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Hej Sektionen! 

Det är nämligen så att InfU som utskott fyller 
25 år i år och det måste såklart �ras! Precis 
som året så tänkte vi gå ut med en smäll! Här 
kommer därför den FESTLIGA Druiden, 
fylld med hela 32 partypackade sidor!

Med det sagt så är det nu hög tid att 
fylla glasen med bubbel och avfyra 
fyrverkerierna då vi önskar er alla en 
riktig FESTLIG läsning!

Till slut skulle vi bara vilja säga tack till alla 
utskott som har bidragit till årets sista och 
mest festliga upplaga av Druiden. Och som 
alltid tack till alla er andra som ha 
bidragit till Druiden genom året, både 
genom insändare och Frågor till Sektionen!

Det är med lite vemod vi sitter här och 
skriver våra sista ord i Druiden. Tiden har 
verkligen �ugit förbi och det är svårt att 
tänka sig en helg utan att pyssla med 
Orbitalen, eller en läsperiod utan InDesign. 
Men samtidigt är vi helt redo att lämna över 
Redacteurspennorna till våra e�erträdare, 
då vi vet att de kommer göra ett superjobb!
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Elsa Kry, B20
Live in a corridor/collective

Ida Ekenberg, B19
Bring a couple of friends and 
see your favorite artist live! 
It’ll be a night to remember.

Isabel Kristensson, K20
Experience the wonderful 
Swedish summer!

Amanda Ekegren, B18
Realize that you will never feel 
as “grown-up” as you perceive 
the adults around you to be.
(still don’t feel grown-up)

Ask InfU 

What is one thing you should do before you turn 25?

Ellen Jutebrant, B20
Mastered basic cooking skills. 
(in my defense though, I’m 
not 25 yet)

Frans Wahlmark, K22
Nollning

Veronika Jörntell, B19
Have seen all Disney movies. 

Emelie Rollén, B20
Go to a music festival. It’s an 
emotional roller coaster like 
no other! 

Jakob Löfgren, K20
Learn how to tie a tie. Still 
have some years left!

Elin Selander, K22
Go Backpacking!!! It’s a life 
changing experience.
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Keeping up with 
K-sek
InfU ställer frågor till Sektionen

Vilken klass går du i?

Vad är något som borde Firas mer?

Räkmackans dag

Danmarks nationaldag

Druidsläpp!

Att jag överlevde termon

Goda studieresultat

Godkända labbrapporter

När man är i fas i båda kurserna

Vad är den sämsta presenten du har Fått?

4

Fyran

Femman

Trean

Tvåan

eTTan

Namnsdagar! 

Delmål

Kanelbullens dag

Kokosnöt

En böjbar dinosauriepenna

Spiderman-schampo 

(den luktar helt okej)

Finns inga dåliga presenter bara dåliga mottagare :)

Sven Göran Erikssons klassiska favoriter 

på CD av mormor

Långkalsonger Fula strumpor

Min bror gav mig en studsboll på min födelsedag som 

jag själv hade hittat i sandlådan tidigare.

hur oFta Festar du?

igår,  idag,

imorgon  

Förra åreT 

har du Fomo (Fear oF 
missing out)?

Nej, jag har JOMO 

(Joy Of Missing Out)

Missar aldrig

något!

Vad är något som Förtjänar sin egen högtid?

Fler bakverk!

Pärlbollen

Bakisdagen

K-Sektionens födelsedag

Morotskakorna i Esther

Min födelsedag

Vinterstudiopremiären

Glassens dag

vill inTe bli 

en dag äldre

är ForTFarande 

bebis

hur mycket åldersnoja har du?

Vad ingår i ditt ultimata Firande?

5

God mat, goda vänner och lite musik!

Alla jag känner och... MARKOOLIO!
Shots i glada färger

Ett offerlamm

På Spåret n’ Chill
Att baka och mysa

Ballonger
GLASS!

Var ser du dig själV om 25 år?

I graven 

Trött mellanchef på mediokert företag

I ett förhållande

Inspector för K-Sektionen

Nya Patrik

Ingenjör hos Coca-cola, trebarnspappa, 

gård- och skogsägare samt att jag är en 

jävel på hantverk!

Jag har en get som heter Gertrud
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InfUs hIstorIa   
några mIlstolpar

Året är 1997 när fåret Dolly visas upp för allmänheten, den första boken om Har-
ry Potter ges ut, Titanic har biopremiär och K-sektionens Informationsutskott 
bildas. Vilket dunderår! För InfUs del har de efterföljande två och ett halvt de-
cennierna innehållit mängder av tidningar, nyhetsbrev, planscher och grafiskt 
material. Men vad har hänt innan och efter InfUs skapelse? Hur ser utskottets 
historia ut? Häng med på en djupdykning i Sektionens arkiv för att ta reda på 
svaret!

1965
K-Sektionen bildas som sjätte Sektion 
vid LTH.

1969 
Sektionen börjar ge ut Informationsblad 
till medlemmarna. Dessa väcker dock 
(enligt protokoll) ”våldsam debatt redan 
andra veckan”. Som en följd väljs en till-
fällig redaktör in (ja, posten stavades så!) 
som ska ansvara för informationsbla-
dens innehåll fram till vårterminsmötet 
nästkommande år.

