Vårterminsmöte 2021
Protokoll (1)

.

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens Vårterminsmöte. Mötet ägde rum klockan 17.15 – 20:35 tisdagen
den 30 mars 2021 över Zoom
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

TFMÖ

Talman Björn Abrahamsson förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens Vårterminsmöte 2021 öppnat
klockan 17:15.

§ 2.

Tid och sätt

Kallelsen kom ut 4 mars. Handlingarna kom ut den 25
mars.
Mötet valde att godkänna tid och sätt.

§ 3.

Närvaro och adjungeringar

Närvaro och adjungeringar enligt bilaga 23.1 och 23.2.
Mötet valde att adjungera Axel Carlsson med yrkande
och yttranderätt.
Mötet valde att lägga till listan med närvarande.

§ 4.

Justering

Lina Näslund och Casper Nisula kandiderade till justerare.

a. Val av tvenne justerare

Mötet valde Lina Näslund och Casper Nisula till
justerare.

b. Datum för justering

Mötet skall vara justerat den 13 april.

§ 5.

Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 6.

Fastställande av dagordning

Daniel Nilsson informerade om lite fel i dagordningen och
yrkade på
att flytta punkt 15 b till 16 d och ändra ordningen därefter.
att lägga till fem motionssvar från Styrelsen som bilaga
12.2, 13.2, 14.2, 15.2 samt 22.2.
Mötet valde att godkänna Daniel Nilssons yrkanden.
Mötet valde att bifalla den framvaskade
dagordningen.

§ 7.

Föregående protokoll (Bilaga 1)

Björn Abrahamsson föredrog protokollet från Sektionens
andra Höstterminsmöte 2020 enligt bilaga 1.
Mötet valde att lägga föregående mötets protokoll till
handlingarna.
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§ 8.

Rapporter
a. Rapport från Styrelsen 2020
angående arbetet med stadigvarande
(Bilaga 2)

Casper Nisula presenterade rapporten enligt bilaga 2.

§ 9.

Verksamhetsberättelse 2020 (Bilaga 3)

David Bergman presenterade verksamhetsberättelsen
enligt bilaga 3.

§ 10.

Bokslut 2020 (Bilaga 4)

Lisa Lindahl presenterade Bokslutet enligt bilaga 4.

§ 11.

Revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2020 samt
ansvarsfrihet för Styrelsen 2020
(Bilaga 5)
Föredragare: Arvid Lillängen och Viktor
Halldén

Arvid Lillängen presenterade revisorsberättelsen enligt
bilaga 5.

§ 12.

Resultatdisposition (Bilaga 6)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindal föredrog informationspunkten enligt bilaga 6.

§ 13.

Avsägelser

Inga avsägelser inkom.

§ 14.

Valärenden. (Bilaga 7)

Sektionen har nu stadigvarande tillstånd!

Mötet valde att bevilja ansvarsfrihet för Styrelsen 2020
under verksamhetsåret 2020.

a. Valberedningen informerar

Lina Näslund informerade om de poster som just nu är
vakanta samt att inga kandidater är nominerade inför
mötet.

b. Beslut om valförfarande

Björn Abrahamsson yrkade på
att följa Policy för funktionärsval och hålla
diskussionstiden obegränsad.
Mötet valde att bifalla Björn Abrahamssons yrkande.

c. Val av projektfunktionären NKKansvarig

Inga kandidaturer inkom.

d. Val av funktionärer till
arbetsgruppen K på Science Village

Johan Hallbeck informerade om hur det går till med
arbetsgruppen.
Inga kandidaturer inkom.

e. Val av övriga funktionärer

Kathleen Nguyen kandiderade till Journalist.
Sorosh Ziarati kandiderade till Journalist.
Daria Martynova kandiderade till Regisseur.
Alma Ahlberg kandiderade till Pryljon.
Lovisa Björn kandiderade till Studerandeksyddsombud
med likabehandlingsansvar.
Mötet valde Kathleen Nguyen och Sorosh Ziarati till
Journalister, Daria Martynova till Regisseur, Alma
Ahlberg till Pryljon och Lovisa Björn till
Studerandeskyddsombud med
likabehandlingsansvar.
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§ 15.

Propositioner
a. Proposition angående reviderad
rambudget för Kemi- och
Biotekniksektionen, Verksamhetsåret
2021 (Bilaga 8)
Föredragare: Felix Cederberg

Felix Cederberg föredrog propositionen enligt bilaga 8.

b. Proposition om ekonomisk
vårstädning (Bilaga 9)
Föredragare: Felix Cederberg

Felix Cederberg föredrog propositionen enligt bilaga 9.

c. Proposition för att införa Policy för
förvaltning av Sektionens
kapitaltillgångar (Bilaga 10.1 samt
10.2)
Föredragare: Felix Cederberg

Felix Cederberg föredrog propositionen enligt bilaga 10.1

Mötet valde att bifalla propositionen.

Mötet valde att bifalla propositionen.

Ida Söderberg yrkade på
att lägga till i beslutsuppföljningen att denna Policy ska
arbetas med till HT1 och redovisas av Styrelsen 2021 på
det sista Protokollmötet.
Styrelsen ansåg att det lät som en bra idé.
Det diskuterades även om vilka fonder som ingår i Policyn
samt begränsning på investeringar per år.
Mötet valde att bifalla Ida Söderbergs yrkande.
Mötet valde att bifalla den framvaskade
propositionen.

d. Proposition angående tillägg av
Vice Ordförande till Policy för
Testamenten (Bilaga 11)
Föredragare: Henrik Östberg
§ 16

Henrik Östberg föredrog propositionen enligt bilaga 11.
Mötet valde att bifalla propositionen.

Motioner
a. Motion angående inköp av dekor
och glas för festverksamhet (Bilaga
12.1 samt 12.2)
Föredragare: André Nordin

André Nordin föredrog motionen enligt bilaga 12.1.
Styrelsen föredrog sitt motionssvar enligt bilaga 12.2.
André Nordin jämkade sig med Styrelsens yrkande.
Antalet glas diskuterades och åsikten att 50 glas var för
många lyftes. Detta bemöttes med att 50 glas kan vara ett
tak och att alla 50 inte borde köpas in direkt.
André Nordin sade att ca. 20 – 30 glas inledningsvis skulle
köpas in och att det skulle kontrolleras ifall det får plats
med fler.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

b. Motion angående inköp av
arbetarkläder (Bilaga 13.1 samt 13.2)
Föredragare: André Nordin

André Nordin föredrog motionen enligt bilaga 13.1.
Styrelsen föredrog sitt motionssvar enligt bilaga 13.2.
André Nordin jämkade sig med Styrelsens yrkande.
Johanna Leth undrade hur designen kommer att se ut.
André Nordin svarade att den kommer vara enkel och
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syftet blir då att den kommer kunna användas i många
sammanhang samt att extra tröjor kommer köpas in för att
lösa eventuella problem med storlek.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.
c. Motion angående inköp av frisbees
(Bilaga 14.1 samt 14.2)
Föredragare: Ida Linn Silfors och Elsa
Ernestål

Elsa Ernestål föredrog motionen enligt bilaga 14.1.
Styrelsen föredrog sitt motionssvar enligt bilaga 14.2.
Frida Knutsson undrade ifall man kan köpa in frisbees
tillsammans med andra sektioner. Elsa Ernestål svarade att
det inte varit möten med Idrottskollegiet och att det
därför inte undersökts samt att tanken var att de ska
användas under nollningen med.
Det diskuterades att motionärerna efter inköp ska meddela
andra sektioner om att K-sektionen har frisbees och att
det finns möjlighet att låna dem.
Mötet valde att bifalla motionen.

d. Motion angående uppstart av
Pubmästeriet (Bilaga 22.1 samt 22.2)
Föredragare: Johanna Leth, André Nordin
och Felix Mattsson

Johanna Leth föredrog motionen enligt bilaga 22.1.
Styrelsen föredrog sitt motionssvar enligt bilaga 22.2.
Mötet valde att bifalla motionen till första läsningen.

e. Motion angående förändring av
antalet ledamöter i SrBK (Bilaga 15.1
samt 15.2)
Föredragare: Sofia Fureby och Lina el
Manira

Sofia Fureby föredrog motionen enligt bilaga 15.1.
Styrelsen föredrog sitt motionssvar enligt bilaga 15.2.
Det diskuterades när beslutet skulle börja gälla och
motionärerna svarade att det är tänkt att det ka börja gälla
till valet under HT2 i höst.
Casper Nisula tilläggsyrkade på
att ändringen i SrBK skall träda i kraft 2022.
Motionärerna jämkade sig med Casper Nisulas yrkande.
Diskussion fördes där medlemmar ställde sig positiva till
motionen.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.

f. Motion angående ändring av namn
på funktionärsposterna
”Kommandomästare” &
”Kommandojon” (Bilaga 16)
Föredragare: Wilmer Lindelöw, Henrik
Östberg och Björn Abrahamsson

Wilmer Lindelöw föredrog motionen enligt bilaga 16.
Björn Abrahamsson meddelade att Kommando Gul ställer
sig positiva till förändringen.
Alma Fahlén Hammar yrkade på
att "Kommandomästare" ändras till
"Kommandogulmästare" i samtliga styrdokument där
detta omnämns,
att ”Kommandojon” ändras till ”Kommandoguljon” i
samtliga styrdokument där detta omnämns
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att "Kommando Gol" ändras till "Kommando Gul" i
Policy för Testamenen §4:7 Kommando Gol
Motionärerna jämkade sig med Alma Fahlén Hammars
yrkanden.
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.
g. Motion angående ändring av datum
för Kalibreringsphest (Bilaga 17)
Föredragare: Johanna Leth och Felix
Mattsson

Johanna Leth föredrog motionen enligt bilaga 17.

h. Motion angående ändring av
åligganden för Kafémästeriet (Bilaga
18)
Föredragare: Casper Nisula

Casper Nisula föredrog motionen enligt bilaga 18.

Mötet valde att bifalla motionen.

Emma Roos ändringsyrkade på
att lägga till det gulmarkerade i motionen enligt:
Kafémästeriet ansvarar för att samordna städning av
Gallien inklusive köket och har befogenhet att tilldela
sektionens samtliga utskott och funktionärer
städuppgifter. God kontakt med dessa förordas för att
städningen skall fungera bra. Köket ska storstädas minst
två gånger om året tillsammans med de utskott som
regelbundet använder det.
Diskussion fördes angående ifall ansvaret verkligen skulle
läggas på Kafémästeriet. Det påpekades att syftet med
motionen är att Kafémästeriet ska delegera ut ansvaret.
Emma Roos lyfte att det är otydligt vem som ansvarar för
vilken städning. Josefin Nordbeck tillade att det kan vara
jobbigt att vara den person som måste se till att någonting
genomförs och menade att Styrelsen borde ha det
ansvaret. Johanna Leth menade att städschema och dylikt
borde ligga på Styrelsen.
Svante Herrlin yrkade på
att avslå motionen
Diskussion fördes angående att motionen borde avslås
eftersom mer diskussion borde föras angående frågan,
exempelvis i utskotten och i Nämnden.
Emma Roos drog tillbaka sitt yrkande.
Casper Nisula jämkade dig med Svante Herrlins yrkande
Mötet valde att avslå motionen.

i. Motion angående ändring av vem
som ansöker om serveringstillstånd
(Bilaga 19)
Föredragare: Johanna Leth, Felix Mattsson
och Henrik Östberg

Johanna Leth föredrog motionen enligt bilaga 19.
Mötet valde att bifalla motionen.
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j. Motion angående ändring av
Reglementets definition av Nämnden
(Bilaga 20)
Föredragare: Alma Fahlén Hammar och
Daniel Nilsson

Alma Fahlén Hammar föredrog motionen enligt bilaga 20.

§ 17.

Övriga frågor

Inga övriga frågor inkomna.

§ 18.

Beslutsuppföljning (Bilaga 21)

Mötet valde att godkänna ändringar av
beslutsuppföljningen

§ 19.

Nästa Sektionsmöte

Nästa Sektionsmöte är förmodligen HT1 som är väldigt
preliminärt satt till första läsperioden i höst.

§ 20.

TFMA

Talman Björn Abrahamsson förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens Vårterminsmöte avslutat klockan
20:35.

Medlemmarna ställde sig positiva till motionen.
Mötet valde att bifalla motionen.

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Björn Abrahamsson
Talman

Daniel Nilsson
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Casper Nisula
Justerare

Lina Näslund
Justerare
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola

Kemi- och Biotekniksektionens andra Höstterminsmöte 2020.
Mötet ägde rum klockan 17.15 onsdagen och torsdagen den 25–26 november 2020 digitalt via Zoom.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§1.

TFMÖ

Talman Kajsa Wahlgren förklarade Kemi- och
Biotekniksektionens andra Höstterminsmöte 2020
öppnat klockan 17.38.

