredrog motionen enligt bilaga 10.
Lisa Lindahl sade att det finns en budgetpost i
rambudgeten ämnad för övriga funktionärer. Hon frågade
om motionärerna tänker använda de pengarna eller om det
hade missats. Thilda sade att det nog missats.
Felix Cederberg sade att det nog är hans miss också och
yrkade på
att stryka budgetposten ”intäkter från projektfonden”
att ändra titeln till ”Budget 2021”
att ändra att-sats fem till ”godkänna ovan konkretiserade
budget”
Motionärerna jämkade sig med Felix Cederbergs yrkande.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

§ 24.

Motion angående äskande av pengar
för stabilisator (Bilaga 11)
Föredragare: Ida Söderberg, André Nordin,
Adam Trönndal och Agnes Boberg

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 11.
Johanna Leth yrkade på
att i sista att-satsen ändra till ”Styrelsens sista
protokollmöte”.
Ida Söderberg jämkade sig med Johanna Leths yrkande.
Mötet valde att framvaskade motionen.

§ 25.

Motion angående äskande ur
medaljfonden för inköp av brickor till
det nya systemet (Bilaga 12)
Föredragare: Sara Magnusson

Sara Magnusson föredrog motionen enligt bilaga 12.
Casper Nisula frågade om medaljerna endast kommer
räcka till förra och detta år om det köps in 100-150 st. Sara
Magnusson svarade att det troligen även kommer räcka till
2022.
Mötet valde att bifalla motionen.
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§ 26.

Motion angående attesträtter för 2021
(Bilaga 13)
Föredragare: Felix Cederberg

Felix Cederberg föredrog motionen enligt bilaga 13.
Casper Nisula frågade om detta alltså innebär att man
behöver anmäla sin överskridna attesträtt färre gånger.
Felix Cederberg svarade att det onödigt att godkänna
utlägg så länge man är inom sin budget. Det gäller då att
kassören har koll och kan meddela vilket resulterar i att
det blir mer fokus på när man bryter budget istället för när
man bryter attesträtt.
Malin Strandmark yrkade på
att attesträtten för Mässansvarig ökar från 3000 till 4000 /
två kalenderveckor i tabell 1.
Felix Mattsson påpekade att detta är bra och att Felix
Cederberg gjort ett fantastiskt jobb.
Felix Cederberg jämkade sig med Malin Strandmarks
yrkande.
Svante Herrlin frågade hur revideringen skulle hanteras
om ett utlägg skulle vara utanför budget men innanför
attesträtten. Felix Cederberg svarade att om någon gör
detta och budgeten revideras men ej blir godkänd blir det
pinsamt för Kassören. I slutändan är det attesträtten som
gör att personen har rätt till sina pengar. Det kommer då
helt enkelt stå att man missade sin budget i
budgetuppföljningen. Han tryckte även på att det inte är
jättestora förändringar och överlag mest är en
begränsning. Skillnaden blir att det nu är både Kassör och
utskottsledare som måste godkänna istället för bara
utskottsledaren.
Malin Strandmark sade att ibland vet man inte i förväg att
man kommer gå över budget och undrade om Styrelsen
tänkt på det. Felix Cederberg svarade att de flesta
utskottsledare är rimliga och att syftet är att man inte ska
kunna förutsätta att man får pengar när man går ut över
sin budget. Han tillade att det blir sunt att utskottsledare
får reflektera mer över sin budget och att i slutändan är
det sista raden på budgeten som är den viktiga.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

Lina El Manira anlände till mötet.
Mötet valde att adjungera Lina el
Marina med närvaro-, yttrandeoch yrkanderätt.
§ 27.

Motion angående verksamhetsplan för
Bioteknikansvariga (Bilaga 14)
Föredragare: Frida Berg och Ida Hammer

Frida Berg föredrog motionen enligt bilaga 14.

Mötet valde att bifalla motionen.
Casper Nisula yrkade på
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att ajournera mötet i fem minuter
Mötet valde att bifalla Casper
Nisulas yrkande
Mötet ajournerades 18:44
Mötet återupptogs 18:49
§ 28.

Motion angående avslutande av
utskottsinstagram (Bilaga 16)
Föredragare: Ida Söderberg och Agnes
Boberg

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 16.
Daniel Nilsson undrade vad tanken var när denna
skickades på remiss. Eftersom motionen ligger har inte en
ny motion kunnat skrivas inför Protokollmöte 1 och nya
Styrelsen blir således bakbunden.
Casper Nisula menade att det inte fanns tid förra året att
komma på alternativ. Fanns inte heller tid på
Protokollmöte 8 att besluta om frågan och eftersom fokus
låg på Nämnden 2021 kände Styrelsen 2020 sig inte redo
att besluta om något som då skulle gälla nästa år.
Casper Nisula yrkade på
att lägga till ”Underlag Instagram” och ”Sammanfattning”
till handlingarna som bilaga 16.1 och bilaga 16.2.
Ida Söderberg förklarade att underlaget är alla beslut och
all fakta som hittats från Protokollmöte 8 2019 till januari i
år. Där finns även dokument och beslut tagna under 2020.
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande och
lägga till bilagorna till handlingarna.
Felix Cederberg sade att han förstår att det varit problem
under året. Med det sagt är utskottsinstagram en bra grej
som har sin baksida. De riktlinjer som ligger nu är inte
perfekta och behövs filas på. Han tillade att han inte ser
motionen som en lösning eftersom han och att han därför
kommer rösta för att avslå den. Björn Abrahamsson
påpekade att utskottsinstagram har många bra
tillämpningar och menade att motionen skulle avslås.
Johanna Leth sade att hon förstår och att det var många
som försökte hitta informationen via Instagram samt
uttryckte oro för att Instagram av den anledningen
kommer kännas som ett krav för utskotten.
Sofia Fureby påpekade att utskottsinstagram kan vara bra
för utskotten bland annat genom att utskotten enkelt kan
visa vad de håller på med samt att de till skillnad från
huvudinstagramen kan vara riktade mer inåt.
Elsa Blomskog menade att det just i år inte är det bästa
året att göra en förändring.
Sara Magnusson påpekade frågan diskuterats många
gånger och att det som redan diskuterats borde betänkas.
Casper Nisula sade att diskussionen är viktig för dialogen
mellan Sektionen och Styrelsen samt uttryckte en oro för

.
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att det finns ett underliggande större jämställdhetsproblem
gömt i frågan och att det troligen inte löses genom att
klyva Instagram. Fortsättningsvis menade han att
motionen borde avslås samt att fortsatt arbete med
genomförandet av utskottsinstagram och med riktlinjen
ska bedrivas i Styrelsen.
Lucas Werner menade att det snarare är problematiskt att
ha fler kommunikationskällor just nu eftersom allting är på
distans och att det kommer leda till mycket
arbetsbelastning.
Andre Nordin sade att pubverksamheten skulle gynnas av
att kunna visa upp sin verksamhet som reklam för
eventuella jobbare.
Agnes Boberg menade att det kan vara bra att ha en
tillfällig paus från Instagram under rådande
omständigheter och använda tiden till att strukturera om
och förbättra.
Daniel Nilsson frågade vad som händer ifall Styrelsen
avslår motionen. Agnes Boberg svarade att Styrelsen i
sådant fall måste ta majoriteten av ansvaret och att det
måste tydliggöras vad som är primär information. Casper
Nisula meddelade att en informationsspridningsordning
satts samman och att primär information där betyder all
information som har med Sektionens verksamhet att göra.
Agnes påpekade att definitionen är något otydlig och att
det är svårt att avgöra vad som är primär information.
Felix Mattsson sade att om motionen bifalles kommer vi
börja på ruta ett och att det är ett märkligt år att utvärdera
hur Instagram gått eftersom utskott inte bedrivit vanlig
verksamhet.
Wilmer Lindelöw påpekade att det är viktigt att skildra lite
mer av det oviktiga i ett utskott och att om för starka
tyglar sätts på utskotten kommer den totala verksamheten
speglas mindre.
Henrik Östberg menade att utskottsinstagram är något bra
och lyfte att även om motionen avslås kommer arbetet
behöva bedrivas långsamt och kontrollerat.
Johanna Leth påpekade att planen ursprungligen var att
lägga upp mer rolig information men att det inte riktigt
följdes och menade att diskussionen bör handla om ifall vi
ska ha det eller inte. Ida Söderberg sade att det kan bli stor
press på Cybermästaren ifall motionen avslås och att
motionens syfte är att ta bort det som står för att kunna
lägga till något bättre så småningom. Hon påpekade även
att Styrelsen måste utgå ifrån de diskussioner som förts
och att de förhoppningsvis skapar en förändring.
Daniel Nilsson menade att oavsett vad kommer arbetet bli
jobbigt och att det enklare därför är att bifalla motionen.
Wilmer Lindelöw sade att oavsett om Styrelsen bifaller
eller avslår kommer mycket arbete att bedrivas och att
Styrelsen kommer arbeta utifrån den grunden som finns
nu. Sofia Fureby påpekade att Styrelsen har mycket att
utgå från och det inte blir att börja om från ruta ett. Daniel
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Nilsson tillade att arbetet som läggs ner efter
Protokollmöte 1 är det viktiga och att om Sektionens
utskott vill ha Instagram ska Styrelsen jobba för att de får
det så snabbt som mögligt.
Agnes Boberg menade att arbete kommer bedrivas oavsett
vad då Sektionen uppenbarligen vill ha Instagram men att
det är enklare att stryka det som står. Casper Nisula tillade
att frågan även diskuteras i Ordförandekollegiet.
Casper Nisula yrkade på
att dra streck I debatten
Mötet valde att dra streck I
debatten.
Johanna Leth sade att bifall av motionen kommer ge
Styrelsen mer tid och ta bort press. Felix Cederberg
menade att det verkar ge samma resultat oavsett vad som
röstas på och att det då är bättre att avslå motionen.
David Bergman sade att han varit med i diskussionen och
påpekade att det var roligt hur mycket Sektionen har lärt
sig samt uttryckte att det säkert kommer bli bra i
slutändan.
Mötet valde att avslå motionen.
Casper Nisula yrkade på
att ajournera mötet till 20:10
Mötet valde att bifalla Caspers
yrkande.
Mötet ajournerades klockan 19:40.
Mötet återupptogs klockan 20:10.
§ 29.

Budgetar
a. Styrelsen (Bilaga 15.1)
Föredragare: Felix Cederberg och Casper
Nisula

Felix Cederberg föredrog motionen enligt bilaga 15.1.

b. Alumniutskottet (Bilaga 15.2)
Föredragare: Emma Håkansson

Emma Håkansson föredrog motionen enligt bilaga 15.2.

Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.
c. Bioteknikansvariga (Bilaga 15.3)
Föredragare: Frida Berg och Ida Hammer

Frida Berg föredrog motionen enligt bilaga 15.3.
Mötet valde att bifalla motionen.

d. Ceremoniutksottet (Bilaga 15.4)
Föredragare: Sara Magnusson

Sara Magnusson föredrog motionen enligt bilaga 15.4
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Casper Nisula frågade ifall det funderats på att lägga en
budgetpost för ett utdelningsevent eftersom medaljerna
inte delades ut. Sara Magnusson sade att de funderade på
att åka runt men att budgeten kommer bli lite tight
eftersom det exempelvis kommer behövas dubbelt så
mycket klister i år. Hon tillade att hon kommer ta upp det
med utskottet. Felix Cederberg sade att medaljfonden är
till för medaljer men kanske även kan användas för att
bekosta transport av medaljer.
Mötet valde att bifalla motionen.
e. Cyberutksottet (Bilaga 15.5)
Föredragare: Agnes Boberg

Agnes Boberg föredrog motionen enligt bilaga 15.5
Mötet valde att bifalla motionen.

f. Idrottsutskottet (Bilaga 15.6)
Föredragare: Elsa Ernestål

Elsa Ernestål föredrog motionen enligt 15.6.
Casper Nisula undrade ifall posten ”Fotboll, Spökboll” är
menad att användas för inköp av bollar eller hyrning av
hall. Elsa Ernestål svarade att posten är ämnad att
användas för att hyra hall.
Mötet valde att bifalla motionen.

g. Informationsutskottet (Bilaga 15.7)
Föredragare: Ida Ekenberg

Ida Ekenberg föredrog motionen enligt bilaga 15.7.
Felix Cederberg meddelade att han tyckte det var kul med
årsbok.
Mötet valde att bifalla motionen.

h. Kafémästeriet (Bilaga 15.8)
Föredragare Emma Roos

Emma Roos föredrog motionen enligt bilaga 15.8.
Casper Nisula frågade vad för mat som planeras att säljas?
Emma Roos svarade att det till exempel kommer vara
någon form av lunchmackor och mer hembakat.
Emma Roos ändringsyrkade på
att stryka sista meningen i bakgrunden.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

i. Kommando Gul (Bilaga 15.9)
Föredragare: Björn Abrahamsson

Björn Abrahamsson föredrog motionen enligt bilaga 15.9.
Sara Magnusson sade att Oväntade inkomster är kanske
bättre att ha som Biljettintäkter om det ändå finns en plan
för de pengarna.
Casper Nisula yrkade på
att ändra Oväntade Inkomster till Biljettintäkter
Wilmer Lindelöw sade att det är kul med nya evenemang
och att Easter Egg Hunt verkar spännande.
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Svante Herrlin frågade ifall budgetposten med 1500 byts
eller att det läggs till en ny budgetpost.
Felix Cederberg yrkade på
att ändra Oväntade Utgifter till noll och lägga till en post
som heter biljettintäkter på 1500 kronor.
Casper Nisula drog tillbaka sitt yrkande.
Björn Abrahamsson jämkade sig med Felix Cederbergs
yrkande.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.
j. Mässutskottet (Bilaga 15.10)
Föredragare: Sarah Wolfe

Sarah Wolfe föredrog motionen enligt bilaga 15.10.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

k. Näringslivsutskottet (Bilaga 15.11)
Föredragare: Axel Sundström

Axel Sundström föredrog motionen enligt bilaga 15.11.
Johanna Leth påpekade att rådande omständigheter har
hindrat många lunchföreläsningar och frågade ifall det är
rimligt att behålla budgetposten som den är. Axel
Sundström förklarade att budgetposten svarar för fem
lunchföreläsningar utöver avtalet och att en del företag är
positiva inför att hålla lunchföreläsningar över zoom samt
att posten kan komma att ändras beroende på vilken
respons Näringslivsutskottet får.
Felix Cederberg frågade vad budgetposten
Transportkostnader och Hyra riktar sig emot och om det
gynnar utskottet. Axel Sundström meddelade att det är
baserat mycket på förra årets inplanerade studiebesöksresa
och att tanken är att den ska genomföras.
Johanna Leth frågade varför det inte står något om en
bankett i Ceremoniutskottets budget när det står i
Näringslivsutskottets budget. Axel Sundström svarade att
han pratat med Sara Magnusson och att intresse fanns.
Sara Magnusson tillade att det ligger lite pengar i deras
Ceremoniutskottets budget men att utskottet inte behöver
lägga några större utgifter.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

m. Prylmästeriet (Bilaga 15.13)
Föredragare: Nils Johnsson

Nils Johnsson föredrog motionen enligt bilaga 15.13.
Wilmer frågade ifall utskottet undersökt att sälja merch
online. Nils Johnsson svarade att det inte är aktuellt just
nu.
Johanna Leth undrade ifall Kafémästeriet kommer
fortsätta sälja merch. Nils Johnsson svarade att
Prylmästeriet köper in merchen men att försäljningen sker
via Kafémästeriet.
Björn Abrahamsson frågade hur digital försäljning skulle
gå till. Nils Johnsson sade att det planeras samt att
merchen ska upp på hemsidan först. Agnes Boberg tillade
att Nils Johnsson frågat kring webbshop men att det mest
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pratats om som en rolig grej. Felix Cederberg sade att det
inte finns några problem med att sälja online och att
budgeten ser bra ut oavsett.
Ida Söderberg sakupplyste om att en webbshop har
försökts att startas upp tidigare men att plugins som måste
köpas till är väldigt dyra.
Mötet valde att bifalla motionen.
Sofia Fureby yrkade på
att ta en toapaus i fem minuter
Mötet valde att bifalla Sofias
yrkande.
Mötet ajournerades klockan 21:21.
Mötet återupptogs klockan 21:26.
n. Sexmästeriet (Bilaga 15.14)
Föredragare: Felix Mattsson och André
Nordin

Felix Mattsson och André Nordin föredrog motionen
enligt bilaga 15.14.
Svante Herrlin påpekade att i Policy för Subventionerat
Pris har Sexmästaren rätt till subventionerat pris på
Kalibreringen och frågade ifall motionärerna tänkt på att
lägga till den då många andra poster har subventionerat
pris. Felix Mattsson svarade att det stämmer men är svårt
att säga vad det skulle gå på samt att det i sådant fall kan
revideras.
Casper Nisula meddelade att han tycker det är bra att det
budgeterats för att utskottet ska kunna hålla i event. Felix
Mattsson sade att han håller med och att tanken är att gå
plus i höst och att det är roligt om det kan hållas något i
vår. Felix Mattson frågade sedan ifall subventioneringen
kan räknas som en oväntad utgift. Felix Cederberg
föreslog att budgeten röstas igenom som den ligger och att
detta löses senare.
Mötet valde att bifalla motionen.

o. Skyddsutskottet (Bilaga 15.15)
Föredragare: Elsa Blomskog

Elsa Blomskog föredrog motionen enligt bilaga 15.15.
Elsa Blomskog tryckte på att Nollning mest finns för att
öronmärka pengar till nollningsevent. Casper Nisula sade
att det är fullt rimligt att budgetera för nollningen
eftersom det då är enkelt att marknadsföra sig.
Mötet valde att bifalla motionen.

p. Studiemästeriet (Bilaga 15.16)
Föredragare Sofia Fureby

Sofia Fureby föredrog motionen enligt bilaga 15.16.
Casper Nisula meddelade att Sofia Fureby är en ”King”
som gör en budget trots att hon tekniskt sätt har två
poster.
Mötet valde att bifalla motionen.
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q. Studierådet (Bilaga 15.17)
Föredragare: Lina El Manira

Lina El Manira föredrog motionen enligt bilaga 15.17.
Casper Nisula meddelade att tanken med att ta från
Styrelsens fikabudget är bra och att fler utskott borde göra
det.
Mötet valde att bifalla motionen.

r. Valberedningen (Bilaga 15.18)
Föredragare: Lina Näslund

Lina Näslund föredrog motionen enligt bilaga 15.18.
Johanna Leth sade att Valberedningen brukar köpa fika
och frågade varför det inte finns en budgetpost enbart för
det. Lina Näslund svarade att budgetposten som ligger är
tänkt till fika men också till utgifter exempelvis under
nollningen och att det ger Valberedningen mer rörlighet.
Lina Näslund tilläggsyrkade på
att ta bort minustecknet på summa utgifter från Resultat
2020
Mötet valde att ta att-satserna i klump
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

§ 30.

Motion angående uppdatering av
Riktlinje för krishantering (Bilaga 19)
Föredragare: Casper Nisula

Casper Nisula föredrog motionen enligt bilaga 19.

Mötet valde att bifalla motionen.
§ 31.

Rapport från utskotten (Bilaga 17)
a. Styrelsen
b. Alumniutskottet
c. Ceremoniutskottet
d. Cyberutskottet
e. Idrottsutskottet
f. Informationsutskottet
g. Kafémästeriet
h. Kommando Gul
i. Mässutskottet
j. Näringslivsutskottet
k. pHøset
l. Prylmästeriet
m. Sexmästeriet
n. Skyddsutskottet

Rapporterna visades
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o. Studiemästeriet
p. Studierådet
q. Valberedningen
r. Inspector
s. Kåren
t. Revisorer
§ 32.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 33.

Beslutsuppföljning (Bilaga 18)

Casper Nisula sade att beslutet angående utredning av
Instagram skall ligga kvar eftersom Styrelsen jobbar med
det.
Mötet valde att lämna beslutsuppföljningen orörd.

§ 34.

Nästa Styrelsemöte

Casper Nisula informerade att nästa Protokollmöte
kommer att hållas den 23 mars över Zoom klockan 17.15
och att handlingsstopp är den 11:e mars. Han tillade att
det är ett motionssvars-PM och att verksamhetsplanerna
ska behandlas då.

§ 35.

OFMA

Ordförande Casper Nisula förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens Styrelses första protokollmöte
avslutat klockan 21:56.
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_____________________________

_____________________________

Casper Nisula
Ordförande

Daniel Nilsson
Sekreterare

_____________________________

_____________________________

Sofia Fureby
Justerare

Lucas Werner
Justerare
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens åttonde protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17.15 tisdagen
den 15 december 2020 digitalt via Zoom.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens Styrelses åttonde protokollmöte
öppnat klockan 17.16.

§ 2.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 3.

Närvarande

David Bergman, Casper Nisula, Lisa Lindahl, Alma Fahlén
Hammar, Sofia Bengtsson, Karl Möllerberg och Johan
Hallbeck

§ 4.