1970
Från och med nu görs informationsbla-
den av två redaktörer och en formgivare. 
Denna sammansättning ändras dock fle-
ra gånger fram till dess att InfU skapas.
 

1973
Informationsbladen avskaffas och Sek-
tionstidningen Kempen börjar ges ut 
i deras ställe. Tidningen sätts ihop för 
hand med hjälp av stenciler och delas 
till en början ut varje vecka i VB-facken 
(VeckoBlads-facken).

1994
De första journalistposterna skapas för 
att avlasta Redacteuren (vid det här la-
get har posten bytt stavning!) i dennes 
arbete. Journalisterna har även i uppgift 
att representera Sektionen i TLTHs in-
formationsutskott.

1996
Den första motionen om skapandet av 
InfU tas upp på Höstterminsmötet den 
26 november.

1997
Motionen röstas igenom för andra läs-
ningen på Vårtterminsmötet den 23 
april - InfU är skapat! Förutom Sekre-
teraren (som är utskottsledare) består 
utskottet av en Internationell Sekrete-
rare, Redacteur, Journalist, Crabofix, 
Photograph, Negativ samt Arkivarie.

2010
Orbitalen börjar skickas ut som ett 
komplement till Kempen och Sek-
tionens anslagstavlor! Informations-
utskottet utökas med en post (vecko-
bladsredaktör) vars ansvar är att sätta 
ihop Orbitalen varje vecka.

2015
Sektionen fyller 50 år! I samband med 
detta genomförs en omröstning bland 
Sektionens medlemmar där det be-
slutas att Kempen ska byta namn till 
Druiden. Under samma år får utskot-
tet dessutom två nya poster: Da Vinci 
och Informationsansvarig. Informa-
tionsansvarig ska fungera som en Vice 
till Sekreteraren för att avlasta hen i 
sitt arbete.

2016
Orbitalen delas upp i en svensk och en 
engelsk version. I samband med detta 
inleds (det än idag bestående) samar-
betet med Världsmästarna.

 

2017
Posten som Informationsansvarig er-
sätter Sekreteraren som utskottsledare 
och byter dessutom namn till Informa-
tionsmästare. Samma år skapas ett nytt 
system för Sektionens funktionärer där 
Informationsmästaren (liksom resten av 
utskottsledarna) inte längre ingår i Sty-
relsen.

2019
På Höstterminsmöte 1 beslutas det att 
InfU ska delas upp i två utskott, Informa-
tionsutskottet och Cyberutskottet. InfU 
består nu av en Informationsmästare, två 
Redacteurer, fem Journalister och två Da 
Vinci. Ändringen träder i kraft efterföl-
jande verksamhetsår.

2020
InfU så som vi känner till det det idag 
ser ljuset för första gången, 55 år efter att 
Sektionen har skapats. Tänk vad mycket 
som hänt på vägen!

Emelie Rollén, B20
Informationsmästare 2022
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Memorable 
Nobel prizes
Lawrence Bragg, a 25-year-old Nobel prize winner
Sir William Lawrence Bragg was born in Adelaide, Australia in 1890. He was the eldest 
son of his father Sir William Henry Bragg who was a professor in mathematics and phy-
sics at the University of Adelaide. Growing up, he performed well in school and went to 
University of Adelaide at the age of 16 to study mathematics, physics and chemistry. Af-
ter graduating, his family moved to England where his father was originally from. The-
re, he attended Trinity College to further read into mathematics and physics and in 1914 
he was offered a Fellowship which involved the submission and defense of a thesis. 

The German physicist, Max von Laue, had sug-
gested that X-rays could be diffracted if passed 
through crystals. This interested young Bragg 
and his father, who carried out several experi-
ments which resulted in Bragg’s law of X-ray diff-
raction. Using Bragg’s law, the optimal angle for 
maximal diffraction of the X-rays can be calcu-
lated, if the distance between the crystal atoms 
and the wavelength of the X-rays are known. This 
discovery has set grounds for determining crys-
tal structures and resulted in them both winning 
the Nobel prize in physics in 1915. At this time, 
Lawrence Bragg was 25 years old, and the young-
est to ever receive the Nobel prize in physics. He 
held the record of the youngest Nobel prize win-
ner until 2014, when Malala Yousafzai received 
the nobel prize in peace at the bare age of 17. 

[Image: Sir William Lawrence Bragg, Nobelprize.org]

Winners of the Nobel prize in chemistry 25 years ago
The Nobel prize in chemistry was 1997 split into two. One half was received by Professor 
Paul D. Boyer and Dr. John E. Walker. Together they could clarify the enzymatic mecha-
nism of ATP synthesis. Boyer could determine how ATP is formed from ADP and inorga-
nic phosphate by studying the biochemical mechanisms. ATP was quite well-known at 
this time and was discovered as early as 1929. Synthesization was possible and it was 
known that it is the main carrier of chemical energy in the cell. Walker, however, had 
determined the structure of the enzyme ATP synthase, which is involved in the majority 
of the synthesization of ATP. Furthermore, he also verified Boyer’s mechanism. 

Professor Jens C. Skou was the receiver of the other half of the prize, for the discovery 
of Na+, K+-ATPase, which is an enzyme that connects with the Na+/K+ pump in the cell 
membrane, and hence upholds a steady balance between sodium and potassium ions in 
the cells. It has shown that if the 
enzyme was to malfunction, the 
cells would swell. The difference 
in sodium ion concentration inside 
and outside the cell is also essential 
for transportation of nutrients such 
as glucose and amino acids. 