§2.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§3.

Närvaro och Adjungeringar

Närvaro och adjungeringar gjordes enligt bilaga 7.1–
7.2.

§4.

Justering
a. Val av tvenne justerare och tillika
rösträknare

Ida Söderberg och Daniel Nilsson kandiderade till
justerare.
Mötet valde Ida Söderberg och Daniel Nilsson till
justerare.

b. Datum för justering

Alma Fahlén Hammar informerade att protokollet ska
vara signerat och klart senast den 10 december om
mötet blir klart imorgon.

§5.

Fastställande av dagordning

Mötet valde att godkänna dagordningen som den
låg.

§6.

Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§7.

Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1)

Kajsa Wahlgren föredrog mötesprotokollet från Kemioch Biotekniksektionens första Höstterminsmöte 2020
enligt bilaga 1.
Mötet valde att lägga protokollet från
Höstterminsmöte 1 2020 till handlingarna.

§8.

Rapporter

-

§9.

Information angående priset ”Årets lärare”
(Bilaga 2)
Föredragare: Sofia Fureby

Sofia Fureby föredrog informationspunkten enligt
bilaga 2.

§10.

Information angående studentrepresentanter
i institutionsstyrelser (Bilaga 3)
Föredragare: Johan Hallbeck

Johan Hallbeck föredrog informationspunkten enligt
bilaga 3.

§11.

Propositioner

_____ _____ _____ _____

Vårterminsmöte
Bilaga 1 (2)

a. Proposition angående Rambudget för
verksamhetsåret 2021 (Bilaga 4)
Föredragare: Lisa Lindahl

Lisa Lindahl föredrog propositionen enligt bilaga 4.
Svante Herrlin frågade hur det kommer sig att förslaget
visar högre kostnader på Styrelseposten men att de
ändå sänkts i förslaget och menade att det ju
tillkommer kostnader för ett alkoholtillstånd. Lisa
Lindahl sade att Skiphtet kommer att kosta mindre och
att Styrelsens totala stapel sänkts men att kostnaden för
stadigvarande alkoholtillstånd tillkommit.
Hanna Sjöman frågade hur mycket av Sexmästeriets
budgetpost som ska komma ifrån Sexmästeriets
verksamhet respektive pubverksamheten. Lisa Lindahl
svarade att Styrelsen undersökt hur mycket pengar som
pubverksamheten respektive sittningar dragit in tidigare
år och att summan verkade vara jämnt fördelat men att
det är upp till blivande Pub- och Sexmästare hur de vill
fördela den men att en rimlig fördelning är 50/50.
Svante Herrlin frågade om Sektionen kommer att
fortsätta använda sig av studiecirklar om Kafémästeriet
och Sexmästeriet nästa år inte kan ha sin ordinarie
verksamhet eftersom dessa utskott under våren inte
kunnat ha så mycket verksamhet. Lisa Lindahl svarade
att Styrelsen tänkt att det ska gå att anordna sittningar
och att Kafémästeriet ska kunna ha öppet men att det
inte går att få intäkter från studiecirklar för matinköp.
Lisa Lindahl ändringsyrkade.
Hanna Sjöman yrkade.
Josefin Nordqvist yrkade på
att ta bort en nolla från budget 2020 för
Näringslivsutskottet samt pHøset.
Johan Thorsson sade att anledningen varför Styrelsen
inte definierat hur mycket sexmästeri- respektive
pubverksamheten ska tjäna är för att det minskar
flexibiliteten för utskottsledarna.
Styrelsen jämkade sig med Josefin Nordqvists yrkande.
Hanna Sjöman sade att hon tycker att det är viktigt att
Sektionen röstar igenom en rambudget som man
faktiskt vet hur den ser ut. Hon sade att det är
demokratiskt att veta vad pengarna faktiskt går till och
att det blir enklare för utskott om de vet hur mycket
pengar de har att röra sig med.
Sofia Fureby sade att hon håller med Johan Thorsson
om att det är rimligt att utskottsledarna bestämmer
fördelningen av intäkter och att budgeterna ändå ska
röstas igenom på ett protokollmöte och då kan
förtydligas.
Magnus Blix sade att det med tanke på att
pubverksamheten inte funnits innan finns ett syfte att
ha flexibilitet och att det inte är bra att anta saker man
inte vet.

_____ _____ _____ _____
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Hanna Sjöman sade att en annan fördel med att
definiera hur mycket pengar som ska dras in av
respektive verksamhet är att en del skulle behöva täcka
upp för den andra om det skulle vara så att den ena
verksamheten inte skulle gå bra. Hon tillade att det
känns orättvist.
Tova Lindh sade att det kan vara bra att få specificerat
var pengarna i rambudgeten ska komma ifrån om
verksamheterna ska mynna ut i två utskott. Hon sade
att hon inte var med på Höstterminsmöte 1 och
frågade vad som är tänkt att ingå när ansvaret för Ksektionens merch flyttas till Prylmästeriet. Hon frågade
om exempelvis ouveraller och sångböcker ingick. Lisa
Lindahl sade att hon pratat med årets Prylmästare samt
Kafémästare och att det är tänkt att allt som
representerar K-sektionen utåt anses som merch.
Johan Hallbeck sade att både Pubmästaren och
Sexmästaren kommer att lägga en budget och att de
redan nu måste förhålla sig till krav om rambudgeten
specificeras istället för att de kan diskutera och ändra
på det. Han sade att uppdelningen kommer att bli tydlig
efter Styrelsens första protokollmöte och därför inte
lidande av varandra.
Lisa Lindahl sade att tanken är att det ska bli två utskott
och att det kan vara bra att vara flexibel i år så att man
vet till det året de är egna utskott.
Sofie Liljewall sade att det som ny utskottsledare är
skönt att veta vad man har för förutsättningar. Hon
sade att det antas att pubmästaren och sexmästaren
kommer att vara överens om budgeten, att de tidigare
inte behövt gå med vinst och att hon tycker att det
känns rimligt att definiera budgeten för utskottsledares
trygghet så att de slipper hålla diskussion om vem som
ska dra in mest pengar.
Lisa Lindahl sade att det var därför Styrelsen gav som
förslag att lägga budgetposten 50/50 om någon inte
skulle vilja dela hälften men att det inte är något måste
att den ena verksamheten måste dra in just hälften av
intäkterna.
Sofie Liljewall sade att problemet är om varken
pubmästaren eller sexmästaren vill dra in jättemycket
intäkter och att diskussionen sinsemellan då blir toxisk
för det nystartade samarbetet. Hon sade att
rambudgeten alltid går att revidera på Vårterminsmötet
samt att det kan vara schysst att inte sätta pressen på
utskottsledare att fixa budgeten eftersom det är något
utskottsledare sitter med över jul.
Hanna Sjöman sade att det även finns en utmaning i
Corona och att risken är att en del av 2021 går innan
verksamheten kan tjäna pengar. Hon sade att man då
har en press på sig men att det kan vara skönt att ha
något att luta sig tillbaka på om tanken med budgeten
framgår och att den går att revidera på
Vårterminsmötet.

_____ _____ _____ _____
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Tova Lindh sade att hon inte var med på
Höstterminsmöte 1 och att hon är förvirrad över om
de två verksamheterna ska lägga varsin budget eller en
under sexmästeriet. Johan Thorsson svarade att
sexmästeriet brukar ha en budgetpost för varje
evenemang och att tanken är att de olika två
verksamheterna gör två budgetar inom en. Tova Lindh
frågade om båda budgetarna ska skickas in till
Protokollmöte 1 eller bara Sexmästeriets. Johan
Thorsson svarade att båda får skicka in den
tillsammans.
Alexandra Billett sade att valet av Sexmästare och
Pubmästare starkt kan påverkas om utskotten antas
kunna lösa budgetuppdelningen internt. Hon sade att
flexibiliteten kan sätta väldigt mycket press på vad som
ska uppnås men att Sektionsmötet, som högst
beslutande organ, genom att sätta ramar till utskotten
bestämt att mötet kommer att kunna välja mästare
utifrån vilka som är bäst för posten och inte vilken som
ska tjäna pengar. Hon sade att om mästarna har en
tanke på hur de vill fördela vinsten går det att revidera
rambudgeten på Vårterminsmötet.
Magnus Blix frågade hur mycket flexibilitet det finns i
revisioner och hur mycket i budgeten som går att ändra
i efterhand. Lisa Lindahl upplyste om att det som
klubbas igenom idag gäller fram till Vårterminsmötet
och att det till det mötet går att skicka in en helt ny
budget. Stephanie Laurent-Hedlund tillade att även
utskottens budget måste ändras på nästa protokollmöte
om rambudgeten ändras.
David Bergman sade att det varit mycket diskussion om
budgetarna och att det hade varit intressant att höra
ifrån de som förmodligen kommer att sitta i utskotten.
Felix Mattsson sade att han är benägen att hålla med
Hanna Sjöman och att det känns som en trygg start
samt att möjligheten att revidera ju finns.
Andre Nordin sade att han tycker att det egentligen är
värdefullt att ha en viss flexibilitet men att han inte tror
att det spelar jättestor roll i slutändan.
Erik Apelqvist yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötte valde att dra streck i debatten.
Styrelsen jämkade sig med Hanna Sjömans yrkande.
Tova Lindh sade att hon fortfarande var förvirrad över
de två budgeterna och att det uppdaterade reglementet
inte finns på hemsidan. Johan Hallbeck sade att det i
motionen som skickades in till Höstterminsmöte 1 står
att Pubmästaren ska presentera en budget på första
Protokollmötet, på samma sätt som Sexmästaren.
Hanna Sjöman sade att hon bara ville tydliggöra att
anledningen bakom hennes yrkande inte är att hon vill
styra utskotten, utan för att allt annat kommer att vara

_____ _____ _____ _____
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osäkert på grund av Corona och att hon på så sätt vill
förenkla för utskotten.
Mötet valde att bifalla den framvaskade
rambudgeten för verksamhetsåret 2021.
§12.