Frånvarande

Johan Thorsson var frånvarande vid mötets början.

§ 5.

Adjungeringar

Daniel Nilsson, Adam Jacobsson Trönndal, Lucas
Carlsson, Felix Cederberg, Arvid Lillängen, Frida
Knutsson, Sofia Fureby, Ida Söderberg, Sara Magnusson,
Josefin Nordqvist, Agnes Boberg, Gabrielle Johansson,
Wilmer Lindelöw, Emelie Jansson, Johanna Åberg, Emma
Håkansson, Arvid Norberg, Lina El Manira, Emma Roos,
Johanna Leth,
Mötet valde att adjungera de ovanstående med
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

§ 6.

Val av tvenne justerare

Casper Nisula och Daniel Nilsson kandiderade till
justerare.
Mötet valde Casper Nisula och Daniel Nilsson till
justerare.

§ 7.

Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8.

Fastställande av dagordning

Alma Fahlén Hammar informerade att det inkommit ett
par sena handlingar och yrkade på
att lägga till bilaga 20 som § 12. c.
och
att lägga till bilaga 21 som § 12. d.
Mötet valde att bifalla Alma Fahlén Hammars
yrkande.
Mötet valde att fastställa den framvaskade
dagordningen.

§ 9.

Föregående protokoll (Bilaga 1)

Mötet valde att lägga föregående protokoll till
handlingarna.
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§ 10.

Avsägelser

Emma Håkansson avsade sig posten Alumnikontakt 2021
genom Valberedningens Ordförande Arvid Norberg.
Mötet valde att entlediga Emma Håkansson sin post
som Alumnikontakt 2021.

§ 11.

Fyllnadsval

David Bergman föreslog att Policy för Funktionärsval
följs.

Styrelseledamot med Eventansvar
Johan Thorsson anlände till mötet
klockan 17.29.
Emma Håkansson kandiderade till Alumnimästare 2021.
Mötet valde Emma Håkansson till Alumnimästare
2021.
Johanna Åberg kandiderade till Alumnikontakt 2021.
Ludvig Åberg kandiderade till Världsmästare 2021.
Eva Voicu kandiderade till Studierådsledamot –
Specialiseringsnivå 2021.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde Johanna Åberg till Alumnikontakt 2021,
Ludvig Åberg till Världsmästare 2021 och Eva Voicu
till Studierådsledamot – Specialiseringsnivå 2021.
Henrik Östberg och Nils Johnson
anlände till mötet klockan 17.39.
Mötet valde att adjungera Henrik
Östberg och Nils Johnson med
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
§ 12.

Godkännande av utlägg/inköp
a. Cybermästare (Bilaga 2)
Föredragare: Ida Söderberg

Ida Söderberg föredrog utlägget enligt bilaga 2.
Mötet valde att godkänna utlägget.

b. Kassör (Bilaga 3)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindahl föredrog utlägget enligt bilaga 3.

Lucas Werner anlände till mötet
klockan 17.42.
Mötet valde att adjungera Lucas
Werner med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.
c. Studiemästare (Bilaga 20)
Föredragare: Emelie Jansson
Elsa Ernestål anlände till mötet
klockan 17.45.
Mötet valde att adjungera Elsa
Ernestål med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.

Mötet valde att godkänna utlägget.
Emelie Jansson föredrog utlägget enligt bilaga 20.
Mötet valde att godkänna utlägget.
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d. Kassör (Bilaga 21)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindahl föredrog utlägget enligt bilaga 21.
David Bergman sade att han ville förtydliga att utlägget är
ovanligt då det rör sig om mycket pengar och för att
sådana utlägg inte brukar göras på detta sätt. David
Bergman sade att det varit ett konstigt år och att
attesträtterna inte varit satta för att passa en digital mässa.

Nelly Franzén anlände till mötet
klockan 17.48.
Mötet valde att adjungera Nelly
Franzén med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.
Mötet valde att godkänna utlägget.
§ 13.

Meddelanden

Alma Fahlén Hammar meddelade att det går att söka
heltidarposten Aktsam och att intresserade kan höra av sig
till sittande Aktivitetssamordnare på aktsam@tlth.se eller
Kårordförande på ko@tlth.se. Hon uppmanade även
närvarande på mötet att fylla i Speak up-formuläret på
www.tlth.se/speakup. Hon sade att det är ett ypperligt
tillfälle att komma med input direkt till Teknologkåren så
att de vet vad de ska fokusera på angående frågor som
berör studier och studiemiljö.

Felix Mattsson anlände till mötet
klockan 17.50.
Mötet valde att adjungera Felix
Mattsson med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.
§ 14.

Ekonomisk statusrapport
(Bilaga 4.1–4.2)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindahl föredrog informationspunkten enligt bilaga
4.1–4.2.

Sofie Liljewall anlände till mötet
klockan 17.53.
Mötet valde att adjungera Sofie
Liljewall med närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt.
§ 15.

Information angående Visionärt möte
(Bilaga 5)
Föredragare: David Bergman

David Bergman föredrog informationspunkten enligt
bilaga 5.

§ 16.

Information angående inköp av
iZettles (Bilaga 6)
Föredragare: Johanna Leth

Johanna Leth föredrog informationspunkten enligt bilaga
6.

§ 17.

Information angående inköp av
datorväska (Bilaga 7)
Föredragare: Ida Söderberg

Ida Söderberg föredrog informationspunkten enligt bilaga
7.

§ 18.

Information angående inköp av
funktionströjor och kjolar (Bilaga 8)
Föredragare: Fabian Fond

Sofie Liljewall föredrog informationspunkten enligt bilaga
8.

Information angående inköp av servis
(Bilaga 9)
Föredragare: André Nordin

André Nordin föredrog informationspunkten enligt bilaga
9.

§ 19.
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§ 20.

Information angående inköp av hylla
till phørrådet (Bilaga 10)
Föredragare: Lucas Carlsson

Lucas Carlsson föredrog informationspunkten enligt
bilaga 10.

§ 21.

Information angående inköp av
bokhylla till Gallien (Bilaga 11)
Föredragare: Lucas Carlsson

Lucas Carlsson föredrog informationspunkten enligt
bilaga 11.

§ 22.

Utvärdering av projektgrupp för
Jubileumsspexets funktionärer
(Bilaga 12)
Föredragare: Gabrielle Johansson och Adam
Jacobsson Trönndal

Gabrielle Johansson föredrog informationspunkten enligt
bilaga 12.

§ 23.

Genomgång av Valberedningens
statistik
(Bilaga 13.1–13.2)
Föredragare: Arvid Norberg

Arvid Norberg föredrog informationspunkten enligt bilaga
13.1–13.2.

Herman Andersson och Edvin
Lycknets anlände till mötet klockan
18.16.
Mötet valde att adjungera Herman
Andersson och Edvin Lycknets
med närvaro-, yttrande-, och
yrkanderätt.
§ 24.

Motion angående avslut av
projektgruppen Dam- & Herrsittning
(Bilaga 14)
Föredragare: Karolina E. Torfgård och Erik
Fajersson

Johan Thorsson föredrog motionen enligt bilaga 14.
Mötet valde att bifalla motionen.

Gabrielle Johansson lämnade mötet
klockan 18.18.
§ 25.

Motion angående ändring av Riktlinje
för Arkivering (Bilaga 15)
Föredragare: Ida Söderberg och Adam
Jacobsson Trönndal

Ida Söderberg och Adam Jacobsson Trönndal föredrog
motionen enligt bilaga 15.
Alma Fahlén Hammar meddelade att hon tyckte att Ida
Söderberg och Adam Jacobsson Trönndal gjort ett
superjobb med arkivet i år och att de är jätteduktiga.
Mötet valde att bifalla motionen.

§ 26.

Motion angående utskottsinstagrams
(Bilaga 16)
Föredragare: Ida Söderberg och Agnes
Boberg

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 16.
Lisa Lindahl frågade om motionärerna stämt av vad
kommande Nämnd tycker om motionen. Ida Söderberg
sade att hon trodde att ämnet skulle tas upp på
Nämndmöte 0 men att det skett en miss i
kommunikationen och att därför ingen mer än att
Cybermästaren nästa år är inblandad.
David Bergman frågade hur fördelningen av arbetstimmar
sett ut. Ida Söderberg sade att hon inte vet hur många
timmar som lagts men att de dels bestått i att starta
kontona och mycket i att försöka hitta en väg framåt
angående vad som är okej och inte okej att publicera och
vad som är primär information och inte.
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Arvid Norberg sade att han tänkte att arbetet i uppstarten
bestått mycket av att uppdatera riktlinjer och liknande och
att det arbetet kanske är gjort nu. Ida Söderberg svarade
att ett visst arbete är gjort, som vissa kanske inte är nöjda
med, och att hon därför inte tror att arbetsbördan
kommer att minska eftersom riktlinjerna behöver ändras
igen.
Lina El Manira frågade hur arbetsbördan varit fördelad
och om Cybermästaren skött allt eller om arbetet hade
kunnat delas upp. Ida Söderberg svarade att utskottet hade
en diskussion angående att blanda in jonerna men kom
fram till att det ska vara ansvariga för Sektionens
Instagram. Hon sade att utskottet skulle kunna samarbeta
med Styrelsen men att det inte gjorts i år.
Erik Fajersson anlände till mötet
klockan 18.26.
Erik Fajersson lämnade sedan mötet
under diskussionen klockan 18.31.
Karl Möllerberg sade att han varit med i diskussionen och
även diskuterat med årets Nämnd. Han sade att de tyckte
att det fanns ett syfte med att centralisera instagrammen.
Han sade att han personligen ser ett värde i att centralisera
instagrammen för att allt innehåll annars försvinner vid
årsskiftet och att det finns en lösning som går ut på att
man utnyttjar stories-funktionen på Sektionens Instagram.
Karl Möllerberg sade även att alla inte var överens och att
det därför finns ett värde i att skjuta upp beslutet då
sittande Styrelse inte har ansvar för frågan nästa år. Han
sade även att det är trevligt för nästa års Nämnd att inte ha
frågetecken när de går på nästa år.
Sara Magnusson sade att hon tycker att det är viktigt att
beakta det Ida Söderberg sagt, att det varit tufft för henne
under året. Hon sade att hon inte håller med om att
beslutet borde läggas på nästa Nämnd. Hon menade att
det kommer att finnas så mycket annat och att det kan
vara svårt för dem att fatta ett beslut som speglar hur de
kommer att känna resten av året. Hon tillade att nästa års
Nämnd kan skriva en motion om det är något som de vill
ändra.
Frida Knutsson sade att alla andra sektioner klarar av att
ha Instagram för sina utskott det och frågade varför inte
K-sektionen skulle kunna ha det på liknande sätt. Hon
sade att det tunga arbetet kanske ligger i
arbetsfördelningen och att det också är bra att blanda in
Nämnden 2021. Hon sade att hon tycker att det är bra
med centralisering men att egna utskottsinstagrams ger en
bra inblick i utskottens arbete. Hon tillade att motionen
lägger vikt vid negativa aspekter men att det kanske ska
utvärderas positivt också.
Arvid Norberg sade att han håller med Frida Knutsson.
Han sade att pHøset 2018 krigade om att få använda
Instagram på ett liknande sätt men att förslaget blev
nedskjutet och att viljan att utskotten ska få ha någon
kanal utåt funnits länge. Han sade att han köper
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men att utskottsinstagrams bara funnits ett år och att man
inte borde ge upp förtidigt.
David Bergman sade att han tyckte att det var tråkigt att
Ida Söderberg känt att hon haft mycket att göra och att
det hade varit bra om det kommit fram tidigare. David
Bergman sade att han också tittat på alla inlägg för att
godkänna dem och att han hade varit helt okej med att ta
över ansvaret helt. Han sade att det finns mycket som kan
omarbetas och att arbetet hade kunnat läggas på Styrelsen.
Han sade även att han tycker att det hade varit bra att
skjuta upp beslut i frågan till nästkommande
protokollmöte så att ett hållbart upplägg hittas.
Adam Jacobsson Trönndal sade att det inte bara är
utskottsinstagrams som är nytt för i år. Han sade att
mycket arbete lagts på Cybermästaren men att ett år inte är
nog tid för att ge upp en idé och menade att den kan
utvecklas istället för att avvecklas.
Casper Nisula sade att han vill analysera vad nästa års
Nämnd vill göra innan han tar ett beslut om frågan och att
frågan istället handlar om hur arbetsfördelningen ska se ut
om det är såpass många som vill ha utskottsinstagrams.
Han tillade att han också skulle vilja skicka motionen på
remiss till Protokollmöte 1.
Agnes Boberg sade, som tillträdande Cybermästare och
nämndmedlem, att tanken inte är att ge upp
utskottsinstagrams men att de inte fungerat och att
motionärerna vill testa ett annat sätt. Hon sade att det inte
betyder att motionärerna vill ta bort utskottens möjlighet
att visa upp sig. Agnes Boberg sade även att den
huvudsakliga arbetsbördan inte så ligger så mycket i att
starta upp instagramsen men att det blir många frågor
angående vilka inlägg som ät okej och om det rör sig om
primär information eller inte. Hon sade att det är hon som
behöver sköta det nästa år och att hon inte ser hur jonerna
ska kunna hjälpa mästaren. Hon sade också, angående att
centralisera informationsspridningen, att det idag kan vara
svårt att hitta var information finns. Hon sade att hon
pratat med de som inte varit funktionärer i år och att
klyftan mellan funktionärer och icke-funktionärer inte är
på grund av utskottsinstagrams men att de inte visste att
de fanns och att många av instagramsen inte har så mycket
inlägg.
Lucas Werner sade att han inte direkt ser hur
utskottsinstagrammen kan fungera särskilt bra just för att
det, som Ida Söderberg sagt, lett till mycket arbete för
Cybermästaren. Han sade att det diskuterats varför
utskottsinstagrams inte skulle kunna fungera på Ksektionen och att faktum är att det inte har fungerat
särskilt bra. Lucas Werner sade att exempelvis han själv
inte haft kolla på det som hänt på Sektionen och att han
inte hade en drivkraft att hitta instagramsen. Han sade
också att han såg att inga inlägg lades upp på den officiella
sidan. Han tillade att utskotten ska ges möjlighet att visa
upp sin verksamhet men inte med instagramkonton och
att de går emot att centralisera informationen.

.

Protokollmöte 1
Bilaga 1 (7)
Ida Söderberg sade att det är stor skillnad hur Instagram
sköts på olika sektioner och att vissa har kontona
kopplade som K-sektionens pHaddergruppskonton. Hon
sade att hon vill förtydliga att detta inte är att ge upp men
att informationsspridningen just nu inte fungerar på
många plan och att det inte är bra att ha fler konton som
sprider informationen mer och gör att man måste leta
mer. Hon sade att motionärerna såklart vill att Nämnden
och Styrelsen 2021 involveras men att det också är viktigt
att det tas ett beslut om detta. Hon sade att det skulle
skapa förvirring angående uppstart av instagramkonton
och vem som är ansvarig nästa år om motionen skickas på
remiss och att det kan undvikas om ett beslut fattas idag.
Josefin Nordqvist sade att hon håller med motionärerna
och sade att en centralisering verkligen skulle hjälpa
mindre utskott att visa vad de gör. Hon sade att det finns
mindre utskott som inte känt att de velat skapa en
instagram och att det genom en centralisering blir lättare
att hitta och att hon gillar tanken på stories.
Sofia Fureby sade att hon tycker att utskottsinstagrams
varit bra i år och att det inte behöver utesluta att utskotten
använder Sektionens egna instagram också. Hon sade att
det är tråkigt att Ida Söderberg haft mycket att göra och
att det borde ses över vilka som ska ha ansvar. Sofia
Fureby sade att utskottsledarna blir dumförklarade och
själva kan få avgöra vad som är lämpliga inlägg.
Wilmer Lindelöw sade att han vill se positivt på en
centralisering men att detta kommer med nackdelar som
att icke-essentiella inlägg som ger karaktär till utskott
försvinner. Han sade att utskott ska kunna använda
Sektionens konto också och att det är stor skillnad på
information och att visa upp sin verksamhet. Wilmer
Lindelöw sade även att det är bra att lägga ansvar på
utskottsledare och ställde sig kritisk mot story-funktionen
då det blir plottrigt när man sparat många stories och
behöver klicka fram till den senaste storyn. Han tillade att
han håller med Ida Söderberg om att arbetsbördan inte
varit rättvis och måste omarbetas.
Johanna Leth sade att frågan diskuterats med årets Nämnd
och att hon tycker att det är jätteviktigt att det diskuteras
med nästa års Nämnd. Hon sade att hon tycker att
arbetsbördan inte varit schysst i år och att det finns en
tydlig kompromiss; att motionen bifalles men sedan tas
upp i Nämnden så att en motion kan skrivas tillsammans.
Felix Mattsson sade att hans erfarenhet av
utskottsinstagrams är att han tyckt att det varit roligt och
att det är något som utskotten 2021 kommer att uppskatta.
Han sade att det är bra att se över arbetsfördelningen och
att ansvar kanske ska läggas på utskottsledaren. Han sade
att motionen skulle kunna remitteras så att alla som är
med på Protokollmöte 1 kan vara med och fatta ett beslut
då.
Emma Roos sade att hon ska sitta i Nämnden nästa år och
att beslutet idag kommer att drabba den nya Nämnden.
Hon sade att det är viktigt att se att instagramsen inte
fungerat i år och att hitta en lösning. Hon sade att inte tror

.
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att stories är en superbra lösning för att det gör det jobbigt
att hitta det man söker och navigera.
Agnes Boberg sade att hon höll med Johanna Leth. Hon
sade att en remittering kommer att innebära att utskott vill
starta instagrams efter jul och att det hade varit bra med
ett tydligt beslut. Hon sade att utskottsledare är sunda men
att arbetsbördan ligger i otydligheten vad som är okej eller
inte och att det hade kunnat minska om den centrala
instagrammen används. Hon sade att hon annars inte ser
att arbetsbördan kommer att minska. Agnes Boberg sade
att den insparade arbetstiden skulle kunna läggas på annat
som exempelvis Sektionens YouTube, LinkedIn,
hemsidan eller K-wikin.
Lina El Manira sade att problemen har identifierats och att
det då är jättebra att inte ge upp utan informera nästa års
Nämnd och sätta upp tydliga riktlinjer istället. Hon sade
att många i den nya Nämnden är inställda på och har
många planer för instagramsen. Hon sade att de utskott
som inte har instagrams inte nödvändigtvis inte syns. Hon
föreslog att de utskotten kan få tillgång till sektionskontot
och få posta i stories och att det finns bättre lösningar än
att ta bort utskottsinstagrams.
Karl Möllerberg frågade hur mycket arbetsbördan hade
minskat om utskottsinstagrams går i arv och att mycket av
anledningen till att de ska raderas varje år väl är på grund
av GDPR. Ida Söderberg sade att anledningen inte är på
grund av GDPR, utan för att utskottsintagrams inte ska bli
en officiell kanal för information, vilket togs upp när
motionen skrevs till Protokollmöte 8 2019.

Johan Hallbeck yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet valde att dra streck i
debatten.
Lisa Lindahl sade att det känns som att många är för
instagrams och att det därför är tråkigt att slopa det. Hon
sade att ett förslag är att ha både stories och
utstkottsinstagrams och att allt då ändå kan samlas på det
officiella sektionskontot. Hon sade att om man tycker att
det är för mycket jobb så kan inloggningsuppgifterna ges
så att utskottsledarna kan ”regramma”.
Sofia Bengtsson sade att hon håller med Lisa Lindahl.
Hon sade att det finns möjlighet att göra alla parter nöjda
och att Styrelsen och Nämnden skulle kunna ha ett möte
som endast handlar om detta. Hon sade att utskottsledare
kanske främsta ska vända sig till sin kontaktperson i
Styrelsen om det fortfarande kommer många frågor till
Cybermästaren.
Ida Söderberg sade att hon hör och ser varför flera tycker
att motionen ska avslås eller skickas på remiss. Hon sade
att syftet är att återfå kontroll över
informationsspridningen och att hon tycker att motionen
ska godkännas för att det ger tydlighet i vad som gäller
tillsvidare och för att den ska kunna bearbetas i lugn och
ro. Hon sade att frågan kanske inte är utredd till
Protokollmöte 1. Hon sade även att ökat ansvar till
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utskottsledare kan vara ett alternativ men att de haft det i
år och att det trots detta inte fungerat optimalt.
Sofie Liljewall sade att hon tycker att diskussionen missar
den centrala poängen. Hon sade att Cybermästarens
arbetsbörda såklart är ett problem och att det finns driv att
ta ansvar för egna konton. Hon sade att det största
problemet är att det finns en favorisering bland utskott till
Sexmästeriet, Styrelsen och pHøsets fördel. Sofie Liljewall
sade att det är fint att centralisera informationsspridningen
men att det viktigaste är att alla utskott ska få synas lika
mycket och att det är lättare att lägga upp bilder från en
sittning än när CEQer censureras. Hon sade också att hon
tyckt det varit kul att driva en instagram i år men att man
måste ta ett steg tillbaka och se vad syftet är; att pHøset
ska kunna lägga upp bilder eller är det för att alla utskott
ska kunna ses utåt lika mycket. Hon sade att den aspekten
borde tas upp mer om motionen skickas på. Hon tillade
att ett utskotts glädje inte är mer värt än trivsel på
Sektionen.
David Bergman sade att han tycker att det varit en bra
diskussion och att nya aspekter och framförallt sätt frågan
kan lösas på så att det blir bra för alla lyfts. Han sade att
det är bra att alla som blir påverkade får säga vad de tycker
och tänker och att det inte känns rätt att ta detta beslut till
nästa år.
David Bergman yrkade på
att remittera motionen till Protokollmöte 1 2021.
Mötet valde att remittera motionen till
Protokollmöte 1 2021.
Johan Thorsson yrkade på att
ajournera mötet i 10 minuter.
Mötet valde att bifalla Johan
Thorssons yrkande.
Mötet ajournerades klockan 19.21.
Emelie Jansson lämnade mötet
klockan 19.22.
Mötet återupptogs klockan 19.31.
§ 27.

