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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens sjunde protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17.18 måndagen  

den 15 november 2021 i konferensrummet Marie Curie på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ K-Sektionens Ordförande Casper Nisula förklarade 

Styrelsens sjunde Protokollmöte öppnat klockan 17:18. 
   
§ 2. Tid och sätt Kallelse till mötet skickades ut den 1:e november och 

handlingarna skickades ut den 12:e november. 
 
Mötet valde att godkänna tid och sätt. 

   
§ 3.  Närvarande Casper Nisula, Henrik Östberg, Lucas Werner, Wilmer 

Lindelöw, Sofia Fureby, Daniel Nilsson och Felix 
Cederberg. 

   
§ 4. Frånvarande Johanna Leth. 
   
§ 5.  Adjungeringar Mötet valde att adjungera medlemmarna i salen med 

yttrande och yrkanderätt. 
   
§ 6. Val av tvenne justerare  Jonatan Wahren och Felix Cederberg kandiderade till 

justerare. 
 
Mötet valde Jonatan Wahren och Felix Cederberg till 
justerare. 

   
§ 7. Anmälan övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 
   
§ 8. Fastställande av dagordning Mötet valde att godkänna den liggande 

dagordningen. 
   
§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) Mötet valde att lägga till föregående protokoll till 

handlingarna. 
   
§ 10. Avsägelser Inga avsägelser inkom. 
   
§ 11. Fyllnadsval (Bilaga 2) Inga kandidaturer inkom. 
   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp - 
   
§ 13. Meddelanden 

 
Inga meddelanden inkom. 

§ 14. Information om medlemmar i 
projektgruppen ”FermU” (Bilaga 3) 
Föredragare: Carl Pontén 
 

Carl Pontén föredrog infomationspunkten enligt bilaga 3. 

§ 15. Motion angående äskande till BTD-
resor (Bilaga 4) 
Föredragare: Frida Berg och Ida Hammer 
 

Ida Hammer föredrog motionen enligt bilaga 4. 
 
Diskussion fördes kring hur mycket pengar som finns i 
Resestipendiefonden och huruvida summan ska ökas. 
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_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Casper Nisula    Daniel Nilsson   
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Jonatan Wahren    Felix Cederberg  
Justerare     Justerare 

Sofia Fureby yrkande på 
 
att istället äska för 200kr/st och därmed ändra summan i 
första att-satsen till 6800kr 
 
Ida Hammer jämkade sig med Sofia Furebys yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 
 

§ 16. Motion angående äskande till FermU-
utrustning (Bilaga 5) 
Föredragare: Carl Pontén, Jonatan Wahren 
och Adam Jacobsson Trönndal 
 

Carl Pontén föredrog motionen enligt bilaga 5. 
 
Diskussion fördes om hur förvaringen skulle ske med 
avseende på kolsyrepatronerna. 
 
Felix Cederberg yrkade på 
 
att i första att-satsen stryka ”Projektfonden” och istället 
skriva ”Investeringsfonden” 
 
Motionärerna jämkade sig med Felix Cederbergs yrkande. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 
 

§ 17. Motion angående äskande till inköp av 
frigolitplattor (Bilaga 6) 
Föredragare: Fabian Fond, Maja Sondell 
och Adam Jacobsson Trönndal 
 

Adam Jacobsson Trönndal föredrog motionen enligt 
bilaga 6. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

§ 18. Motion angående ändring av K-
Sektionens medaljsystem (Bilaga 7) 
Föredragare: Sara Magnusson 

Sara Magnusson föredrog motionen enligt bilaga 7. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 

   
   
§ 19. Rapport från Valberedningen (Bilaga 

8) 
Rapporten visades. 

   
§ 20. Övriga frågor  - 
   
§ 21.  Beslutsuppföljning (Bilaga 9) - 
   
§ 22.  Nästa Styrelsemöte Casper Nisula och Daniel Nilsson meddelade att nästa 

Protokollmöte äger rum i början av December. 
   
§ 23.  OFMA K-Sektionens Ordförande Casper Nisula förklarade mötet 

avslutat klockan 17:49. 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens sjätte protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17:22 – 20:27 torsdagen  

den 30:e september 2021 i KC:H:I på Kemicentrum. 
 
Dagordning 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Kemi- och Biotekniksektionens Ordförande Casper 

Nisula förklarade Styrelsen sjätte Protokollmöte öppnat 
klockan 17:22. 

   
§ 2. Tid och sätt Kallelse till mötet skickades ut den 14:e september och 

handlingar skickades den 28:e september. Två sena 
handlingar inkom den 29:e september. 
 
Mötet valde att godkänna tid och sätt. 

   
§ 3.  Närvarande Alla i Styrelsen närvarade 
   
§ 4. Frånvarande - 
   
§ 5.  Adjungeringar Mötet valde att adjungera deltagarna på mötet med 

yrkande och yttranderätt. 
   
§ 6. Val av tvenne justerare  Björn Abrahamsson och Lina Näslund kandiderade till 

justerare. 
 