Val
a. Valberedningen informerar

Valberedningens ordförande Arvid Norberg
informerade om Valberedningens process.
Arvid Norberg sade även att han och Lina Näslund igår
haft ett möte med Revisorerna då det framkommit
kritik mot Valberedningsprocessen. Han sade att
kritiken inkommit anonymt till Revisorerna och är
rotad i en önskan om att processen ska hanteras så bra
som möjligt samt att kritiken inkom både innan och
efter det att nomineringarna var offentliggjorda. Arvid
Norberg sade att han som Ordförande för
Valberedningen ser allvarligt på kritiken och att han ska
göra sitt bästa att svara på den nu samt att
Valberedningen, eftersom detta inkom väldigt sent, inte
hunnit med ett gemensamt möte men att Lina Näslund
var med på mötet för att på så sätt täcka alla grupper i
processen. Han sade att svaren som kommer att
läsas upp är hans och Lina Näslunds gemensamma
tankar.
Arvid Norberg läste upp kritiken:
”1) Kompiskorruption är enkelt att komma undan med
då personer som valbereder får ta med
personliga erfarenheter, kan vara en väldigt stor fördel
eller nackdel att känna någon som valbereder en.
Svar: Gällande att ta hänsyn till personliga erfarenheter
så känner vi inte igen att det skulle vara något
genomgående för vårt arbetssätt. Det kan ha
förekommit i unika fall då det varit väldigt jämnt mellan
två kandidater, men då har vi alla haft ett gemensamt
ansvar att hjälpa varandra att fortsätta vara objektiva.
Vi känner båda att det genomgående ska ha förordats
högt i tak så att alla ska känna sig bekväma med att slå
varandra på fingrarna ifall någon inte är objektiv.
2) Konfidentiell information har hanterats på ett
osäkert sätt, det har funnits möjligheter för
utomstående att se saker som schema och
formulärsvar.
Svar: Det finns ingenting här som säger att någon i
Valberedningen aktivt ska ha visat konfidentiell
information för någon utomstående. Det är svårt att ta
åt sig av den här kritiken eftersom ingen av oss
egentligen gjort fel. Givetvis är det bra om man har
uppsikt omkring sig om man sitter i offentlig miljö,
men det kan inte vara fel att sitta i Gallien och jobba
med valberedningsarbete. Framförallt om det inte rör
specifika kandidaturer.
3) Det har samlats in onödig information (Mail och
könsidentitet) som sedan har gjorts
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tillgänglig via en allmän länk. Det har också samlats in
information under valberedningsprocessen utan att
berätta vad den ska användas till samt samlat in mer
information än vad som krävs.
Svar: Det första var ett olyckligt misstag som
åtgärdades inom ett par timmar. Det gällde formuläret
om motkandidaturer. Vad gäller den andra kritiken så
hänvisar vi till Riktlinjen för Insamling och hantering av
personuppgifter. I §3:2 är det listat vilka
Personuppgifter som får samlas in av Sektionen. Där är
inte kön och program med. I §3:4 står att
personuppgifter som behandlas framgår av
formulärsfrågorna, men att ett utskott inte får samla in
personuppgifter utöver de som är listade under §3:2.
Däremot står det i §3:3 att det vid insamling av
personuppgifter måste framgå i formuläret ifall något
avviker från punkterna i §3.4. I inledningen till alla
formulär fanns ett förtydligande om att kön och
program endast samlades in för statistiska ändamål,
även om det inte tydligt stod att det avvek från §3:4.
Detta får vi förbättra till nästa år. Dock så vill vi också
påvisa att riktlinjen hänvisar den till att vara ett
komplement till TLTHs Policy för användande och
hantering av medlemmars personuppgifter. I denna får
man samla in både personnummer (går att avläsa kön)
och “Registreringsinformation på studier” (samma som
program). Sektionen har också mycket
till gagn att veta hur engagemanget ser ut på Sektionen
4) Frågor som varierar från icke representativa för
posten (KM om arbetsrelationen mellan
utskottsordförande och joner) till att driva en agenda
(CybU om frågan “vad är för och
nackdelarna med att skriva på olika språk”) samt
oregelbundenheter som att vice kafémästare hade
längre intervjutid än Kafémästare.
Svar: Vi anser att det är omöjligt att veta vilka frågor
som är de bästa i förväg. Ofta förstår
man först när man läser/hör svaren vilka frågor som
faktiskt är bra. Detta är ju en av anledningarna till att
frågor revideras varje år, just för att kunna sålla ut det
som fungerat dåligt och ersätta det med någonting
bättre. Vad gäller olika tider för olika poster handlar det
om hur många kandidater som söker. Det viktiga är att
alla som söker en viss post får samma intervjutid, inte
att alla poster ska ha samma intervjutid. Detsamma
gjordes i till exempel styrelsen. Inget konstigt med det.
5) Beslut har tagits innan konsensus är nått vilket har
lett till att saker har hanterats
oregelbundet och inte lika demokratiskt som det borde.
Svar: Detta tycker vi är mest problematiskt. Under året
har det hela tiden uppmuntrats till att
ha högt i tak och att alla måste ta sitt ansvar i att säga
ifrån. Det finns inga exempel här
vilket gör att det är svårt att svara på kritiken. Ibland
måste beslut tas utan att alla har exakt
samma åsikt. Det är vad demokrati är och det är vad vi
jobbar efter. Det här är dock
någonting som man absolut ska vara uppmärksam på
och fortsätta arbeta med under
kommande år.
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Sammanfattningsvis vill vi uttrycka en stor ledsamhet
över att det finns folk på Sektionen
som inte känner sig nöjda med hur vi har jobbat. Vi
hoppas att våra svar här har rett ut
eventuella missförstånd. När ni ikväll och imorgon ska
välja mellan kandidaterna vill jag åter
igen trycka på att vi i Valberedningen bara lägger fram
ett förslag på den kandidat vi tror
skulle göra det bästa jobbet. Vi uppmanar därför alla att
rösta på den kandidat ni tror skulle
göra det bästa jobbet.”
b. Beslut om valförfarande

Kajsa Wahlgren yrkade på
att Policy för Funktionärsval följs
och
att diskussionstiden hålls obegränsad.
Mötet valde att bifalla Kajsa Wahlgrens yrkande.

Johanna Leth yrkade på
att ta middagspaus i 30 minuter.
Mötet valde att bifalla Johanna Leths
yrkande.
Mötet ajournerades klockan 19.00.
Mötet återupptogs klockan 19.31.
§13.

Val av Sektionsstyrelse (Bilaga 5)
a. Ordförande

Casper Nisula var Valberedningens förslag till
Ordförande.
Hanna Sjöman kandiderade till Ordförande.
Mötet valde Casper Nisula till Ordförande 2021.

b. Vice Ordförande

Henrik Östberg var Valberedningens förslag till Vice
Ordförande.
Mötet valde Henrik Östberg till Vice Ordförande
2021.

c. Kassör

Felix Cederberg var Valberedningens förslag till
Kassör.
Mötet valde Felix Cederberg till Kassör 2021.

d. Sekreterare
Alma Fahlén Hammar informerade att
Daniel Nilsson är vald till justerare och
samtidigt kandiderar till Sekreterare.
Alma Fahlén Hammar yrkade på
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att välja en tillfällig justerare för § 13. d.
Agnes Boberg kandiderade till justerare.
Mötet valde att ta yrkandet och
kandidaturen i klump.
Mötet valde Agnes Boberg till tillfällig
justerare för § 13. d.
Tito Nilsson var Valberedningens förslag till
Sekreterare. Tito Nilsson avsade sig nomineringen.
Daniel Nilsson kandiderade till Sekreterare.
Mötet valde Daniel Nilsson till Sekreterare 2021.
Ida Söderberg yrkade på
att ta 10 minuters paus för att rensa upp i
röstsystemet.
Mötet ajournerades klockan 22.11.
Mötet återupptogs klockan 22.22.
e. Styrelseledamot med Eventansvar

Johanna Leth var Valberedningens förslag till
Styrelseledamot med Eventansvar.
Mötet valde Johanna Leth till Styrelseledamot med
Eventansvar 2021.

f. Styrelseledamot med Fritidsansvar

Wilmer Lindelöw var Valberedningens förslag till
Styrelseledamot med Fritidsansvar.
Mötet valde Wilmer Lindelöw till Styrelseledamot
med Fritidsansvar.

g. Styrelseledamot med PR-ansvar

Lucas Werner var Valberedningens förslag till
Styrelseledamot med PR-ansvar.
Sara Magnusson kandiderade till Styrelseledamot med
PR-ansvar.
Mötet valde Lucas Werner till Styrelseledamot med
PR-ansvar.

h. Styrelseledamot med Utbildningsansvar

Talman Kajsa Wahlgren lyfte frågan om hur
länge mötet ska fortgå.

Sofia Fureby var Valberedningens förslag till
Styrelseledamot med Utbildningsansvar.
Mötet valde Sofia Fureby till Styrelseledamot med
Utbildningsansvar.

Thilda Qvist frågade om mötet kan
bestämma ett utskott som det slutar vid.
Arvid Norberg sade att det inte finns några
motkandidaturer fram till
Informationsutskottet och att mötet borde
fortgå fram till och med dess.
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Björn Abrahamsson sade att mötet kan välja
alla de utskott som inte har
motkandidaturer.
Arvid Norberg yrkade på
att ajournera mötet efter
§ 15. e. Informationsutskottet.
Thilda Qvist yrkade på
att ajournera mötet innan
§ 15. e. Informationsutskottet.
Ida Söderberg sade att hon gärna ser att
mötet fortgår så länge som möjligt eftersom
det tar lång tid att lägga till personer i
röstsystemet.
Arvid Norberg drog tillbaka sitt yrkande.
Mötet valde att bifalla Thilda Qvists
yrkande.
§14.

Val av Studierådet för Bio- och Kemiteknik
(Bilaga 5)

Lina El Manira var Valberedningens förslag till
Studierådsordförande.
Mötet valde Lina El Manira till
Studierådsordförande.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens förslag till
Studierådet enligt bilaga 5.
Adam Svensson kandiderade till Vice
Studierådsordförande – Grundblocksnivå.
Emil Jakobsson kandiderade till Vice
Studierådsordförande – Specialiseringsansvar.
Nelly Franzén kandiderade till Studierådsledamot Grundblocksnivå.
Ida Hammer kandiderade till Studierådsledamot Grundblocksnivå.
Linus Howegård kandiderade till Studierådsledamot –
Specialiseringsnivå.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.

§15.

Val av övriga funktionärer (Bilaga 5)
a. Alumniutskottet

Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Valberedningens förslag till Alumnimästare var vakant.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
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Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.
b. Ceremoniutskottet

Sara Magnusson kandiderade till Ceremonimästare.
Mötet valde Sara Magnusson till
Ceremonimästare.
Karl Möllerberg nominerade Svante Herrlin till
Ceremonijon år 5.
Svante Herrlin accepterade nomineringen.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.

c. Cyberutskottet

Agnes Boberg var Valberedningens förslag till
Cybermästare.
Mötet valde Agnes Boberg till Cybermästare.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.

d. Idrottsutskottet

Elsa Ernestål var Valberedningens förslag till
Idrottsmästare.
Mötet valde Elsa Ernestål till Idrottsmästare.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.

Talman Kajsa Wahlgren ajournerade mötet
klockan 00.28. den 26 november.
Mötet återupptogs klockan 17.16. den 26
november.
e. Informationsutskottet

Ida Ekenberg var Valberedningens förslag till
Informationsmästare.
Mötet valde Ida Ekenberg till
Informationsmästare.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Matilda Lindberg och Thilda Qvist kandiderade till
Redacteur.
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Matilda Lindberg avsade sig nomineringen till
Journalist.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.
f. Kafémästeriet

Emma Roos var Valberedningens förslag till
Kafémästare.
Mötet valde Emma Roos till Kafémästare.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.

g. Kommando Gul

Valberedningens förslag till Kommando Gul-mästare
var vakant.
Edvin Lycknets kandiderade till Kommando Gulmästare.
Björn Abrahamsson kandiderade till Kommando Gulmästare.
Mötet valde Björn Abrahamsson till Kommando
Gul-mästare.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Arvid Norberg nominerade Edvin Lycknets till
Kommando Gul-jon.
Edvin Lycknets accepterade nomineringen till
Kommando Gul-jon.
Viktor Halldén kandiderade till Sångarstridsöverste.
Saga Jarlson kandiderade till Kommando Gul-jon.
Mötet valde att ta valen till Obligatorieförman och
Sångarstridsöverste i klump.
Mötet valde Tobias Gummeson till
Obligatorieförman och Viktor Halldén till
Sångarstridsöverste.
Felicia Breimer var Valberedningens förslag till
Kommando Gul-jon.
Ebba Andersson var Valberedningens förslag till
Kommando Gul-jon.
Elin Petersson var Valberedningens förslag till
Kommando Gul-jon.
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Maja Tangvald var Valberedningens förslag till
Kommando Gul-jon.
Linus Wängnerud var Valberedningens förslag till
Kommando Gul-jon.
Edvin Lycknets kandiderade till Kommando Gul-jon.
Saga Jarlson kandiderade till Kommando Gul-jon.
Mötet valde Felicia Breimer, Edvin Lycknets,
Linus Wängnerud, Ebba Andersson, Elin
Pettersson och Maja Tangvald till Kommando
Gul-joner.
Kajsa Wahlgren yrkade på
att ajournera mötet i 15 minuter.
Mötet valde att bifalla Kajsa Wahlgrens
yrkande.
Mötet ajournerades klockan 19.04.
Mötet återupptogs klockan 19.20.
h. Mässutskottet

Sarah Wolfe var Valberedningens förslag till
Mässansvarig.
Mötet valde Sarah Wolfe till Mässansvarig.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Saga Jarlson, Johanna Karlsson och Herman
Andersson kandiderade till Mässkontakt.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.

i. Näringslivsutskottet

Valberedningens förslag till Näringslivsansvarig var
vakant.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Lina Näslund avsade sig nomineringen till
Näringslivskontakt.
Edvin Lycknets och Elsa Johansson kandiderade till
Näringslivskontakt.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.

