KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kemi- och Biotekniksektionens Extrainsatta Sektionsmöte. Mötet ägde rum den 19 januari klockan 17.15 på
Kemicentrum i sal KC:A.

Dagordning
Ärende

Åtgärd

§ 1.

TFMÖ

Beslut

§ 2.

Tid och sätt

Beslut

§ 3.

Närvaro och Adjungeringar

Beslut

§ 4.

Fastställande av dagordning

Beslut

§ 5.

Justering
a. Val av tvenne justerare och tillika rösträknare

Beslut

b. Datum för justering

Information

§. 6

Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1)

Beslut

§ 7.

Propositioner och motioner andra läsningen

Beslut

a. Proposition angående införandet av
Informationsmästare (Bilaga 2)

Beslut

b. Proposition angående att stryka AU ur
stadgarna (Bilaga 3)

Beslut

c. Motion angående studiebevakning (Bilaga 4.14.2)

Beslut

d. Motion angående beslutsmässighet på
Sektionsmöten (Bilaga 5.1-5.2)

Beslut

e. Motion angående fler Sektionsmöten (Bilaga
6.1-6.2)

Beslut

§ 8.

Val
a. Valberedningen informerar

Information

b. Beslut om valförfarande

Beslut

_____ _____ _____ _____

§ 9.

Val av Sektionsstyrelse (Bilaga 7)
a. Studierådsordförande
b. Sexmästare

Beslut

§ 10.

Val av SrBK:s Styrelse (Bilaga 7)

Beslut

§ 11.

Val av övriga funktionärer (Bilaga 7)
a. Universitetskontaktgruppen
b. Informationsutskottet
c. Phøset
d. Øvriga poster

Beslut

§ 12.

Val av ledamot till TLTH:s valnämnd

Beslut

§ 13.

Val av eventuella tilläggsfunktionärer

Beslut

§ 14.

Beslutsuppföljning (Bilaga 8.1.)

Beslut

§ 15.

Övriga frågor

Beslut

§ 16.

Meddelanden

Information

§ 17.

TFMA

Beslut

_____________________ ____

_____________________ ____

Tim Djärf
Talman

Caroline Drabe
Sekreterare

_____ _____ _____ _____

KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kemi- och Biotekniksektionens Extrainsatta Sektionsmöte. Mötet ägde rum den 19 januari klockan 17.15 på
Kemicentrum i sal KC:A.

Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

TFMÖ

Talman Tim Djärf förklarade mötet öppnat
klockan 17:18 tisdagen den 16:e januari.

§ 2.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 3.

Närvaro och Adjungeringar

Mötet godkände närvaro och adjungeringar enligt
bilaga 9.1-9.2.

§ 4.

Fastställande av dagordning

Tim Djärf yrkade på
att lägga till §7 Avsägelser, §12 e. Kommando
Gul och §12 f. Sexmästeriet och flytta
dagordningen därefter.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.
Daniel Espinosa yrkade på
att lägga till §12 g. Kulturutskottet.
Mötet biföll Daniel Espinosas yrkande.

§ 5.

§ 6.

Justering
a. Val av tvenne justerare och tillika rösträknare

Erik Bergman och Daniel Espinosa valdes till
Justerare.

b. Datum för justering

Protokollet ska vara färdigt för justering senast
den 26:e januari och färdigjusterat och påskrivet
av justerarna senast den 2:a februari.

Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1)

Tim Djärf föredrog protokollet från
Höstterminsmötet 2015 enligt bilaga 1.
Mötet beslutade att lägga protokollet till
handlingarna.

§ 7.

Avsägelser

Isa Lindell avsade sig sin post som
Kommandojon.
Amanda Sivard avsade sig sin post som
Hovmästare.

_____ _____ _____ _____

Erik Bergman avsade sig sin post som
Revisorssuppleant.
Manfred Klug avsade sig sin post som Redacteur
och Kulturförman.
Mötet godkände avsägelserna.
§ 8.