Mötet valde Lina Näslund och Björn Abrahamsson 
till justerare. 

   
§ 7. Anmälan övriga frågor Daniel Nilsson anmälde en övrig fråga 
   
§ 8. Fastställande av dagordning Daniel Nilsson yrkade på 

 
att lägga till ”Motion angående uppdatering av §2:1 i 
stadgarna” som punkt 29 och bilaga 20 
 
och 
 
att byta ut den gamla miljöhandlingsplanen mot en ny och 
därmed ersätta bilaga 11.2 med en ny bilaga 11.2 
 
Mötet valde att bifalla Daniel Nilssons yrkande. 

   
§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) Mötet valde att lägga till föregående protokoll till 

handlingarna. 
   
§ 10. Avsägelser Lina Näslund meddlade att Tobias Gummesson 

(Obligatorieförman), Elin Pettersson (Kommandoguljon) 
och Eva Voicu (Photograph) ville avsäga sig sina poster. 
 
Mötet valde att entlediga Tobias Gummesson, Elin 
Pettersson och Eva Voicu från deras respektive poster 
och åligganden. 
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§ 11. Fyllnadsval (Bilaga 2) Ellen Jutebrant B2 och Ylva Johansson B1 kandiderade till 
Kommandoguljon. 
 
Mötet valde Ellen Jutebrant och Ylva Johansson till 
Kommandoguljon. 

   
§ 12. Meddelanden 

 
Lina El Manira meddalde att Studierådet har 
Protokollmöte på tisdag i Styrelserummet. 
 

§ 13. Ekonomisk statusrapport (Bilaga 3) 
Föredragare: Felix Cederberg 
 

Felix Cederberg föredrog informationspunken enligt 
bilaga 3. 
 

§ 14. Motion angånede äskande för inköp 
av kamera (Bilaga 4) 
Föredragare: Agnes Boberg 
 

Agnes Boberg föredrog motionen enligt bilaga 4. 
 
Johanna Leth frågade ifall det är värt att köpa in två nya 
kameror direkt om båda strular. Agnes Boberg svarade att 
10 000kr är väldigt mycket för en kamera och att det finns 
en vits med att vänta med att köpa en till när det finns 
bättre teknik.  
 
Casper Nisula sade att Styrelsen pratade med Andrej (som 
har egen fotograffirma) och att han bedömde kamerorna 
som fungerande. 
 
Agnes Boberg sade att Andrej fixade kamerans autofokus 
men att poängen med motionen är att vem som helst ska 
kunna plocka upp kameran och använda den enkelt. 
Agnes sade att privata kameror har använts tidigare och att 
det är bra om detta undviks samt att hon tycker att det är 
värt att lägga pengar på en ny kamera istället  
 
Johanna Leth sade att det är värt att göra en investering på 
en ny kamera. 
 
Felix Cederberg sade att summan inte är orimlig om det 
betyder att vi kan få bra bilder till Sektionen. 
 
Diskussion fördes även kring om det inte är värt att köpa 
en kamera med 4k direkt och att det isåfall skulle vara 
mycket dyrt. 
 
Henrik Östberg sade att kamerorna är helt okej men att 
det är rimligt att ersätta dem eftersom de har strulat en del 
förut. Henrik frågade hur mycket pengar det finns i 
Revoveringsfonden. 
 
Felix Cederberg sade att det finns 86 000kr i fonden och 
att det är värt att köpa något bra direkt. 
 
Casper Nisula yrkade på  
 
att Styrelsen skriver ett motionssvar till motionen där de 
ställer sig positiva till äskningen med tillägg om att 
eventuellt öka mängden pengar för att köpa ett dyrare 
kamerahus. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 15. Proposition angående inköp av bil till 
K-Sektionen (Bilaga 5) 
Föredragare: Felix Cederberg 
 

Felix Cederberg föredrog propositionen enligt bilaga 5. 
 
Adam Jacobsson Trönndal frågade vad skillnaden mellan 
leasing och köp är. Felix Cederberg svarade att oavsett hur 
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bilen köps kommer utgifter kontinuerligt att behöva 
betalas. Ett köp av bil skulle innebära större sådana 
summor men att bilen blir Sektionens helt och hållet. 
Leasing innebär istället att bilen hyrs/lånas. Det finns 
operativ leasing och finansiell leasing. Operativ leasing 
innebär att bilen hyrs under en flerårsperiod till ett 
förmånligt pris. Finansiell leasing innebär att bilen lånas 
under en flerårsperiod via banken och att bilen sedan 
värderas vid slutet av denna period. 
 
Sara Wolfe frågade om hur den ekonomiska logistigen 
skulle se ut om bilen köps i år samt hur ansvar för bilen 
skulle fungera vid uthyrning. Felix Cederberg svarade att 
tanken är att köpa in bilen i år och sprida ut kostnaden på 
flera år. Felix tillade att rambudgeten skall revideras så att 
köpet är möjligt i år men blir inte en stor summa samt att 
föraren är alltid ansvarig för de fordon som den kör. 
 