Kajsa Wahlgren informerade att hon tänkt
kandidera till posten pHøs och att det därför
är lämpligt att välja en tillfällig
mötesordförande för § 15. j.
Kajsa Wahlgren yrkade på

_____ _____ _____ _____

Vårterminsmöte
Bilaga 1 (13)

att välja en tillfällig mötesordförande för
§15. j.
Mötet valde att bifalla Kajsa Wahlgrens
yrkande.
David Bergman kandiderade till
mötesordförande för § 15. j.
Mötet valde David Bergman till
mötesordförande för § 15. j.
j. pHøset

Adam Jacobsson Trönndal var Valberedningens förslag
till ØverpHøs.
Mötet valde Adam Jacobsson Trönndal till
ØverpHøs.
David Bergman föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Nelly Franzén avsade sig nomineringen till pHøs.
Fabian Fond var Valberedningens förslag till pHøs.
Erik Fajersson var Valberedningens förslag till pHøs.
Maja Sondell var Valberedningens förslag till pHøs.
Joar Stephansson var Valberedningens förslag till
pHøs.
Isac Logeke kandiderade till pHøs.
Kajsa Wahlgren kandiderade till pHøs.
Daria Martynova kandiderade till pHøs.
Mötet valde Fabian Fond, Kajsa Wahlgren, Joar
Stephansson, Erik Fajersson och Maja Sondell till
pHøs.

k. Prylmästeriet

Nils Johnsson var Valberedningens förslag till
Prylmästare.
Mötet valde Nils Johnsson till Prylmästare.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde utskottsmedlemmarna enligt bilaga 8.

l. Sexmästeriet

Felix Mattsson var Valberedningens förslag till
Sexmästare.
Mötet valde Felix Mattsson till Sexmästare.
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Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar till Vice sexmästare, Köksmästare,
Hovmästare samt Barmästare enligt bilaga 5.
Mötet valde att ta valen i klump.
Mötet valde Vice sexmästare, Köksmästare,
Hovmästare och Barmästare enligt bilaga 8.
Agnes Hedquist var Valberedningens förslag till
Troubadix.
Magnus Blix var Valberedningens förslag till
Troubadix.
Viktoria Nordin kandiderade till Troubadix.
Axel Sundström kandiderade till Troubadix.
Mötet valde Agnes Hedquist och Magnus Blix till
Troubadixer.
Gustav Bågmark var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Astrid Christiansson var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Ellinor Andersson var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Axel Ewaldh var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Elin Pettersson var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Bianca Bochis var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Julia Nydemark var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Tindra Honnér var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Johanna Pehrsson var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Mattias Essén var Valberedningens förslag till
Sexmästerijon.
Klara Nyström kandiderade till Sexmästerijon.
Miloslav Reinsch kandiderade till Sexmästerijon.
Sanna Bärring kandiderade till Sexmästerijon.
Viktoria Nordin kandiderade till Sexmästerijon.
Mötet valde Gustav Bågmark, Axel Ewaldh, Elin
Pettersson, Bianca Bochis, Tindra Honnér,
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Ida Söderberg yrkade på

Mattias Essén, Ellinor Andersson, Viktoria
Nordin, Julia Nydemark och Klara Nyström till
Sexmästerijoner.

att ta paus i 15 minuter.
Mötet valde att bifalla Ida Söderbergs
yrkande.
Mötet ajournerades klockan 00.20.
Mötet återupptogs klockan 00.36.
André Nordin var Valberedningens förslag till
Pubmästare.
Mötet valde André Nordin till Pubmästare.
Tito Nilsson avsade sig nomineringen till Pubadix.
Anna Börjeson Kennedy var Valberedningens förslag
till Pubadix.
Fanny Wik var Valberedningens förslag till Pubadix.
Helena Buhrgard var Valberedningens förslag till
Pubadix.
Paula Cerenius var Valberedningens förslag till
Pubadix.
Maja Mo kandiderade till Pubadix.
Ragna Sandell kandiderade till Pubadix.
Mötet valde Anna Börjeson Kennedy, Fanny Wik,
Helena Buhrgard, Paulsa Cerenius och Ragna
Sandell till Pubadix.
m. Skyddsutskottet

Valberedningens förslag till Skyddsmästare var vakant.
Elsa Blomskog kandiderade till Skyddsmästare.
Mötet valde Elsa Blomskog till Skyddsmästare.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde enligt bilaga 8.

n. Studiemästeriet

Valberedningens förslag till Studiemästare var vakant.
Arvid Norberg nominerade Maja Mo till Studiemästare.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens resterande
nomineringar enligt bilaga 5.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde enligt bilaga 8.
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Maja Mo accepterade nomineringen.
Mötet valde Maja Mo till Studiemästare.
o. Valberedningen

Lina Näslund var Valberedningens förslag till
Valberedningens Ordförande.
Mötet valde Lina Näslund till Valberedningens
Ordförande.
Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Mötet valde att ta resterande val i klump.
Mötet valde resterande val enligt bilaga 8.

p. Övriga funktionärer

Kajsa Wahlgren föredrog Valberedningens
nomineringar enligt bilaga 5.
Kajsa Wahlgren avsade sig nomineringen till Talman.
Arvid Norberg nominerade Björn Abrahamsson till
Talman.
Arvid Norberg nominerade Johan Hallbeck till Revisor.
Johan Hallbeck accepterade nomineringen.
Björn Abrahamsson accepterade nomineringen.
Johan Hallbeck nominerade Svante Herrlin till Revisor.
Svante Herrlin accepterade nomineringen.
Herman Andersson kandiderade till Ledamot i
arbetsgruppen K på Science Village (Vår).
Lina El Manira nominerade Ragna Sandell till Ledamot
i K på Science Village (Höst).
Ragna Sandell accepterade nomineringen.
Wilmer Lindelöw nominerade Frida Berg till
Biotekniksansvarig.
Frida Berg accepterade nomineringen.
Mötet valde att ta valen i klump.
Mötet valde övriga funktionärer enligt bilaga 8.

q. Projektfunktionärer
§16.

Avsägelser

§17.

Fyllnadsval

-

David Lundberg nominerade Axel Sundström till
Näringslivsansvarig.
Axel Sundström accepterade nomineringen.
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Axel Sundström kandiderade till Näringslivsansvarig.
Mötet valde Axel Sundström till
Näringslivsansvarig.
Åsa Wahlquist kandiderade till Studierådsledamot –
Specialiseringsnivå.
Mötet valde Åsa Wahlquist till Studierådsledamot
– Specialiseringsnivå.
§18.

Beslutsuppföljning (Bilaga 6)

Alma Fahlén Hammar yrkade på
att lämna beslutsuppföljningen orörd.
Mötet valde att lämna beslutsuppföljningen orörd.

§19.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§20.

Meddelanden

Alma Fahlén Hammar meddelade att det är sista
chansen att rösta i Fullmäktigevalet idag och
uppmanade alla att gå in på fmval.tlth.se och rösta.
Lisa Lindahl meddelade att hon tyckte att mötet skulle
sjunga HT-visan.
Mötet sjöng HT-visan:
För nu klubban mot ditt bord,
Tjofaderittan HT!
Annars får vi inget gjort,
Tjofaderittan HT!
Medlemmarna diskuterar,
tjafsar, yrkar, mötet skenar!
HT (Hej!)
HT (Hej!)
Tjofaderittan HT!
Jag på HT suttit kvar,
Tjofaderittan HT!
Ej nån energi finns kvar,
Tjofaderittan HT!
Jag är tappad bakom flötet,
springer fort som fan från mötet!
HT (Hej!)
HT (Hej!)
Tjofaderittan HT!

§21.

TFMA

Talman Kajsa Wahlgren förklarade mötet avslutat
klockan 02.32 fredagen den 27 november.
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_____________________________ _____
Kajsa Wahlgren
Talman 2020

_____________________________ _____
Alma Fahlén Hammar
Sekreterare 2020

_____________________________ _____
Ida Söderberg
Justerare

_____________________________ _____
Daniel Nilsson
Justerare

_____________________________ _____
David Bergman
Mötesordförande § 15. j.

_____________________________ _____
Agnes Boberg
Justerare § 13. d.
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Rapport från Styrelsen 2020 angående
arbetet med stadigvarande
Vårterminsmöte 2021

Sammanfattning
Styrelsen 2020 har i huvudsak överlåtit arbetet med stadigvarande till Styrelsen 2021. I princip
hela ansökan är färdig och endast ansökan om livsmedelsanläggning behöver godkännas för att vi
ska få vårt stadigvarande tillstånd.

Casper Nisula, Ordförande 2021
Lund, 11 mars 2021
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Verksamhetsberättelse 2020
Vårterminsmötet 2021

Introduktion
I denna verksamhetsberättelse så kommer vi i Styrelsen 2020 sammanfatta år 2020s utmaningar,
triumfer, och verksamhetsplan. Vi börjar med att gå igenom årets stora utmaningar och hur de
löstes, sedan kommer vi att berätta om några stora händelser på Sektionen som
sektionsmedlemmar borde vara stolta över, och i slutet av verksamhetsberättelsen går vi igenom
Sektionens verksamhetsplan och kommenterar hur arbetet med målen gick.
När denna verksamhetsberättelse skrevs togs mycket inspiration från utskottsrapporterna som
har skickats in varje PM under året, men för att göra den kort nog för att vara reellt läsbar så har
bara kärninformation från rapporterna använts. För den som är intresserad av ett visst utskotts
verksamhet under året så uppmuntrar Styrelsen till att läsa utskottets utvärdering som kan hittas i
handlingarna för 2020 års sista PM.
Utmaningar och Triumfer
Corona
Ingen kan ha missat att år 2020 framförallt präglats av en enda faktor: Corona. Covid-19pandemin slog till mot Sektionen och Lund i mitten av mars, och ledde till att utbildningen blev
distansanpassad. All verksamhet som Sektionen bedrev behövdes anpassas, evenemang fick
omplaneras så att det inte var lika många på plats samtidigt, och möten fick hållas via zoom.
Många evenemang fick ställas in helt, vissa kunde hållas med modifiering, och många nya
evenemang som sektionen aldrig anordnat förut uppfanns.
I detta avsnitt av verksamhetsberättelsen går vi igenom hur Corona, som var den i särklass största
utmaningen år 2020, påverkade Sektionens verksamhet.
•

•

Digitalisering i största allmänhet
Corona har bidragit till att fysiska möten har varit högst olämpligt, och i vissa fall rentav
olagliga. Detta har lett till att hela Sektionen behövt anpassa sig och hålla digitala möten.
För vissa utskott har detta varit en extra stor utmaning, eftersom ett godkänt antal varit
åtta personer på fysiska träffar, vilket gjorde det svårare att få bra gemenskap i utskotten.
Det har dessutom gjort det krångligare att rapportera mötestillfällen till studiecirklar. Det
gick bättre och bättre under året och till slut kunde till och med Höstterminsmöte 2 hållas
på distans, trots över 200 deltagare. Hela Sektionen har anpassat sig och vant sig vid
digitala möten, men vi hoppas såklart att det återgår till normalt snart.
Nollning
Trots pandemin så jobbade alla nollningsfunktionärer och utskott hårt för att
åstadkomma en nollning. Det krävdes mycket krishantering och problemlösning, speciellt
av pHøset, och det behövde planeras om kontinuerligt eftersom Coronaläget inte kunde
förutses. Trots allt strul så kunde de nya studenterna välkomnas och få en bra start på sin
studietid med många någorlunda “vanliga” evenemang. Nollningen kunde som normalt
pågå de traditionella fyra veckorna och avslutades med den efterlängtade Nollegasquen,
detta år i AF-borgen vilket krävde enormt mycket arbete och planering av årets
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Sexmästeri. Så trots alla motgångar under året så lyckades alla inblandade anordna en
otrolig nollning!

•

Jubiléet
Ett ambitiöst och efterlängtat Jubileum skulle ha arrangerats under våren, men tyvärr så
fick det ställas in i sin helhet på grund av pandemin. Eftersom det fanns ett välplanerat
upplägg för jubileum så bestämde sig delar av kommittén för att försöka hålla ett nytt
jubileum på hösten med både bal och spex. Spexperioden hann komma igång och en hel
del arbete gjordes under denna period. Balen hann också planeras till stor del och skulle
ha hållits på Grand Hotel. Mycket arbete från medlemmar gick in i projektet. Tyvärr fick
dock både spexet och balen ställas in med kort varsel på grund av strängare direktiv.

•

Näringsliv
Tidigt under året sågs mycket intresse från företag att samarbeta med Sektionen. När
Corona blev ett faktum så fick många företag dock tyvärr bortprioritera samarbeten med
studentorganisationer i sina budgetar. Då intresset fortfarande finns kvar från företag att
samarbeta med oss hoppas vi på att mängden samarbeten med företag går tillbaka till
normalt när coronapandemin är över.

•

Digital KULA 2021
Sektionen lyckades hålla KULA 2020 innan pandemin stängde ner våra stora events.
Planeringen inför KULA 2021 fick som följd av pandemin vara väldigt reaktiv. Planen i
början var att hålla KULA 2021 på plats men när hösten kom och pandemin inte visade
några tecken på att försvinna så övergick planen till en digital mässa vilket sektionen
aldrig gjort förut.

•

Traditionella evenemang som fick ställas in
Kalibreringen, Lära känna, och Tacktiviteten kunde inte hållas, trots att de är gamla och
stolta evenemang som omnämns i tunga styrelsedokument. Kalibreringen återuppstod i
kraftigt omarbetad version i form av prokrastineringen, och tacktiviteten blev en julklapp
och film. Lära känna hölls dock inte alls, vilket var tråkigt men oundvikligt.

•

Allmänt försämrad studiesocial hälsa
Att inte få träffa sina kurskamrater och att inte få studera i ordentliga lokaler har gjort
studierna och tillvaron mycket svårare för oss studenter. Under hela året har utskotten
kämpat hårt för att hålla stämningen uppe, och för att hålla KC öppet så länge som
möjligt. Mycket arbete har lagts ner, och alla som har kämpat för att förbättra
medlemmarnas tillvaro skall ha en stor eloge.

Science Village
I slutet av 2019 skapades en arbetsgrupp på universitetet som skulle undersöka hur mycket
grundutbildning skulle påverkas av en flytt till Science Village. K-sektionens grundutbildning
kommer troligtvis påverkas av en flytt och därför samarbetade representanter från Sektionen med
Teknologkåren för att ge en gemensam bild av vad studenter behöver inför en flytt. I juni tog
universitetets styrelse beslut att grundutbildning ska bedrivas på Science Village.