[Image: Prof. Paul D. Boyer, Nobelprize.org] [Image: Dr. John E. Walker, Nobelprize.org]

[Image: Prof. Jens C. Skou, The scientist]

Ellen Jutebrant, B20
Journalist 2022
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Erik Fajersson 
Ordförande

Viktor Halldén 
Vice Ordförande

Oscar Braun 
Kassör

Björn Abrahamnsson 
Sekreterare

Ellinor Andersson 
Styrelseledamot 
med Eventansvar

Saga Jarlson 
Styrelseledamot 
med Fritidsansvar

Nils Sandberg 
Styrelseledamot 
med PR-ansvar

Nora Pagels 
Styrelseledamot  

med Utbildningsansvar

I sinnet på Styret
I Druidens sista upplaga för året tog vi i InfU oss in i Styrelse-
rummet för att ta reda på sanningen. 

Vem i Styret är mest trolig att ...
Lämna HT? 
Flest pekningar: Nils 
Kommentar: ”På sitt sigma mindset”

Få en swish från mamma? 
Flest pekningar: Ellinor 
Kommentar: ”Händer inte så ofta men ibland”, “Hon tycker jag är fattig då jag är student”, 
”Hon kommer med mat ibland också”

Glömma bort en närståendes födelsedag? 
Flest pekningar: Erik 
Kommentar: ”Hände en gång med Björn”

Somna på soffan i Styris? 
Flest pekningar: Alla fick en var

Komma sent till möte? 
Flest pekningar: Erik 
Kommentar: ”Senast idag började vi mötet utan Erik”

Vara sämst på att laga mat? 
Flest pekningar: Björn

Vara med i en realityserie? 
Flest pekningar: Ellinor 
Kommentar: ”Jag ser inte på det, absolut inte paradise hotel”

Mörka ett mord utan att åka fast? 
Flest pekningar: Oscar 
Kommentar:  ”Han är organiserad”

Leka i snön? 
Flest pekningar: Saga 
Kommentar: ”Saga är 100% styrelsens dagisbarn”

Göra bort sig på fyllan? 
Flest pekningar: Erik 
Kommentar: ”Går väl på många fester”, ”Då är det ett statistiskt fenomen”

Läsa fel på temat till en sittning? 
Flest pekningar: Nils 
Kommentar: ”I lördags var han på NU sittning och där var det maskeradbal. Skrolalde förbi 
det i FB. Som tur var så hade Saga med sig en extra.”

Generell kommentar: “Nora är den ärligaste personen här inne”, “Hon är så gullig och oskyldig”
Viktor vågade inte vara med under mötet. 
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Du har precis varit på en extra festlig sittning på Lophtet och det är dags att 
ladda upp inför släppet. Självklart mellanlandar du på KC då du har något 
att hämta i skåpet men efter en lång och otroligt festlig sittning känner man 
sig som en sprängfylld vattenballong. Nöden kallar. En festlig kväll som denna 
förtjänar ett extra festligt toabesök. Ett lyckat toabesök börjar alltid med att 
välja den rätta toaletten. Här kommer därför mina topp 3 toaletter på KC.

Topp 3 toaletter på KC

På tredje plats har vi de stora toaletterna vid 
trappan. Åtta toaletter, varav två är stora, och 
det finns till och med extra handfat utanför. Här 
snackar vi kapacitet! Dessa toaletter är utmärkta 
när man är många som behöver lätta på trycket 
efter sittningen.  

På andra plats har vi toaletterna vid de röda 
skåpen. På grund av deras strategiska position 
får de en hög placering på listan. Även dessa 
toaletter har god kapacitet men det som 
verkligen får dem att sticka ut är duschen. 
Skönt med dusch.

3:e plats 

Toaletten med en gasmask utanför. 
Rätt utrustning för jobbet.

På första plats har vi de tre små toaletterna 
utanför Gallien. Dessa extremt trånga toaletter 
med överfulla papperskorgar är alltid upptagna. 
Trots all skit de har fått ta genom åren fortsätter 
de tjäna Sektionen villkorslöst. De förtjänar helt 
klart denna förstaplats. Det är tack vare sin närhet 
till Gallien som dessa toaletter är så populära 
trots alla sina brister. Inom fastighetsbranschen 
brukar man säga “location is everything” och 
dessa toaletter är PRIME REAL ESTATE.

Frans Wahlmark, K22
Journalist 2022

Vi rör oss mot förstaplatsen men här kommer först några honorable mentions.

Den väldigt tomma toaletten. 
Varför är inte släppet här inne? 
Gott om plats!

2:a plats

Honorable mentions

1:a plats

14 15



Fyra annorlunda firanden

Med sittningar, baler, korridorsfester och annat kul som händer i studentlivet, kan 
det ibland kännas som att dagarna i veckan helt enkelt inte räcker till för att hinna 
med allt. Men om ni ändå upplever att alla roliga event inte känns som nog, kom-
mer här ytterligare fyra (något obskyra) högtider att skriva in i era kalendrar!