Emma Roos frågade ifall Styrelsen tänkt på att försäkring 
endast brukar gälla för få personer. Felix Cederberg 
svarade att försäkringen är viktig och att det är en 
företagsförsäkring som gäller samt att det verkar fungera 
för andra sektioner. 
 
Björn Abrahamsson frågade ifall bilen är okej att hyra ut 
när man leasar den. Felix Cederberg svarade att det är en 
bra fråga och att Styrelsen ska kolla mer på det samt att 
leasingen verkar fungera för andra sektioner. 
 
Adam Jacobsson Trönndal frågade om det inte är kul om 
bilen är kopplad till Sektionen genom att måla den på 
något sätt. Felix Cederberg svarade att en logga aldrig är 
ett problem samt att om det är finansiell leasing får den 
färgas hur som helst men det är inte lika lätt med operativ 
leasing. 
 
Adam Jaconsson Trönndal frågade ifall Sektionen inte vill 
ha en bil mer än tre år. Felix Cederberg svarade att 
fördelen med att leasa är att vi får en väldigt bra bil för ett 
förmånligt pris. 
 
Adam Jacobsson Trönndal frågade hur I-Sektionen har 
det med sin bil som de köpt ut. Felix Cederberg svarade 
att de har gjort en bedömning att det är värt det men att 
det är en förlustaffär rent ekonomiskt. 
 
Casper Nisula sade att det finns ett värde med att bilen är 
leasad eftersom det är lätt att krishantera bilen för 
framtida verksamhetsår. 
 
Casper Nisula yrkade på  
 
att Styrelsen inte ska skriva ett motionssvar till 
propositionen. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 16.  Motion angående uppstart av 
Studierådet för Livsmedelsteknik 
(Bilaga 6) 
Föredragare: Lina El Manira och Sofia 
Fureby 

Lina El Manira föredrog motionen enligt bilaga 6. 
 
Daniel Nilsson sade att han tycker det är ett bra förslag 
men att det är värt att notera att Sektionen kommer ha 
många utskott. 
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Lina El Manira sade att Sektionens viktigaste verksamhet 
är studiebevakning och att det just nu brister där. 
 
Casper Nisula yrkade på  
 
att Styrelsen skriver ett motionssvar till motionen där 
Styrelsen ställer sig positiva till motionen. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 17. Motion angående tillägg av 
Livsmedelsteknik i Studierådet  
(Bilaga 7) 
Föredragare: Lina El Manira och Sofia 
Fureby 
 

Sofia Fureby föredrog motionen enligt bilaga 7. 
 
Johanna Leth frågade ifall det inte ska vara en 
tidsbegränsning på posterna. Sofia Fureby svarade att det 
finns en poäng med att inte sätta för hårda ramar och att 
det finns chans att det fungerar väldigt bra att ha med dem 
i Studierådet. 
 
Casper Nisula yrkade på  
 
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar där Styrelsen ställer 
sig positiva till motionen och även motiverar utifrån 
diskussionen vad fördelarna med motionen är. 
 
Sofia Fureby meddelade att detta fungerar bra på andra 
sektioner. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 18. Motion angående spegater till 
Livsmedelutbildningen (Bilaga 8) 
Föredragare: Johanna Leth 
 
 
 
 
 
 
Casper Nisula yrkade på att 
ajournera mötet i 24 minuter 
 
Mötet valde att bifalla Casper 
Nisulas yrkande. 
 
Mötet återupptogs efter 24 minuter. 
 
 
 

Johanna Leth föredrog motionen enligt bilaga 8. 
 
Casper Nisula yrkade på  
 
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar till motionen där 
de ställer sig positiva till motionen. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 19.  Motion angående förändring av 
Kafémästeriets åligganden (Bilaga 9) 
Föredragare: Emma Roos, Johanna Åberg 
och Wilmer Lindelöw 
 

Emma Roos föredrog motionen enligt bilaga 9. 
 
Frågor lyftes hur användadet av jobbarpoolen skulle 
fungera. Emma Roos svarade att ett inlägg kommer 
komma ut i jobbalpoolen i veckan och att jobbare kan 
fylla i när de kan jobba i ett excelark. Om tillfällena ej blir 
fyllda kommer kaféet helt enkelt hålla stängt och 
information om detta förväntas meddelas via exempelvis 
Instagram. Det finns även en tanke med att tacka folk som 
jobbar många gånger. 
 
Lucas Werner sade att det kan vara en begränsning att det 
alltid måste vara en från utskottet närvarande. Sara Wolfe 
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tillade att det kanske går att utöka utskottet. Emma Roos 
sade att det bästa just nu är att köra något slags testande av 
verksamheten och att tanken inte är att personer ska missa 
föreläsningar för att vara tillgängliga för jobbare. Casper 
Nisula sade att det finns en poäng med att vänta med att 
lägga till fler poster i utskottet till Vårterminsmötet 2022. 
 