Vårterminsmöte
Bilaga 3 (3)

När höstterminen började så intensifierades arbetet. Huvudansvarig för utbildningsfrågor på
teknologkåren samlade representanter från de mest inblandade sektionerna, E, F och Ksektionen, för att alla studenter ska kunna samarbete lättare i frågan. Teknologkårens
ställningstagande kring Science Village skrevs om med input från alla intresserade
sektionsmedlemmar från de berörda sektionerna. Visionsdokument skulle tas fram för alla
involverade instanser och därför jobbade studenterna tillsammans för att se till att studenterna
inte glömdes bort i visionsdokumenten.
Våren 2021 ska universitetstyrelsen ta beslut om en lokalplan för Science Village och därför har
det löpande under året varit diskussion kring lokaler på Science Village. I denna fråga har
arkitekter gjort principskisser över byggnader på Science Village. I slutet av året sammanställdes
ett dokument över lokalbehovet för alla berörda studenter för att visa de ansvariga vilket
lokalbehov studenterna har.
För att underlätta för Sektionens arbete i frågan startades på HT 1 arbetsgruppen “K på Science
Village”. Gruppen består av 7 personer och leds av Styrelseledamot med utbildningsansvar.
Gruppen kommer fortsätta jobba tillsammans med teknologkåren och de andra berörda
sektionerna med denna fråga.
Stadigvarande Tillstånd
Mot slutet av året så ansökte Sektionen äntligen om stadigvarande tillstånd.
Detta innebär att Gallien numera inte kommer gå att hyra ut till andra organisationer. Styret 21
jobbar vidare med några bilagor till ansökan detta år och många av dem satt med i arbetsgruppen
under året som gick. Det fördelaktiga med ett stadigvarande tillstånd är att man kan ha ett bättre
utbud i baren samt att om man håller tillräckligt med event så kommer det bli billigare än vad det
är med tillfälliga tillstånd. Om inget oväntat händer så kommer tillståndet förmodligen att vara på
plats lagom till att man får hålla sittningar i Gallien igen, vilket vi ser mycket fram emot.
Sektionsgrodan
Vi har återigen förbättrat vårt miljöarbete, och har för tredje året i rad fått utmärkelsen
Sektionsgrodan, något Sektionen bör vara stolt över och fortsätta sträva mot.
Framsteg i Gallien
Prylmästeriet och Kafémästeriet har tillsammans med hjälp från Huset målat en av väggarna i
Gallien. Det har bidragit till mer färg och K-anda i vårt gemensamma utrymme. Genom dialog
med huset har vi också fått en varuautomat placerad utanför Gallien, och Sektionen har kontakt
med företaget som sköter den, vilket ger oss möjlighet att påverka vad som erbjuds i den. Vi har
även fått reda på att det inte finns några regler som hindrar oss från att servera matigare alternativ
i KM, och det finns inte heller några regler om att vi inte får ha utökad öppettid.
Nya/fler funktionärsposter
Efterfrågan efter att kunna engagera sig på Sektionen ökar ständigt, och därför är vi nöjda med
att fler möjligheter för detta har skapats.
• IdrU - VT
På grund av det höga intresset för Idrottsutskottet utökades det med två Idrottsjoner
under Vårterminsmötet. Detta ger utskottet chans att få utlopp för sin potential och
större möjligheter att bedriva kontinuerlig verksamhet.
• SU - HT1
För att kunna satsa ännu mer på Sektionens miljöarbete blev Skyddsutskottets
miljösamordnare två under Höstterminsmöte 2.
• Sexet - HT1
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I samband med Sektionens arbete för ett permanent alkoholtillstånd väcktes frågan om
huruvida Sektionen bör ha ett Pubutskott utöver Sexmästeriet. För att provköra
pubverksamhet på Sektionen skedde en intern uppdelning av Sexmästeriet som innebar
en avgränsning mellan festverksamhet och pubverksamhet. De två Pubmästarna ströks
från festverksamheten, en återuppstod som ansvarig för pubverksamheten och fick till sin
hjälp fem stycken Pubadixer medan resterande poster i Sexmästeriet lämnades orörda.
Förhoppningen är att Facebookgruppen K-sektionens Jobbare ska användas för att
förstärka pub- och festverksamheten, så fort pandemins avtagande tillåter.
Projekt
Under året har flertalet projektgrupper startats, även om alla inte kunde fullfölja sina idéer. Under
våren startades projektgrupperna Labbrock, K-sektionens dansgrupp, Dam- & Herrsittning och
FermU. Projektgruppen för Jubileet reviderades även under början av året. Under hösten
startades dansgruppen upp på nytt, och även en projektgrupp för Jubileets spexfunktionärer.
Ny hemsida
Årets Webbmasters har under året gjort ett enormt arbete och skapat en ny hemsida till
Sektionen som är mer informativ och stilren än den gamla, den visar dessutom en mer
professionell bild av Sektionen. Liknande arbete lades ner för att göra en nollningshemsida, som
kunde ersätta den fysiska nolleguiden, och en hemsida för arbetsmarknadsmässan KULA.

Ny Inspector
Sektionen har under 2020 haft en alldeles ny Inspector, i form av Sophie Manner. Samarbetet
mellan Sektion och Inspector har varit avgörande för en framgångsrik krishantering under
pandemitiden, och varit en viktig brygga mellan KC och Sektionen.
Utvärdering av Sektionens Verksamhetsplan 2020
Utbildning
Att arbeta aktivt för att ha en god studiekultur bland medlemmarna.
De studiekvällar som anordnades hade stor uppslutning. Efter övergång till digitalt
så fortsatte Studiemästeriet att anordna studiekvällar. Samarbete med
programledning inleddes för att kunna ha övningsledare på studiekvällar.
PluggpHaddrar blev mer integrerade i nollegrupperna.
Att arbeta för en god syn på studiebevakning.
Ämnet har lyfts på Sektionsmöten, det har varit mindre problem med att hitta
kursrepresentanter
Att Sektionen ska informeras om och engagera sig aktivt i SVS/Brunnshögsfrågan.
I denna fråga har vi gjort stora framsteg under året, vi har instiftat ett specifikt
organ för att hantera detta, nämligen arbetsgruppen “K på science Village”.
Gemenskap/Fritid
Att samma Sektionsanda och omtänksamhet som fått folk att engagera sig föregående år skall bevaras.
Engagemanget har varit fortsatt högt, under hösten var varenda funktionärspost
tillsatt, och på HT2 observerades ett mycket högt söktryck.
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Att Sektionen ska ha som ambition att hålla event med andra sektioner, gärna inom flera intresseområden.
Trots ambition och vilja så satte Corona för mycket käppar i hjulet för att
samarbeten mellan sektioner skulle vara möjligt i stor skala.
Att alla Sektionens medlemmar ska känna sig välkomna i Sektionens lokaler och på Sektionens evenemang.
I välmåendeenkäten som genomfördes av SU under våren framkom att detta mål
tyvärr inte har uppnåtts. Detta är något som borde ha hög prioritet och fortsätta
arbetas med, för att alla Sektionens medlemmar ska trivas och känna sig
inkluderade.
Att Sektionen skall fira sitt 55-årsjubileum ordentligt och med event som integrerar så stor del av Sektionen som
möjligt.
Tyvärr gjorde Corona att jubileet fick ställas in, inte bara en utan TVÅ gånger.
Trots detta så gav jubileumsspexet mycket glädje för de som hann engagera sig i
det, trots att det blev inställt till slut. Styrelsen vill ge en stor eloge till
Jubileumskommittéen som kämpat hårt trots stora utmaningar. Och mycket
motvind.
Att Sektionen aktivt arbetar för att se till att relationerna med de sektioner som finns på Kemicentrum, I-, Moch W-sektionen, är god genom att sträva efter att anordna så många gemensamma evenemang som möjligt.
Trots att gemensamma evenemang av större skala inte har genomförts så har
diverse utskott börjat umgås över sektionsgränserna, och goda förutsättningar för
framtida samarbeten har skapats.
Miljö
Att uppmuntra Sektionen att inhandla begagnat om möjlighet finns.
Att handla begagnat övervägdes flera gånger, men ansågs aldrig vara ett reellt
alternativ.
Att Sektionen ska fortsätta vara miljömärkt av Sektionsgrodan genom att uppfylla de krav LSE har för
miljömärkning.
Uppfyllt!
Kåren
Att hjälpa till med att sprida information från Kåren och jobba för att förbättra relationen mellan Sektionen och
Kåren.
Vi har spridit information, men inte tagit några specifika initiativ för att förbättra
relationen.
Att Sektionen ska sträva efter att vara representerad vid alla sammanträden med Kollegier där vi har platser.
Det har varit stor spridning mellan kollegierna. Alla har inte ansett det nödvändigt
eller givande att vara på varje kollegiemöte, medan andra gått på alla.
Digitalisering
Att uppmuntra K-Sektionens fortsatta digitalisering genom att samtliga utskott uppmanas att sprida sin
information genom digitala informationskanaler såsom sociala medier, Bonsai Campus och Orbitalen.
Sektionen har under året fått en helt ny hemsida där all information kan samlas på
ett tydligt och snyggt sätt.
Att Sektionen ska ha en attraktiv och välanvänd hemsida.
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Avklarat med bravur! Krabbofixerna, numera Webmasters, jobbade mycket med
Sektionens hemsida under 2020.
Struktur
Att Sektionen arbetar med intern organisering genom en aktiv Nämnd.
Det har varit hög närvaro på nämndmötena, även om digitaliseringen gjort kreativa
möten svårare.

_________________________________
David Bergman, Ordförande 2020
Lund 2021-03-07
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Revisorsberättelse 2020
Vårterminsmötet 2021

Sammanfattning
Vi Revisorer har granskat Styrelsen 2020 verksamhet och kommit fram till att de utfört ett
utmärkt jobb trots mycket svåra förhållanden.
Bakgrund
Vi har granskat årsredovisningen för Kemi- och Biotekniksektionen. Det är styrelsen som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
ekonomi fram tills den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året. Vi
tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Kemi- och
Biotekniksektionen för verksamhetsåret 2020. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har granskat väsentliga beslut och åtgärder för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har gjort sig skyldig till försummelse. Vi anser att de
revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning gjort sitt bästa för att följa sektionens
styrdokument och i de fallen där styrdokument inte har följts så har alternativet varit att bryta mot
rådande pandemilagstiftning.
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Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Revisorerna:

att
K-sektionens vårmöte beviljar Styrelsen 2020 ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

Arvid Lillängen, Revisor 2020
Lund, 10 mars 2021

Viktor Halldén, Revisor 2020
Lund, 10 Mars 2021
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K-Sektionens funktionärer 2021
Styrelsen
Ordförande - Casper Nisula
Vice Ordförande - Henrik Östberg
Sekreterare - Daniel Nilsson
Kassör - Felix Cederberg
Styrelseledamot med Eventansvar - Johanna Leth
Styrelseledamot med Fritidsansvar - Wilmer Lindelöw
Styrelseledamot med PR-ansvar - Lucas Werner
Styrelseledamot med Utbildningsansvar - Sofia Fureby

Klass
K3
B3
B2
K2
B3
K2
B4
B3

Alumniutskottet, AU
Alumnimästare – Emma Håkansson
Alumnikontakt - Johanna Åberg
Alumnikontakt - Emma Råwall
Mentorskapskontakt - Josefin Gauffin
Mentorskapskontakt - Johanna Karlsson

Klass
K2
K2
B1
K1
B1

Ceremoniutskottet, CermU
Ceremonimästare – Sara Magnusson
Fanbärare - Pauline Sandberg
Ceremonijon årskurs 1 - Vendela Ivarsson
Ceremonijon årskurs 2 - Anna Börjeson Kennedy
Ceremonijon årskurs 3 - Karolina Torfgård
Ceremonijon årskurs 4 - Erik Apelqvist
Ceremonijon årskurs 5 – Svante Herrlin

Klass
B2
K2
B1
B2
B3
B4
B5

Cyberutskottet, CybU
Cybermästare - Agnes Boberg
Webmaster - Tova Alenfalk
Webmaster - Gustaf Bellman
Photograph - Eva Voicu
Photograph - Isabel Kristensson
Regisseur - Vakant
Cyberjon - Elias Gullberg
Cyberjon - Veronika Jörntell
Cyberjon - Sophie Friman
Cyberjon - Ida Söderberg

Klass
B3
B2
K2
B4
B1

Idrottsutskottet, IdrU
Idrottsmästare - Elsa Ernestål
Idrottsjon - Ida Linn Silfors
Idrottsjon - Annika Silva