Sjusovardagen, 27/7

Den 27 juli firas i Finland varje år den så kallade 
”sjusovardagen”. Fram till 1901 var sjusovarda-
gen även en helgondag inskriven i almanackan i 
Sverige. Dagen har sitt ursprung i sägnen om sju 
kristna helgon från Anatolien (den asiatiska de-
len av Turkiet) som påstås ha sovit i 200 år göm-
da i en grotta. När de vaknade, trodde de själva 
däremot att de bara hade sovit i en natt. Enligt 
folktron kommer den som sover sent den 27 juli 
vara sömnig hela året, och i Finland firas dagen 
bland annat med att Årets Sjusovare utses och 
kastas i havet.

Internationella krama en bibliotekarie-dagen, 1/3

Namnet på dagen är helt enkelt 
beskrivande, den 1 mars är det 
nämligen fullt rimligt att gå fram 
och krama sin närmsta bibliote-
karie! Enligt initiativtagaren är 
bibliotekarier ”coola och hjälper 
och älskar alla”.

Gå på styltor-dagen, 27/7

Ni som är uppmärksamma kanske mär-
ker att Sjusovardagen inte är ensam 
om att firas den 27 juli, utan på sam-
ma datum firas nämligen också ”gå på 
styltor-dagen”! Det är eventuellt något 
opraktiskt att ta sig runt på styltor på 
allmän plats, men om någon ifrågasät-
ter er kan ni alltid dra fram kalendern 
som försvar.

Prata som en pirat-dagen, 19/9

Om du av någon anledning skulle vara uttråkad den 19 september nästa år, vad skul-
le då inte passa bättre än att ta tillfället i akt och fira ”prata som en pirat-dagen”? 

Ida Ekenberg, B19
Journalist 2022

Reaktionen från personalen bakom kassan på 
Willys eller övningsledaren i kursen skulle för-
modligen pigga upp lite i höstrusket! Idén sägs 
ha uppstått när två amerikanska killar spelade 
racketboll och började utbrista piratfraser un-
der spelets gång, vilket de tyckte var värt att 
göra till en tradition.
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Celebration and fancy dinner goes hand-in-hand. Even though InfU’s birth-
day will not be celebrated with an official sittning (student dinner party), we 
encourage you to go together and celebrate on your own. To help you, InfU has 
created a four course menu that you can make on your own. To enable as many 
as possible to help us celebrate, the base of the many is vegetarian, and relati-
vely cheap. 

The menu consists of a pre drink, followed by a starter, main course and dessert. 

Celebratory dinner 
with InfU

Iced coffee: 
According to a very scientific study conducted last year, Mitokonditoriet sells about 
15 litres of coffee per day. So to honour this, we suggest that the dinner start with a 
chilled coffee. Any leftover coffee from the morning can be put in the refrigerator, 
and saved for this purpose. Add milk (or milk substitute) and, if you so wish, some 
flavouring. Vanilla sugar or chocolate sauce are my favourites. I am not allowed to tell 
you anything about ethanol consumption, but there are alternative flavourings that go 
very well with coffee - if that is your jam. 

Neapolitan mini-pizzas:
Pizza is a classic study food, and often bought when time and energy does not 
allow for cooking dinner by oneself. But did you know that pizza is very simple to 
make at home? A pizza dough can be made by mixing flour, water, salt and yeast, 
and letting it rest overnight in the fridge. If that feels like too much work, pizza 
dough can also be bought pre-made in kits, containing dough and tomato sauce. 

To make mini-pizzas, simply cut out small circles of dough, and add sauce, cheese 
and toppings of your choice. Bake them in a hot oven, they are done when they 
have a nice colour. My tip for getting a nice crust is to preheat the baking tray, and 
slide on the pizza, placed on a parchment paper. This gives a nice, browned crust. 

Foil baked potatoes:
Potatoes are cheap. Students like cheap food. It is a match made in heaven. To turn 
a potato into a fancy dish I would recommend getting a large potato, preferably a 
bake-potato. Clean it, and pour on some oil, and salt. Wrap it in aluminium foil 
and bake it in the oven at 225*C until it is soft. Cut it open and add filling. 

The filling is where it gets really fun! You can probably add just about anything to 
a baked potato. More butter is nice, maybe garlic butter? Sour cream is a good base 
for creamy stuffings. Mixed vegetables, smoked salmon, leftover food from the day 
before - anything goes! 

Underbaked chocolate cake: 
It doesn't sound that good when described like that, but I needed the dish to start 
with an “U”. But a mud cake basically is an, on purpose, underbaked chocolate 
cake. It is a classic cake for desserts and fika; simple to make and easy to adjust to 
create a unique culinary experience. Almost everyone loves it, so go ahead and 
make a large one. You will need it! 

Amanda Ekegren, B18
Journalist 2022
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Druiden 
har  
25-årskris

Oavsett om vi redan passerat 25 år idag eller snart på väg dit, är det troligtvis inte bara 
för Druiden som det känns extra stort. Det är en tid där vi står inför ett nytt kapitel med 
nya utmaningar framför oss. Kanske har vi precis lämnat den skimrande teknologåren 
bakom oss eller till och med precis börjat vårt första arbete som bio- eller kemitekniker. 
Det är helt enkelt nu som vuxenlivet börjar på riktigt. Därför är det inte ovanligt att 
denna tid leder till mycket ångest och funderingar. För vi inser att vi vet väldigt lite av 
vad framtiden har att bära på. Förmodligen har de flesta av oss hört talas om ”25-års-
krisen”. Här kommer därför några glädjeämnen att se fram emot. 