Utvärdering av Verksamhetsplaner
och budgetar
a. Styrelsen (Bilaga 17.1)
c. Alumniutskottet (Bilaga 17.2)
d. Ceremoniutskottet (Bilaga 17.3)
e. Cyberutskottet (Bilaga 17.4)
f. Idrottsutskottet (Bilaga 17.5)
g. Informationsutskottet (Bilaga 17.6)

Adam Jacobsson Trönndal informerade att budgeten inte
kommit med i handlingen men att Informationsutskottet

.
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kommer att gå 50 kronor minus mindre än det budgeterats
för.

h. Kafémästeriet (Bilaga 17.7)
i. Kommando Gul (Bilaga 17.8)
j. Mässutskottet (Bilaga 17.9)
k. Näringslivsutskottet (Bilaga 17.10)
l. pHøset (Bilaga 17.11)
m. Prylmästeriet (Bilaga 17.12)
n. Sexmästeriet (Bilaga 17.13)
Lucas Carlsson lämnade mötet
klockan 19.52.
o. Skyddsutskottet (Bilaga 17.14)
p. Studiemästeriet (Bilaga 17.15)
q. Studierådet (Bilaga 17.16)
Felix Mattsson och Sofie Liljewall
lämnade mötet klockan 19.53.
Johanna Leth och Johanna Åberg
lämnade mötet klockan 19.54.
r. Valberedningen (Bilaga 17.17)
Adam Jacobsson Trönndal lämnade
mötet klockan 19.55.
Nils Johnson lämnade mötet klockan
19.56.
§ 28.

Rapport från (Bilaga 18)
a. Styrelsen
b. Alumniutskottet
c. Ceremoniutskottet
d. Cyberutskottet
e. Idrottsutskottet
f. Informationsutskottet
f. Kafémästeriet
g. Kommando Gul
h. Mässutskottet
i. Näringslivsutskottet
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j. pHøset
k. Prylmästeriet
l. Sexmästeriet
m. Skyddsutskottet
n. Studiemästeriet
o. Studierådet
p. Valberedningen
q. Inspector
r. Kåren
s. Revisorer
t. Projektgrupper
§ 29.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 30.

Beslutsuppföljning (Bilaga 19-19.2)

Alma Fahlén hammar yrkade på
att uppdra Styrelsen 2021 att, i samråd med Nämnden
2021, utreda frågan om utskottsinstagrams som togs upp
på Protokollmöte 8 2020, angående Riktlinje för
Informationsspridning §3:2 Instagram och att detta
redovisas senast på Protokollmöte 3.
Mötet valde att bifalla Alma Fahlén Hammars
yrkande.
Mötet valde att lägga till punkt 1 i
beslutsuppföljningen.

§ 31.

Nästa Styrelsemöte

David Bergman informerade att detta var Styrelsen 2020s
sista Protokollmöte för året och att Styrelsen 2021 inte satt
ett datum för Protokollmöte 1 ännu.

§ 32.

OFMA

Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens åttonde protokollmöte avslutat
klockan 20.07.
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.
_____________________________ ________

_____________________________ ________

David Bergman
Ordförande

Alma Fahlén Hammar
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Casper Nisula
Justerare

Daniel Nilsson
Justerare
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Information om uteblivande av inköp av
drönare
Protokollmöte 1, 2021

Bakgrund
Under 2020 så kämpade Cybermästaren, Informationsmästaren och Regisseuren för att skaffa en
drönare. Det gick sådär. Efter många timmar läsandes på Transportstyrelsens hemsida
(cybermästare 2020 kan snart avlägga HP i drönarkunskap) och samtal med Transportstyrelsens
kundservice (toppar nog som Sveriges trevligaste kundservice) kom vi fram till att det inte var
värt för Sektionen att inköpa en drönare. Det finns för mycket oklarheter fortfarande kring hur
de nya reglerna ska appliceras och tolkas och det lär dröja länge innan de nya C klasserna kommer
och även tills information om omklassning av drönare kommer. Beslutet grundar sig även i att
Kårens informationsansvarig uttryckt i mail att han vill köpa in drönare av just den modellen vi
tänkt. Det kommer alltså inte köpas in någon drönare. Vi uppmanar istället alla utskott som hade
sett fram emot att kunna använda en drönare att i framtiden låna det av Kåren! Cybermästare
2021 kommer försöka se till att Kåren skapar bra system för utlåning av drönare.

_________________________________

_________________________________

Ida Söderberg, Cybermästare 2020

André Nordin Fürdös, Regisseur 2020

Lund, 13 februari 2021

Lund, 13 februari 2021

_________________________________
Adam Jacobsson Trönndal,Informationsmästare 2020
Lund, 13 februari 2021

_________________________________
Agnes Boberg, Cybermästare 2021
Lund, 13 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Utvärdering av projektgrupp FermU
Protokollmöte 1, 2021

Bakgrund
Projektet startades 1 april 2020 och avslutades vid 31 december 2020. Projektorer var Fanny Wik och
Helena Buhrgard. Sammanlagt bestod gruppen av åtta personer, inklusive projektorerna.
Vi startade projektet för att få upp intresset för fermenterad mat och få testa på att tillreda olika
produkter.
Utvärdering
Under året har vi testat på olika fermenterade drycker och rätter. Vi har bland annat kontinuerligt
bryggt kombucha i olika varianter, gjort kimchi och testat att brygga julmust.
Vi planerade att hålla en workshop i både bryggning av öl och julmust. Tyvärr p.g.a. pandemin har vi
inte kunnat genomföra något event, utan vi har bara träffats internt i gruppen.
Vi har tagit kontakt med livsmedelsavdelningen på Kemicentrum och fått till stånd att få använda
deras utrymmen och utrustning, något vi hoppas en framtida projektgrupp kan nyttja.
Vi planerade att använda budget för inköp av råvaror, utrustning och workshops. Budgeten har
endast använts för ingredienser till våra projekt, och största delen förblev oanvänd.
Inkomster
Projektfonden

2500 kr

Totalt

2500 kr

Utgifter
Ingredienser köpta för diverse projekt

-527,70 kr

Totalt

-527,70 kr

_________________________________

______________________________

Fanny Wik, Projektor 2020

Helena Buhrgard, Projektor 2020

Lund, 13 februari 2021

Lund, 13 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Motion angående att starta upp
projektgruppen FermU
Protokollmöte 1, 2021

Sammanfattning
Motionärerna vill starta en projektgrupp som tillsammans tillverkar olika fermenterade mat- och
dryckesprodukter till sektionens nytta och glädje.
Bakgrund
Vi som motionärer vill tillsammans med andra livsmedelsintresserade på sektionen starta en
projektgrupp för att lära sig om och uppmärksamma sektionen om fermenterade
livsmedelsprodukter samt dela med oss av syrad glädje.
Då verksamheten är så pass unik så anser vi att den bedrivs bäst fristående.
Utbildningen inom Kemi- och Bioteknik har en nära koppling till livsmedelsframställning och
därför här har en projektgrupp rörande fermentering en naturlig plats på sektionen och stärker
dessutom vår identitet som kemister.
Vi strävar efter att ha minst en workshop under terminen där vi lär ut metoder och om möjligt
erbjuder våra produkter. Vi vill om möjligt också samarbeta med andra utskott samt eventuellt
sälja produkter i KM.
Vi är även intresserade av att undersöka möjligheter kring ett samarbete med
livsmedelsavdelningen på Kemicentrum och tror att en projektgrupp skulle vara en bra bas för
detta.
Inkomster
Projektfonden

2500 kr

Försäljning av produkter

200 kr

Event

600 kr

Totalt

3300 kr

Utgifter
Ingredienser köpta för diverse projekt

800 kr

Inköp av utrustning unikt till verksamheten

1300 kr

____ ____ ____ ____
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Event

800 kr

Övrigt

400 kr

Oväntade utgifter

0 kr

Totalt

3300 kr

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
starta projektgruppen “FermU”
att
äska 2500 kr från Projektfonden för finansiering av projektet.
att
Styrelsen 2021 antar ovan konkretiserade budget
att
tillsätta Carl Pontén som Projektor för projektet.
att
tillsätta Styrelseledamot med fritidsansvar som kontaktperson i Styrelsen
att
låta Styrelseledamot med fritidsansvar attestera för projektet 1000 kronor/månad
inom projektets budget.
att
tillsätta Jonatan Wahren och Anna Börjeson Kennedy som projektfunktionärer för
projektet.

____ ____ ____ ____
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att
startdatum för projektet är 01 03 2020 och slutdatum 31 12 2020
att
under projektets gång ge Projektorn access till Gallienbaren och Matförrådet för
bruk av ex. utrustning och utrymme

_________________________________
Carl Pontén
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Uppstart av projektgruppen KRUT
Protokollmöte 1, 2021
Sammanfattning
Motionärerna önskar att starta upp en projektgrupp för att kunna genomföra resor tillsammans
med Kemi- och Biotekniksektionen till olika resmål baserat på efterfråga och tillgänglighet.
Bakgrund
KRUT, Kemi- och biotekniker reser ut tillsammans, kan främja friluftsliv och gemenskap som
sektionen för tillfället inte kan erbjuda. Projektgruppen erbjuder även en möjlighet för event med
andra universitet och högskolor, något sektionen saknar i högre grad.
Projektgruppen kräver ej pengar för att utföra resorna utan dessa kommer att ske ur resenärernas
egen ficka. Vad KRUT däremot söker pengar för är allmän rekvisita och andra föremål för att
möjliggöra våra önskade evenemang. Projektgruppen kan erbjuda fler möjligheter för att träffa
och medverka med andra högskolor/universitet och på så sätt skapa en bättre gemenskap.
Projektgruppen fokuserar dock mest på nöjesresor och ej akademiska evenemang.
Projektgruppen vill leverera resor till alla möjliga prisnivåer för att erbjuda alla på sektionen
möjligheten att ta del av gemenskapen.
För att underlätta planeringsbehov för andra utskott kan de samarbeta med KRUT för att
genomföra deras önskade evenemang som inkluderar resande. På så sätt kan andra utskott även
lyftas och bredda sin verksamhet med hjälp av KRUT.
Under rådande situation så ser vi resor inom Sverige som mest lämpade och vi ska ta till alla
åtgärder för att följa Folkhälsomyndighetens råd. Vi ser positivt på möjligheten att resa till andra
internationella resmål så snart det är möjligt att utföra under ett säkert sätt.
Vi vill gärna se att denna form av verksamhet testas över ett år med skepsis i åtanke då all form
av engagemang påverkas av den rådande situationen. Vi ser glatt på möjligheten för detta att bli
ett utskott ifall verksamheten uppskattas av sektionen.
Inkomster
Projektfonden

2500 kr

Bonsai-intäkter

200 000 kr

Totalt

202 500 kr

Utgifter

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 1
Bilaga 9 (2)

Reseutgifter

200 000 kr

Utrustning

1000 kr

Planscher/Reklam

500 kr

Fika

500 kr

Oväntade utgifter

500 kr

Totalt

202 500 kr

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
starta projektet ”KRUT” med startdatum 01 januari och slutdatum 31 december 2020
att
äska upp till 2500 kr från Projektfonden för finansiering av projektet
att
tillsätta Isac Logeke och Mikaela Fransson till Projektorer
att
tillsätta Styrelseledamot med fritidsansvar som kontaktperson i Styrelsen
att
ge Styrelseledamot med fritidsansvar en attesträtt av 120 000 kr/två kalendermånader
inom projektets budget
att
under projektets gång ge Projektorn access till källarförrådet och matförrådet för bruk
av eventuella inventarier
att
godkänna ovan konkretiserade budget

_________________________________

_________________________________

Isac Logeke

Mikaela Fransson

Lund, 14 februari 2021

Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Uppstart av projektgruppen Her Tech
Future
Protokollmöte 1, 2021

Bakgrund
Varje år anordnas Her Tech Future av LTH som en del i arbetet att inspirera fler kvinnor att söka
sig till ingenjörsyrket. I år kommer det genomföras på ett annorlunda sätt än tidigare år men vi
som Sektionsansvariga ska ändå rekrytera ett antal faddrar som kan berätta hur det är att studera
på LTH och hjälpa adepterna under deras digitala besök. Det är faddrarna som har störst
möjlighet att visa upp en positiv bild av Lund samt vår Sektion och det är med dessa i åtanke som
Sektionsansvariga för HTF 2021 vill starta en projektgrupp. Vi vill lyfta 300kr från projektfonden
och lägga på fadderuppskattning eftersom vi vet att en bättre sammanhållning hos faddrarna
leder till en bättre upplevelse för adepterna.

Her Tech Future

Budget 2020

Budgetposter

Inkomster [kr]

Projektfonden

300

Oväntade intäkter

Summa Inkomster

300

Utgifter [kr]
Oväntade utgifter

0

Fadderuppskattning

300

____ ____ ____ ____
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Summa Utgifter

300

Summa Totalt

- 300

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Starta projektgruppen Her Tech Future 2021 omgående och med slutdatum 31
december 2021.
att
Tillsätta Ida Linn Stilfors och Thilda Qvist som Projektorer.
att
Utse Styrelseledamot med Utbildningsansvar som kontaktperson i Styrelsen.
att
Tilldela Styrelseledamot med Utbildningsansvar en attesträtt på 300kr per vecka för
inom projektets budget.
att
Äska 300kr från projektfonden och godkänna budgeten ovan.

_________________________________

_________________________________

IdaLinn Silfors, Her Tech Future ansvarig 2020

Thilda Qvist, Her Tech Future ansvarig 2021

Lund, 14 februari 2021

Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Äskning av pengar för stabilisator
Protokollmöte 1, 2021

Bakgrund
När vi nu gått bet på att skaffa en drönare ger vi oss in på nästa del i filmutrustningen som har
önskats; en stabilisator. En stabilisator används för att sätta kameran på när man filmar så att man
kan få en bild som inte skakar upp och ned (nej, att köras fram i en kundvagn är inte tillräckligt
stötdämpande). Pengarna som tjänades in åt Sektionen för filmen till programledningen (2020)
skulle ha gått till inköp av drönare men kan nu användas för stabilisator istället. Därmed ligger
äskningen på 2000 kr mindre än inköpspriset av stabilisatorn. Stabilisatorn är tänkt att förvaltas
av Cyberutskottet men kan såklart lånas av alla likt annan foto/film utrustning Sektionen har.
Den valda stabilisatorn är DJI Ronin- S Essentials kit. Den har ett stort viktspann den klarar och
det kommer därför inte bli några problem om man vill sätta på mick, extrabatterier, annat
objektiv, osv. Den klarar även om vi framöver skulle vilja köpa nya kameror. Den kommer med
alla tillbehör som behövs. Vi vill för detta äska upp till 3500 kr ur investeringsfonden.

Inkomster
Film till Programledningen 2020

+2000 kr

Utgifter
DJI Ronin-S Essentials kit

-5290 kr

Frakt

-99
Summa totalt: -3389

____ ____ ____ ____
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Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Lyfta upp till 3500 kr ur investeringsfonden.
att
Uppdra motionärerna att inhandla stabilisatorn.
att
Motionärerna ska redovisa inköp senast på Styrelsens åttonde protokollmöte 2021.

_________________________________

_________________________________

Ida Söderberg, Cybermästare 2020

André Nordin Fürdös, Regisseur 2020

Lund, 13 februari 2021

Lund, 13 februari 2021

_________________________________
Adam Jacobsson Trönndal,Informationsmästare 2020
Lund, 13 februari 2021

_________________________________
Agnes Boberg, Cybermästare 2021
Lund, 13 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Äskande ur medaljfonden för inköp av
brickor till det nya systemet
Protokollmöte 1 2021

Sammanfattning
Motionen som gick igenom förra året förändrade utseendet på funktionärsmedaljerna, denna
motion skickas in för att lyfta pengar för att genomföra den korresponderande investeringen.
Bakgrund
Motionen för att ändra hur Sektionens medaljsystem fungerar gick igenom på Vårterminsmötet
2020, och innebar att en individ, förutom en vanlig funtionärsmedalj, kan få brickor som hängs
på om denne har varit aktiv funktionär under tre, fyra och fem verksamhetsår.
Det är nu dags att köpa in dessa brickor för att tillverka funktionärsmedaljerna för 2019 och
2020, men även för 2021 och för att bygga upp ett litet lager så dessa slipper köpas in varje
funktionärsår.
Än så länge har ingen riktig offert fåtts, men ett estimerat pris är ungefär 10-15 kr per bricka. Då
beställningen kommer att ta ett tag att anlända, samt att utskottet gärna vill få de gamla
medaljerna klara så snart som möjligt, så valdes det att skicka in denna motion utan ett färdigt
pris. Planen är att köpa in 100-150 brickor, som estimeras räcka till de medaljer som är kvar från
tidigare år, samt under 2021 och ett till två år till baserat på statistik från tidigare verksamhetsår.
Därmed önskar motionären äska upp till 1500 kr från medaljfonden för inköp av brickor, samt
eventuella fraktkostnader. Nedan bifogas tabell med estimerade kostnader.

Utgifter
Brickor och frakt

1500

Summa utgifter:

1500
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Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
Lyfta upp till 1500 kr ur medaljfonden för inköp av de nya brickorna.
att
Uppdra motionären att inhandla och beställa brickorna.
att
Motionären ska redovisa inköp senast på Styrelsens sista protokollmöte 2021.