Klass
B1
K2
B1

B1
B2
B2
B3
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Idrottsjon - Daria Martynova
Idrottsjon - Julia Landberg
Idrottsjon - Ellinor Andersson
Idrottsjon - Helena Buhrgard

K1
B1
K1
B2

Informationsutskottet, InfU
Informationsmästare - Ida Ekenberg
Redacteur - Matilda Lindberg
Redacteur - Thilda Qvist
Da Vinci - Kajsa Eliasson Apelqvist
Da Vinci - Lisa Nilsson
Journalist - Ludvig Balfors
Journalist - Emelie Rollén
Journalist - Amanda Ekegren
Journalist - Vakant
Journalist - Vakant

Klass
B2
B3
K2
B2
B1
K1
B1
B3

Kafémästeriet, KM
Kafémästare - Emma Roos
Vice Kafémästare - Johanna Åberg
Kaféjon - Fabian Howding
Kaféjon - Filippa Wikström
Kaféjon - Kajsa Eliasson Apelkvist
Kaféjon - Lovisa Mårtensson
Kaféjon - Wilma Hendberg
Kaféjon - Emma Håkansson
Kaféjon - Johanna Pehrsson
Kaféjon - Benjamin Persson

Klass
B2
K2
K1
B1
B2
K2
B2
K2
B1
K1

Kommando Gul, KG
Kommando Gul-mästare - Björn Abrahamsson
Obligatorieförman - Tobias Gummeson
Sångarstridsöverste – Viktor Halldén
Kommando Gul-jon - Felicia Breimer
Kommando Gul-jon - Ebba Andersson
Kommando Gul-jon - Elin Pettersson
Kommando Gul-jon - Maja Tangvald
Kommando Gul-jon - Edvin Lycknets
Kommando Gul-jon - Linus Wängnerud

Klass
B1
K1
K3
K2
K1
K1
B1
B1
B1

Mässutskottet, MU
Mässansvarig - Sarah Wolfe
Mässkontakt - Adam Svensson
Mässkontakt - Klara Palmqvist
Mässkontakt - Aina Malzagova

Klass
K2
B1
K1
B2
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Mässkontakt - Agnes Häussermann
Mässkontakt - Tova Alenfalk
Mässkontakt - Saga Jarlson
Mässkontakt - Johanna Karlsson
Mässkontakt - Herman Andersson

B1
B2
B1
B1
K1

Näringslivsutskottet, NU
Näringslivsansvarig - Axel Sundström
Näringslivskontakt - Johanna Arnlund
Näringslivskontakt - Edvin Lycknets
Näringslivskontakt - Oscar Braun
Näringslivskontakt - Nils Sandberg
Näringslivskontakt - Ida Näslund
Näringslivskontakt - Elsa Johansson

Klass
K1
B1
K1
K2
K1
B1
K1

pHøset
ØverpHøs - Adam Jacobsson Trönndal
pHøs - Kajsa Wahlgren
pHøs - Fabian Fond
pHøs - Erik Fajersson
pHøs - Maja Sondell
pHøs - Joar Stephansson

Klass
K3
B3
B2
K3
K3
B1

Prylmästeriet, PM
Prylmästare - Nils Johnsson
Vice Prylmästare - Frida Berg
Pryljon - Pennie Lindblom
Pryljon - Ida Söderberg
Pryljon - Agnes Westberg

Klass
B2
B2
B3
B3
B1

Sexmästeriet, 6M
Sexmästare - Felix Mattsson
Vice Sexmästare - Felicia Nash
Barmästare - Åsa Leide
Barmästare - Vilma Degrér
Hovmästare - Annika Silva
Hovmästare - Jenny Hugoson
Köksmästare - Ellen Jonsson
Köksmästare - Oscar Braun
Troubadix - Agnes Hedquist
Troubadix - Magnus Blix
Sexmästerijon - Gustav Bågmark
Sexmästerijon - Ellinor Andersson
Sexmästerijon - Axel Ewaldh
Sexmästerijon - Elin Pettersson

Klass
K2
B2
B2
B1
B1
B2
B1
K2
K1
B2
B2
K1
K1
K1
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Sexmästerijon - Bianca Bochis
Sexmästerijon - Julia Nydemark
Sexmästerijon - Tindra Honnér
Sexmästerijon - Mattias Essén
Sexmästerijon - Klara Nyström
Sexmästerijon – Viktoria Nordin
Pubmästare - André Nordin
Pubadix Ragna Sandell
Pubadix - Anna Börjeson Kennedy
Pubadix - Fanny Wik
Pubadix - Helena Buhrgard
Pubadix - Paula Cerenius

B1
B1
B1
B2
K1
K1
B3
K1
B2
B2
B2
K2

Skyddsutskottet, SU
Klass
Skyddsmästare - Elsa Blomskog
B1
Miljösamordnare - Johanna Wester
B1
Miljösamordnare - Josefin Nordqvist
B3
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar - Nora Jonsson PagelsB2
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar - Vakant
Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar – Nicole Nilsson
K1
Studiemästeriet, SM
Studiemästare - Vakant
Evenemangsansvarig - Ida Linn Silfors
Evenemangsansvarig - Agnes Häussermann
Världsmästare - Ebba Andersson
Världsmästare - Ludvig Åberg
Studiejon - Veronika Jörntell
Studiejon - Bianca Bochis

Klass
B1
K2
B1
K1

Studierådet, SrBK
Studierådsordförande - Lina El Manira
Vice Studierådsordförande - Grundblocksansvarig - Adam Svensson
Vice Studierådsordförande - Specialiseringsansvarig - Emil Jakobsson
Studierådsledamot - Grundblocksnivå - Lovisa Mårtensson
Studierådsledamot - Grundblocksnivå - Nelly Franzén
Studierådsledamot - Grundblocksnivå - Ida Hammer
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå - Linus Howegård
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå - Åsa Wahlquist
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå - Eva Voicu

Klass
K2
B1
K3
K2
B2
B2
K3
B2
B4

Valberedningen, ValB
Valberedningens Ordförande - Lina Näslund
Valberedningsledamot - Emma Sannum
Valberedningsledamot - Sara Wallman

Klass
K3
B2
K1

B2
B1
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Valberedningsledamot - Lovisa Engström
Valberedningsledamot - Ellen Walse
Valberedningsledamot - Axel Ewaldh
Valberedningsledamot - Kajsa Wikman
Valberedningsledamot - Gabriella Petersson
Valberedningsledamot - Fanny Wik
Valberedningsledamot - Sara Magnusson
Valberedningsledamot - Fredrik Olofsson
Valberedningsledamot - Mikaela Fransson

K2
B2
K1
K2
B3
B2
B3
K1
B2

Övriga funktionärer
Bioteknikansvarig – Ida Hammer
Bioteknikansvarig – Frida Berg
Revisor - Johan Hallbeck
Revisor - Svante Herrlin
Ledamot i arbetsgruppen K på Science Village (Vår) - Herman Andersson
Ledamot i arbetsgruppen K på Science Village (Vår) - Johan Hallbeck
Ledamot i arbetsgruppen K på Science Village (Vår) - Vakant
Ledamot i arbetsgruppen K på Science Village (Höst) - Ragna Sandell
Ledamot till TLTHs valnämnd - Vakant
Talman - Björn Abrahamsson
Her Tech Future- ansvarig - Thilda Qvist
Her Tech Future- ansvarig - Ida Linn Silfors
Tandemansvarig - Lucas Carlsson
Tandemansvarig - Anna Grimlund

Klass
B2
B2
K5
B5
K1
K5
K1
B1
K2
K2
B3
B3

Vårterminsmöte
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Proposition angående tillägg av Vice
Ordförande till Policy för Testamenten
Vårterminsmöte, 2021

Bakgrund
Posten Vice Ordförande lades till på HT1 2019. För nuvarande finns dock ej posten med i Policy
för Testamenten, detta vill motionären ändra på då det i nuläget skrivs testamenten även då det
inte står med i policyn. Meningen bakom motionen är främst att ha det i skrift att testamente skall
skrivas för Vice Ordförande.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
Lägga till gulmarkerad text i Policy för Testamenten samt ändra punktordningen
därefter
§4:17:2 Vice Ordförande
Vice Ordförande ska skapa ett testamente till sin efterträdare.

Styrelsen via Henrik Östberg, Vice Ordförande
Lund, 2 mars 2021

Vårterminsmöte
Bilaga 12.1 (1)

Motion angående inköp av dekor och
glas för festverksamhet
Vårterminsmöte, 2021

Bakgrund
I och med den nystartade pubverksamheten kommer det i framtiden finnas ett regelbundet behov
av att dekorera Gallien och sätta lite stämning. Genom att äska för fina dekorationsprylar och
riktiga drinkglas hoppas vi att kunna göra Gallien till ett så trevligt ställe som möjligt att spendera
en kväll då och då. Vi tror också att dessa prylar kan komma att användas i andra sammanhang,
t.ex av Sexmästeriets festverksamhet för att servera mer avancerade drinkar eller av Kafémästeriet
att marknadsföra sitt utbud på en fräsig griffeltavla.
En farhåga som dyker upp är förstås förvaringsutrymme, och vi är av åsikten att en rejäl städning
och rensning kommer behövas för att få plats med nyinköpt material. Däremot kommer det
behövas oavsett när stadigvararande tillstånd beviljas, och vi tror att dessa prylar kommer
användas i tillräckligt stor utsträckning för att ha i åtanke när förråden revideras.

Utgifter
50 st Martiniglas, 24 cl

1250 kr

Dubbelsidig Griffeltavla

659 kr

Bar-neonskylt (LED-lampa)

435 kr

Totalt, ink. Moms.

2344 kr
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Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Lyfta upp till 2500 kr ur investeringsfonden för inköp av dekorationer och drinkglas.

André Nordin, Pubmästare 2021
Lund, 11 mars 2021
Anna Börjeson Kennedy, Pubadix 2021
Lund, 11 mars 2021
Fanny Wik, Pubadix 2021
Lund, 11 mars 2021

Vårterminsmöte
Bilaga 12.2 (1)

Motionssvar till inköp av dekor och glas
till festverksamhet
Vårterminsmöte 2021

Sammanfattning
Styrelsen ställer sig positiva till propositionen, men vill att inköpet ska redovisas på Styrelsens
sista protokollmöte.
Bakgrund
I takt med att pubverksamheten på Sektionen utvecklas behövs mer material för att anordna
evenemang, och neonskylt är ett bra inköp för att kunna skapa stämningsfull belysning.
Griffeltavlan är ett essentiellt verktyg och kan användas på många olika evenemang och även av
andra utskott, vilket motionärerna även påpekade. 50 st martiniglas kan verka överflödigt och ta
mycket plats, men eftersom möjlighet till diskning är begränsad kan få glas vid större evenemang
orsaka problematik samt att glas går sönder, är det lämpligt att ha ett större lager. Förvaring av
dessa glas kommer underlättas av en framtida storstädning, så detta bör inte bli ett problem.
Styrelsen ställer sig därför positiva till propositionen, men det vore lämpligt att redovisa inköpet
på sista protokollmötet så att detta ej glöms bort.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Lägga till att-satsen nedan
Inköpet ska redovisas på Styrelsens sista protokollmöte.

Styrelsen via Lucas Werner, Styrelseledamot med PR-ansvar 2021
Lund, 28 mars 2021

Vårterminsmöte
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Motion angående inköp av
arbetarkläder
Vårterminsmöte, 2021

Sammanfattning
För att bedriva pubverksamhet behövs tröjor för jobbare. En offert för 20 tröjor har givits på
3710 kr.
Bakgrund
I och med uppstartande av pubverksamheten som ämnar att använda K-sektionens Jobbarpool
(gå med här https://www.facebook.com/groups/555125405427827) kommer jobbarna behöva
anpassade kläder. Det finns redan piké-tröjor med ändamålet att använda till utomstående
arbetare, men i och med att Pubverksamheten regelbundet arbetar med alkohol kan det bli lite
problematiskt att använda pikéer sponsrade av Akzo Nobel då de inte vill att deras logga ska visas
upp i sådana sammanhang. Pikéer är dessutom inte lämpliga att jobba långa svettiga pass i köket i,
och vi motionerar därför för att köpa in polyester t-shirts av modellen Gildan Performance.
Detta är samma modell som sexet brukar köpa in och är luftig, luktfri, samt är av god kvalitét för
att hålla i flera år framöver. En offert för att köpa in 20 tröjor med tryck har givits och
presenteras i nedanstående tabell.
Utgifter
20 st tröjor med tryck
2 st Schabloner
(startkostnad för tryck)
Frakt
Totalt, ink. Moms.

2520 kr
1190 kr
0 kr
3710 kr

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
Lyfta upp till 4000 kr ur investeringsfonden för inköp av jobbarkläder.