Framgång
Vår hjärna är fullt utvecklad när vi når 25, och kanske är det därför det finns många 
exempel på storslagna 25-åringar. Personer, som gått från att ha varit nästan helt okän-
da till att lyckas nå framgång över en natt. Exempelvis var J.K Rowling 25 när hon fick 
iden om Harry Potter, och Steve Jobs gjorde Apple publikt och blev miljonär. 25 är helt 
enkelt en lyckosiffra att sträva mot. 

Erfarenhet
Vi präglas av vår uppväxt. Under 25 år hinner vi få erfarenheter som krävs för att bli 
vår bästa version. Detta är Druiden ett exempel på. För det kan inte vara en slump 
att samtidigt som Druiden såg ljus för första gången 1997 släpptes också megahiten 
”Barbie Girl” från Aqua och ”Wannabe” från Spice Girls. Låtarna som inspirerade 
till att våga vara sig själv, och samtidigt dansa obrytt till högsta volym. Passion och 
frihetskänsla upplevdes under premiären av Titanic. Alla vet känslan av att stå i fören 
med utsträckta armar. 1997 var bara en begynnelse på 25 år av visdom, kunskap och 
erfarenheter.

Drömmar
Det många av oss drömmer om att göra – 
börja jobba på ett coolt kemiföretag, åka 
på en cool resa eller gå med i Prylutskot-
tet– är förmodligen precis det vi vid 25 
har möjlighet till att testa på. Året med 
nya möjligheter gör det till den perfekta 
tiden att faktiskt omvärdera vardagslivet 
och göra förändringar som tar oss mot 
nya mål. Det dags att se vår kris som in-
spirationskälla. 

och en sak till...
Det känns kanske främmande och lite absurt att tänka att vi alla kommer nå våra mål-
sättningar, bli berikade med inspiration och uppleva erfarenhet vid 25. Endast möjligt 
för någon som har Druidens kaliber och driftighet. Men istället för att låta oss begrän-
sas av oro inför framtiden greppa möjligheten. ”Friskt vågat är hälften vunnet” 

Det blir verkligen intressant att se vad både Druiden och KC:s framtida 25-åringar, 
oavsett 25-årskris eller inte, kommer att åstadkomma.

Elin Selander, K22
Journalist 2022

20 21



2022 börjar lida mot sitt slut och då kanske man ställer sig frågan: vad har hänt 
på Sektionen under året? Vi har röstat fram ett nytt utskott (FermU), arbets-
marknadsmässan KULA har ägt rum, det landsöverskridande samarbetet Poly-
Styren har haft en träff i Lund och Kommando Gul-mästaren har bytt namn till 
Gulfadern. Men vad pågår bakom kulisserna? Vad ägnar sig Sektionens cirka 150 
funktionärer åt dagarna i ända? Här är vad våra arton utskott samt två av våra 
projektgrupper har att säga om året som gått!

Året på Sektionen2022

Citat från året
Ibland sitter man på föreläsningen och dagdrömmer sig bort när man plötsligt kastas 
tillbaka till verkligheten med tanken ”Vad sa han nu egentligen, hörde jag vad jag hör-
de”. Därför kommer här några av de bästa citaten som sagts under året. För allas skull 
låter vi upphovsmännen vara anonyma. Kanske kan du lista ut vem de tillhör?

”Fattar du?”, ”Nej.”, ”Bra.”

”Om man uppnår jämvikt så är man död.”

”De flesta partiklar är ju inte berusade sjömän.”

”Det här ser ju snuskigt ut, men derivatan blir enkel.”

”Jag är ju smålänning och t och p är ju lika.”

”Ett sådant här pacman-enzym.”, ”Dubbelt pacman enzym.”

”Vi simmar i vårt eget vatten.”, ”Vi är ju fiskar i någon mening.”

”Många nära grannar. Som i Lundagård under Karnevalen.”

”Det bästa man vet som vetenskapsman är att förkasta sådant man vet”.

”Suddenly my brain stopped working. That is not a good sign.”

”Det viktigaste är inte att tänka rätt.”

”Sätt in oändligheten, 3 brukar räcka.”

”Men hur litet är litet?”

”Om någon säger energiproduktion ska du säga: Du kan fan inte första huvudsatsen.”

”Åh, jag får önska mig något! Kritan gick i tre bitar.”

”På måndag kör vi en snabb genomgång av hela kursen.”
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Alumniutskottet
I år har Alumniutskottet hållit i lunchföreläsningar där alumner bjudits in till KC för att 
inspirera studenter och ge perspektiv på vad man kan jobba med efter sin examen. Årets 
Mentorskapsprogram har också dragit igång, ett program där en alumn och en student 
matchas ihop och håller kontakt. En fantastisk chans att öka sitt nätverk inom det områ-
de man är intresserad av! Slutligen efter 3 långa år så kunde vi äntligen hålla i Homeco-
ming-sittningen, en sittning för både alumner och studenter.