_________________________________
Sara Magnusson, Ceremonimästare 2021
Lund, 14 februari 2021
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motionen på. ]

Verksamhetsplan för Bioteknikansvariga
Verksamhetsåret 2021

Sammanfattning
Följande konkretiserade mål har tagits fram för de Bioteknikansvarigas verksamhet under
verksamhetsåret 2021.
Bakgrund
Under verksamhetsåret har bioteknikansvariga denna målsättning:
Kemi- och biotekniksektionen ska fylla sina deltagarplatser på Bioteknikdagarna (BTD)
Vi ska jobba för att marknadsföra Bioteknikstudenterna och BTD under året, så att alla årskurseroch
Sektionsmedlemmar nås av informationen om Bioteknikdagarna
Bioteknikansvariga ska i möjligaste mån delta på alla Styrelsemötena med Bioteknikstudenternas
Styrelse

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Styrelsen antar ovanstående verksamhetsplan för Bioteknikansvariga

Ida Hammer, Bioteknikansvarig

Frida Berg, Bioteknikansvarig

Lund, 24 januari 2021

Lund, 24 januari 2021
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Motion angående avslutande av
utskottsinstagram
Protokollmöte 8, 2020

Sammanfattning
Cybermästaren 2020 samt 2021 vill efter utvärdering av utskottsinstagrams stänga ner konceptet i
den form det är idag.
Bakgrund
Under 2020 testades konceptet utskottsinstagrams där alla utskott (och projektgrupper) fick
möjligheten att starta egna Instagramkonton kopplade till Sektionen. Detta har nu utvärderats av
sittande och pågående Cybermästare och lett fram till konstaterandet att de inte riktigt fungerar
som man hoppats på. Det har lett till stor arbetsbörda för Cybermästaren och det har varit svårt
att avgöra vad som får och inte får läggas ut på dessa konton. Det har även motverkat
Cyberutskottets försök att skapa en mer samlad informationsspridning. Syftet bakom
utskottsinstagrams är dock något som vill behållas (att det ska vara lättare för utskott att visa upp
sin verksamhet) och därmed har förslag tagits fram på att använda sig mer av Stories på
Sektionens officiella Instagram. Detta har diskuterats med Ordförande 2021 och Styrelseledamot
med PR-ansvar 2020 och 2021 och ses som ett bra alternativ till utskottsinstagram. För att gå
vidare med detta stryks allt gällande utskottsinstagrams i Riktlinje för informationsspridning.
Konton som är uppstartade under 2020 ska fortfarande stängas ner under 2020 enligt de liggande
riktlinjerna.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att

i Riktlinje för informationsspridning paragraf §3:2 ta bort det överstrukna

Sektionen har ett officiellt Instagramkonto, @ksektionentlth. Sektionens utskott och
projektgrupper får skapa egna Instagramkonton kopplade till Sektionen om intresse finns.
Uppstart av dessa ska ske i samråd med Styrelsen och Cyberutskottet och användning måste ske i
enlighet med Sektionens riktlinjer. Utskotts och projektgruppers Instagramkonton får ej användas
för primär informationsspridning utan som ett komplement till befintliga kanaler. Kontot får ej
heller följa privatpersoner utanför utskottet eller projektgruppen. Utskotts och projektgruppers
Instagramkonton är temporära, utskott som startar Instagramkonton förbinder sig att även
avsluta dem innan funktionärsårets slut. Alla konton ska vara öppna och lämpligt namngivna
enligt mallen ”Mall för uppstart av Instagramkonton” så att tillhörighet tydligt framgår. Mallen
finns på ksektionen.se bland resterande mallar. Alla inlägg bör förmedla en representativ bild av
Sektionens verksamhet och värderingar. Utskottsledare och Projektorer är alltid ansvarig för

____ ____ ____ ____
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kontot. Om ett nytt konto skapas ska det i biografin (beskrivningen av kontot) finnas
kontaktuppgifter till denne och hur man går till väga om man vill ha en bild borttagen. Alla bilder
som begärs borttagna ska tas bort. Kontots profilbild får ej vara samma som på det officiella
kontot @ksektionentlth eller Nollningskontot. Innan aktiverande av kontot ska syfte med kontot
och ungefär beskrivning av vad som kommer publiceras anges till Cybermästaren. Cybermästaren
ansvarar för att informera Styrelsen när ett nytt konto aktiveras. Utskottsledare och Projektorer är
ansvarig a för inloggningsuppgifter till kontot. Cybermästaren och Ordföranden ska ha tillgång
till kontots inloggningsuppgifter samt informeras om vilka som har tillgång till kontot. Om
Styrelsen eller Cybermästaren anser att ett konto missköts ska diskussion tas med utskottet eller
projektgruppen och om Styrelsen eller Cybermästaren så anser ska 6 kontot stängas ner
omedelbart.
att

i Riktlinje för informationsspridning paragraf §7 stryka

För utskotts Instagramkonton ska även Cybermästaren ha tillgång till alla lösenord.
att
alla befintliga utskottsinstagramkonton ska följa riktlinjen som den varit fram till
PM8 och tas bort vid årsslutet 2020.

_________________________________

_________________________________

Ida Söderberg, Cybermästare 2020

Agnes Boberg, Cybermästare 2021

Lund, 4 december 2020

Lund, 4 december 2020

____ ____ ____ ____

Underlag Instagram
2021-01-30
Av Ida Söderberg, Cybermästare 2020
Kontrolläst av Karl Möllerberg, Styrelseledamot med PR-ansvar 2020

Instagram
Sammanställning av vad som hänt med instagram och utskottsinstagram från PM8 2019 till nu. Först
en bakgrund/händelseförlopp sedan positiva/negativa saker med instagram sedan samtliga
dokument som kopplas till instagram och protokoll från PM.

Bakgrund/händelser 2019 och 2020:
Vid PM8 2019 motionerade pHös från 18, 19 och 20 om att starta utskottsinstagramkonton för att
lättare kunna dela med sig av sin verksamhet. De pratade med mig om det innan PM och jag ställde
mig bakom motionen för jag tyckte det var värt att testa. Styret19 var mycket skeptiska, bland annat
då Tova ska ha pratat med OK och det där ska ha framkommit att andra sektioner hade stora
problem med utskottsIG men att det var en boll som var satt i rullning och inte kunde stoppas. Styr19
röstade ändå igenom motionen för att de tyckte det var värt ett försök och för att
sektionsmedlemmarna som var på mötet var övervägande positiva till motionen. Det lades i
motionen ett litet extra ansvar på CybU att ha kontroll över det. Motionen samt protokollet från PM8
finns bifogat.
Vid nyår 2020 kom det direkt en förfrågan om att starta utskottsIG från pHöset. Detta blev
problematiskt då vi inte hunnit få några praktiska handlingsplaner på plats. Jag och ordf hade då ett
telefonsamtal där vi bestämde hur vi skulle hantera pHösets förfrågan. Beslutet blev att låta Sofie
starta ett konto då hon var insatt i motionen (stod med på den). Jag tog fram en grundmall som
David godkände (fanns vid tillfället ingen PR). Sofie tog fram förslag på hur konton skulle kunna se ut,
startade kontot efter godkännande från mig och David och detta konto kunde vi sen använda som
exempel för andra konton. Mer ordentliga mallar togs fram under jan/feb och fler utskott skapade
konton. Totalt startades 9 konton. Långt ifrån alla kontona användes under 2020, mest använde
pHöset och idrU kontona. Alla konton som skapades var öppna så att alla medlemmar kan hitta och
följa kontona. Det var vissa problem när konton skulle skapas kring t.ex namngivning av kontona då
de för vissa utskott blev för många tecken. De fick då efter samtal med mig ta andra namn. Alla
kontons mallar skickades till mig och David för godkännande innan start av kontot (oftast att jag fick
det och sedan skickade vidare infon till David). Det skapades även ett gemensamt xlsx. med cybUM
och ordf där alla inloggningsuppgifter lades. Det gjordes även ett inlägg på officiella IG under våren
där alla konton nämndes så att alla konton skulle få lika mycket marknadsföring. Det märkes dock
snabbt att vissa konton blev populärare än andra (ej baserat på antal inlägg för detta märktes innan
utskotten hunnit göra särskilt många inlägg) och diskussioner om jämlikhet mellan utskotten började
tas upp.
Under våren vidareutvecklades mallar och riktlinjen för informationsspridning efter hand som
problem uppstod. Exempel på problem:
-

-

idrU skaffade sponsrade kläder och skrev in i sitt avtal att de skulle lägga ut en sponsbild på
instagram som tack. Det var inte definierat i avtalet på vilken instagram som inlägget skulle
göras. NU ville inte att detta skulle upp på Sektionens instagram pga alla sponsrade inlägg där
skulle gå via NU. Dealen blev att idrU fick lägga upp sitt sponsinlägg på sin utskottsIG, sedan
beslutade cybU/PR/ordf/NU att sponsinlägg inte skulle få göras till utskottsIG.
Det kom förfrågningar om att göra stories på utskottsinstagram. Sektionen ska enligt riktlinje
för informationsspridning inte ha tillfälligt innehåll på sina kanaler och hade därmed tidigare
inte testat att använda stories. För att pröva konceptet beslutades det (av cybU/PR/ordf) att

-

stories ska testas av cybU på officiella instagramen men inte användas på utskottsinstagrams
med motiveringen att underlätta för cybUM och ordf att kontrollera innehållet på instagram
samt att inte vidare öka antalet olika informationskanaler. Vid något tillfälle under våren la
utskott upp en story. Dessa plockades snabbt ner igen och gjordes till inlägg istället efter att
jag och David upptäckt det. Fel visade sig oftast bero på en miss i kommunikationen där de i
utskottet som var inloggade på kontot inte hade läst riktlinjen. Vi hade som del i mallen att
cybUM och ordf skulle få veta alla i utskottet som var inloggade och kunde göra inlägg, detta
för att lättare veta vem man skulle prata med om det blev fel och göra tydligt att alla som var
inloggade skulle vara införstådda med reglerna.
”Vad får läggas ut på utskottsIG”. Frågan dök upp ofta men det tydligaste exemplet blev då
idrU ville använda sitt konto till att sprida info om sina veckovisa löpturer. Det påbörjades
försök att skapa en definition av primär information. Detta gjordes framförallt av
cybU/idrUM/PR men även ordf. Definitionen fick efterhand uppdateras. Det var svårt att
skapa en praktiskt fungerande definition.

Fler exempel går att se i texten ”vidare reglering av utskottsinstagrams” (bifogade filer).
Tidigt under våren dök det även upp diskussioner om huruvida man ska ha svenska eller engelska
först i texter på sociala medier. (SM och cybU gjorde här en intisenkät som bland annat tog upp
frågan om sv/eng, SM har sammanfattning av enkäten). Detta gällde framförallt facebook men kom
även på tal om instagram. cybU/SM/PR/Fritid tog som slutgiltigt förslag till nämnden att man fick
välja själv vilket språk man hade först och SM/cybU tog fram några standardfraser som skulle
användas (framförallt på facebook). På instagram görs oftast inläggen men svenska först och
engelska sen (engelska är alltid med eller så finns [only relevant for swedish students] med). I stories
la jonerna oftast texten bara på engelska och om det bara var riktade till svenska studenter så blev
storien på svenska med [only relevant for swedish students]. På utskottsinstagrams fick utskotten
välja själva vilket språk de ville lägga upp på, de flesta har publicerat enbart på svenska.
Under våren kom även diskussioner upp om vilka andra instagramkonton som utskottsinstagramen
får följa. Det beslutades (cybU/PR/ordf) att utskottsIG bara får följa andra
utskottsIG/”organisationskonton” samt medlemmarna i utskottet. Detta för att det inte skulle kunna
bli en orättvis situation där vissa personer blev följda av utskottsIG och andra inte.
Under våren verkade det som att de flesta problem tillslut löste sig och det fungerade ganska bra. Jag
hade stor nytta av att bolla saker med TM (PR, cybUM, infUM, MU+NU ansvariga) och de har varit
med och tagit fram många förslag som legat till grund för beslut.
Under våren skötte jonerna officiella instagram själva. De fick mail med inlägg och skötte själva
kommunikationen mellan varandra med vem som skulle lägga upp. Det fungerade bra med bara ett
fåtal gånger jag behövde påminna (cybUM får alla mail som går till jonerna så kunde se om det
missades). Bara jag och ordf har i första hand haft tillgång till lösenordet till officiella instagram och
jag har loggat in jonerna på instagram. (Jonerna fick senare lösenordet när allt var på distans och de
behövde loggas in igen för när man byter lösenord på instagram tas alla inloggningar bort). Ingen
annan har haft tillgång till officiella instagramen. De ville skapa ett mer homogent flöde och var
väldigt noga med att redigera alla bilder för att bla ge en gul ton. De skapade olika ikoner för att
spara stories i arkivet och tog fram lite egna sammanfattade tankar kring vad de ville skulle
publiceras i stories eller i inlägg. De valde att de ville få alla inlägg skickades till sig per mail för att
kvaliteten på bilderna inte skulle sjunka vilket de gör när man skickar i t.ex. messenger. De skickade
ut ett mail till utskotten (och info på facebook och i orbitalen tror jag) (se bifogade filer) med hur de
ville få bilder samt sitt förtydligande om vilka bilder som hamnade i flödet och vilka som hamnade i

stories. Det fungerade bra under 2020 att få det på mail, men det uttrycktes i början av utskotten att
det var lite jobbigt att just behöva maila infon.
Det var en del att hålla reda på med utskottsIGkontona så under sommaren sa jag och ordf att jag
skulle göra en koll av alla konton för att se till att det såg bra ut. De konton som hade gått ifrån våra
mallar skrev jag till och det löste sig snabbt. Jag arbetade även mer med att faktiskt försöka göra
mallarna till officiella styrdokument då de bara var gjorda som just mallar som låg tillgängliga i
filarkivet på hemsidan och därmed inte var helt lätta alltid att hitta (även påverkat av att bytet av
hemsidan på våren). Detta blev aldrig färdigställt.
Inför nollningen gjordes ett stort arbete av jonerna med att leta upp och markera och dölja (aka
tillfälligt arkivera) alla bilder på officiella instagramen. Det koms även på att det finns pHusknollor på
utskottsinstagramkonton och jag och pHöset letade därmed igenom alla utskottsIG konton och bad
utskotten dölja de bilderna. pHösets konto fick också tillfälligt göras privat vilket vi inte heller hade
tänkt på när motionen skrevs och reglerna skapades. Vi tittade även igenom stories och hittade
enstaka bilder som hade behövs döljas men vi hittade där och då inget enkelt sätt att göra det och
det var så få bilder så vi ignorerade det och sa att ”ingen letar igenom Sektionens alla gamla stories
efter nollningsledtrådar”.
I augusti stängdes sexets utskottsIG ner av instagram på grund av ”sexuellt innehåll”. Detta troligtvis
pga namnet som var sex2000. De fick då starta ett nytt. Här blev det dock lite fel då personer blev
inloggade på kontot som inte jag/David fick veta om, så när det blev fel med t.ex. tagga personer i
inlägg (vilket var sagt inte skulle göras) så visste vi inte vem det var som hade gjort det. Detta gällde
troligtvis för fler av kontona men upptäcktes aldrig.
Under nollningen tog jonerna över pHösets nollningsinstagram och publicerade inlägg och stories
där, enligt samma regler som på officiella hemsidan. pHöset, jag, jonerna och ordf har haft tillgång till
inlogget hit.
Under nollningen blev officiella kontot taggat i ett inlägg från fältbiologerna. De hade skickat ett
facebook meddelande till Sektionen som ordf valt att ignorera, skärmdumpat det och lagt ut på
instagram. Jonerna och jag blev här förvirrade i vad vi skulle göra då det kom många notiser till
instagram om inlägget/taggningen. Det valdes att bara ignoreras.
Under nollningen blev officiella IG kontot utsatt för någon form av ”hackning”. Vi fick notiser att det
gjorts upprepade inloggningsförsök från annat land (minns inte vilket, någonstans i kontinental
Europa) och instagram bad oss ändra lösenordet och öka säkerheten på kontot. Lösenordet byttes
och lite verifieringssteg lades till.
Under hösten skapade jonerna ett mer ordentligt schema för inlägg på officiella instagram. Detta för
att de upplevde att det var svårt att få utskott att göra inlägg i feedet och de ville skapa ett jämnare
flöde. De försökte då skapa inlägg ca varannan vecka kring saker som hänt på
Sektionen/utskottsaktiviteter men som inte utskotten själva hade skickat som inlägg.
Under hösten blev det stora diskussioner kring utskottsinstagram. Min inofficiella teori är att de
beslut som togs under våren hade glömts bort samtidigt som det inte var helt lätt att hitta
information pga låg lite gömt i filarkivet på hemsidan. Samtidigt började jag även utvärdera
utskottsinstagrams då det på PM8 2019 tagits upp just att vi testar det och att det var bra om det
utvärderades i slutet av 2020 (Tage och Sarah Nachemsson (då invald PR) bestämde 2019 efter
diskussionen på PM8 att detta behövde göras).

Min utvärdering baserades på att mina upplevelser från våren samt samtal med andra i cybU och
andra utskottsledare. Jag kom fram till att det varit en stor arbetsbelastning på cybUM, framförallt i
form av att jag fick ta många frågor/diskussioner att hantera och mycket minibeslut om saker och
även fick ta mycket kritik från personer som inte höll med om de beslut cybU/PR/ordf tagit. Det
konstaterades också att det bara var ett fåtal av kontona som faktiskt använts aktivt och att det
därmed kanske inte var en helt optimal kanal. Vissa utskottsledare uttryckte att det kändes svårt att
synas om man inte hade en utskottsIG/inte använde den aktivt. Det konstaterades även att corona
lär ha påverkat hur de användes men att det troligen inte gjorde superstor skillnad. Det blev under
hösten en del fel i kommunikation om utskottsIG gentemot nämnden vilket inte var bra. Dessa
baserades mycket på miss i kommunikation mellan cybU/PR/ordf. Mot slutet av året var även
cybUM21 väldigt involverad i diskussionerna och vi tog fram ett förslag om att stänga
utskottsinstagram och istället använda stories på instagram i ett försök att bevara grundsyftet.
Tankarna till denna motion togs fram på ett möte med cybUM20+21, PR20+21, viceordf20 (kanske
någon mer?). Den diskuterades även i cybU och på ett TM innan det skickades till PM8 2020. Under
december hände det väldigt många saker med utskottsIG. Många saker hände tyvärr i form av att
personer kom till mig och hade egna diskussioner, alltså många små diskussioner istället för en större
gruppdiskussion vilket var svårt att hantera snyggt och nog bidrog till att utskottsIG blev en så stor
grej. Det har även upplevts som att alla har så upprörda över allt med instagram så att det har varit
svårt att nå fram med sakliga argument för eller emot. Saker kan ha hänt i andra ordningar med
samlat (kan ha glömt delar) så var det:
-

-

mycket diskussioner i nämnden, det togs upp i breakoutrooms en gång med lite
bakgrundsinfo jag skrev ihop. Det röstades även i nämnden om att ha kvar det eller inte. Det
var en jämn omröstning men fler röstade för att ta bort det (alltså ändra konceptet till t.ex.
stories) än för att ha kvar det
motionen om att stänga utskottsIG i sin nuvarande form togs upp på PM8 och skickades på
remiss till 2021
många kom med åsikter/diskussioner direkt till mig mellan möten vilka är svåra att
sammanfatta men oftast grundade sig i tidigare diskussioner eller förberedelser för
kommande diskussioner och ledde till att alla inte fått all info/fått höra alla diskussioner

Saker som diskuterats:
-

Jämlikhet mellan utskott/favorisering av vissa utskott från Sektionsmedlemmar (visas bla i
interaktioner på inlägg och följarmängd)
Att nå ut till alla Sektionsmedlemmar
Arbetsbördan på cybU/cybUM
Huruvida kontona faktiskt skulle raderas vid årsskiftet eller andra sätt att dölja dem
Se mer i protokoll från PM (bifogat) samt NM (kan inte se de gamla protokollen)

I slutet av året avslutades alla kontona (dröjde till slutet på januari innan alla konton avslutats). Vissa
utskott tog bort sina konton helt, andra gjorde kontona privata samt tog bort alla som följde kontot
(denna lösning togs fram på ett NM). Ett oväntat problem som dök upp var att MU20 är aktivt fram
till och med februari 21 och därmed missar kontot sin stora happening med de nuvarande reglerna.
Mässansvarig 2020 valde dock att stänga kontot vid årsskiftet då hon ansåg att kontot ändå varit så
inaktivt vilket smidigt löste problemet.
Direkt efter PM8 kontaktade pHöset mig och cybUM21 och ville diskutera möjligheten för pHöset att
publicera på instagram på det sätt som föreslogs i motionen till PM8. Efter samtal med PR (kanske

fler?) så gavs en i pHöset tillgång till instagram och tillåtelse att lägga upp stories själv men inte göra
inlägg i flödet.
I nuläget (2021-01-30) sköts instagram som följer:
-

CybUM21 är inloggad på instagram och gör inlägg och stories åt utskott på samma sätt som
jonerna20 gjorde
CybUM20 är fortfarande inloggad på instagram och har hjälpt cybUM21 att göra inlägg i
egenskap av jon
Alla utskottsIG från 2020 är stängda
Ett pHös är inloggad på instagam och gör stories

Inom snar framtid lär joner21 ta över ansvaret över instagramflödet från cybUM21. I nuläget är
planen att hantera det likt som under 2020 (kan komma att ändras).

Det här funkade/var positivt enligt Ida:
-

Flödet på officiella instagram har inte haft några större problem
Stories har fungerat bra på officiella instagram
Syftet bakom utskottsinstagrams var uppskattat
Det har troligtvis totalt sett blivit fler inlägg från Ksek i år när mer ”random” inlägg har
kunnat göras på utskottsIG och i stories
Det har fungerat bra att lägga instagram ansvaret på cyberjonerna

Det här funkade inte/var negativt enligt Ida:
-

-

Att CybU skulle ha mer kontroll över kontona togs inte emot bra. Det blev en för tung
belastning på cybUM som fick ta det ansvaret samt det uppskattades inte av andra
utskottsledare att cybUM fick ett ”kontrollerande ansvar”
Vad ska få läggas upp var – svårt att skapa en definition av primär information, vilken
information ska få spridas var
Lite problem för jonerna att få inlägg från utskotten till officiella instagram, dels att få några
över huvud taget, dels att få dem i ett bra format och i tillräckligt god tid
Kommunikationen funkade inte helt mellan styret-cybU, styret-cybU-nämnden och i vissa fall
även nämnden-funktionärer vilket ledde till problem och irritation
Svårt att delegera ansvar kring utskottsIG, t.ex. få hjälp av cyberjoner
Upplevt svårt att nå ut till Sektionsmedlemmar som inte är aktiva i utskott med
utskottsinstagram
Svårt att skapa insyn/insikt i vilket arbete som görs kring instagram och utskottsinstagam
vilket försvårade förståelsen för beslut och bakgrunden till beslut/motioner
Tillslut var alla så upprörda över situationen att det var svårt att komma vidare på något
konkret sätt

“Guide för Instagram”
Mail skickat från cyberjonerna till utskottsledarna, maj 2020.