André Nordin, Pubmästare 2021
Lund, 11 Mars 2021

Vårterminsmöte
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Motionssvar angående inköp av
jobbarkläder
Vårterminsmöte 2021

Sammanfattning
Styrelsen ställer sig positiva till den skrivna motionen men skulle vilja tillägga att utlägget skall
redovisas.
Bakgrund
Då pubverkasamheten till stor del kommer nyttja jobbarpoolen för att hitta jobbare till sina
evenemang anser styrelsen att ett inköp av nya jobbartröjor skulle gynna sektionen. Våra
nuvarande tröjor är pikéer med Akzo nobels logga på sig vilket inte skall synas i samband med
alkoholservering vilket gör att problem uppstår. Styrelsen anser dock att det borde tilläggas en
att-sats som säger att utlägget bör redovisas på ett protokollmöte.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Lägga till att-satsen ”att Motionären ska redovisa inköpet senast på Styrelsens sista
protokollmöte 2021.”

Styrelsen via Henrik Östberg, Vice Ordförande
Lund, 28 mars 2021

Vårterminsmöte
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Motion angående inköp av frisbees
Vårterminsmöte, 2021

Sammanfattning
Idrottsutskottet vill köpa in fler frisbees till sektionen för att anordna frisbeegolf.
Bakgrund
Idrottsutskottet vill anordna frisbeegolf för sektionen. Utskottet har gjort en riskbedömning och
anser att det skulle vara möjligt att anordna frisbeegolf på ett smittsäkert sätt. Förslagsvis anmäler
sig deltagarna gruppvis, med maximalt 6 personer, för att skickas iväg enligt ett utspritt och
smittsäkert schema till en bana. På så vis planeras evenemanget ske utomhus och med mycket
avstånd mellan grupper och deltagare.
I nuläget finns det två frisbees i förrådet som kommer att användas för evenemanget, något som
utskottet anser bristfälligt eftersom det minst krävs en frisbee för var spelande grupp.
Idrottsutskottet kommer uppmana medlemmar att ta med egna frisbees, men vill med säkerhet
kunna möjliggöra deltagande för alla som vill och därmed införskaffa ytterligare frisbees för
sektionen. De frisbees som ska inhandlas är tre stycken 3-pack “Disc Golf Starter Set Basic STD”
från XXL á la 249kr st (med fri frakt) vilket ger en totalsumma på 747 kr. Dessa kommer även
kunna användas och finnas tillgängliga under året för andra aktiviteter och lekar för alla utskott
på K-sektionen. Därmed önskar motionärerna att äska 747 kr från investeringsfonden för inköp
av nya frisbees. Nedan bifogas en tabell med kostnader.

Utgifter
3 x Disc Golf Starter Set Basic STD

-747 kr

Summa utgifter

747 kr
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Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
Lyfta upp till 747 kr ur investeringsfonden för inköp av frisbees.
att
Uppdra motionärerna att inhandla och beställa frisbees.
att
Motionärerna ska redovisa inköp senast på Styrelsens sista protokollmöte 2021.

Ida Linn Silfors, Idrottsjon
Lund, 11 mars 2021

Elsa Ernestål, Idrottsmästare
Lund, 11 mars 2021

Vårterminsmöte
Bilaga 14.2j(1)

Styrelsens motionssvar till ”Motion
angående inköp av frisbees”
Vårterminsmöte, 2021
Bakgrund
Styrelsen stödjer motionen då den bidrar till utökad idrottsverksamhet på sektionen och önskar
därför att den bifalls.

_________________________________
Styrelsen, genom Wilmer Lindelöw, Styrelseledamot
med fritidsansvar
Lund, 26-03-2021

Vårterminsmöte
Bilaga 15.1 (1)

Motion angående förändring av antalet
ledamöter i SrBK
Vårterminsmöte 2021

Sammanfattning
Nedan följer motivering till att minska antalet ledamöter i Studierådet från sex stycken till fyra
stycken.
Bakgrund
Studierådet på Kemi-och Bioteknik sektionen (SrBK) hade fram till 2017 samma struktur som
många av studieråden på resten av LTH:s sektioner, det vill säga att det inom studierådet ryms
både den studiebevakande delen men även den typen av verksamhet som Studiemästeriet (SM)
bedriver på vår sektion. På en del sektioner ingår även de motsvarande posterna som ingår i
Skyddsutskottet (SU). Till verksamhetsåret 2018 start delades SrBK upp i den studiebevakande
delen och SM. Ytterligare förändringar i strukturen gjordes till verksamhetsåret 2020, då SrBK
delades upp i SrBK som vi känner det idag och SU.
Då denna förändring gjordes ändrades då antalet poster i studierådet, det totala antalet minskades
med en och en ny ledamot tillsattes på grundblocksdelen och specialiseringsdelen. Det är alltså
totalt sex ledamöter i utskottet och då utskottet är fullt består det av elva personer (på hösten). I
och med minskningen av utskottets ansvarsområden minskade även mängden arbetsuppgifter i
utskottet. Detta ger på ett sätt stor frihet för utskottet samtidigt som de uppgifter utskottet har
består, där de främsta är censurering av kursutvärderingar och att hantera diverse studentärenden.
Båda dessa uppgifter kräver viss rutin, och som sammansättningen ser ut nu är det för många
personer på för få uppgifter, vilket gör att en rutin blir svår att bygga upp. Kort sagt, för många
personer, för lite att göra. Det ska dock tilläggas att SrBK i dess nuvarande form främst har
arbetat under ett år som till stor del präglades av distansstudier och svårigheter att anordna event.
Vi anser att det bästa för utskottet ur flera perspektiv är att minska antalet ledamöter med två, en
på vardera nivån. Detta skulle leda till att ett fullt utskott skulle bestå av nio personer istället för
elva. Denna förändring skulle då leda till att en större rutin kan byggas upp bland utskottets
medlemmar när det kommer till utskottets två största fokuspunkter och enligt vår mening skulle
det inte minska utskottets förmåga att göra annat heller. En mindre grupp ger ett utskott av den
här karaktären flera fördelar, dels som grupp men arbetet skulle även kännas mindre urvattnat,
vilket har framkommit att utskottets medlemmar under verksamhetsåret 2021 har upplevt.
Intresset för SrBK har även under flera år har varit svalt, och alla poster är sällan fyllda efter
HT2. Att minska antalet ledamöter kan då bidra till att fylla utskottet lättare vilket kan ge
utskottet bättre rykte.
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Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
stryka det överstrukna och lägga till det gulmarkerade i Reglementes §12:1
Studierådsledamot – Grundblocksnivå (3 st) (2 st)
Studierådsledamot – Specialiseringsnivå (3 st) (2st)

Sofia Fureby, Styrelseledamot med utbildningsansvar 2021 och studierådsordförande 2020
Lund, 11mars 2021

Lina el Manira , studierådsordförande 2021 och vice studierådsordförande på specialiseringsnivå 2020
Lund, 11 mars 2021

Vårterminsmöte
Bilaga 15.2 (1)

Motionssvar Förändring av antalet
ledamöter i SrBK
Vårterminsmöte, 2021

Sammanfattning
Styrelsen ställer sig positiva till förslaget.
Bakgrund
Motionärerna lyfter två viktiga poänger. Först och främst så är utskottet sällan fullt. Detta betyder
att motionen har begränsad påverkan på möjligheten att engagera sig. Vidare kan det vara svårare
att leda ett utskott som är större än det behöver vara, de år studierådet faktiskt är fullt. Det är
viktigt att funktionärer känner att de har en uppgift, och om det finns för lite att göra kan en
lösning vara att minska antalet identiska poster.
En viktig del av studierådets arbetsbelastning kommer från olika poster på kårens som ofta fylls
av studierådets representanter. Det är dock inte omöjligt att dessa studentrepresentantsposter blir
lättare att fylla om de inte kommer paketerade med studierådets ordinarie poster. Vidare har det
traditionellt sett inte varit några större problem att hitta kandidater till dessa poster de år
studierådet inte har varit fullsatt och alla medlemmar i studierådet sitter inte heller på
studentrepresentationsposter vanligtvis. Vi tror därför inte att motionen kommer ha negativ
inverkan på Sektionens möjlighet att påverka utbildningen.
Mot ovanstående bakgrund ställer sig styrelsen positiva till motionen.

_________________________________
Styrelsen via Felix Cederberg, Kassör 2021
Lund, 27 Mars 2021

Vårterminsmöte
Bilaga 16 (1)

Motion angående ändring av namn på
funktionärsposterna ”Kommandomästare” &
”Kommandojon”
Vårterminsmöte, 2021

Sammanfattning
Vi vill ändra namnen ”Kommandomästare” till Kommandogulmästare och ”Kommandojon” till
Kommandoguljon.
Bakgrund
Vi i styrelsen har läst igenom stadgarna och reglementet och sett att posten som i folkmun kallas
Kommandogulmästare och Kommandoguljon inte överensstämmer med det som står i
reglementet, där de heter ”Kommandomästare” och ”Kommandojon”. Därför anser vi att en
ändring i reglementet är befogat för att ändra dessa namn till de som används vanligen.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i Reglementet ändra §4:7:3:1.
§4:7:3:1 KommandomästareKommandogulmästare
Kommandomästare Kommandogulmästare är
ansvarig och sammankallande för Kommando Gul.
Kommandomästare Kommandogulmästare skall
framföra ett budgetförslag
för utskottet under årets första Styrelsemöte.
Budgetförslaget utarbetas med fördel tillsammans
med Styrelseledamot med Fritidsansvar samt förra
årets Kommandomästare Kommandogulmästare.
att
i Reglementet ändra §4:7:3:4.
§4:7:3:4 KommandojonKommandoguljon
KommandojonenKommandoguljonen bistår
KommandomästarenKommandogulmästaren i dess
arbete
att
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i Reglementet ändra §12:1 Sektionens Ordinarie Funktionärer
Följande funktionärer finns på Sektionen

Alumniutskottet, AU

Prylmästeriet, PM

Alumnimästare
Alumnikontakt (2st)
Mentorskapskontakt (2st)

Prylmästare
Vice Prylmästare
Pryljon (3 st)

Ceremoniutskottet, CermU

Sexmästeriet, Sexet/6M

Ceremonimästare
Ceremonijon (5 st)
Fanbärare

Sexmästare
Vice Sexmästare
Barmästare (2 st)
Hovmästare (2 st)
Köksmästare (2 st)
Pubmästare
Troubadix (2 st)
Sexmästerijon (10 st) Pubadix
(5 st)

Cyberutskottet, CybU
Cybermästare
Cyberjon (4st)
Webmasters (2st)
Photograph (2st)
Regisseur

Skyddsutskottet, SU

Idrottsmästare
Idrottsjon (6 st)

Skyddsmästare
Miljösamordnare (2 st)
Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar (2 st)

Informationsutskottet, InfU

Studierådet, SrBK

Informationsmästare
Da Vinci (2st)
Journalist (5 st)
Redacteur (2 st)

Studierådsordförande
Vice Studierådsordförande - Grundblocksansvarig
Vice Studierådsordförande - Specialiseringsansvarig
Bettan
Ettan
Studierådsledamot - Grundblocksnivå (3 st)
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå (3 st)

Idrottsutskottet, IdrU

Kafémästeriet, KM
Kafémästare
Vice Kafémästare
Kaféjon (8 st)

Kommando Gul, KG
KommandomästareKommandogulmästare
Sångarstridsöverste
Obligatorieförman
KommandojonKommandoguljon (6 st)

Styrelsen
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Styrelseledamot med Eventansvar
Styrelseledamot med Fritidsansvar
Styrelseledamot med PR-ansvar
Styrelseledamot med Utbildningsansvar

Mässutskottet, MU
Mässansvarig
Mässkontakt (8 st)

Näringslivsutskottet, NU
Näringslivsansvarig
Näringslivskontakt (6 st)

Studiemästeriet, SM
Studiemästare
Evenemangsansvarig (2 st)
Världsmästare (2 st)
Studiejon (2 st)

Valberedningen ValB
Valberedningens Ordförande
Valberedningsledamot (11 st)
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pHøset
ØverpHøs
pHøs (5 st)

Övriga funktionärer
Talman
Revisor (2 st)
Bioteknikansvariga (2 st)
K på Science Village Ledamot Vår (3 st)
K på Science Village Ledamot Höst (1 st)

_________________________________

_________________________________

Wilmer Lindelöw, Styrelseledamot med Fritidsansvar

Henrik Östberg, Vice Ordförande

Lund, 02 Mars 2021

Lund, 02 Mars 2021

_________________________________
Björn Abrahamsson, Kommandogulmästare(?)
Lund, 02 Mars 2021

Vårterminsmöte
Bilaga 17 (1)