Propositioner och motioner andra läsningen
a. Proposition angående införandet av
Informationsmästare (Bilaga 2)

Kristina Sturk föredrog propositionen enligt
bilaga 2.
Styrelsen 2015 genom Kristina Sturk
tilläggsyrkade på
att samtliga ändringar träder i kraft först 2017.
Mötet biföll propositionen med Styrelsens
tilläggsyrkande.

b. Proposition angående att stryka AU ur
stadgarna (Bilaga 3)

Marika Arvidsson föredrog propositionen enligt
bilaga 3.
Mötet biföll propositionen.

c. Motion angående studiebevakning (Bilaga 4.14.2)

Tim yrkade på
att tillsätta Kristina Sturk som tillfällig Talman på
§8 c.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.
Tim Djärf föredrog motionen enligt bilaga 4.14.2.
Mötet biföll motionen.
Tim Djärf återgick till att vara Talman.

d. Motion angående beslutsmässighet på
Sektionsmöten (Bilaga 5.1-5.2)

Motionären var frånvarande. Ingen föredrog
motionen.
Mötet biföll motionen.

e. Motion angående fler Sektionsmöten (Bilaga
6.1-6.2)

Motionären var frånvarande.
Tim Djärf föredrog motionen enligt bilaga 6.16.2.
Med tanke på de beslut som togs på förra
sektionsmötet lades motionen fram enligt bilaga
6.3.
Mötet biföll motionen i form av bilaga 6.3.

§ 9.

Val
a. Valberedningen informerar

Valberedningens Ordförande Frida Heskebeck
berättade hur Valberedningen jobbat sedan
Höstterminsmötet, informerade om en miss i
bilaga 7 och framförde därefter att posten

_____ _____ _____ _____

Informationsansvarig skulle läggas till som
vakant. Studierådsordförande valdes ej under
Höstterminsmötet, trots att Valberedningen hade
en kandidat och det fanns kandidater. Detta då
Valberendningens kandidat inte kunde närvara
under Höstterminsmötet.
b. Beslut om valförfarande

Tim Djärf yrkade på
att Styrelsekandidater får 5 minuters
presentationstid, 5 minuters utfrågning och att
diskussion, av godtycklig längd, sker efter att
samtliga kandidater presenterat sig och lämnat
rummet samt att övriga poster får 3 minuters
presentationstid, 3 minuters utfrågningstid och
att diskussion, av godtycklig längd, sker efter att
samtliga kandidater presenterat sig och lämnat
rummet.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.
Mötet informerades om att Valberedningens
frågor inte ingår i den tidsbegränsade
utfrågningstiden och att Valberedningen får ställa
1-3 frågor innan den allmänna utfrågningen
börjar. Mötet informerades även om att mötet
måste ställa samma frågor till alla kandidater men
att tidsbegränsningen kan göra att kandidaterna
inte får lika många frågor.

§ 10.

Val av Sektionsstyrelse (Bilaga 7)
a. Studierådsordförande

Talman Tim Djärf yrkade på
att tillsätta Samuel Butler som tillfällig Talman
under §10 a. då Tim Djärf skulle ställa frågor som
före detta Studierådsordförande.
Tim Djärf informerades att det är ok att ställa
frågor som Talman.
Tim Djärf insisterade på att lämna över ansvaret
under valet av Studierådsordförande.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.
Ebba Rosendal är Valberedningens förslag till
Studierådsordförande.
Emil Thorselius motkandiderade.
Mötet valde Ebba Rosendal till
Studierådsordförande på Kemi- och
Biotekniksektionen 2016.
Tim Djärf återgick till att vara Talman.

Johan Ohlsson yrkade på
att ajournera mötet i 10 minuter.

_____ _____ _____ _____

Mötet biföll detta.
Mötet ajournerades 18:28.
Mötet återupptogs 18:41.
b. Sexmästare

Linnea Rask är Valberedningens förslag till
Sexmästare.
Hugo Selling motkandiderade.
Mötet valde Hugo Selling till Sexmästare till
Kemi- och Biotekniksektionen 2016.

§ 11.

Val av SrBK:s Styrelse (Bilaga 7)

Tim Djärf yrkade på
att val av §10, §11, §12 och §13 tas per
acklamation ifall det inte finns mer än en
kandidat per post.
Emil Thorselius ansåg att det för vissa poster
kunde vara bättre att ha sluten votering.
Kristina Sturk ansåg att sättet av votering borde
bero från utskott till utskott.
Samuel Butler informerade att det alltid går att be
om sluten votering genom att maila till Talman.
Detta skulle resultera i att beslut kan tas från
punkt till punkt.
Tim Djärf ändringsyrkade på
att val av §10, §11, §12 och §13 tas per
acklamation ifall det inte finns mer än en
kandidat per post och att sluten votering sker
genom att maila till Talman.
Mötet biföll Tim Djärfs yrkande.
Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens
förslag enligt bilaga 7.
Mötet valde Erika Miegel till
Studierådssekreterare och Jacob Bjurenfalk
till Likabehandlingsombud.