Hej!
Vi Cyberjoner har satt upp en liten guide till hur bilder kommer att publiceras på sektionens
instagram. Vi tycker att det råder lite oklarhet om vad som ska läggas upp på instagram-story
och vad som ska läggas upp i feedet, därför tänkte vi försöka göra det lite klarare.
Exempel på saker som hamnar som stories:
• Marknadsföring till event.
• “Snabb” information från utskott, aktiviteter eller sittningar som är aktuellt för
stunden.
• Information som redan ligger på facebook - Då kan vi hänvisa till det i storyn Tex “Ni
har väl inte missat (…), mer info hittar ni på K-sektionens facebooksida”.
Exempel på saker som hamnar i feedet:
• Bilder från event.
• Information som kräver större text och som inte hamnar på Facebook.
• Samarbeten (och annat roligt) med andra Sektioner/avdelningar.
Om ni vill ha bilder i feedet så får ni jättegärna kontakta photographerna! Dom hjälper gärna
till! Det får också gärna vara något gult i bilden så kommer instagramen se enhetlig och fin ut.
Om det även är otydligt vilken information som räcker att ha med på utskottets instagram och
vilken information som behöver komma ut på någon av sektionens kanaler så är här en liten
tumregel: All info som handlar om saker som ANDRA kan göra är viktig information som
behöver komma upp antingen på K-seks Instagram eller Facebook. Saker som utskotten själva
gör behöver vi inte publicera, men är kul och ett bra sätt för utskott att marknadsföra sig!. Har
ni lagt upp en rolig bild eller information på er utskottsinstagram som ni vill se K-sektionens
instagram ta del av får ni gärna skriva det till oss så kan vi hänvisa till eran bild i en story!
När ni vill lägga ut en bild eller en story så önskar vi att ni skicka det via mail till
cyberutskottet@ksek.se.
Mvh, Cyberjonerna 2020
Pennie, Sofie, Isabella och Paula

Mall för uppstart av utskottsinstagramkonton
Av: cybUM, PR, ordf
Februari 2020
Skickad med motion till PM2

Mall för uppstart av Instagramkonton
Läs § 3.2 Instagram i Riktlinje för Informationsspridning innan uppstart av utskottsinstagram.
Utskottsinstagrams är tillfälliga konton som ska tas bort innan funktionärsårets slut. Det innebär att
kontot inte ska gå i arv till nästa verksamhetsårs utskott.
Utskottsinstagrams får endast startas upp i samråd med Cyberutskottet som i sin tur för diskussionen
med Styrelsen.
Utskottskontot ska inte vara den primära informationskällan. All viktig info ska finnas tillgänglig på
en av sektionens huvudkanaler.
Definition av primär information: Primär information är all info som ger fakta om ett utskotts
verksamhet som är nödvändig för att kunna deltaga. Denna information får finnas på
utskottsinstagramen efter det att den publicerats i en officiell kanal. Det får även inte ges ut
kompletterande information enbart på utskottsinstagramen.
Påminnelser av event får publiceras på utskottsinstagramen så länge den inte innehåller
kompletterande information. Utskottsinstagramen får länka till event. Länkar får finnas till formulär
som inte har ett begränsat antal svar/platser.
Sponsrade inlägg ska i första hand inte erbjudas till företag. Samtala med Cybermästare och
Näringslivsansvarig om det önskas.
Kontonamn: Instagramens namn bör tydligt visa utskott- och sektionstillhörighet. Det bör följa:
utskott/år_Ksek.
Exempel: cybU20_Ksek.
Biografin: Biografin bör kort beskriva utskottet. Det ska tydligt framgå vem som ansvarar för kontot
samt kontaktuppgifter till denne. Det ska finnas tydlig information om hur man går tillväga för att få
en bild borttagen. Alla bilder som begärs borttagna ska tas bort snarast möjliga.
Exempel: Cyberutskottet är ansvariga för sektionens digitala närvaro. Ansvarig för kontot är [namn
utskottsledare]. Vill du ha en bild borttagen? Kontakta [namn utskottsledare] på cybu@ksek.se
Fetmarkerat namn: ovanför biografin bör det fetmarkerade namnet innehålla utskottets namn, år och
K-sektionen inom TLTH.
Exempel: CybU 2020, K-sektionen inom TLTH
Profilbild: Profilbilden får inte vara samma som på den officiella instagramen @ksektionentlth eller
Nollningskontot.
Syfte: Varför startar ni kontot? Detta ska anges till Cybermästaren vid uppstart för att alla startade
konton ska vara genomtänka.

Beskrivning av kontot: Vad ska ni publicera på kontot? Detta ska anges till Cybermästaren vid
uppstart för att alla startade konton ska vara genomtänka.
Ansvar: Utskottsledaren är alltid ansvarig för kontot.
Tillgång: Vem har tillgång till kontot? Antingen att de kan lösenordet eller att de är inloggade.
Utskottsledaren bestämmer vilka personer i utskottet som får ha tillgång och därmed kan göra inlägg
och reagera på andra inlägg. Cybermästaren ska få information om vilka som har tillgång för att få en
översiktsbild av hur kontot används.
Utskottet får själv välja hur mycket man vill skriva på engelska. Det är ok att hålla sig till svenska då
det finns en ”översätt” funktion på Instagram. All information på @ksektionentlth ska finnas på både
svenska och engelska.
Information som ska ges till Cybermästaren vid uppstart: Kontonamn, biografi, fetmarkerat namn,
syfte med kontot, beskrivning av kontot, inloggningsuppgifter samt vilka som har tillgång.
Cybermästaren ger vidare inloggningsuppgifterna till Ordförande samt meddelar denne att ett konto
aktiverats.
Utskottsinstagramen får inte följa privatpersoner utanför utskottet för att göra instagram likvärdigt för
alla. Utskottsinstagramen får inte använda sig av Stories eller livesändning då det är tidsbegränsat
innehåll.
I det fall att förändringar sker under året, t.ex. lösenord, vem som har tillgång till kontot, så ska det
anges till cybermästaren snarast.
Glöm inte bort att använda sektionens officiella instagram konto! Cyberjonerna ansvarar för
publicering där. Inlägg (bild, text på svenska och engelska) skickas oredigerade till
cyberutskottet@ksek.se 24 h innan önskad publicering. På @ksektionentlth kan man även få
publicerat stories med kortare varsel. Till inlägg önskas vältagna bilder, detta behövs inte till stories.

Vidare reglering av utskottsinstagrams
Av: cybUM, PR, ordf
Mars 2020

•

•

•

•

•

•

länkar i beskrivningen: det är ok att ha tillfälliga länkar i beskrivningen i taget, detta
om det är en länk kopplat till ett event eller tillfällig händelse såsom ett formulär. Detta
för att instagramens syfte inte är att marknadsföra utan att visa upp sin verksamhet
spons på utskottsinstagram: ska ej erbjudas/genomföras, detta för att
instagraminlägg på sektionens officiella sida kostar 1500 kr och det är inte snyggt att
låta företag göra reklam för andra priser på andra ställen. Även om det skulle
erbjudas för samma pris så är det något som ger Cybermästare och
Näringslivsansvarig mer jobb att kontrollera och ska därför inte erbjudas. Om man vill
ändå kunna erbjuda instagram inlägg när man söker spons ska det tas via NU och
göras på sektionens officiella instagram
def av primär info: primär info är all info som ger fakta om ett utskotts verksamhet
som alla sektionsmedlemmar ska ha tillgång till för att följa policyn för likabehandling.
Till exempel: info om event och anmälningsformulär. Detta ska alla ha tillgång till för
att ha en inkluderande miljö på sektionen. Denna info får finnas på
utskottsinstagramen i det fall att den är publicerad efter att infon givits ut i en officiell
kanal. Det får även inte ges ut komplementerande information enbart på
utskottsinstagramen.
stories: Nej. All info ska vara spårbar och för att ge mindre arbete för Cybermästaren
ska detta inte användas. Det kommer börja användas på sektionens officiella
instagram, beroende på hur resultatet blir av det ska kan stories kanske godkännas
av nästa års cybermästare och ordförande
Tagga företag i bilder (tex escape house och tillståndsenheten): är ok - men kom ihåg
att det faktiskt också är reklam för ett företag och därmed inte ska göras i överdrivna
mängder
marknadsföring av event på sin utskottsinstagram (när infon även finns publicerad på
andra sidor): syftet när utskottsinstagram röstades igenom var att visa vad man gör
med sin verksamhet och inte använda det som marknadsföring. Detta är en fin
balansgång som kommer variera från år till år beroende på Cybermsätaren/PRansvar och Ordförandes åsikter. I år gäller: (event ett utskott ska ha får anges med
datum, tid och plats samt en hänvisning till mer info på facebook/officiell kanal?)

[FYLLS I AV SEKRETERAREN: vilket möte behandlas motionen på. ]
Bilaga X[FYLLS I AV SEKRETERAREN] (1)

Motion angående ändring i Riktlinjer för
Informationsspridning
PM 8 2019
Sammanfattning
Intresset för sociala medier ökar ständigt. Motionärerna vill därför ändra i Riktlinjer för
Informationsspridning och tillåta utskott att skapa och driva egna Instagramkonton som är kopplade
till Sektionen. Dessa förändringar träder i kraft inför verksamhetsåret 2020.
Bakgrund
Under våren 2019 har det funnits en stor vilja inom utskottet pHøset att engagera Sektionen i sitt
arbete och dela med sig av uppdateringar kring den stundande Nollningen, i vilken många
sektionsmedlemmar var projektfunktionärer. Trots viljan att ge Sektionen mer inblick i sitt arbete har
genomförandet av detta visat sig vara svårt på grund av brist på rätt kanaler. pHøset är ett utskott
som redan i många sammanhang syns mer än andra, något som utskottet i år inte ville uppmuntra
genom att vara överrepresenterade på Sektionens Instagramsida. Motionärerna anser att denna bör
ge en bred och varierad bild av Sektionens verksamhet och att det bör vara var och ens aktiva beslut
att få fler uppdateringar från specifika utskott.
Oron kring huruvida utskotts möjlighet att skapa egna Instagramkonton kommer leda till splittrad
informationsspridning och dra trafik från Sektionens kanaler har diskuterat. Detta är något som
Motionärerna i största möjliga utsträckning vill undvika. Därför ingår även i motionen att alla
utskottskonton som skapas även ska avslutas innan funktionärsårets slut. Motionärernas förhoppning
är att detta kommer innebära att endast utskott där intresse finns för att driva och uppdatera sitt
Instagramkonto kommer att skapa ett. Det förhindrar även att det skulle finnas en mängd
Instagramkonton kopplade till Sektionen som inte används. Inga utskottskonton, som maximalt
kommer att finnas under ett verksamhetsår, kommer för övrigt att kunna konkurrera med Sektionens
gällande mängd följare eller genomslagsförmåga. Sektionens Instagramkonto kommer fortfarande
alltid vara att föredra då utskott vill nå många människor.
I ljuset av Sektionens nya utskott CybUs införande kommer ansvaret över Sektionens sociala medier
att vara mer uttalat. Denna positiva utveckling leder till att Sektionens Instagramkonto nu kommer
att hanteras av funktionärer vars specifika ansvar och intresse är sociala medier. Detta möjliggör för
utskottet att föra kontot i vald riktning och utveckla dess utformning och professionalitet. Sektionens
Instagramkonto kommer då att fortsätta uppdateras och öka sin mängd följare även om vissa utskott
övergår till att även göra inlägg på sina egna.
Införandet av CybU öppnar även upp möjligheten att delegera ansvar gällande kontroll av det material
som publiceras av konton kopplade till Sektionen, för att avlasta Ordförande som idag valts att göra
detta. Likt hur utskott tidigare använt Sektionens kanaler bör de även följa de riktlinjer och policys
som finns, såsom Riktlinje för Informationsspridning och Policy för Likabehandling. Om dessa
riktlinjer inte skulle följas bör ett beslut tas om lämpliga åtgärder, ett ansvar som känns naturligt att
ålägga en Cybermästare. För att ge CybU en överblick över vilka konton som finns och för att starta
ett naturligt samarbete bör även uppstarten av nya Instagramkonton ske i samråd med Cyberutskottet.

[FYLLS I AV SEKRETERAREN: vilket möte behandlas motionen på. ]
Bilaga X[FYLLS I AV SEKRETERAREN] (1)

Slutligen vill Motionärerna trycka på att denna motion inte förpliktigar utskott att skapa egna
Instagramkonton för att marknadsföra sig eller synas utan kommer endast att möjliggöra det för de
utskott där viljan att driva egna konton finns. Instagram kommer inte på något sätt ersätta övriga
informationskanaler utan är endast ett sätt för utskott att dela med sig av sin verksamhet och sin
funktionärsglädje.
Intresset för sociala medier ökar ständigt. Motionärerna anser därför det vara tidsenligt att ge utskott
större ansvarsfrihet att hantera sociala medier officiellt kopplade till Sektionen.

Yrkande

Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
(1) att i Riktlinjer för Informationsspridning ändra § 3:2 Instagram, lägga till den

gulmarkerade texten:
Sektionen har ett officiellt Instagramkonto, @ksektionentlth. Sektionens utskott får
skapa egna Instagramkonton kopplade till Sektionen om intresse finns. Uppstart av
dessa bör ske i samråd med Cyberutskottet och användning måste ske i enlighet med
Sektionens riktlinjer. Utskotts Instagramkonton bör ej användas för primär
informationsspridning utan som ett komplement till befintliga kanaler.
Utskotts Instagramkonton är temporära, utskott som startar Instagramkonton
förbinder sig att även avsluta dem innan funktionärsårets slut. Alla konton ska
vara öppna och lämpligt namngivna så att utskottstillhörighet tydligt framgår. Alla
inlägg bör förmedla en representativ bild av Sektionens verksamhet och
värderingar.

(2) att i Riktlinjer för Informationsspridning ändra § 7 Lösenord, stryka den överstrukna

och lägga till den gulmarkerade texten:
Informationsmästaren ansvarar för att hålla reda på lösenorden till Sektionens Sociala
medier samt hemsidan. Utskottledare ansvarar för att hålla reda på lösenordet till
utskottets eventuella Instagramkonto. Även Ordförande ska i egenskap av ansvarig
utgivare ha tillgång till alla lösenord. Informationsmästaren ska se till att alla lösenord
ändras direkt i början av verksamhetsåret, samt att de som ska ha tillgång till
lösenorden får det. Om obehöriga får tillgång till lösenorden ansvarar
Informationsmästaren för att dessa byts omgående.

________________________________
Gabrielle Johansson, pHøs
Lund, 1 december 2019

[FYLLS I AV SEKRETERAREN: vilket möte behandlas motionen på. ]
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________________________________
Linnea Gustafsson, ØverpHos
Lund, 1 december 2019

________________________________
Ida Söderberg, Cybermästare 2020
Lund, 1 december 2019

________________________________
Bella Nielsen, Jubileumsgeneral & pHøs 2018
Lund, 1 december 2019

_________________________________
Sofie Liljewall, ØverpHøs 2020
Lund, 1 december 2019

Protokollmöte 8
Protokoll (5)

.

det i Riktlinjen eftersom det då skapar mer flexibilitet för
de som sköter gruppen.
Mötet valde att bifalla motionen.
Svante Herrlin lämnade mötet klockan
18.11.
§ 17.

Motion angående Uppdatering av
Riktlinje för Informationsspridning
(Bilaga 6)
Föredragare: Gabrielle Johansson

Gabrielle Johansson föredrog motionen enligt bilaga 6.
Sofie Ekelund frågade hur det är tänkt när det i första attsatsen skrivs att Sektionen har ett officiellt
Instagramkonto, och vad det kommer innebära för de
andra kontona som inte är officiella på samma sätt.
Gabrielle Johansson svarade att det eventuellt är ordvalet
som man kan reagera på. Hon tillade att de andra kontona
kommer vara kopplade till Sektionen men att det tydligt
ska framgå vilket utskottet som driver kontot. Sofie
Ekelund frågade om det kommer stå att utskottet är inom
K-sektionen. Gabrielle Johansson svarade att det ska stå
på kontot.
Hanna Sjöman frågade om motionärerna har kollat något
på hur M-sektionen har gjort på sin Instagram där de
använder sig utav händelser som kan sparas. Hon tillade
att man eventuellt skulle kunna testa något liknande på Ksektionens Instagram. Gabrielle Johansson svarade att
som hon har förstått det används det mer för event som
anordnas vilket är en kul idé. Hon tillade att tanken med
denna motion dock är att utskotten ska kunna dela med
sig utav sin verksamhet enklare och att de inte ska behöva
gå via Cyberutskottet eller utskottsledaren. Hon tillade att
det också ger en chans till att få känna ett större ansvar
med förslaget i motionen.
Bella Nielsen sade att på M-sektionen har man även
tillåtelse till att ha egna utskottskonton och att det är
precis som Gabrielle Johansson sade att händelserna mer
är till för evenemang och inte för utskotten.
Tova Lindh sade att som ansvarig utgivare kan det kännas
lite jobbigt med GDPR och att det redan känns lite
problematiskt med Sektionens konto. Hon tillade att även
ett foto kan räknas som en personuppgift och hon frågade
om det finns någon tanke till hur man ska göra så alla vet
vart man vänder sig om man vill att en bild tas bort.
Gabrielle Johansson svarade att det nog kan delegeras till
Cyberutskottet och att det inte känns som att ansvarig
utgivare ska behöva ha ansvar för sociala medier. Hon
tillade att det kan stå i biografin hur man ska gå till väga
om man vill få ett foto nedtaget eller liknande.
David Bergman frågade om tanken är att viktig
information fortfarande ska spridas på det officiella kontot
så att inget missas, och om det mest kommer vara rolig
information på utskottens konton. Gabrielle Johansson
svarade att utskottens konton inte ska ersätta befintliga
kanaler utan att information om evenemang och liknande
ska ske via Sektionens officiella konto. Hon tillade att ett
Instagramkonto som endast finns 12 månader troligen inte
kommer få samma genomslag som det officiella kontot,
alltså bör information finnas på båda kontona.

____ ____ ____ ____
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Protokollmöte 8
Protokoll (6)
Sofie Liljewall sade att angående att använda händelser så
tappar man det interaktiva då man inte kan lägga en
kommentar eller gilla på samma sätt. Hon tillade att det
inom pHøsen är tradition att man följer och kommenterar
varandras konton vilket man tappar om det endast är
händelser.
Tage Rosenqvist frågade om Instagram har någon
funktion likt den som finns på Facebook där man på en
bild direkt kan rapportera om man inte gillar den. Bella
Nielsen svarade att det finns och att man då bland annat
får ange anledningen till att man inte tycker om bilden och
sen går informationen till Instagram. Ida Söderberg tillade
att den som äger kontot också får en notis om detta görs.
Sofie Liljewall ansåg att man inte brukar lägga ut bilder på
folk utan att fråga. Sofie Ekelund sade att det sker ganska
ofta på Sektionen. Sofie Liljewall menade att om man har
6 personer i ett utskott är troligen alla med på att det läggs
ut bilder och att man får hantera det med sunt förnuft.
Linnea Gustafsson sade att angående
informationsspridning är tanken inte att man ska behöva
följa massa utskott för att få viktig information. Hon
tillade att det mer ska vara en rolig chans för utskotten att
visa deras verksamhet.
Hanna Sjöman frågade vad skillnaden är mellan att
kommentera ett konto som privatperson jämfört med att
göra det som pHøset. Sofie Liljewall svarade att som det
ser ut idag har alla andra pHøs förutom K-sektionens en
egen Instagram. Hon tillade att man kan vara med som
privatperson också men att det kan vara kul för de andra
pHøsen att se vad som sker på K-sektionen eftersom man
har mycket att dela med sig utav. Sofie Liljewall menade
att det också kan vara roligare att få positiva kommentarer
utav andra pHøs jämfört med att få det från
privatpersoner.
Tova Lindh frågade om det angående GDPR har tänkts på
vem som ska vara ansvarig och hur det ska skötas om en
bild ska tas bort. Linnea Gustafsson svarade att
motionärerna inte tänkt på det speciellt mycket eftersom
hon själv under året som utskottsledare inte har upplevt
det som ett problem för det officiella kontot. Hon tillade
att det inte känns som något som borde vara hindrande
för att starta kontona men att det borde tänkas över mer.
Stephanie Laurent-Hedlund ansåg att bakgrunden i
motionen är väldigt relevant men att det är mycket som
inte tas med i att-satserna, exempelvis konsekvenserna om
det inte sköts. Hon frågade om motionärerna har några
tankar kring detta. Gabrielle Johansson svarade att mycket
kändes relevant för Cyberutskottet och att de inte visste
hur mycket de ville åligga Cyberutskottet i frågan. Linnea
Gustafsson svarade att det känns som att Styrelsen 2020
och Cyberutskottet 2020 borde sätta sig ned tillsammans
och bestämma hur det ska skötas.
Gabrielle Johansson frågade vart man ska rikta sig i
dagsläget om man vill ta ned en bild. Hon ansåg att det
inte framkommer så bra på Sektionens Instagram som det

____ ____ ____ ____
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är i dagsläget då det på kontot endast står Sektionens
namn och hemsida. Tova Lindh svarade att det är precis
som Gabrielle Johansson nämner att det inte framkommer
bra på Sektionens Instagram och att det är därför det bör
läggas till något om det.
Gabrielle Johansson menade att det kommer bli upp till
varje utskott att skaffa ett eget konto om intresset finns
och att det inte kommer märkas om endast tre utskott
väljer att skaffa ett konto. Hon tillade att om man istället
skulle använda sig utav händelser kan det bli pressande för
utskotten att skaffa en egen händelse då det skulle se lite
konstigt ut om endast några utskott använde detta.
Sofie Liljewall ansåg att om man vill ta bort en bild från
kontot kan man alltid skicka ett direktmeddelande och att
man inte behöver göra det svårare än så.
Bella Nielsen menade att GDPR borde vara ett problem
som finns hos fler sektioner och att man kanske kan kolla
runt lite hur andra gör. Tova Lindh meddelade att det har
diskuterats på Ordförandekollegiet och där har ingen
riktigt vetat hur det ska hanteras, samt att de också
diskuterat kring att när ett Instagramkonto väl har skapats
är det svårt att stänga ned. Hon tillade att om kontona
startas upp vill hon att det ska vara ett genomtänkt beslut
så att konton inte ska behöva stängas ned under året.
Sofie Liljewall frågade om andra sektioner upplevt att
utskottskonton varit ett stort problem och i vilket
avseende. Tova Lindh svarade att det varit en del problem
med olämpliga bilder man inte vill stå bakom. Sofie
Liljewall frågade om det har påverkat verksamheten och
sponssökning. Tova Lindh svarade att de stora problemen
har exempelvis varit då folk lagt upp bilder från fester som
ägt rum på ställen man inte får festa på.
Bella Nielsen ansåg att utskott som vill lägga upp många
bilder kommer inte vilja göra alla dessa inlägg på det
officiella kontot då man inte vill ta mer plats på Sektionens
kanaler än man redan gör. Bella Nielsen menade att
utskottens konton kan användas för att ge en bättre
inblick i utskottets arbete vilket är bra för de som vill söka
till poster i framtiden. Hon tillade att det också ger en
större transparens och att de som inte är intresserade och
endast vill ha viktig information kan följa Sektionens
officiella konto.
Tova Lindh informerade att hon kommer yrka på att
ändra till att uppstarten av kontot ska ske tillsammans med
Cyberutskottet, istället för det bör ske. Hon tillade att hon
också vill lägga till att om ett utskottskonto skapas ska det
finnas med i biografin vem som är ansvarig för kontot
samt kontaktuppgifter till den ansvariga.
Bella Nielsen ansåg att Sektionen kan utvärdera och göra
om Riktlinjen igen om det skulle visa sig att olämpliga
saker läggs upp. Hon tillade att det troligen inte kommer
vara samma problem på K-sektionen eftersom det inte är
samma kultur som på andra sektioner. Bella Nielsen sade
också att hon själv upplevt att det fungerat bra med

____ ____ ____ ____

.