Vidare diskussion föres om huruvida utbildning för 
jobbare ska fungera och det lyftes att det finns några 
planer för hur man enkelt utbildar jobbare samt att det är 
viktigt att komma ihåg att Sektionen numera är en 
livmedelsanläggning. 
 
Casper Nisula yrkade på  
 
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar där de ställer sig 
positiva till motionen samt att de även föreslår att lägga till 
namnet ”Mitokonditoriet” i reglementet samt att delar av 
dagens diskusssion tas med. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 20. Motion angående uppdatering av 
Sektionens Miljöpolicy (Bilaga 10) 
Föredragare: Johanna Wester och Elsa 
Blomskog 
 

Elsa Blomskog föredrog motionen enligt bilaga 10. 
 
Adam frågade om Sektionen överhuvudtaget följde § 4:1 i 
Policyn eftersom den är vagt formulerad. Elsa svarade att 
det finns en poäng med att Policyn är vag med mening för 
att inte begränsa för mycket. 
 
Daniel Nilsson frågade om det sker någon kontroll av 
huruvida vi följer Policyn eller miljöhandlingsplanen av 
Lund Sustainable Engineers. Elsa Blomskog svarade att 
det inte sker kontroller förutom att de kan begära 
verksamhetsplaner och ha krav på vad som ska stå med i 
vår Policy. 
 
Casper Nisula sade att det finns en viktig poäng med att 
det ändå står med någonstans i vår Policy för att det 
påverkar utskott i deras planerade arbete framförallt i 
början av året när verksamhetsplanerna görs. 
 
Casper Nisula yrkade på 
 
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar där de ställer sig 
positiva till motionen och att i motionssvaret yrka på att 
tydliggöra vilken Policy som att-satserna syftar på samt att 
ändra i andra att-satsen till ”vid tillfälle där mat serveras” 
för att förtydliga. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 
 

§ 21. Motion angående K-Sektionens 
Miljöhandlingsplan 2021 (Bilaga 11) 
Föredragare: Johanna Wester och Elsa 
Blomskog 
 

Elsa Blomskog föredrog motionen enligt bilaga 11. 
 
Mötet valde att bifalla motionen. 
 

§ 22. Motion angående införandet av 
Skyddsmästaren till Programledningen 
(Bilaga 12) 
Föredragare: Elsa Blomskog och Sofia 
Fureby 

Sofia Fureby föredrog motionen enligt bilaga 12. 
 
Elsa Blomskog meddelade att hon suttit med i år i 
egenskap av Skyddsmästare och att det kännts värdefullt. 
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 Casper Nisula yrkade på  
 
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar där de ställer sig 
positiva till motionen. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 23. Motion angående äskande för inköp 
av tält till Sektionen (Bilaga 13) 
Föredragare: Adam Jacobsson Trönndal, 
Felix Mattsson och André Nordin 
 

Adam Jacobsson Trönndal föredrog motionen enligt 
bilaga 13. 
 
Lina Näslund frågade vad samarbetet med W innebar. 
Adam Jacobsson Trönndal svarade att K-Sektionen 
förvarat sitt tält i Ws förråd mot att de får använda det. 
 
Sofia Fureby frågade ifall tältet kommer få plats i 
förrådsutrymmena. Adam Jacobsson Trönndal svarade att 
dialog förs med sittande Prylmästare. 
 
Henrik Östberg frågade ifall tältet är robust. Adam 
Jacobsson Trönndal svarade att tältet är robust. 
 
Felix Cederberg sade att det är rimligt att köpa in ett tält 
och att det är bra att köpa något bra som kommer hålla 
framöver. Johanna Leth höll med om att det är bra att 
köpa in ett tält men att det är viktigt att vi vet var det ska 
förvaras innan att det röstas igenom. 
 
Casper Nisula yrkade på 
 
att Styrlsen skriver ett motionssvar där de ställer sig 
positiva till motionen med ett ändrings- och tillägsyrkande 
om att ändra första att-satsen till 21 000 kr, att köpet ska 
redovisas senaste på Protokollmöte 2 2022 samt att 
Styrelsen inte ställer sig positiva till bifall om det inte finns 
förvaringsplats när motionen ska röstas igenom. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 24. Proposition angående uppdatering av 
Policy för Övergripande och 
Långsiktiga mål (Bilaga 14) 
Föredragare: Casper Nisula 
 

Casper Nisula föredrog propositionen enligt bilaga 14. 
 
Casper Nisula yrkade på 
 
att Styrelsen inte skriver ett motionssvar till propositionen. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 25. Motion angående tilläggande av 
Pubutskottet i Reglementet (Bilaga 15) 
Föredragare: Johanna Leth, André Nordin 
och Felix Mattsson 
 

Johanna Leth föredrog motionen enligt bilaga 15. 
 
Casper Nisula yrkade på 
 
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar där de ställer sig 
positiva till motionen. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 
 

§ 26. Motion angående tilläggande av 
Pubutskottet till Policy för 
Testamenten (Bilaga 16) 
Föredragare: Johanna Leth och André 
Nording 
 

Johanna Leth föredrog motionen enligt bilaga 16. 
 