§ 12.

Val av övriga funktionärer (Bilaga 7)
a. Universitetskontaktgruppen

Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens
förslag enligt bilaga 7.
Kristina Sturk nominerade Emma Månsson till
Bioteknikansvarig.
Emma Månsson tackade nej.

b. Informationsutskottet

Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens
förslag enligt bilaga 7.
Manfred Klug nominerade Frida Heskebeck till
Informationsansvarig.

_____ _____ _____ _____

Frida Heskebeck tackade nej.
Manfred Klug nominerade Emma Månsson till
Informationsansvarig.
Emma Månsson tackade nej.
Mötet valde Jacob Bjurenfalk till Redacteur.
c. Phøset

Tim Djärf yrkade på
att ta §12 c. under sluten votering.
Kristina Sturk yrkade på
att hålla samma valförfarande som på
Höstterminsmötet.
Mötet biföll Tim Djärf yrkande.
Mötet biföll Kristina Sturks yrkande.
Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens
förslag enligt bilaga 7.
Mötet valde Catherine Klingspor Harder och
Manfred Klug till Phøs.

d. Øvriga poster

Talman Tim Djärf presenterade Valberedningens
förslag enligt bilaga 7.
Erik Bergman kandiderar till Revisor.
Tim Djärf nominerde Zackarias Söderlund till
Revisorsuppleant.
Zackarias Söderlund tackade nej.
Mötet valde Erik Bergman till Revisor.

§ 13.

Val av ledamot till TLTH:s valnämnd

Caroline Svensson nominerade Emil Thorselius
till TLTH:s valnämnd.
Emil Thorselius tackade ja.
Mötet valde Emil Thorselius till TLTH:s
valnämnd.

§ 14.

Val av eventuella tilläggsfunktionärer

Max Viklund presenterade en ny post kallad
Dank-Meme-Fix, som skulle sprida roliga texter
och bilder, till Kulturutskottet och nominerade
sig själv.
Marika Arvidsson undrade om Max Viklund
istället var intresserad av att bli Journalist i
Informationsutskottet.
Max Viklund replikerade att han inte ville binda
sig till det ansvar som Journalist innebar.
Samuel Butler informerade att som funktionär i

_____ _____ _____ _____

Sektionen behöver Styrelsedokument följas och
eventuell censur skulle bli aktuellt.
Max replikerade att det skulle tas hänsyn till det
och rådfrågas vid behöv.
Manfred Klug undrade om det skulle vara öppet
för andra personer att dela med sig av texter och
idéer.
Max Viklund replikerade att han gärna skulle
samla in information från övriga medlemmar.
Emil Thorselius uppmuntrade att tänka på hur
saker sprids på Internet och att Sektionen inte
borde stå som ansvarig utgivare. Han
informerade att många har jobbat mycket med
pressens syn på Sektionen och ville inte att
Sektionen ska få dåligt rykte.
Samuel Butler undrade om namnvalet för posten.
Max Viklund replikerade att han var öppen för
andra förslag.
Frida Heskebeck undrade om det inte fanns risk
att arbetet kan tolkas som mobbing och påhopp.
Max replikerade att mycket tanke skulle ske om
vad som postas. Det skulle till exempel vara mer
inriktning på tecknat än fotograferat.
Ebba Andersson informerade att Sexmästeriet
inte fick skapa en egen Facebooksida.
Simon Lundegard uppmuntrade till att hålla
utfrågningen relaterade till posten och inte
diskutera eller ställa frågor om kandidaten.
Johan Österlund undrade om verkliga personer
skulle tillfrågas vid användning av deras bilder.
Max replikerade att så är fallet och att fokus inte
skulle ligga på fotografier.
Mötet gick in i diskussion.
Max Viklund ansåg att om fallet var att
Sexmästeriet inte fick ha en egen Facebooksida,
borde den nya posten inte inneha det heller.
Kristina Broberg informerade att K-sektionen är
ett varumärke som inte borde riskera att
förstöras, vilket hade fått stora konsekvenser för
Industrikontaktgruppen.
Kristina Sturk uppmanade att inte göra någon
Facebooksida utan att föredragaren istället skulle
överväga en funktionärspost i
Informationsutskottet och skriva i Orbitalen och
Druiden.