Cermoniutskottet
Vi införde en medalj till Kalibreringsbalen samt delade ut hedersmedaljer på balen, vi höll i 
Vett och Etikett under nollninen, vi har satt upp en tavla med Sektionens medaljer i Gallien 
och nu förbereder vi funktionärsmedaljer till alla årets funktionärer som ska delas ut under 
tacktiviteten.

Cyberutskottet
Highlights från året som gått från ert kära Cyberutskott! Vi höll i två lan där vi bjöd på piz-
za och spelade minecraft och i november körde vi Laserdome i Malmö. pHotograpHerna 
har sprungit runt och pHotat och Webmastersarna har fixat snygga hemsidor (och snart en 
webshop(!!)). Utskottets personliga highlight är när en Cyberjon tog över 2000 bilder när 
hen hoppade in som pHotograpH under nollningen. 

FermU
FermU började året med att brygga öl till Sektionens SkipHte. Tre olika sorter fanns på 
plats och Sektionen fick rösta på vilken som smakade bäst. Vi har även experimenterat med 
att brygga enkel cider med olika kryddningar, och förhoppningsvis är det något som går att 
jobba vidare med. Annat vi jobbat med har varit kimchi, kombucha och chilisås. Överlag 
har det gått mycket bra, och vi hoppas att man kan se mer av det i framtiden. Det senaste 
som hänt är att FermU har gått från projektgrupp till ett utskott, och nästa års medlem-
mar är redan invalda. Nu väntar en överlämning, och förhoppningsvis ses vi under nästa 
SkipHte!

Idrottsutskottet
Under 2022 har IdrU haft badminton på Victoriastadion och hållit i tisdagsträningar som 
bland annat bestått av cirkelträning, löpning och backintervaller i Sankt Hans backar. Vi 
har även anordnat en påskäggsjakt tillsammans med KG och plogging tillsammans med 
SU. Ett av våra favoritevent under året var fotbollsmatchen mot W-sektionen (vi hoppas på 
revansch nästa år)! Under nollningen höll vi i den traditionsenliga Ølmilen som blev en bra 
avslutning på en lyckad nollning!

Informationsutskottet
Vi har haft ett roligt och produktivt år med Den olympiska, heta, högljudda samt festli-
ga Druiden. I dessa nummer har vi bland annat samarbetat med Styret, Puben, IdrU och 
SrBK, gjort en låt, ställt MÅNGA frågor till Sektionens medlemmar, firat InfUs 25-årsjubi-
leum, bjudit på memes samt skapat en Lundakarnevals-guide. Vid terminens slut kommer 
Orbitalen ha skickats ut trettio gånger och nytt för i år är specialutgåvor vid högtider såsom 
valborg, påsk och Halloween. Under nollningen höll vi i eventet ”Ta det LAuNa” tillsam-
mans med fyra andra utskott vilket var väldigt lyckat!

Kommando Gul
Kommando Gul kanske främst associeras med gratis fika under tentaperioden och mål-
ning av monument, men under verksamhetsåret har vi gjort mycket mer än så! På våren 
sålde vi rosor på alla hjärtans dag och anordnade en storslagen äggjakt över hela campus 
vid påsk. På hösten höll vi i ultimate frisbeestationen på atleternas dag och anordnade vårt 
traditionsenliga mystery event. I takt med att vinterns mörker lägger sig taggar Obligatori-
erförmannen och Sångarstridsöversten igång för Sångarstriden som är satt att gå av stapeln 
i januari.

Kafémästeriet
Under året har KM präglats av både stort och smått! Vi har (försökt) utveckla ett jobbar-
system, introducerat månadens macka, tagit in en massa nya produkter i sortimentet och 
skapat en ny post inför 2023: Bakisarna! Vi har städat bort mycket spännande mögelsvam-
par från diverse matlådor i mikrorummet och haft många mysiga möten. Vi har framförallt 
haft väldigt kul, bakat väldigt mycket och varit väldigt snygga i våra nya KM-tröjor!
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KRUT
Tjugo Tjugo Två, allt utom blå. Vilket år! Även fast KRUT återuppstod 2020 från en lång 
1900-talsvila så kan man säga att år 2022 har varit vår jungfruresa. Resan startade emel-
lertid på ett allt annat än segervisst sätt, med global kris hack i hälen hade 2021 fått ett 
tråkigt slut. Ont krut förgås inte lätt tänkte vi, men det gick! Det tråkiga slutet på 2021 blev 
grunden för en rolig start på 2022 som inleddes med en pubrunda i grannlandet Danmarks 
Köpenhamn under namnet ”KRUT - Christmas in Copenhagen”. Därefter kom flaggskep-
pet: Destination X. Oj oj oj! Den sluge fick en sniff av Wizz och snart därefter bar det av 
mot Albanien där vi med ett tjugotal av er andra firade slutet på studieåret och början på 
sommaren. Vi ses nästa år!

Mässutskottet
Mässutskottet har jobbat hårt för att få ihop KULA 2023 så bra som möjligt. Vi har till-
sammans tagit fram en ny grafisk profil för mässan med både nya färger och en helt ny 
logotyp. Fokus för oss har varit att skapa en mässa för att inspirera studenterna, vilket är 
anledningen till att vi i år har valt att samarbeta med många nya företag som inte har varit 
med på KULA på flera år, eller som aldrig tidigare har varit med. Vi hoppas att alla K:are 
vill komma på KULA den 2/2 2023 och att det blir en spännande dag!

Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottet har under året jobbat med att nå ut till fler studenter genom att samar-
beta med flera nya företag, förbättra marknadsföringen internt på Sektionen och hålla nya 
typer av event. Vi har haft många lunchföreläsningar, kvällsevent, individuella samtal med 
företag, studiebesök och arrangerat en gratis bal för Sektionen. För att ge studenterna större 
inblick i startup-världen har vi även lanserat ett nytt magasin med artiklar från små företag 
som aldrig tidigare har varit synliga på Sektionen. Vi har jobbat för att inspirera studenter 
att hitta just det de brinner för efter plugget!

pHøset
pHøset har under 2022 fortsatt arbetet med att leda välkomnandet av nya studenter till vår 
utbildning och till vår Sektion. Mycket av vårt arbete har gått ut på att återhämta den pan-
demifria nollningen med alla traditioner som det innebär samtidigt som ett par större för-
ändringar testats under året. Med hjälp av alla våra fantastiska nollningsfunktionärer och 
hela Sektionen genomförde vi en nollning som vi är mycket nöjda med. Med all kunskap 
som vi skaffat oss under året jobbar vi nu på förbättringsförslag inför kommande nollning-
ar samt ett dugligt överlämnande till nästa års pHøs.

Prylmästeriet
under året har vi organiserat prylförrådet, och jobbat på ett nytt fett märke, samt en fin 
detalj till Gallien, som i skrivande stund fortfarande ligger i framtiden. 2022 var även ett 
rekord-år för uthyrning av soundboksen!

Pubmästeriet
Vi i puben har haft ett hett år med många roliga event. Vi blickar tillbaka till vår första 
pub på i mars. Vi var nervösa men höll inte igen för det, utan körde all in på vårt temas-
läppsevent! Vi hade lophtet fullt med gäster, jobbare och chili och vi kunde inte hoppats 
på en bättre kväll trots att Galliens kylar var fulla med rester hela veckan. Efter det har vi 
anordnat många event, bl.a. Let’s flamingle, pubrundan, bakispuben och B&B-puben. Vi är 
tacksamma för alla som kommit på våra event och alla våra härliga jobbare! Vi har älskar 
att vara PyroPUB!!

Sexmästeriet
Under verksamhetsåret har Sex22 fått styra ihop sittningar och eftersläpp till Sektionens 
medlemmar. Vi har gjort detta på egen hand, som när vi höll en sittning där vi avslöja vårt 
tema SEXPLORERS! Men vi har också hållit evenemang tillsammans med andra utskott 
på Sektionen och även andra Sektioner på LTH. Särskilt roligt har det varit att få jobba 
tillsammans med vår kära systersektion W-sektionen på sittningen WooDstocK! Förutom 
allt jobb har vi också fått hitta på mycket skoj. Under nollningen fick vi reppa Sexet under 
många av de stora eventen såsom dying, men då var många av oss trötta med färgat hår :(

Skyddsutskottet
Skyddsutskottet har i år lagt mycket krut på miljötänk! Vi har exempelvis ploggat och upp-
daterat Sektionens miljöpolicy, men framförallt lyckades vi driva igenom ett sektionsöver-
skridande kollegium för miljösamordnare som idag har finansiellt stöd av kåren. Detta är vi 
extra stolta över och något som vi haft lite som ett ”pet project” som fått extra uppmärksam-
het. Utöver detta har vi gjort mycket annat för Sektionen! Exempelvis har vi sett till att både 
pHaddrarna och nollorna fått gå på utbildning om diskriminering och likabehandling. SU 
har även gjort ett par toaletter könsneutrala samt sett till att nödutgångarna i Gallien inte är 
blockerade. Kort och gott har vi arbetat för en bättre framtid här på vackra KC <3
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Studiemästeriet
Under året har vi i Studiemästeriet har haft några studiekvällar, kick-off inom utskottet 
samt bokbytarbord! Tillsammans med AU planerar vi även på att ha ett till bokbytarbord 
med jultema innan årsskiftet!

Studierådet
Under året har SrBK arbetat mycket för att fler ska vilja bli kursombud (psst. som kursom-
bud blir man inbjuden på brunch, får ett märke samt kaffekort i KM!!). Vi har även lagt 
mycket krut på att utveckla laborationerna i ettans kemikurser samt påbörjat arbetet med 
Programledningen kring att förändra ordningen på kurserna i tvåan.

Styrelsen
Styrelsens år 2022!! Årets tema blev ett Dominant Styre med roliga bilder från fotogra-
feringen. Styrelsen har fått igenom FermU, en ny Jubileumskommitté och en hel del nya 
poster och en särskild eloge kan ges till Nora som skrivit väldigt många motioner. Styrelse-
rummet har uppgraderats av Saga och Nils har försett rummet med en soffa. Eventmässigt 
har vi under Karnevalen hållit i största kemistyrelsekonferensen någonsin, Polystyren, då 
ett bastutält restes, och Oscar transformerades till en levande Zettle. Ett lyckat Storskiphte 
blev av innan Ellinor blev totalt nerslagen av ett flygande brännbollsracket. Vi har deltagit 
och hållit i två stycken G-Punkt-event med W-styr då vårt tema var Gräv-Punkt. På tal om 
Gräv-Punkt så har Björn flitigt grävt djupt i arkiven under året. Kalibreringen och Nolle-
gasker har också avnjutits tillsammans med vårt systerstyre W. Erik har representerat Sek-
tionen på fem Jubileumsbaler med presenter och åkte tillsammans med Viktor till Finland 
för att delta på Prosessiteekkarits tioårsjubileum.