Casper Nisula yrkade på  
 
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar där de ställer sig 
positiva till motionen. 
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Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 27. Motion angående tillägg till Policy för 
Testamenten (Bilaga 17) 
Föredragare: Sofia Fureby 
 

Sofia Fureby föredrog motionen enligt bilaga 17. 
 
Casper Nisula yrkade på 
 
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar där de ställer sig 
positiva till motionen. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 28. Motion angående förändring av Policy 
för Subventionerat Pris (Bilaga 18) 
Föredragare: Johanna Leth 
 

Johanna Leth föredrog motionen enligt bilaga 18. 
 
Sofia Fureby sade att det är bra att det står specifika 
exempel och inte en generell definition. Casper Nisula 
sade att det är bra med definitionen som nu läggs till i 
början i samband med de exemplena som finns för att 
Policyn inte ska bli begränsande. 
 
Adam Jacobsson Trönndal sade med att det kan vara 
problematiskt att definiera för många exempel då den då 
blir begränsande. 
 
Daniel Nilsson sade att subventionering alltid är ett tack 
och att många utskott inte har en sittning kopplade till sig 
men jobbar hårt ändå. Därför är det problematiskt att 
definiera vilka som har rätt till subventionerat pris. 
Johanna Leth sade att det Policyn tappar sitt värde om det 
inte står några exempel nedskrivna i den. 
 
Johanna Leth yrkar på 
 
att ändra sista att-satsen till: 
 
”att i Policy för Subventionerat pris lägga till följande text: 
 
§4:5 Mässutskottet 
Mässutskottet har rätt till subventionerat pris på KULA-
sittningen. Detta tas ur Mässutskottets budget 
 
§4:7 Alumniutskottet 
Alumniutskottet har rätt till subventionerat pris på 
Homecoming-sittningen. Detta tas ur alumniutskottets 
budget.” 
 
Casper Nisula yrkade på 
 
att Styrelsen ska skriva ett motionssvar där de ställer sig 
positiva till den framvaskade motionen och diskuterar 
huruvida Homecomingsittningen ska läggas till. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 
 

§ 29.  Motion angående budget till 
Arbetsgruppen K på Science Village 
(Bilaga 19) 
Föredragare: Wilmer Lindelöw 

Wilmer Lindelöw föredrog motionen enligt bilaga 19. 
 
Wilmer Lindelöw tilläggsykrade på 
 
att lyfta upp till 1000 kronor från projektfonden för att 
finansiera eventet 
 
och 
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att inköpen redovisas senast på styrelsens sista 
protokollmöte 2021. 
 
samt  
 
att stryka liggande att-satser i motionen. 
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen. 
 

§ 30.  Motion angående uppdatering av §2:1 
i stadgarna (Bilaga 20) 
Föredragare: Sofia Fureby 

Sofia Fureby föredrog motionen enligt bilaga 20. 
 
Casper Nisula yrkade på 
 
att Styrelsen skriver ett motionssvar där de ställer sig 
positiva till motionen. 
 
Mötet valde att bifalla Casper Nisulas yrkande. 

   
§ 31. Rapport från (Bilaga 21) Rapporterna visades.  
   
 a. Styrelsen  
   
 b. Alumniutskottet 

 
 

 c.  Ceremoniutskottet  
   
 d.  Cyberutskottet  
   
 e.  Idrottsutskottet  
   
 f.  Informationsutskottet  
   
 g.  Kafémästeriet  
   
 h.  Kommando Gul  
   
 i.  Mässutskottet  
   
 j.  Näringslivsutskottet  
   
 k.  pHøset  
   
 l.  Prylmästeriet  
   
 m.  Sexmästeriet  
   
 n. Skyddsutskottet  
   
 o. Studiemästeriet  
   
 p. Studierådet  
   
 q. Valberedningen  
   
 r. Inspector  
   
 s. Kåren 

 
 

 t. Revisorer  
   
§ 32. Övriga frågor  Daniel Nilsson lade ner sin övriga punkt. 
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§ 33.  Beslutsuppföljning (Bilaga 22) Beslutsuppföljningen var tom. 
   
§ 34.  Nästa Styrelsemöte Daniel Nilsson meddelade att nästa Styrelsemöte kommer 

vara Protokollmöte 7 som kommer att äga rum i vecka 44 
eller 45 samt att Höstterminsmöte 1 äger rum den 13 
oktober 

   
§ 35.  OFMA Kemi- och Biotekniksektionens Ordförande Casper 

Nisula förklarade Styrelsens sjätte Protokollmöte avslutat 
klockan 20:27. 
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K-Sektionens funktionärer 2021    
      

Styrelsen Klass  

Ordförande - Casper Nisula K4 

Vice Ordförande - Henrik Östberg B4 

Sekreterare - Daniel Nilsson B3 

Kassör - Felix Cederberg K3 

Styrelseledamot med Eventansvar - Johanna Leth B4 

Styrelseledamot med Fritidsansvar - Wilmer Lindelöw K3 

Styrelseledamot med PR-ansvar - Lucas Werner B5 

Styrelseledamot med Utbildningsansvar - Sofia Fureby B4 

   