Motion angående ändring av datum för
Kalibreringsphest
Vårterminsmöte, 2021

Sammanfattning
Enligt §4:12:2 Åliggande - Festverksamhet är det Sexmästeriets åliggande anordna
Kalibreringsphesten någon gång mellan 15:e februari och 15:e april. Motionärerna avser att ändra
ovanstående datum till mellan 15:e februari och 31:e maj.
Bakgrund
Så som det står skrivet i dagsläget så lämnas det väldigt få datum som är rimliga att anordna
kaliberingsphesten på. Detta på grund av att det under dessa datum arrangeras ett temasläpp, som
traditionellt är Sexmästeriets första större evenemang, det även en tentaperiod och en
omtentaperiod inom dessa datum vilket 2020 resulterade i två möjliga datum att anordna
kalibreringsphesten. Det är dessutom så att enligt tradition skall Ordförande, föregående års
Ordförande, Inspektorn, Sexmästeriet, Cermoniutskottet samt pHøset anmodas till detta
evenemang vilket ytterligare understryker det faktum att mer flexibilitet vid val av datum kan
behövas.
Denna förändring har möjliggjorts av att det under 2020 ändrades så att funktionärsmedaljerna
inte längre ska delas ut på kalibreringsphesten vilket gör att det inte längre är lika pressande att
anordna den tidigt på året.
Denna ändring av reglemente har även diskuterats med Cermonimästaren 2021, ØverpHøset
samt Styrelsen.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
lägga till gulmarkerat och ta bort genomstruken text i Reglementet §4:12:2
Åliggande - Festverksamhet enligt:
Det åligger Sexmästeriet att under året anordna följande traditionella gasquer:
● Temaphest
● Kalibreringsphest: Anordnas någon gång mellan 15:e februari och 31 maj Någon gång
mellan 15:e februari och 15:e april, där Ordföranden kalibrerar arkivlitern. Festen skall ske
på hemlig ort för att nyfikna i förväg inte skall störa de känsliga magnetfälten och därmed
påverka resultatet vid kalibreringen.
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● Lära Känna
● Nollegasque

_________________________________

_________________________________

Johanna Leth, Styrelseledamot med Eventansvar 2021

Felix Mattsson, Sexmästare 2021

Lund, 25 februari 2021

Lund, 25 februari 2021

Vårterminsmöte
Bilaga 18 (1)

Motion angående ändring av åligganden
för Kafémästeriet
Vårterminsmöte 2021

Sammanfattning
Städansvaret för Kafémästeriet bör konkretiseras för att hålla Gallienköket i gott skick.

Bakgrund
Den första tiden i de nya lokalerna har köket i Gallien inte städats tillräckligt ofta och under
storstädning har framför allt spiskåpor och utrymmen mellan spis och vägg varit otroligt
smutsiga. Därför är det rimligt att det i Kafémästeriets åliggande konkretiseras hur många gånger
köket bör städas.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
i reglementet §4:6:2 Åligganden lägga till det gulmarkerade
Kafémästerietansvarar för att samordna städning av Gallien och har befogenhet att tilldela
sektionens samtliga utskott och funktionärer städuppgifter. God kontakt med dessa
förordas för att städningen skall fungera bra. Köket i Gallien ska storstädas minst två
gånger per år.

_________________________________
Casper Nisula, Ordförande 2021
Lund, 6 december 2020

Vårterminsmöte
Bilaga 19 (1)

Motion angående ändring av vem som
ansöker om serveringstillstånd
Vårterminsmöte, 2021

Bakgrund
Tidigare så har Sexmästaren varit kontaktperson för tillståndsmyndigheten och har därför ansökt
om alla Sektionens serveringstillstånd. Motionärerna vill ändra så detta ansvar nu faller på Vice
Ordförande. Detta på grund av att Sektionen är i processen att skaffa stadigvarande
alkoholtillstånd och har utvidgat Pubverksamheten vilket gör det rimligt att flytta ansvaret från
Sexmästaren till Styrelsen så arbetet kommer se annorlunda ut och beröra fler delar av Sektionen.

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
ta bort gulmarkerad genomstruken text i Reglementet §4:12:3:1 Sexmästare enligt:
§4:12:3:1 Sexmästare
Sexmästaren är ansvarig och sammankallande för Sexmästeriet.
Sexmästaren skall framföra ett budgetförslag för utskottet under årets första Styrelsemöte.
Budgetförslaget utarbetas med fördel tillsammans med Styrelseledamot med Eventansvar samt
förra årets Sexmästare.
Sexmästaren ansöker om utskänkningstillstånd för event där alkohol ska säljas.
att
lägga till gulmarkerad text i Reglementet §2:2:2 Vice Ordförande enligt:
§2:2:2 Vice Ordförande
Vice Ordförande skall bistå Ordföranden och vid dennes frånvaro överta dennes uppgifter.
Vice Ordförande ansvarar för att sköta accesserna för Sektionens funktionärer enligt Sektionens
rådande regler.
Vice Ordförande är firmatecknare.
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Vice Ordförande ska handha utkvittering av nycklar. Sammanställning av nyckelbehov skall göras
i samråd med Styrelsen.
Vice Ordförande är kontaktperson i Styrelsen för Valberedningen.
Vice Ordförande är kontaktperson för tillståndsmyndigheten och ansöker om Sektionens
serveringstillstånd.
Vice Ordförande ska aktivt delta i Styrelsens arbete.
Vice Ordförande ska i samråd med Ordförande vara sammankallande och en del av Nämnden.
Det ska sammankallas till möte minst två gånger per läsperiod.

_________________________________

_________________________________

Johanna Leth, Styrelseledamot med Eventansvar 2021

Felix Mattsson, Sexmästare 2021

Lund, 1 mars 2021

Lund, 1 mars 2021

_________________________________
Henrik Östberg, Vice Ordförande 2021
Lund, 1 mars 2021

Vårterminsmöte
Bilaga 20(1)

Motion angående ändring av
Reglementets definition av Nämnden
Vårterminsmötet 2021

Sammanfattning
För att avlasta Sekreteraren, samt för att befästa att Nämnden främst är till för Sektionens
utskottsledare föreslås att Sekreterarens medlemskap i Nämnden stryks och att Nämndens syfte
definieras.
Bakgrund
Innan införandet av posten Vice Ordförande innehade Sekreteraren denna roll. Denne var då
exempelvis firmatecknare för Sektionen samt sammankallande för Nämnden. År 2020 lades så
detta ansvar på en officiell Vice Ordförande men kvar i Reglementet står det dock att
Sekreteraren är en del av Nämnden. Under 2020 deltog Sekreteraren på de första Nämndmötena
men ansåg sedan att arbetsbördan jämfört med nyttan var orimlig då Sekreteraren har en av de
mest arbetsamma posterna i Styrelsen och för att ämnena som behandlades inte direkt berörde
Sekreteraren. Även resten av Styrelsen 2020 deltog i början på mötena, innan de kom fram till att
det endast är relevant att styrelseledamöter deltar om dessa har något att informera om på mötet.
Detta eftersom Nämnden i första hand ska vara till för utskottsledarna och inte Styrelsen.
Då Nämnden inte har någon officiell beslutsrätt finns inget behov av protokollföring med
undantag för minnesanteckningar. I Sekreterarens åligganden står det att denne endast ansvarar
för protokollföring vid Sektionsmöten och Styrelsemöten, vilket alltså redan innebär att
Sekreteraren inte behöver anteckna vid sammanträden med Nämnden. Behovet av
minnesanteckningar hade lätt kunnat tillfredsställas med hjälp av ett rullande schema för
närvarande utskottsordförande. Således hade därför Sekreterarens medlemskap i Nämnden
kunnat strykas. Följaktligen syftar denna motion åt att avlasta Sekreteraren genom att ta bort
kravet att denne behöver vara en del av Nämnden, men detta förbjuder inte Sekreteraren - eller
någon annan - att delta på Nämndmöten när detta anses relevant.
Vidare kan Nämndens syfte formuleras för att tydliggöra för utomstående parter, nuvarande eller
blivande utskottsledare samt för gemene Sektionsmedlem som råkar höra talas om ”Nämnden”
vad detta faktiskt är.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna
att
i Reglementets Kapitel 3 Nämnden lägga till §3:1 Syfte med texten:

Vårterminsmöte
Bilaga 20(2)

Nämnden finns till som ett forum för utbyte av information, idéer och stöttning
mellan Sektionens utskottsledare samt för att främja samarbete mellan Sektionens
utskott.
att
uppdatera kapitlets efterföljande paragrafnumrering
att
i enlighet med den uppdaterade numreringen från ovanstående att-sats i
Reglementets Kapitel 3 Nämnden §3:3 Medlemmar ta bort den genomstrukna
texten enligt:
Nämnden utgörs av Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare och samtliga
Utskottsordförande.

Alma Fahlén Hammar, Sekreterare 2020

_________________________________
Lund, 2021-03-02

Daniel Nilsson, Sekreterare 2021

_________________________________
Lund, 2021-03-02

Vårterminsmöte
Bilaga 21 (1)

.1

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Inom Teknologkåren vid LTH

Beslutsuppföljning – Vårterminsmöte
Punkt

Vad beslutades?

1.

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

2.

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

Protokollmöte 8
2020

Styrelsen 2020

På Vårterminsmötet
2021

Vårterminsmöte
Bilaga 22.1 (1)

Motion angående uppstart av
Pubmästeriet
Vårterminsmöte, 2021

Sammanfattning
Motionärerna vill separera pubverksamheten från Sexmästeriet genom att skapa utskottet
Pubmästeriet.
Bakgrund
Sexmästeriet har under de senaste två åren jobbat för att utveckla Sektionens pubverksamhet. Det
har funnits en stark önskan om att hålla i fler pubar men på grund av Sexmästeriets redan höga
arbetsbelastning och därför fulla schema så har det varit svårt att genomföra. Därför så röstades
en förändring av Sexmästeriets struktur igenom på Höstterminsmöte 1 2020 som medförde att
festverksamhet och pubverksamhet separerades och 5 poster som Pubadix tillfördes för att bistå
den nu ensamma Pubmästaren med planering. Nu pågår två separerade verksamheter inom
samma utskott vilket skapar både tekniska och praktiska utmaningar.
Äskning av en större summa pengar för kostnader kopplade till sökandet av stadigvarande
alkoholtillstånd till slutet sällskap med Gallien som serveringslokal diskuterades och godkändes
på Vårterminsmötet 2020. Under denna diskussion fördes en argumentation om att det
stadigvarande tillståndet skulle möjliggöra uppstarten av ett nytt utskott med inriktning på pubar.
Via det stadigvarande alkoholtillståndet var målet att på årsbasis kunna ha lägre kostnader för
alkoholtillstånd och i sin tur kunna ha billigare och fler evenemang för sektionen. Sektionsmötet
biföll denna motion om äskning vilket kan tolkas som att det finns ett intresse hos Sektionen om
att ta del av och- utveckla pubverksamheten.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna

att
lägga till gulmarkerad text i Stadgarna §7.1 Definition enligt:
§7:1 Definition
Sektionens utskott är följande:
●
●
●
●
●

Alumniutskottet, AU
Ceremoniutskottet, CermU
Cyberutskottet, CybU
Idrottsutskottet, IdrU
Informationsutskottet, InfU
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kafémästeriet, KM
Kommando Gul, KG
Mässutskottet, MU
Näringslivsutskottet, NU
pHøset
Prylmästeriet, PM
Pubmästeriet, PubM
Sexmästeriet, 6M
Skyddsutskottet, SU
Studiemästeriet, SM
Studierådet, SrBK
Valberedningen, ValB

_________________________________

_________________________________

Johanna Leth, Styrelseledamot med Eventansvar 2021

Felix Mattsson, Sexmästare 2021

Lund, 26 februari 2021

Lund, 26 februari 2021

_________________________________
André Nordin Fürdös, Pubmästare 2021
Lund, 26 februari 2021

Vårterminsmöte
Bilaga 22.2 (1)

Motionssvar uppstart av Pubmästeriet
Vårterminsmöte 2021

Sammanfattning
Styrelsens motionssvar till motionen uppstart av Pubmästeriet. Styrelsen är positiv till uppstart av
ett nytt utskott.
Bakgrund
På styrelsens andra protokollmöte 2021 presenterades motionen angående uppstart av
Pubmästeriet, ett arbete som startades under 2020. Detta skulle innebära att Sexmästeriet som vi
känner det idag skulle delas upp i en del fokuserad på festverksamhet och ett nytt utskott med
fokus på pubverksamhet. En förutsättning tidigare presenterad för att detta ska fungera är att
Sektionen ska få ett stadigvarande alkoholtillstånd, vilket nästan är i hamn. På PM2 då motionen
presenterades diskuterades det hur Styrelsen och Sektionen ska gå till väga för att utskottet ska
kunna startas under hösten, svaret är att prata med kåren. Förhoppningsvis kommer
funktionärsvalet inte påverkas. Styrelsen ställer sig positiv till uppstart av utskottet och ser fram
emot fler pubar i framtiden.

Styrelsen genom Sofia Fureby, Styrelseledamot med utbildningsansvar

Lund, 29 mars 2021

