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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN

Lunds Tekniska Högskola

Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions 4:e protokollmöte.
Mötet äger rum klockan 12:15 tisdagen den 30:e november  2021 på Kemicentrum.

Dagordning
Ärende Åtgärd Bilaga

§ 1. OFMÖ Beslut

§ 2. Val av sekreterare Beslut
Lovisa Mårtensson

§ 3. Tid och sätt Beslut
12:15 tisdagen den
30:e november  2021

§ 4. Närvarande Information
Klara Eriksson
Lovisa Mårtensson
Adam Svensson
Stina Regnér
Ida Hammer
Sofia Furuby
Filsan Faarax
Åsa Wahlqvist
Emil Jakobsson
Linus Howegård
Malin Strandmark

§ 5. Frånvarande Information
Kaj Arvidsson
Eva Voicu

§ 6. Adjungeringar Beslut
Malin Strandmark
Sofia Furuby

§ 7. Val av tvenne justerare Beslut
Stina Regnér
Adam Svensson

§ 8. Fastställande av dagordning Beslut
JA

§ 9. Anmälan övriga frågor Beslut

§ 10. Föregående protokoll Beslut 1
JA

§ 11. Meddelanden Information
Tacktiviteten 18:e
december

§ 12. Runda bordet
Vad har alla gjort sedan senast?

Information

Ida: Svarat på mejl

Filsan: Anordnat
klassträff, skickat ut
halvtidutvärdering

Åsa: anordnat brunch
för kursrepresentanter
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Emil: Brunch,
halvtidsutvärdering
utskickat

Linus: skickat mejl

Klara: skickat mejl,

Stina: Brunch, Skapat
halvtidutvärderingar

Lovisa:
Instiutionsstyrelsemöt
e, Brunch

Adam: brunch, tagit
hand o mejl

Lina: Brunch,
CEQ-lotteri,
studentärenden, delat
ut kladdkaka,
branschrådsmöte,
SrX-möte, kontakt
med andra studieråd
om kursen industriell
ekonomi

§ 13. Sammanfattning av SrBKs verksamhet under 2021 Information 2

§ 14. Rapporter från Studentrepresentanter
Vad har sagts på mötena där studentrepresentanter från K har
närvarat. Är det något som behöver jobbas vidare med? Något som
borde tas upp på kommande möten?

Information/
Diskussion/Beslut

3

Linus: var inte på
KILUs möte, försökt
få sammanfattning.

Lovisa: livsmedel gick
igenom sin budget för
2022

§ 15. Övriga frågor Diskussion/Beslut
Överlämningsmöte

§ 16. Nästa Studierådsmöte Beslut
01-02-2022

§ 17. OFMA Beslut

_____________________________ ________ _____________________________ ________

Lina El Manira Lovisa Mårtensson
Studierådsordförande Sekreterare
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_____________________________ ________ _____________________________ ________

Adam Svensson Stina Regnér
Justerare Justerare
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Sammanfattning av SrBKs verksamhet 2022

Lunds Tekniska Högskola

Studierådet har behandlat studentärenden och jobbat för att studenternas bästa prioriterades
under tentamensperioden. Utöver detta har studierådet hjälp TLTH i deras arbete att tillsätta
studentrepresentanter samt arbetat för att det ska finnas kursombud i alla kurser.
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Rapport från institutionsstyrelse

Institutionen för Livsmedelsteknik

Datum för möte
2022-01-18
Studentrepresentant
Sofia Fureby

Sammanfattning
På mötet diskuterades handlingsplanen som har tagits fram efter arbetsmiljöutredningen som
genomfördes förra året, det gicks igenom vad som har gjorts och vad som är kvar att göra samt
planer på hur detta ska göras. Institutionsekonomen och prefekten gick igenom hur
institutionsekonomi fungerar och det beräknade resultatet för förra året. Dessutom diskuterades
Coronaläget, hur rekommendationerna ska tolkas samt hur undervisningen bäst läggs upp.

Vill du veta mer, har tankar eller visioner?
Kontakta Studierådsordförande på srbkordf@ksek.se.
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Rapport från KILU

Datum för mötet:
2022-01-26

Studentrepresentant:
Gustaf  Bellman

Sammanfattning:
En presentation om etablering i Science Village hölls av den samordningsgrupp som finns.
De har föreslagit en etappindelning som bygger på att nanolab ska flyttas först med
inflyttning 2027 och sedan flyttar resten av berörda verksamheter inom kemi och fysik under
de kommande 10-20 åren i etapper. Hur de olika verksamheterna ska flyttas baseras på
sammanhängande kluster och forskningsmiljöer och detta kan göras genom att mindre delar
flyttas under flera etapper under en längre tid, alternativt att stora delar flyttas snabbt.
Organisatoriskt kommer de olika tidsplanerna påverka vilka avdelningar som kan flytta när
och för grundutbildningen i sin tur påverka när den flyttas. En flytt kommer kunna skapa
möjligheten till nya strukturer i universitets organisation med nya avdelningar och
forskningsområden samt nya potentiella utbildningar.

Efter presentationen hölls en diskussion där det bl.a. framkom att det finns en risk att det blir
en viss splittring i grundutbildningen under flytten om den sker gradvis över en längre tid,
vilket inte lär ligga i studenternas intresse. Även om detta inte är optimalt poängterades det
att detta kommer bli så det ser ut även efter att flytten är klar. Flera hävdade att det troligen
är av intresse att direkt etablera grundutbildningen redan i den andra etappen (etappen efter
att nanolab flyttats), oavsett hur resten av verksamheten flyttas. Detta kommer bli en viktig
ståndpunkt i det fortsatta arbetet med att flytta grundutbildningen på ett tillfredsställande sätt.
En slutlig sammanfattning av presentationen var att de olika scenarierna ska kokas ner till
endast en eller två, mer genomarbetade och detaljerade versioner där alla inblandades
åsikter ska försöka tas i beaktande så gott det går.

En coronauppdatering för grundutbildningen gavs av Sophie Manner. Med
uppdaterade direktiv den 14/1 från LU ska digital undervisning ges om tillräckliga
skyddsåtgärder ej kan vidtas. Under LP3 hålls alla föreläsningar online, om möjligt kan
övningar och seminarier ske på campus, visir används under labbar och möjlighet till digital
examination ska finnas.

Vill du veta mer, har tankar eller visioner?
Kontakta Studierådsordförande på srbkordf@ksek.se.