Alumniutskottet, AU Klass 

Alumnimästare – Emma Håkansson K3 

Alumnikontakt - Johanna Åberg K3 

Alumnikontakt - Emma Råwall B2 

Mentorskapskontakt - Josefin Gauffin K2 

Mentorskapskontakt - Johanna Karlsson B2 

  

Ceremoniutskottet, CermU Klass 

Ceremonimästare – Sara Magnusson B4 

Fanbärare - Pauline Sandberg K3 

Ceremonijon årskurs 1 - Vendela Ivarsson B2 

Ceremonijon årskurs 2 - Anna Börjeson Kennedy B3 

Ceremonijon årskurs 3 - Karolina Torfgård B4 

Ceremonijon årskurs 4 - Erik Apelqvist B5 

Ceremonijon årskurs 5 – Svante Herrlin B5 

  

Cyberutskottet, CybU Klass 

Cybermästare - Agnes Boberg B4 

Webmaster - Tova Alenfalk B3 

Webmaster - Gustaf Bellman K3 

Photograph – Vakant - 

Photograph - Isabel Kristensson B2 

Regisseur – Daria Martynova K2 

Cyberjon - Elias Gullberg B2 

Cyberjon - Veronika Jörntell B3 

Cyberjon - Sophie Friman B3 

Cyberjon - Ida Söderberg B4 

  

Idrottsutskottet, IdrU Klass 

Idrottsmästare - Elsa Ernestål B2 

Idrottsjon - Ida Linn Silfors K3 

Idrottsjon - Annika Silva B2 
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Idrottsjon - Daria Martynova K2 

Idrottsjon - Julia Landberg B2 

Idrottsjon - Ellinor Andersson K2 

Idrottsjon - Helena Buhrgard B3 

  

Informationsutskottet, InfU Klass 

Informationsmästare - Ida Ekenberg B3 

Redacteur - Matilda Lindberg B4 

Redacteur - Thilda Qvist K3 

Da Vinci - Kajsa Eliasson Apelqvist B3 

Da Vinci - Lisa Nilsson B2 

Journalist - Ludvig Balfors K2 

Journalist - Emelie Rollén  B2 

Journalist - Amanda Ekegren B4 

Journalist - Kathleen Nguyen K3 

Journalist - Sorosh Ziarati - 

  

Kafémästeriet, KM Klass 

Kafémästare - Emma Roos B3 

Vice Kafémästare - Johanna Åberg K3 

Kaféjon - Fabian Howding K2 

Kaféjon - Filippa Wikström B2 

Kaféjon - Kajsa Eliasson Apelkvist B3 

Kaféjon - Lovisa Mårtensson K3 

Kaféjon - Wilma Hendberg B3 

Kaféjon - Emma Håkansson K3 

Kaféjon - Johanna Pehrsson B2 

Kaféjon - Benjamin Persson K2 

   

Kommando Gul, KG Klass 

Kommando Gul-mästare - Björn Abrahamsson B2 

Obligatorieförman - Tobias Gummeson K2 

Sångarstridsöverste – Viktor Halldén  K4 

Kommando Gul-jon – Ellen Jutebrant B2 

Kommando Gul-jon - Ebba Andersson K2 

Kommando Gul-jon – Ylva Johansson K1 

Kommando Gul-jon - Maja Tangvald B2 

Kommando Gul-jon - Edvin Lycknets  B2 

Kommando Gul-jon - Linus Wängnerud B2 

  

Mässutskottet, MU Klass 

Mässansvarig - Sarah Wolfe K3 

Mässkontakt - Adam Svensson B2 

Mässkontakt - Klara Palmqvist K2 

Mässkontakt - Aina Malzagova B3 
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Mässkontakt - Agnes Häussermann B2 

Mässkontakt - Tova Alenfalk B3 

Mässkontakt - Saga Jarlson B2 

Mässkontakt - Johanna Karlsson B2 

Mässkontakt - Herman Andersson K2 

  

Näringslivsutskottet, NU Klass 

Näringslivsansvarig - Axel Sundström K2 

Näringslivskontakt - Johanna Arnlund B2 

Näringslivskontakt - Edvin Lycknets K2 

Näringslivskontakt - Oscar Braun K3 

Näringslivskontakt - Nils Sandberg K2 

Näringslivskontakt - Ida Näslund B2 

Näringslivskontakt - Elsa Johansson K2 

  

pHøset Klass 

ØverpHøs - Adam Jacobsson Trönndal K4 

pHøs - Kajsa Wahlgren B4 

pHøs - Fabian Fond B3 

pHøs - Erik Fajersson K4 

pHøs - Maja Sondell K4 

pHøs - Joar Stephansson B2 

  