Protokollmöte 8
Protokoll (8)
pHaddergruppernas Instagramkonton och att det inte
finns något som tyder på att det inte skulle fungera.
David Bergman menade att man ska lite på
utskottsledarna men att det också är viktigt att ha tydliga
förväntningar och diskussioner redan i början för vad man
får lägga upp och vad som sker om det missköts. Han
tillade att han själv i egenskap av nästa års Ordförande kan
arbeta ihop något med nästa års Cybermästare så att det är
tydligt vad som gäller. Han tillade att det dock kan vara
bra att ha med något i Riktlinjen för vad som händer om
ett utskott inte sköter sig.
Oskar Andersson meddelade att om man är osäker på
något gällande GDPR kan man alltid höra av sig till
Generalsekreteraren eller Informationsansvarig på Kåren
då de båda är väldigt insatta i frågan.
Tage Rosenqvist ansåg att det är bra att en ordentlig
motion skickas in i frågan eftersom intresset länge har
funnits. Han tillade att oavsett om Ordförande kanske inte
har det fullt lagliga ansvaret så känner denne troligen ett
moraliskt ansvar för det Sektionen publicerar.
Tage Rosenqvist ansåg att en risk med att låta utskotten
starta egna Instagramkonton är att de utskott som många
vill följa mestadels kommer lägga upp saker på sina egna
konton. Han tillade att det då kanske inte blir så kul att
följa Sektionens officiella konto om det endast blir utskott
som Styrelsen som lägger upp bilder där från möten och
liknande.
Sofie Ekelund höll med Tage Rosenqvist om att
Ordförande troligen kommer känna ett moraliskt ansvar
och att det kommer öka arbetsbelastningen väldigt mycket
om denne ska ha koll på flera konton. Hon tillade att en
fördel med händelser är att det smalnar av antalet konton
att kolla igenom. Sofie Ekelund sade att hon dock skulle
vilja höra lite åsikter från nästa års Styrelse för vad de
tänker kring motionen då det trots allt är dessa som
kommer sitta på ansvaret. Sofie Ekelund sade att hon
också skulle vilja ändra i motionen på de ställen som det
står bör till att det skulle stå ska, samt att eventuellt lägga
till något om att kontot stängs ned för året om det
missköts.
David Bergman meddelade att det har diskuterats en del
kring att det kommer vara mycket att hålla koll på. Han
menade att nu när det har införts ett Cyberutskott
kommer troligen de också kunna hålla lite koll och skriva
till Ordförande om de skulle se något olämpligt. Han
tillade att på detta sätt kanske han själv inte behöver hålla
koll hela tiden. David Bergman sade att man också bör lita
på utskottsledarna och om någon sedan skulle missköta
det får man hålla lite mer noggrann koll.
Sofie Ekelund sade att som hon själv tolkat det kommer
Cyberutskottet ha ett ansvar för Instagram men inte för
alla utskottens konton. Hon tillade att det är viktigt att
vara medveten om att utskottens konton inte är något som
Cyberutskottet måste ta hand om.

____ ____ ____ ____
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Protokollmöte 8
Protokoll (9)
David Bergman sade att det då blir upp till Ordförande att
följa alla utskott och hålla kolla men att andra troligen
kommer säga till om det läggs upp något olämpligt. Han
tillade att man också skulle kunna uppdatera åliggandena
efter hur det fungerar och att det blir något som får
utvärderas efter ett tag.
Ida Söderberg sade att som Cybermästare 2020 tycker hon
själv att Cyberutskottet ska ha mer ansvar. Hon tillade att
det troligen inte kommer finnas ett intresse från alla
utskott att starta upp ett eget konto vilket kommer
innebära att det endast kommer vara några extra konton
att hålla koll på.
Stephanie Laurent-Hedlund ansåg att det är väldigt kul att
Cyberutskottet är taggade på att ta på sig mer ansvar men
att det är viktigt att det inte blir för mycket för
Cybermästaren. Hon tillade att i slutändan är det Styrelsen
som kommer stå för det som publiceras utåt och om
någon ska kontaktas och svara på frågor angående
olämpligt material så är det Ordförande. Stephanie
Laurent-Hedlund sade att detta gör att för mycket inte bör
delegeras bort och det är värt att tänka på att
Cyberutskottet ska göra mycket mer än bara fixa med
Instagram. Hon menade också att det finns en poäng med
att lägga till vad som händer om någon missköter sig då
det kommer underlätta om ett konto skulle behöva stängas
ned.
Axel Andreasson ansåg att det är en välskriven motion
och att det är bra att lägga till de åsikter som framförts
under punkten. Han tillade att i det hela stora öppnar det
upp många möjligheter för Sektionen.
Linnea Gustafsson menade att det skulle vara kul om
Cyberutskottet kunde jobba med att göra Sektionens
Instagram mer professionell, och att då lite mer roliga
inlägg kan hamna på utskottens konton. Hon tillade att det
också är bra att Styrelsen som har suttit ett år och har ett
annorlunda perspektiv lägger till sina åsikter till motionen.
Hanna Sjöman ansåg att det finns en risk att utskottens
konton konkurrerar ut det officiella kontot. Hon tillade att
exempelvis phøset 2019 på E-sektionen har fått en
tredjedel av antalet följare som är på deras officiella konto
under bara ett år.
Linnea Gustafsson menade att det inte bör kunna
konkurrera med Sektionens officiella konto eftersom
utskottens konton inte kommer användas för primär
informationsspridning.
Hanna Sjöman menade att som det ser ut idag används
inte Sektionens Instagram för konkret information utan
det brukar vara mer roliga inlägg. Hon tillade att det kan
bli ett problem om endast utskott som inte lägger ut inlägg
så ofta blir kvar på det officiella kontot.
Bella Nielsen sade att man aldrig kommer kunna styra vem
som följer vilket konto och hon ansåg att utskottens
konton inte kommer kunna ersätta Sektionens officiella.
Hon sade även att med de visioner som Cyberutskottet

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 8
Protokoll (10)

.

verkar ha så kan det officiella kontot istället växa åt ett
annat håll jämfört med utskottens konton. Bella Nielsen
ansåg att angående exemplet med E-sektionen är det
fortfarande bara en tredjedel av antalet följare som också
är på utskottets konto vilket inte är så mycket i helheten.
Sofie Ekelund ansåg att man troligen kan skippa
konkurrensen om det officiella kontot används till
informationsspridning, samt att man då kan uppmuntra
utskottsledarna till att använda det officiella kontot också.
Elias Carlsson ansåg att motionen mer är till för att gynna
alla olika utskott då det skulle kunna bli en jämnare
spridning för hur mycket man syns på det officiella
kontot. Han tillade att man troligen inte kommer avfölja
Sektionens konto bara för att man följer ett utskotts
konto.
Tova Lindh sade att den Instagram som Sektionen har nu
inte är till för informationsspridning eftersom information
även ska ut på sidor som Bonsai Campus och Facebook.
Hon tillade att den information som man vill få ut då ska
gå ut på flera kanaler vilket är viktigt att komma ihåg.
Tova Lindh meddelade att hon i sitt yrkande kommer
lägga till att Styrelsen ska få vara med och bestämma vid
uppstart av ett utskottskonto samt att kontot ska kunna
stängas ned. Hon tillade att detta är grundat i att
Ordförande lätt ska kunna veta vad som sker på
Sektionen.
Tova Lindh yrkade på
att i den första att-satsen ta bort det överstrukna och lägga
till det gulmarkerade:
Sektionen har ett officiellt Instagramkonto,
@ksektionentlth. Sektionens utskott får skapa egna
Instagramkonton kopplade till Sektionen om intresse
finns. Uppstart av dessa bör ska ske i samråd med
Styrelsen och Cyberutskottet och användning måste ske i
enlighet med Sektionens riktlinjer. Utskotts
Instagramkonton bör ej användas för primär
informationsspridning utan som ett komplement till
befintliga kanaler.
Utskotts Instagramkonton är temporära, utskott som
startar Instagramkonton förbinder sig att även avsluta dem
innan funktionärsårets slut. Alla konton ska vara öppna
och lämpligt namngivna så att utskottstillhörighet tydligt
framgår. Alla inlägg bör förmedla en representativ bild av
Sektionens verksamhet och värderingar.
Om ett utskottskonto skapas ska det i biografin
(beskrivningen av kontot) finnas vilken post som ansvarar
för kontot och kontaktuppgift till denne och hur man går
till väga om man vill ha en bild borttagen. Alla bilder som
begärs borttagna ska tas bort. Om Styrelsen eller
Cybermästaren anser att ett utskottskonto missköts ska
diskussion tas med utskottet och om Styrelsen eller
Cybermästaren så anser ska kontot stängas ner
omedelbart.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 8
Protokoll (11)

.

och
att i den andra att-satsen lägga till det gulmarkerade:
Cybermästaren ansvarar för att hålla reda på lösenorden
till Sektionens Sociala medier samt hemsidan.
Utskottledare ansvarar för att hålla reda på lösenordet till
utskottets eventuella Instagramkonto. Ordförande ska i
egenskap av ansvarig utgivare ha tillgång till alla lösenord.
För utskotts Instagramkonton ska även Cybermästaren ha
tillgång till alla lösenord. Informationsmästaren ska se till
att alla lösenord ändras direkt i början av verksamhetsåret,
samt att de som ska ha tillgång till lösenorden får det. Om
obehöriga får tillgång till lösenorden ansvarar
Cybermästaren för att dessa byts omgående.
Daniel Nilsson lämnade mötet
klockan 19.01.
Stephanie Laurent-Hedlund frågade om tanken är att bara
utskott ska kunna starta konton och inte projektgrupper.
Linnea Gustafsson svarade att som det står nu är det
endast utskott. Bella Nielsen ansåg att om detta förslag går
igenom kan det i framtiden kanske bli lättare för
projektgrupper att söka om att starta upp en Instagram.
Hon tillade att det då kommer finnas något att bygga
förslaget på.
Tage Rosenqvist ansåg att med den entusiasm som finns
hos utskottsledarna samt med de yrkanden som kommit in
så känns det väldigt bra.
Sofie Ekelund sade att om någon mer i Styrelsen 2020 har
en tanke kring motionen får de gärna säga den nu
eftersom det trots allt kommer hamna på deras år. Johan
Thorsson sade att han som Styrelseledamot i nästa års
Styrelsen tycker att de åsikter som David Bergman har
tagit upp är något han instämmer med.
Stephanie Laurent-Hedlund sade att eftersom det endast
gäller en Riktlinje kan man också ta upp frågan igen på ett
protokollmöte. Hon tillade att hon själv inte hade någon
insikt i vilket ansvar man skulle känna när man väl gått på
posten i Styrelsen.
Motionärerna jämkade sig med Tova Lindh.
Stephanie Laurent-Hedlund yrkade på

Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

att ta paus med ämnandet att återuppta
mötet efter 5 minuter.
Mötet valde att bifalla Stephanie
Laurent-Hedlunds yrkande.
Mötet ajournerades klockan 19.09.
Bella Nielsen, Felix Mattson, Emelie
Jansson, Tito Nilsson och Johan
Thorsson lämnade mötet under
pausen.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 2
Protokoll (11)
Sophie Manner lämnade mötet
klockan 18.57.

Hanna Sjöman yrkade på
att i § 4.6 i andra stycket stryka och lägga till följande:
Datorn kvitteras ut av en utskottsledare eller medlem i
Styrelsen. Datorn lånas genom att en firmatecknare
kvitterar ut datorn från styrelserummet. Detta gäller dock
inte DaVinci, Photograph, Regisseur eller
Cybermästare. Vid utlåning ska kvittenslapp för datorn
fyllas i. Lösenord till datorn fås i samband med utlåning
och står på kvittenslappen
Ida Söderberg yrkade på
att § 4.6 ändra "Datorn kan lånas i max en
vecka åt gången, men skall återlämnas så snart som
möjligt. Står ingen på tur kan datorn
lånas i ytterligare en vecka." till "Datorn skall återlämnas
så snart som möjligt. Styrelseledamot med PR-ansvar kan
kräva att datorn återlämnas."
David Bergman frågade Hanna Sjöman varför det står att
Cybermästaren slipper kvittera ut datorn. Hanna Sjöman
svarade så att Cybermästaren ska slippa behöva fylla i
kvittenslappen och kvittera ut datorn till sig själv.
Motionärerna jämkade sig med Hanna Sjömans yrkande.
Mötet valde att ta att-satserna i klump.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

§ 19.

Motion angående ändring av Riktlinje
för Informationsspridning
(Bilaga 7.1–7.2)
Föredragare: Ida Söderberg

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 7.1-7.2.
Sofie Liljewall sade att inga utskottsinstagramar, som det
ser ut nu, uppfyller kontonamnet som motionärerna
skrivit som exempel. David Bergman sade att en mall inte
är en riktlinje, även om riktlinjen refererar till mallen. Han
sade att den inte behöver inte ändras på ett Protokollmöte,
på grund av att det inte är ett styrdokument. Ida
Söderberg sade att de är mycket medvetna om detta med
kontonamn, men att en del var redan upptagna och att de
ska kolla mer på det.
Mötet valde att bifalla motionen.

§ 20.

Motion angående revidering av budget
för projektgruppen
Jubileumskommittén (Bilaga 8)
Föredragare: Emelie Wiklund och Bella
Nielsen

Emelie Wiklund föredrog motionen enligt bilaga 8.
Hanna Sjöman frågade Lisa Lindahl hur jobbigt den
föreslagna attesträtten kommer att bli för henne. Lisa
Lindahl sade att det skulle bli jobbigt men att när hon
knäckt koden kommer det gå bra.
Hanna Sjöman sade att något som kan vara värt att tänka
på är att motionärerna kan behöva göra lite jobb för att se
till att attesträtten inte överskrids men att det var en
välgenomtänkt attesträtt. Lisa Lindahl sade att tanken
också är att ha separata budgetuppföljningar för spexet,
balen med mera för att göra budgetuppföljningen enklare.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 2
(1)
Bilaga 7.1hej

Ändring av Riktlinje för
Informationsspridning
Protokollmöte 2, 2020

Bakgrund
Från och med Protokollmöte 8 2019 kan utskott på K-Sektionen starta Instagramkonton för sitt utskott,
kopplade till Sektionen. För att detta ska fungera i praktiken har ett antal regler tagits fram av Ordförande
och Cybermästaren samt en mall med exempel. Reglerna ger ett förtydligande av att utskottsledaren alltid
är ansvarig för kontot. Det ska även med ändringen alltid anges ett syfte och en beskrivning av kontot till
Cybermästaren, detta för att se till att utskottet tänker igenom hur kontot ska användas på ett bra sätt. Det
förtydligas också att Cybermästaren och Ordförande ska ha tillgång till inloggningsuppgifterna för att
kunna stänga ner kontot om så är nödvändigt. Det bestäms även att Instagramkontona inte får följa
privatpersoner utanför utskottet eller projektgruppen. Detta för att det inte ska bli selektiv marknadsföring
av kontot.
Som komplement till ändringen i riktlinjen har en mall med namnet ”Mall för uppstart av
Instagramkonton” för uppstart av utskottsinstagrams tagits fram. Detta för att sektionen ska kunna ha
enhetliga konton som är lätta att hitta. Det ska även underlätta för utskotten att starta upp sina konton.
Mallen skall finns på ksek.se, bland resterande mallar.
Då det skapas en del projekt som kan tänkas vilja ha Instagram på samma sätt som utskotten så ändras
även berörda delar till ”utskott och projektgrupper”. Samma regler kommer alltså gälla för projektgrupper
som för utskott.

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i Riktlinje för informationsspridning § 3.2 Instagram byta samtliga specifikationer av att
utskott får starta Instagram till utskott och projektgrupper.
Exempelvis; Sektionens utskott och projektgrupper får skapa egna Instagramkonton
kopplade till Sektionen om intresse finns.
att
i Riktlinje för Informationsspridning § 3.2 Instagram göra följande ändringar genom att ta
bort överstruken text och lägga till gulmarkerad text.
Utskotts och projektgruppers Instagramkonton bör får ej användas för primär
informationsspridning utan som ett komplement till befintliga kanaler. Kontot får ej heller
följa privatpersoner utanför utskottet eller projektgruppen.

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 2
(2)
Bilaga 7.1hej

Alla konton ska vara öppna och lämpligt namngivna enligt mallen ”Mall för uppstart av
Instagramkonton” så att utskottstillhörighet tydligt framgår. Mallen finns på ksek.se bland
resterande mallar.
Utskottsledare och projektledare är alltid ansvarig för kontot. Om ett nytt utskottskonto
skapas ska det i biografin (beskrivningen av kontot) finnas vilken post som ansvarar för
kontot och kontaktuppgifter till denne och hur man går till väga om man vill ha en bild
borttagen. Alla bilder som begärs borttagna ska tas bort. Kontots profilbild får ej vara
samma som på det officiella kontot @ksektionentlth eller Nollningskontot. Innan
aktiverande av kontot ska syfte med kontot och ungefär beskrivning av vad som kommer
publiceras anges till Cybermästaren. Cybermästaren ansvarar för att informera Styrelsen när
ett nytt konto aktiveras. Utskottsledaren/projektledaren är ansvarig för
inloggningsuppgifter till kontot. Cybermästaren och Ordföranden ska ha tillgång till
kontots inloggningsuppgifter samt informeras om vilka som har tillgång till kontot. Om
Styrelsen eller Cybermästaren anser att ett utskottskonto missköts ska diskussion tas med
utskottet eller projektgruppen och om Styrelsen eller Cybermästaren så anser ska kontot
stängas ner omedelbart.