Valberedningen
Med två lyckade HT2-dagar färskt i minnet och en sektion fylld med nya funktionärer lu-
tar sig ValleB-22 nöjt tillbaka! Den största (och kanske roligaste) delen av vår verksamhet 
skedde nu på hösten. Att läsa alla formulär och hålla i intervjuer var både kul och utveck-
lande. Framförallt gav det oss en väldigt stolt och glad känsla över vår fina sektion och alla 
grymma människor som vill och är del i att bygga upp den.

Övriga funktionärer
På Sektionen finns också ett mycket uppskattat gäng Övriga funktionärer som inte tillhör 
något utskott. Dessa är:

Talmannen som ser till att Sektionsmötena sker som de ska. Under året har det hållits ett 
Vårterminsmöte samt två Höstterminsmöten där talmannen har slitit hårt med klubban 
och rösten. Har du läst Orbitalen noggrant så har du inte missat Talmannens del ”Hän-
derna på klubban” som tillkommit inför alla Sektionsmöten

Revisorerna som utför en mycket viktig uppgift med att granska så allt går rätt till på 
Sektionen. Det kanske inte låter så spännande med att granska ekonomi och protokollen 
efter alla möten men det är en väldigt viktig uppgift som måste göras för Sektionens bästa!

Biotekniksanvariga som under året har organiserat resan till Bioteknikdagarna  i Umeå. 
Bioteknikdagarna är ett tillfälle för B-studenter att träffa andra B-studenter och företag, 
men också en väldigt rolig helg och upplevelse.

Her Tech Future-ansvariga som styrt och ställt över K-sektionens deltagande i  Her 
Tech Future där tjejer från tekniska och naturvetenskapliga programmet på gymnasiet får 
komma hit och se hur det är att studera på LTH!

Ledamöter i arbetsgruppen K på Science Village som är med och planerar för K-sek-
tionens framtida flytt till just Science Village. Man kan se dem som en talesperson för 
Sektionen i frågan där de inte minst arbetar för de framtida studenterna.

Och till sist Sektionskockarna som har försett oss med mat under de långa terminsmöte-
na. Vad hade vi gjort utan deras mat?

Med detta sagt så är det nu dags för årets alla funktionärer att tacka för sig och skicka 
skeppet vidare till nästkommande års hjältar!
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Fiskdamm
”Brukar den här låten verkligen vara så svängig?” - Emelie efter att Amanda satt på stäm-
ningsmusik (”Jag går och fiskar”).

”Är fiskarna redo där bak?” - Ida

”Det här är typ fiskdamm i Sjön Sjøn.” - Elin
 

”Nu nappar det här. En riktig baddare.” - Frans
 

”Tänk om man fick gifflar när man fiskade vanligt, så mycket bättre!” - Ida
 

”Jag blev hasslad förra gången så jag vågar inte köra igen.” - Emelie

”Det är ju så man fiskar.” - Jakob
 

”Jag tror vi har laxen och mörten där.” - Ida (*pekar på gifflarna och bananen*).
 

”Oj, den slet sig!” - Frans
 

”Friskt vågat, hälften vunnet.” - Emelie
 

”Det här är den bästa fiskdammen jag har varit på, så 
mycket kan jag säga!” - Veronika
 

”Nu får ni skynda er lite, jag kan inte lyssna på den 
här låten så många gånger.” - Amanda om ”Jag går och 
fiskar” som går på repeat.
 

Charader (med kemitema)
”Alltså, måste man kunna kemi? Är det svår kemi?” - Ida
 

”TRYCK” - Frans

 ”Vispa? Nä, det är kemi ju. Magnetloppomrörare?” - Veronika
 

”Nu får du faktiskt testa en ny taktik.” - Emelie
 

”Det var inte den sortens kemi jag tänkte på…” - Ida efter att 
Elin illustrerat att borsta tänderna (ordet var fluor).

InfU testar:
födelsedagskalas

Ett trefaldigt lundensiskt leve för InfU som fyller 25! Hipp hipp, 
hurra hurra hurra! För att fira ställde InfU till med födelsedags-
kalas med tårta, lekar och fiskdamm. Fortsätt läsa för att ta del 
av resultatet!

Tidningsleken
”Vi körde det ofta på förskolan, man ska slå varandra i huvudet med en tidning!” - Ida
 

”Vi hade väldigt olika uppväxt…” - Emelie
 
”Det är ju roligare om man inte kan namnen så bra så man får slå på varandra. Ska vi köra 
på efternamn?” - Ida
 

”Wahlmark - Rollén - Wahlmark - Rollén - WAHLMARK - ROLLÉN” - Frans och Emelie 
(ökande volym och frekvens).
 

”Selander. Nej fel, aj!” - Elin 
 

”Det är ju jag.” - Ida (*imiterar Långben*)

”Måste man slå i huvudet, eller kan man slå var man vill?” - Emelie

Tack för i år!
InfU 2022
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