Prylmästeriet, PM Klass 

Prylmästare - Nils Johnsson B3 

Vice Prylmästare - Frida Berg B3 

Pryljon - Pennie Lindblom B4 

Pryljon - Alma Ahlberg B2 

Pryljon - Agnes Westberg B2 

  

Sexmästeriet, 6M Klass 

Sexmästare - Felix Mattsson K3 

Vice Sexmästare - Felicia Nash B3 

Barmästare - Åsa Leide B3 

Barmästare - Vilma Degrér B2 

Hovmästare - Annika Silva B2 

Hovmästare - Jenny Hugoson B3 

Köksmästare - Ellen Jonsson B2 

Köksmästare - Oscar Braun K3 

Troubadix - Agnes Hedquist K2 

Troubadix - Magnus Blix B3 

Sexmästerijon - Gustav Bågmark B3 

Sexmästerijon - Ellinor Andersson K2 

Sexmästerijon - Axel Ewaldh K2 

Sexmästerijon - Elin Pettersson K2 
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Sexmästerijon - Bianca Bochis B2 

Sexmästerijon - Julia Nydemark B2 

Sexmästerijon - Tindra Honnér B2 

Sexmästerijon - Mattias Essén B3 

Sexmästerijon - Klara Nyström  K2 

Sexmästerijon – Viktoria Nordin K2 

Pubmästare - André Nordin B4 

Pubadix Ragna Sandell K2 

Pubadix - Anna Börjeson Kennedy B3 

Pubadix - Fanny Wik B3 

Pubadix - Helena Buhrgard B3 

Pubadix - Paula Cerenius K3 

  

Skyddsutskottet, SU Klass 

Skyddsmästare - Elsa Blomskog B2 

Miljösamordnare - Johanna Wester  B2 

Miljösamordnare - Sorosh Ziarti Intis 

Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar - Nora Jonsson Pagels B3 

Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar - Lovisa Björn B2 

Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar – Nicole Nilsson K2 

  

Studiemästeriet, SM Klass 

Studiemästare - Vakant - 

Evenemangsansvarig - Ida Linn Silfors K3 

Evenemangsansvarig - Agnes Häussermann B2 

Världsmästare - Ebba Andersson K2 

Världsmästare - Ludvig Åberg B2 

Studiejon - Veronika Jörntell B3 

Studiejon - Bianca Bochis B2 

Ettan - Filsan Faarax K1 

Bettan - Kaj Arvidsson B1 

   

Studierådet, SrBK  Klass 

Studierådsordförande - Lina El Manira K3 

Vice Studierådsordförande - Grundblocksansvarig - Adam Svensson B2 

Vice Studierådsordförande - Specialiseringsansvarig - Emil Jakobsson K4 

Studierådsledamot - Grundblocksnivå - Lovisa Mårtensson K3 

Studierådsledamot - Grundblocksnivå - Stina Regnér K1 

Studierådsledamot - Grundblocksnivå - Ida Hammer B3 

Studierådsledamot - Specialiseringsnivå - Linus Howegård K4 

Studierådsledamot - Specialiseringsnivå - Åsa Wahlquist B3 

Studierådsledamot - Specialiseringsnivå - Eva Voicu B5 

  

Valberedningen, ValB  Klass 

Valberedningens Ordförande - Lina Näslund K4 
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Valberedningsledamot - Emma Sannum B3 

Valberedningsledamot – Felicia Huynh K2 

Valberedningsledamot - Lovisa Engström K3 

Valberedningsledamot - Ellen Walse B3 

Valberedningsledamot - Axel Ewaldh K2 

Valberedningsledamot - Kajsa Wikman K3 

Valberedningsledamot - Gabriella Petersson B4 

Valberedningsledamot - Fanny Wik B3 

Valberedningsledamot - Sara Magnusson B4 

Valberedningsledamot - Fredrik Olofsson K2 

Valberedningsledamot - Mikaela Fransson B3 

 
Övriga funktionärer  Klass 

Bioteknikansvarig – Ida Hammer B3 

Bioteknikansvarig – Frida Berg B3 

Revisor - Johan Hallbeck Examinerad 

Revisor - Svante Herrlin  B5 

Ledamot i arbetsgruppen K på Science Village (Vår) -  - 

Ledamot i arbetsgruppen K på Science Village (Vår) -  - 

Ledamot i arbetsgruppen K på Science Village (Vår) - Vakant  - 

Ledamot i arbetsgruppen K på Science Village (Höst) - Ragna Sandell K2 

Ledamot till TLTHs valnämnd - Vakant - 

Talman - Björn Abrahamsson B2 

Her Tech Future- ansvarig - Thilda Qvist K3 

Her Tech Future- ansvarig - Ida Linn Silfors K3 

Tandemansvarig - Lucas Carlsson B4 

Tandemansvarig - Anna Grimlund B4 
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  (1) 

sInval av projektfunktionärer till FermU 

Protokollmöte 7, 2021 
   

 

 

 

Information 

FermU hoppas kunna starta upp verksamhet nu när restriktioner släpper. Till detta har fler visat 

sig intresserade och de har valts in som projektfunktionärer i FermU. Följande medlemmar är nu 

projektfunktionärer i FermU för att bedriva verksamhet till Sektionens nytta och glädje. 