_________________________________

_________________________________

Ida Söderberg, Cyberutskottet 2020

Karl Möllerberg, Styrelseledamot med PR-ansvar
2020

Lund, 19 februari 2020
Lund, 19 februari 2020

_________________________________
David Bergman, Ordförande 2020
Lund, 19 februari 2020

____ ____ ____ ____

[FYLLS I AV SEKRETERAREN: vilket möte behandlas
motionen på. ]
Bilaga X[FYLLS I AV SEKRETERAREN] (1)

Motion angående avslutande av
utskottsinstagram
Protokollmöte 8, 2020

Sammanfattning
Cybermästaren 2020 samt 2021 vill efter utvärdering av utskottsinstagrams stänga ner konceptet i
den form det är idag.
Bakgrund
Under 2020 testades konceptet utskottsinstagrams där alla utskott (och projektgrupper) fick
möjligheten att starta egna Instagramkonton kopplade till Sektionen. Detta har nu utvärderats av
sittande och pågående Cybermästare och lett fram till konstaterandet att de inte riktigt fungerar
som man hoppats på. Det har lett till stor arbetsbörda för Cybermästaren och det har varit svårt
att avgöra vad som får och inte får läggas ut på dessa konton. Det har även motverkat
Cyberutskottets försök att skapa en mer samlad informationsspridning. Syftet bakom
utskottsinstagrams är dock något som vill behållas (att det ska vara lättare för utskott att visa upp
sin verksamhet) och därmed har förslag tagits fram på att använda sig mer av Stories på
Sektionens officiella Instagram. Detta har diskuterats med Ordförande 2021 och Styrelseledamot
med PR-ansvar 2020 och 2021 och ses som ett bra alternativ till utskottsinstagram. För att gå
vidare med detta stryks allt gällande utskottsinstagrams i Riktlinje för informationsspridning.
Konton som är uppstartade under 2020 ska fortfarande stängas ner under 2020 enligt de liggande
riktlinjerna.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären/motionärerna
att

i Riktlinje för informationsspridning paragraf §3:2 ta bort det överstrukna

Sektionen har ett officiellt Instagramkonto, @ksektionentlth. Sektionens utskott och
projektgrupper får skapa egna Instagramkonton kopplade till Sektionen om intresse finns.
Uppstart av dessa ska ske i samråd med Styrelsen och Cyberutskottet och användning måste ske i
enlighet med Sektionens riktlinjer. Utskotts och projektgruppers Instagramkonton får ej användas
för primär informationsspridning utan som ett komplement till befintliga kanaler. Kontot får ej
heller följa privatpersoner utanför utskottet eller projektgruppen. Utskotts och projektgruppers
Instagramkonton är temporära, utskott som startar Instagramkonton förbinder sig att även
avsluta dem innan funktionärsårets slut. Alla konton ska vara öppna och lämpligt namngivna
enligt mallen ”Mall för uppstart av Instagramkonton” så att tillhörighet tydligt framgår. Mallen
finns på ksektionen.se bland resterande mallar. Alla inlägg bör förmedla en representativ bild av
Sektionens verksamhet och värderingar. Utskottsledare och Projektorer är alltid ansvarig för

____ ____ ____ ____

[FYLLS I AV SEKRETERAREN: vilket möte behandlas
motionen på. ]
Bilaga X[FYLLS I AV SEKRETERAREN] (2)

kontot. Om ett nytt konto skapas ska det i biografin (beskrivningen av kontot) finnas
kontaktuppgifter till denne och hur man går till väga om man vill ha en bild borttagen. Alla bilder
som begärs borttagna ska tas bort. Kontots profilbild får ej vara samma som på det officiella
kontot @ksektionentlth eller Nollningskontot. Innan aktiverande av kontot ska syfte med kontot
och ungefär beskrivning av vad som kommer publiceras anges till Cybermästaren. Cybermästaren
ansvarar för att informera Styrelsen när ett nytt konto aktiveras. Utskottsledare och Projektorer är
ansvarig a för inloggningsuppgifter till kontot. Cybermästaren och Ordföranden ska ha tillgång
till kontots inloggningsuppgifter samt informeras om vilka som har tillgång till kontot. Om
Styrelsen eller Cybermästaren anser att ett konto missköts ska diskussion tas med utskottet eller
projektgruppen och om Styrelsen eller Cybermästaren så anser ska 6 kontot stängas ner
omedelbart.
att

i Riktlinje för informationsspridning paragraf §7 stryka

För utskotts Instagramkonton ska även Cybermästaren ha tillgång till alla lösenord.
att
alla befintliga utskottsinstagramkonton ska följa riktlinjen som den varit fram till
PM8 och tas bort vid årsslutet 2020.

_________________________________

_________________________________

Ida Söderberg, Cybermästare 2020

Agnes Boberg, Cybermästare 2021

Lund, 4 december 2020

Lund, 4 december 2020

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 8
Protokoll (4)

.
Föredragare: André Nordin
§ 20.

Information angående inköp av hylla
till phørrådet (Bilaga 10)
Föredragare: Lucas Carlsson

Lucas Carlsson föredrog informationspunkten enligt
bilaga 10.

§ 21.

Information angående inköp av
bokhylla till Gallien (Bilaga 11)
Föredragare: Lucas Carlsson

Lucas Carlsson föredrog informationspunkten enligt
bilaga 11.

§ 22.

Utvärdering av projektgrupp för
Jubileumsspexets funktionärer
(Bilaga 12)
Föredragare: Gabrielle Johansson och Adam
Jacobsson Trönndal

Gabrielle Johansson föredrog informationspunkten enligt
bilaga 12.

§ 23.

Genomgång av Valberedningens
statistik
(Bilaga 13.1–13.2)
Föredragare: Arvid Norberg

Arvid Norberg föredrog informationspunkten enligt bilaga
13.1–13.2.

Herman Andersson och Edvin
Lycknets anlände till mötet klockan
18.16.
Mötet valde att adjungera Herman
Andersson och Edvin Lycknets
med närvaro-, yttrande-, och
yrkanderätt.
§ 24.

Motion angående avslut av
projektgruppen Dam- & Herrsittning
(Bilaga 14)
Föredragare: Karolina E. Torfgård och Erik
Fajersson

Johan Thorsson föredrog motionen enligt bilaga 14.
Mötet valde att bifalla motionen.

Gabrielle Johansson lämnade mötet
klockan 18.18.
§ 25.

Motion angående ändring av Riktlinje
för Arkivering (Bilaga 15)
Föredragare: Ida Söderberg och Adam
Jacobsson Trönndal

Ida Söderberg och Adam Jacobsson Trönndal föredrog
motionen enligt bilaga 15.
Alma Fahlén Hammar meddelade att hon tyckte att Ida
Söderberg och Adam Jacobsson Trönndal gjort ett
superjobb med arkivet i år och att de är jätteduktiga.
Mötet valde att bifalla motionen.

§ 26.

Motion angående utskottsinstagrams
(Bilaga 16)
Föredragare: Ida Söderberg och Agnes
Boberg

Ida Söderberg föredrog motionen enligt bilaga 16.
Lisa Lindahl frågade om motionärerna stämt av vad
kommande Nämnd tycker om motionen. Ida Söderberg
sade att hon trodde att ämnet skulle tas upp på
Nämndmöte 0 men att det skett en miss i
kommunikationen och att därför ingen mer än att
Cybermästaren nästa år är inblandad.
David Bergman frågade hur fördelningen av arbetstimmar
sett ut. Ida Söderberg sade att hon inte vet hur många
timmar som lagts men att de dels bestått i att starta
kontona och mycket i att försöka hitta en väg framåt
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angående vad som är okej och inte okej att publicera och
vad som är primär information och inte.
Arvid Norberg sade att han tänkte att arbetet i uppstarten
bestått mycket av att uppdatera riktlinjer och liknande och
att det arbetet kanske är gjort nu. Ida Söderberg svarade
att ett visst arbete är gjort, som vissa kanske inte är nöjda
med, och att hon därför inte tror att arbetsbördan
kommer att minska eftersom riktlinjerna behöver ändras
igen.

Erik Fajersson anlände till mötet
klockan 18.26.

Lina El Manira frågade hur arbetsbördan varit fördelad
och om Cybermästaren skött allt eller om arbetet hade
kunnat delas upp. Ida Söderberg svarade att utskottet hade
en diskussion angående att blanda in jonerna men kom
fram till att det ska vara ansvariga för Sektionens
Instagram. Hon sade att utskottet skulle kunna samarbeta
med Styrelsen men att det inte gjorts i år.

Erik Fajersson lämnade sedan mötet
under diskussionen klockan 18.31.
Karl Möllerberg sade att han varit med i diskussionen och
även diskuterat med årets Nämnd. Han sade att de tyckte
att det fanns ett syfte med att centralisera instagrammen.
Han sade att han personligen ser ett värde i att centralisera
instagrammen för att allt innehåll annars försvinner vid
årsskiftet och att det finns en lösning som går ut på att
man utnyttjar stories-funktionen på Sektionens Instagram.
Karl Möllerberg sade även att alla inte var överens och att
det därför finns ett värde i att skjuta upp beslutet då
sittande Styrelse inte har ansvar för frågan nästa år. Han
sade även att det är trevligt för nästa års Nämnd att inte ha
frågetecken när de går på nästa år.
Sara Magnusson sade att hon tycker att det är viktigt att
beakta det Ida Söderberg sagt, att det varit tufft för henne
under året. Hon sade att hon inte håller med om att
beslutet borde läggas på nästa Nämnd. Hon menade att
det kommer att finnas så mycket annat och att det kan
vara svårt för dem att fatta ett beslut som speglar hur de
kommer att känna resten av året. Hon tillade att nästa års
Nämnd kan skriva en motion om det är något som de vill
ändra.
Frida Knutsson sade att alla andra sektioner klarar av att
ha Instagram för sina utskott det och frågade varför inte
K-sektionen skulle kunna ha det på liknande sätt. Hon
sade att det tunga arbetet kanske ligger i
arbetsfördelningen och att det också är bra att blanda in
Nämnden 2021. Hon sade att hon tycker att det är bra
med centralisering men att egna utskottsinstagrams ger en
bra inblick i utskottens arbete. Hon tillade att motionen
lägger vikt vid negativa aspekter men att det kanske ska
utvärderas positivt också.
Arvid Norberg sade att han håller med Frida Knutsson.
Han sade att pHøset 2018 krigade om att få använda
Instagram på ett liknande sätt men att förslaget blev
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nedskjutet och att viljan att utskotten ska få ha någon
kanal utåt funnits länge. Han sade att han köper
resonemanget att allt inte fungerat med arbetsfördelningen
men att utskottsinstagrams bara funnits ett år och att man
inte borde ge upp förtidigt.
David Bergman sade att han tyckte att det var tråkigt att
Ida Söderberg känt att hon haft mycket att göra och att
det hade varit bra om det kommit fram tidigare. David
Bergman sade att han också tittat på alla inlägg för att
godkänna dem och att han hade varit helt okej med att ta
över ansvaret helt. Han sade att det finns mycket som kan
omarbetas och att arbetet hade kunnat läggas på Styrelsen.
Han sade även att han tycker att det hade varit bra att
skjuta upp beslut i frågan till nästkommande
protokollmöte så att ett hållbart upplägg hittas.
Adam Jacobsson Trönndal sade att det inte bara är
utskottsinstagrams som är nytt för i år. Han sade att
mycket arbete lagts på Cybermästaren men att ett år inte är
nog tid för att ge upp en idé och menade att den kan
utvecklas istället för att avvecklas.
Casper Nisula sade att han vill analysera vad nästa års
Nämnd vill göra innan han tar ett beslut om frågan och att
frågan istället handlar om hur arbetsfördelningen ska se ut
om det är såpass många som vill ha utskottsinstagrams.
Han tillade att han också skulle vilja skicka motionen på
remiss till Protokollmöte 1.
Agnes Boberg sade, som tillträdande Cybermästare och
nämndmedlem, att tanken inte är att ge upp
utskottsinstagrams men att de inte fungerat och att
motionärerna vill testa ett annat sätt. Hon sade att det inte
betyder att motionärerna vill ta bort utskottens möjlighet
att visa upp sig. Agnes Boberg sade även att den
huvudsakliga arbetsbördan inte så ligger så mycket i att
starta upp instagramsen men att det blir många frågor
angående vilka inlägg som ät okej och om det rör sig om
primär information eller inte. Hon sade att det är hon som
behöver sköta det nästa år och att hon inte ser hur jonerna
ska kunna hjälpa mästaren. Hon sade också, angående att
centralisera informationsspridningen, att det idag kan vara
svårt att hitta var information finns. Hon sade att hon
pratat med de som inte varit funktionärer i år och att
klyftan mellan funktionärer och icke-funktionärer inte är
på grund av utskottsinstagrams men att de inte visste att
de fanns och att många av instagramsen inte har så mycket
inlägg.
Lucas Werner sade att han inte direkt ser hur
utskottsinstagrammen kan fungera särskilt bra just för att
det, som Ida Söderberg sagt, lett till mycket arbete för
Cybermästaren. Han sade att det diskuterats varför
utskottsinstagrams inte skulle kunna fungera på Ksektionen och att faktum är att det inte har fungerat
särskilt bra. Lucas Werner sade att exempelvis han själv
inte haft kolla på det som hänt på Sektionen och att han
inte hade en drivkraft att hitta instagramsen. Han sade
också att han såg att inga inlägg lades upp på den officiella
sidan. Han tillade att utskotten ska ges möjlighet att visa
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upp sin verksamhet men inte med instagramkonton och
att de går emot att centralisera informationen.
Ida Söderberg sade att det är stor skillnad hur Instagram
sköts på olika sektioner och att vissa har kontona
kopplade som K-sektionens pHaddergruppskonton. Hon
sade att hon vill förtydliga att detta inte är att ge upp men
att informationsspridningen just nu inte fungerar på
många plan och att det inte är bra att ha fler konton som
sprider informationen mer och gör att man måste leta
mer. Hon sade att motionärerna såklart vill att Nämnden
och Styrelsen 2021 involveras men att det också är viktigt
att det tas ett beslut om detta. Hon sade att det skulle
skapa förvirring angående uppstart av instagramkonton
och vem som är ansvarig nästa år om motionen skickas på
remiss och att det kan undvikas om ett beslut fattas idag.
Josefin Nordqvist sade att hon håller med motionärerna
och sade att en centralisering verkligen skulle hjälpa
mindre utskott att visa vad de gör. Hon sade att det finns
mindre utskott som inte känt att de velat skapa en
instagram och att det genom en centralisering blir lättare
att hitta och att hon gillar tanken på stories.
Sofia Fureby sade att hon tycker att utskottsinstagrams
varit bra i år och att det inte behöver utesluta att utskotten
använder Sektionens egna instagram också. Hon sade att
det är tråkigt att Ida Söderberg haft mycket att göra och
att det borde ses över vilka som ska ha ansvar. Sofia
Fureby sade att utskottsledarna blir dumförklarade och
själva kan få avgöra vad som är lämpliga inlägg.
Wilmer Lindelöw sade att han vill se positivt på en
centralisering men att detta kommer med nackdelar som
att icke-essentiella inlägg som ger karaktär till utskott
försvinner. Han sade att utskott ska kunna använda
Sektionens konto också och att det är stor skillnad på
information och att visa upp sin verksamhet. Wilmer
Lindelöw sade även att det är bra att lägga ansvar på
utskottsledare och ställde sig kritisk mot story-funktionen
då det blir plottrigt när man sparat många stories och
behöver klicka fram till den senaste storyn. Han tillade att
han håller med Ida Söderberg om att arbetsbördan inte
varit rättvis och måste omarbetas.
Johanna Leth sade att frågan diskuterats med årets Nämnd
och att hon tycker att det är jätteviktigt att det diskuteras
med nästa års Nämnd. Hon sade att hon tycker att
arbetsbördan inte varit schysst i år och att det finns en
tydlig kompromiss; att motionen bifalles men sedan tas
upp i Nämnden så att en motion kan skrivas tillsammans.
Felix Mattsson sade att hans erfarenhet av
utskottsinstagrams är att han tyckt att det varit roligt och
att det är något som utskotten 2021 kommer att uppskatta.
Han sade att det är bra att se över arbetsfördelningen och
att ansvar kanske ska läggas på utskottsledaren. Han sade
att motionen skulle kunna remitteras så att alla som är
med på Protokollmöte 1 kan vara med och fatta ett beslut
då.

____ ____ ____ ____
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Emma Roos sade att hon ska sitta i Nämnden nästa år och
att beslutet idag kommer att drabba den nya Nämnden.
Hon sade att det är viktigt att se att instagramsen inte
fungerat i år och att hitta en lösning. Hon sade att inte tror
att stories är en superbra lösning för att det gör det jobbigt
att hitta det man söker och navigera.
Agnes Boberg sade att hon höll med Johanna Leth. Hon
sade att en remittering kommer att innebära att utskott vill
starta instagrams efter jul och att det hade varit bra med
ett tydligt beslut. Hon sade att utskottsledare är sunda men
att arbetsbördan ligger i otydligheten vad som är okej eller
inte och att det hade kunnat minska om den centrala
instagrammen används. Hon sade att hon annars inte ser
att arbetsbördan kommer att minska. Agnes Boberg sade
att den insparade arbetstiden skulle kunna läggas på annat
som exempelvis Sektionens YouTube, LinkedIn,
hemsidan eller K-wikin.
Lina El Manira sade att problemen har identifierats och att
det då är jättebra att inte ge upp utan informera nästa års
Nämnd och sätta upp tydliga riktlinjer istället. Hon sade
att många i den nya Nämnden är inställda på och har
många planer för instagramsen. Hon sade att de utskott
som inte har instagrams inte nödvändigtvis inte syns. Hon
föreslog att de utskotten kan få tillgång till sektionskontot
och få posta i stories och att det finns bättre lösningar än
att ta bort utskottsinstagrams.

Johan Hallbeck yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet valde att dra streck i
debatten.

Karl Möllerberg frågade hur mycket arbetsbördan hade
minskat om utskottsinstagrams går i arv och att mycket av
anledningen till att de ska raderas varje år väl är på grund
av GDPR. Ida Söderberg sade att anledningen inte är på
grund av GDPR, utan för att utskottsintagrams inte ska bli
en officiell kanal för information, vilket togs upp när
motionen skrevs till Protokollmöte 8 2019.

Lisa Lindahl sade att det känns som att många är för
instagrams och att det därför är tråkigt att slopa det. Hon
sade att ett förslag är att ha både stories och
utstkottsinstagrams och att allt då ändå kan samlas på det
officiella sektionskontot. Hon sade att om man tycker att
det är för mycket jobb så kan inloggningsuppgifterna ges
så att utskottsledarna kan ”regramma”.
Sofia Bengtsson sade att hon håller med Lisa Lindahl.
Hon sade att det finns möjlighet att göra alla parter nöjda
och att Styrelsen och Nämnden skulle kunna ha ett möte
som endast handlar om detta. Hon sade att utskottsledare
kanske främsta ska vända sig till sin kontaktperson i
Styrelsen om det fortfarande kommer många frågor till
Cybermästaren.
Ida Söderberg sade att hon hör och ser varför flera tycker
att motionen ska avslås eller skickas på remiss. Hon sade
att syftet är att återfå kontroll över
informationsspridningen och att hon tycker att motionen
ska godkännas för att det ger tydlighet i vad som gäller
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tillsvidare och för att den ska kunna bearbetas i lugn och
ro. Hon sade att frågan kanske inte är utredd till
Protokollmöte 1. Hon sade även att ökat ansvar till
utskottsledare kan vara ett alternativ men att de haft det i
år och att det trots detta inte fungerat optimalt.
Sofie Liljewall sade att hon tycker att diskussionen missar
den centrala poängen. Hon sade att Cybermästarens
arbetsbörda såklart är ett problem och att det finns driv att
ta ansvar för egna konton. Hon sade att det största
problemet är att det finns en favorisering bland utskott till
Sexmästeriet, Styrelsen och pHøsets fördel. Sofie Liljewall
sade att det är fint att centralisera informationsspridningen
men att det viktigaste är att alla utskott ska få synas lika
mycket och att det är lättare att lägga upp bilder från en
sittning än när CEQer censureras. Hon sade också att hon
tyckt det varit kul att driva en instagram i år men att man
måste ta ett steg tillbaka och se vad syftet är; att pHøset
ska kunna lägga upp bilder eller är det för att alla utskott
ska kunna ses utåt lika mycket. Hon sade att den aspekten
borde tas upp mer om motionen skickas på. Hon tillade
att ett utskotts glädje inte är mer värt än trivsel på
Sektionen.
David Bergman sade att han tycker att det varit en bra
diskussion och att nya aspekter och framförallt sätt frågan
kan lösas på så att det blir bra för alla lyfts. Han sade att
det är bra att alla som blir påverkade får säga vad de tycker
och tänker och att det inte känns rätt att ta detta beslut till
nästa år.
David Bergman yrkade på
att remittera motionen till Protokollmöte 1 2021.

Johan Thorsson yrkade på att
ajournera mötet i 10 minuter.

Mötet valde att remittera motionen till
Protokollmöte 1 2021.

Mötet valde att bifalla Johan
Thorssons yrkande.
Mötet ajournerades klockan 19.21.
Emelie Jansson lämnade mötet
klockan 19.22.
Mötet återupptogs klockan 19.31.
§ 27.

Utvärdering av Verksamhetsplaner
och budgetar
a. Styrelsen (Bilaga 17.1)
c. Alumniutskottet (Bilaga 17.2)
d. Ceremoniutskottet (Bilaga 17.3)
e. Cyberutskottet (Bilaga 17.4)
f. Idrottsutskottet (Bilaga 17.5)

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 1
Bilaga 17 (1)

Rapport från Styrelsen
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Sedan början på året har styrelsen börjat arbeta med att boka in protokollmöten samt
vårterminsmötet och planerat inför dessa. Vi har jobbat vidare med stadigvarande och det går
framåt. Vi har fått en ny husprefekt och börjat knyta kontakten med honom. Dessutom har vi
försökt knyta band med W-sektionen samt andra K- och B-sektioner runt om i Sverige. Vi har
jobbat med att sätta en budget samt svarat på en hel del frågor angående verksamheten under
corona. Förutom detta har vi börjat ha återkommande möten två gånger i veckan som vi ska ha
hela året igenom.

Ordförandekollegiet
Ordförandekollegiet har haft ett möte sedan årsstarten där vi diskuterade hur vi ska arbeta under
året. Framförallt gällde mötet organisatoriska frågor och vilka informationskanaler som skall
användas till vad.
Vice Ordförandekollegiet
Har inte haft några möten

_________________________________
Casper Nisula, Ordförande 2021
Lund, 12 januari 2021

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 1
Bilaga 17 (2)

Rapport från Alumniutskottet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet:
-

Sedan tillträde fram till motionsstopp för PM1 har utskottet diskuterat hur
Verksamhetsåret 2021 kan komma att se ut och en preliminär Verksamhetsplan &
Budget har tagits fram.

-

F-sektionen vill starta upp Alumniverksamhet och har hört av sig till Alumnikontakterna
och Mentorskapskontakterna för information. Möte är bokat till 16/2.

-

Kontaktat TLTH Alumniförening om att uppdatera sin länk till K-sektionens Alumnisida på hemsidan.

-

Börjat fundera på innehåll till Alumni-sidan på K-sektionens hemsida.

-

Presenterat oss i Alumni facebook-gruppen.

_________________________________
Emma Håkansson, Alumnimästare 2021
Lund, 12 februari 2021

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 1
Bilaga 17 (3)

Rapport från Ceremoniutskottet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Utskottet har haft två möten där vi har diskuterat uppstart samt hur vi vill hantera allt arbete som
ligger över från förra året. Vi har även pratat en hel del om ekonomi och hur det ska lösas med
alla de medaljer utskottet måste tillverka och alla brickor/band som kommer gå åt, och
Ceremonimästaren har pratat en del med sittande Kassör och Styrelseledamot med Event-ansvar.
Utskottet har planer på att skicka ut medaljer med brev om detta är möjligt logistiskt och
ekonomiskt, men det är något som fortfarande undersöks, det finns även planer på att åka runt
Lund själva och ha utdelningsplatser utomhus, men med nuvarande restriktioner har det lagts på
is tillfälligt.
Vi har även tagit fram tre nya medaljer som vi tycker är väldigt bra och som utökar möjligheten
för både funktionärer och icke-aktiva att få medaljer.
Utskottet har planer på att äta middag ihop och inventera alla utskottets saker, beställa hem de
nya ordensbanden och brickorna, samt ha en workshop för att tillverka medaljer och släp.
Förutom det ska utskottet lägga ut instagraminlägg för att marknadsföra nomineringsformulären
som ligger på hemsidan, samt förklara vad förtjänstmedaljerna innebär och när de bör nomineras
för.

Kollegiet
Det finns för tillfället inget som liknar ett medaljkollegie, dock finns det planer på att undersöka
intresset för att starta ett.

_________________________________
Sara Magnusson, Ceremonimästare 2021
Lund, 13 februari 2021

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 1
Bilaga 17 (4)

Rapport från Cyberutskottet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Cyberutskottet har kommit igång med sin verksamhet och börjat planera det kommande året.
Mer specifikt har de olika posterna börjat med lite olika saker. Webmasters har jobbat med
KULA-hemsidan. Photographerna har planerat och bokat datum för funktionärsfotograferingen.
Jonerna har tagit över Instagram och börjat jobba med K-wiki. Hemsidan har även flyttats under
årsskiftet.
Kollegiet
Inbokat ett första möte med Informationskollegiet den 25 februari.

_________________________________
Agnes Boberg, Cybermästare 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 1
Bilaga 17 (5)

Rapport från Idrottsmästare
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Idrottsutskottet har kommit igång med arbetet inför året och har bestämt att ha lunchmöten på
zoom varje tisdag. Budgeten är klar och utskottet har påbörjat verksamhetsplanen. Idrottsutskottet
har även haft möte med Magnus Andrén från Gerdahallen om framtida samarbeten och att hyra
lokal för att hålla egna träningspass. Eftersom ett betalt pass förra året blev inställt på grund av
Covid-19 finns ett innestående Potpurripass som ska hållas i år. Idrottsutskottet har bestämt att ha
löpning och fyspass på onsdagar klockan 18.00 som är anpassat efter restriktionerna. Det skickas
ut ett anmälningsformulär varje vecka som hittas i kalendern på ksektionen.se där
sektionsmedlemmar kan anmäla sig så att antalet inte överskrider 8 personer. Annika Silva kommer
hålla i måndagsyoga på zoom klockan 20.00. Återkommande event har skapats för både
löpning/fys och yogan på facebook. Idrottsutskottet har även börjat planera inför att hålla i
frisbeegolf och hur det kan göras på ett säkert sätt. För att genomföra eventet behöver sektionen
köpa in fler frisbees och vi har börjat kolla på kostnader för detta. Med förhoppningen att läget i
världen blir bättre framåt sommaren och under höstterminen har vi planerat för ett flertal event
som vi vill hålla som till exempel klättring, simträning, fotboll racketsporter samt aktiviteter under
nollningen. Idrottsutskottet har valt att behålla förra årets logga men har ändrat så att det står 2021.
Kollegiet
Idrottsmästaren har inte hört något från kollegiet ännu.

_________________________________
Elsa Ernestål, Idrottsmästare 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 1
Bilaga 17 (6)

Rapport från Informationsutskottet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Informationsutskottet har kommit igång med verksamheten, och det fungerar bra. Vi har börjat
arbeta med det första numret av Druiden, och har planerat att ha släppet den 5/3. Orbitalen
kommer ut på måndag-förmiddagar och vi har stående lunchmöten på tisdagar. Vi har
tillsammans lagt upp en plan för året och satt upp olika mål som vi vill nå. Slutligen har vi även
börjat planeringen inför K-sektionens årsbok som vi har som mål att göra i år. Vi har hittat ett
tryckeri som vill arbeta med oss, och vi befinner oss just nu i ett tidigt stadium där vi med
tryckeriets hjälp utformar en teknisk och ekonomisk plan för årsboken för att se om projektet är
genomförbart.

Kollegiet
Vi har inte träffats med kollegiet ännu, men vi har ett möte inplanerat den 25/2.

_________________________________
Ida Ekenberg, Informationsmästare 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från Kafémästeriet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Kafémästeriet har inte kunnat öppna verksamheten på grund av nedstängningen av Gallien.
Utskottet har däremot haft ett uppstartsmöte och två vanliga möten där fokus legat på
introduktion och att planera för en utökning av verksamheten under året. Beslut har tagits om att
löpande under året jobba för en utökning av både sortimentet och öppettider, vilket kommer
kräva en hel del planering. Vi har skickat in en hälsning till Orbitalen och planerar för att träffas
utomhus när det blir lite varmare. Ansvarsområden har tillsatts för de joner som önskar ta mer
ansvar.

_________________________________
Emma Roos, Kafémästare 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från Kommando Gul
Protokollmöte 1 2021

Utskottet
Kommando Gul har startat upp sin verksamhet genom att planera event som vi planerar att hålla
under året. Vi har redan hunnit genomföra den årliga rosförsäljningen där utskottet i år sålde
vykort med en gul ros som motiv. Försäljningen blev lyckad då 61 stycken vykort såldes och har
nu skickats ut till sina mottagare. Delar av utskottet har även genomfört en målning av
Telephonkiosken då sjøn sjøn nu har haft is på sig. I vår budget har vi planerat för att fortsätta
med fika under tentaperioderna men vi anser att det inte verkar troligt att genomföra detta under
kommande tentaperiod och vi överväger då alternativ. På tisdag den 16/2 ska vi ha ett möte där
vi ska försöka planera för en eventuell fysisk kick-off då detta ännu inte blivit av.
Kollegiet
Aktivitetskollegiet hade sitt första möte den 8/2 där det vi planerade för hur kårgemensamma
event kan hållas i dessa tider. Flera sektioners aktivitetsutskott anordnar någon form av löpning
eller styrkepass och det beslutades att undersöka möjligheterna att se hur detta skulle kunna
göras gemensamt på kårnivå. Typer av detta som diskuterades var löpning för välgörenhet, att
kåren gemensamt skulle gå exempelvis över Atlanten eller följa hela kårens löpning och viss detta
på kårens hemsida. Nyssnämnda har meddelats till Idrottsutskottet. Det diskuterades även om att
genomföra kårgemensamma (digitala) mingelkvällar, cook-alongs, tävlingar och spelturneringar.
Nästa möte är planerat till den 24/2.

_________________________________
Björn Abrahamsson, Kommando Gul mästare 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____

Protokollmöte 1
Bilaga 17 (9)

Rapport från Mässutskottet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
MU21 har sedan den 20 januari haft lunchmöten en gång per vecka. Under dessa möten har vi
bland annat delat in oss i olika arbetsområden, där var grupp fokuserar på olika arbetsuppgifter,
till exempel event, logistik & PR. Vi har även fastställt ett tema för KULA22 och är nu igång
med att arbeta på ett digitalt event för vårt temasläpp. Utöver detta ägnar vi också åt och
klarlägga vår verksamhetsplan, samt olika kortsiktiga mål enbart för utskottet. Vi håller även på
att arbeta med vilka miljöpolicyers som vi vill arbeta utefter. Detta kan vara exempelvis att alla
engångsartiklar som används på våra event ska vara märkta som ‘biodegradable’ eller gjorda från
återvunnet material. I dagsläget planlägger vi även så smått vilka företag som vi vill börja
kontakta. Utöver detta har vi också spånat på vilka samarbeten som vi skulle kunna ha med
andra utskott inom k-sektionen. Slutligen, så är vi också igång med att utforma
utvärderingsformuläret för KULA21 och ett frågeformulär till KULA22.

_________________________________
Sarah Wolfe, Mässansvarig 2021
Lund, 14 månad 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från Näringslivsutskottet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Näringslivsutskottet har främst fokuserat på att fastställa mål och visioner för verksamhetsåret,
samt att fördela ansvarsområden inom utskottet. En studiecirkel är upprättad. I skrivande stund
väntar Näringslivsutskottet fortfarande på slutgiltigt besked angående huvudsponsoravtalet med
Akzo Nobel, men vid PM1 torde ett svar ha kommit. Näringslivsutskottet planerar att börja
kontakta företag i större skala nu och sätta igång den vanliga verksamheten. Näringslivsutskottet
har även planerat att ha en kickoff i form av ett mindre samkväm utomhus i syfte att stärka
sammanhållningen.

Kollegiet
Inget har ännu hänt i Näringslivskollegiet.

_________________________________
Axel Sundström, Näringslivsansvarig 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från pHøset
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Vi började med att ses lite grann innan jul där vi förutom lärde känna varandra också höll en
workshop om hur vi ska arbeta tillsammans i utskottet i år. Innan jul delade vi även upp
arbetsområden och började så smått lägga upp arbetet. Över jullovet fortsatte vi med att fokusera
på att lära känna varandra över zoom men också att börja arbete med arbetsområdena.
Efter jul jobbade alla med sina områden individuellt fram tills tentorna var över men vi hade ett
lunch- och ett kvällsmöte per vecka. Efter tentorna började vi ordentligt arbeta inför
pHadderinformationen och pHaddervalet. Vi bestämde även temat för nästa nollning här. Vi har
dessutom hållit i pHadderinformationen och öppnat formulär. Vi har haft individuella samtal
och haft en workshop om pHaddervalprocessen. I skrivande stund har vi även gått halva a-cert
och när ni läser detta kommer vi ha gått hela.
Vi har dessutom alla varit hos Yvonne och mätt oss.
Vi har ett lunchmöte och ett kvällsmöte per vecka, resterande tid arbetar man individuellt eller
två och två i sina arbetsområden.
Vi har dessutom filmat och börjat klippa till Tema-släpp.
Kollegiet
Vi hade överlämniningsmöte innan jul för att sen inte ha något mer till efter tentorna. Sedan Lp.3
har vi haft ett möte i veckan. Alla möten har skett via Zoom.

_________________________________
Adam Jacobsson Trönndal, ØverpHøs 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från Prylmästeriet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Vi har börjat ta fram arbetsuppgifter som går att göra utföra under Corona och smått påbörjat
vissa av dem. Arbetsuppgifter som exempelvis kolla på ny merch, vårstädning/inventering, ta
fram merch på hemsidan, hoppborgen och slutligen bygga hyllplan i förråden. Vi har haft
möten och mestadels gått igenom information samt tagit reda på den för att sedan kunna få
arbete gjort.
Kollegiet
Det finns inget.

Nils Johnsson, Prylmästare 2021
Lund, 14 februari 2021
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Rapport från Sexmästeriet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Från verksamhetsårets start har vi jobbat främst visionärt genom olika typer av workshops där vi
delat upp utskottet i tre delar och träffats fysiskt. Samma grupper har även fått ansvara för olika
förberedelser inför Sexmästeriets temasläpp.
Kollegiet
Sexmästarkollegiet har haft sitt första möte (på distans) där fokus mest var på att får ett ansikte
på varandra, etablera formalia kring mötesförfarande och upplägg inför året.

_________________________________
Felix Mattsson, Sexmästare, 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från Pubverksamheten
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Året började med uppstartsaktiviteter och allmän ploj, och sedan dess har Pubverksamheten
jobbat med strukturer och arbetssätt för hur pubar ska göras framöver. Alkoholutbildningar har
börjat och stadigt har bitarna för att faktiskt komma igång med verksamheten fallit på plats. Vid
det här laget återstår bara att lösa tillståndet och [[sjukdomen-who-must-not-be-named]].
Utskottsstatus: Dag 43 av år 2021, Puben är fortfarande inte ett riktigt utskott.

Kollegiet
Pubmästaren har blivit medlem av sexkollegiet, och även där har mötesstruktur och så vidare
lagts upp och kommunikationskanaler startade.

_________________________________
André Nordin, Pubmästare 2021
Lund, februari 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från Skyddsutskottet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Skyddsutskottet har sedan terminsstarten haft lunchmöten varje vecka, och utöver detta ett
längre brainstormingmöte samt ett antal grillträffar. Framför allt har fokus legat på att diskutera
vad vi vill göra under året; vad som kan tas vidare från förra året såväl som nya idéer och tankar.
Vi har även arbetat med att sammanställa en guide med syftet att hjälpa utskotten formulera
miljömål till sina verksamhetsplaner, som är tänkt att skickas ut till Nämnden i god tid innan
PM2.

Kollegiet
Likabehandlingskollegiet har haft uppstart, och Studerandeskyddsombud med
Likabehandlingsansvar har varit på utbildning för förebyggande av sexuella trakasserier. I
kollegiet har man diskuterat bl.a. stödresurser och hur systemet för dessa skulle kunna förbättras.

_________________________________
Elsa Blomskog, Skyddsmästare 2021
Lund, 12 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från Studiemästeriet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Vi har haft en allmän uppstartsperiod, planerat lite vad vi vill göra i år och skrivit ihop en budget
utifrån det och vad vi tror kan vara rimligt utifrån ett Coronaperspektiv. Vi har tillsammans med
SrBK planerat en pluggkväll som ska hållas på zoom i samband med workshopen om
studieteknik.
Kollegiet
Inte direkt något som rör Studiemästeriet i SrX.
Världsmästarkollegiet har under 2021 hittills haft två möten. Dessa har främst belyst ämnen som
hur vi världsmästare har och kan komma i kontakt med de internationella studenterna vilket har
varit uppskattat av många. Kollegiet har även planerat en spelkväll online för de internationella
studenterna. Denna ska äga rum den 24:e februari där olika spel med låg ribba ska spelas med
syfte att lära känna varandra.

_________________________________
Sofia Fureby, Styrelseledamot med utbildningsansvar 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från Studierådet
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Studierådet har fixat kursombud i de flesta kurser som går just nu samt skickat ut
halvtidsutvärderingar. Utskottet har även behandlat några studentärenden samt diskuterat sätt att
få fler personer att vilja bli studentrepresentanter i olika sammanhang. CEQ:er från lp2 har
censurerats. Studierådet har även fixat studentrepresentanter till specialiseringsgrupper, och
jobbat med diverse frågor som rör Bunnshög.
Kollegiet
SrBK har tillsammans med SrW, SrD, SrW och SrF planerat en workshop i studieteknik
tillsammans med studieverkstaden. Det har även diskuterats hur lång tid inför tentorna
studenterna har rätt att få information om utförandet av dem samt hur resultaten ska visas för
studenterna. Den nya rättighetslistan (fullständig med alla undantag) har ÄNTLIGEN kommit
och ska tryckas.

_________________________________
Lina El Manira, Studierådsordförande 2021
Lund, 14 februari 2021

____ ____ ____ ____
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Rapport från Valberedningen
Protokollmöte 1, 2021

Utskottet
Valberedningen har haft två möten. Ett uppstartsmöte, med övergripande information om
verksamheten och det kommande året. På det andra mötet var det fokus på att diskutera frågor
rörande valprocessen. Vi har läst igenom alla styrdokument rörande vår verksamhet. Somliga
inom utskottet har även börjat valbereda den vakanta posten Studiemästare inför PM1. Utöver
detta har vi även haft en mindre kick-off där vi spelade spel tillsammans online.

Kollegiet
Ingen aktivitet i kollegiet.

_________________________________
Lina Näslund, Valberedningens Ordförande 2021
Lund, 12 februari 2021

____ ____ ____ ____
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Inom Teknologkåren vid LTH

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 8
Punkt

Vad beslutades?

1.

Utredning av frågan om
utskottsinstagrams som togs upp
på Protokollmöte 8 2020,
angående Riktlinje för
Informationsspridning
§3:2 Instagram.

När beslutades
det?
Protokollmöte 8
2020

Vem/vilka uppdrogs
att utföra beslutet?
Styrelsen 2021 i
samråd med Nämnden
2021

När ska det
rapporteras?
Senast på Styrelsens
tredje protokollmöte
2021
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Motion angående uppdatering av
Riktlinje för Krishantering
Protokollmöte 1, 2021

Sammanfattning
Då vi har bytt styrelse samt husprefekt behöver vi ändra uppgifterna som finns i riktlinjen för att
den ska stämma överens med verkligheten. Dessutom föreslås några redaktionella ändringar för
att riktlinjen skall stämma överens med vilket det är.
Bakgrund
Ny Ordförande, Casper Nisula, och ny Vice Ordförande, Henrik Östberg, har gått på sina poster
och skall därför läggas in i riktlinjen. Håkan Hansson är inte längre tillförordnad prefekt utan
denna post har tillfallit Martin Hedström och därför tycks det lämpligt att lägga till honom i
riktlinjen eftersom han jobbar nära sektionsstyrelsen.
Året är nu 2021 och därför bör §7 Kontaktuppgifter 2020 ändras till §7 Kontaktuppgifter 2021
(Något som dessutom inte stämmer överens med innehållsförteckningen där det står §7
Kontaktuppgifter 2019).
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
I Riktlinjen för Krishantering under §7 Kontaktuppgifter 2020 lägga till det
gulmarkerade och ta bort det överstrukna enligt nedan:
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§7 Kontaktuppgifter 20201
Namn

Funktion

Mail

Telefon

David Bergman
Casper Nisula

Ordförande

ordf@ksek.se

073 742 55 89
076 213 09 55

Casper Nisula
Henrik Östberg

Vice Ordförande

viceordf@ksek.se

076 213 09 55
070 518 18 67

Martin Hedström

Husprefekt

martin.hedstrom@biotek.lu
.se

070 558 53 11

Håkan Hansson

Administrativ chef

hakan.hansson@kilu.lu.se

046 222 93 05

Sophie Manner

Inspector &
Studierektor

sophie.manner@chem.lu.se

+46 46 222 83 63

Informationsdisken

Informationsdisk

information@kc.lu.se

046-222 83 49

Securitas

Väktare

Mikael Ahlgren

Drifttekniker

mikael.ahlgren@akademisk
ahus.se

Hans Häger

Drifttekniker

hans.hager@akademiskahus 046-31 14 55
.se

_________________________________
Casper Nisula, Ordförande 2021
Lund, 2021-02-15

046-222 07 00
046-31 14 53