 

De invalda är Adam Jacobsson Trönndal, Anna Wagne, Lina Näslund, Pauline Sandberg, Tito 

Nilsson och Gustav Bågmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Carl Pontén, Projektor i FermU 

 

Lund, 4 November 2021 
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Ändring av K-sektionens 

Funktionärsmedaljsystem 

Protokollmöte 7, 2021 
   

 

 

 

Sammanfattning 

Under verksamhetsåret 2020 så gick ett antal motioner igenom för att ändra sättet som Sektionen 

ger ut medaljer, samt dess utförande. Efter diskussioner med Ceremonimästare 2020 så har 

denne, tillsammans med Ceremonimästare 2021 beslutat att vissa av dessa ändringar inte gick att 

genomföra i praktiken, och vill därför ännu en gång revidera sektionens medaljsystem.  

 

Bakgrund 

Under verksamhetsåret 2020 så gick en motion igenom som ändrade det gamla systemet till ett 

nytt som skulle uppskatta funktionärer som var aktiva under en längre tid på ett bättre sätt. Detta 

skulle göras med hjälp av påhängande brickor som skulle signalera tre, fyra, respektive fem totala 

år som aktiv på sektionen. Trots att detta var en god idé i praktiken har den varit svår att 

genomföra. De nya brickorna finns inte som standard hos de vanliga aktörerna, en offert har 

getts men denna inkluderar inköp av nya maskiner för företaget som skulle lägga på en väldigt 

häftig kostnad på totalpriset för sektionen. Liknande brickor finns på Teknologkåren, men efter 

att ha tagit kontakt med dem har det blivit klart att de inte längre har vetskap om vart ifrån 

brickorna beställdes då det gjordes sist för många år sedan.  

 

Även om grundidéen för brickorna inte gick att genomföra på ett rimligt sätt rent logistiskt så är 

idéen bakom dem rätt enligt motionären, som tycker att det är viktigt att alla som väljer att jobba 

ideellt för sektionen känner att de får den uppskattning de förtjänar. Därför vill motionären 

införa en hybrid av de två systemen, där varje avslutat funktionärsår ger en ny medalj till 

funktionären. Detta kommer resultera i fler medaljer för sektionsmedlemmarna, vilket 

Ceremoniutskottet 2021 har velat driva under det gångna året. Sektionen har det också bättre 

ekonomiskt än den gjorde tidigare och det finns en hel del pengar öronmärkta för just medaljer 

och utmärkelser i medaljfonden. Det finns även redan flera hundratals medaljbrickor i förrådet. 

Motionären tycker därför att detta är ekonomiskt försvarbart i nuläget, och att det kan ändras i 

framtiden om läget skulle förändras, till exempel med hjälp av återlämning efter varje ny grad 

som har gjorts tidigare. 

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären 

 

att 

byta ut genomstruken text under §6:1:2 i Reglementet och ersätta med gulmarkerad 
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Funktionärsmedaljen finns i tre grader: lägsta 

graden som erhålls efter ett avslutat år som 

funktionär, andra graden som erhålls efter ett 

avslutat år som utskottsledare och sista graden 

som erhålls efter ett avslutat år i Styrelsen. Varje 

medalj finns i ytterligare fyra grader signalerande 

antal år som aktiv. Efter tre avslutade år som 

funktionär kompletteras funktionärsmedaljen 

med en bricka hängandes ovan medaljen. Efter 

fyra år läggs ytterligare en bricka till och slutligen 

efter fem avslutade år erhålls en tredje och sista 

bricka. Varje i majoritet avslutat år som 

funktionär korresponderar till en 

funktionärsmedalj, vars grad beror på posten 

som innehafts under det gångna året. Således kan 

en person totalt erhålla samma antal 

funktionärsmedaljer som år hen har studerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Magnusson, Ceremonimästare 2021

 

Lund, 11 November 2021 
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Utskottsrapport 

Protokollmöte 7, 2021 
   

 

 

 

 

 

Valberedningen 

Valberedningen har läst formulär. Den här veckan håller vi intervjuer. Det är otroligt roligt och 

givande!  

 

Kollegiet  

Tidigare under hösten var det ju något slags rykte om en valberedningsutbildning som vi skulle 

bli kallade till från kåren. Detta har inte hänt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Näslund, Valberedningens Ordförande 

Gallien, 9 november 2021 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 

 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 

Beslutsuppföljning – Vårterminsmöte 
 
 

 

Punkt Vad beslutades? När beslutades 
det? 

Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1. Att Motionen ”Ändring av K-
sektionens Funktionärsmedaljsystem” 
som kom in till Protokollmöte 7 2021 
ska tas upp på Vårterminsmötet 2022 

Protokollmöte 7 
2020 

Styrelsen 2022  På ett av Styrelsen 
2022s 

Protokollmöten 
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