_____ _____ _____ _____

Samuel Butler uppmanade att den nya posten
borde vara ordentligt genomtänkt.
Erik Bergman uppmanade till att inte slå ner på
förslag direkt, att det skulle vara en trygghet att
Ordförande behövde godkänna upplägg och
uppmanade till att se möjligheter istället för
problem.
Frida Heskebeck påpekade att hon inte menat
det så brutalt.
Simon Lundegard påpekade att ifall någon fick
öppna en Facebooksida borde fler få göra det.
Tim Djärf yrkar på
att dra streck i debatten.
Mötet drog streck i debatten.
Marika Arvidsson ansåg att det var en rolig idé,
uppmuntrade föredragaren att ta kontakt med
Styrelsen och påpekade att det fanns möjligheter
utan att posten infördes.
Moa Larsson ansåg att det borde övervägas vilka
farligheter som posten skulle kunna innebära,
men att det var ett bra initiativ och uppmuntrade
föredragaren att vara engagerad och skicka in
material till Druiden.
Förslaget avslogs.
Inga tilläggsfunktionärer valdes.
§ 15.

Beslutsuppföljning (Bilaga 8.1.)

2. Ströks då mötet ansåg den vara avklarad.
3. Ströks då mötet ansåg den vara avklarad.
4. Ströks då mötet ansåg den vara avklarad.
Tim Djärf informerade att han tidigare avsagt sig
från arbetsgrupperna i punkt 5 och 6.
Följande punkter lades till på
beslutsuppföljningen:
7. Revision av Styrdokument efter införandet av
Informationsmästare.
8. Utredning av spegatfärg för Biotekniker.

§ 16.

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 17.

Meddelanden

Tim Djärf tackade för alla närvarande på mötet,
framförde att alla varit duktiga och att alla borde
komma på Vårterminsmötet eller
Protokollmöten för att ta chansen att vara med
och påverka.
Dennis Bogren informerade att det är

_____ _____ _____ _____

Phadderinformation i KC:A på torsdagen den
29:e januari.
Kristina Sturk tackade alla närvarande
mötesdeltagare och framförde att 2016 kommer
bli amazing.
Erik Bergman informerade att det säljs biljetter
till Skiphteshelgen i Gallien på onsdag och
torsdag.
Marika Arvidsson informerade om att årets första
Protokollmöte kommer hållas den 3:e februari
och att det går att anmäla sig till en kallelselista
för att få kallelse via email.
Emil Thorselius uppmanade Phøs 2016 att
stanna kvar efter mötet.
Simon Lundegard tyckte att Talman hade varit
lite hetsig med nomineringar under mötet.
Tim Djärf uppmanade att alla medlemmar borde
vara med och påverka.
Erik Bergman tyckte att Talman hade varit
duktig.
Max Viklund undrade om Sektionsmöten måste
vara så formellt.
Tim Djärf utropade Ja! Och informerade att det
inte behöver vara så formellt, men att det
underlättar.
§ 18.

TFMA

Klockan 21:58 den 19 november förklarade
Talman Tim Djärf Kemi- och
Biotekniksektionens Extrainsatta Sektionsmöte
2016 avslutat.

_____________________ ____

_____________________ ____

Tim Djärf
Talman

Caroline Drabe
Sekreterare

_____________________ ____

_____________________ ____

Erik Bergman
Justerare

Daniel Espinosa
Justerare

_____________________ ____

_____________________ ____

Samuel Butler
Tillfällig Talman (§10a.)

Kristina Sturk
Tillfällig Talman (§8c.)

_____ _____ _____ _____

KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2015. Mötet ägde rum den 16-18 november klockan 17.15 på
Kemicentrum i sal KC:A.

Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

TFMÖ

Talman Samuel Butler förklarade mötet öppnat
klockan 17:30 måndagen den 16e november.

§ 2.

Tid och sätt

Mötet godkände tid och sätt.

§ 3.

Närvaro och Adjungeringar

Mötet godkände närvaro och adjungeringar enligt
bilaga 25.1-25.2.

§ 4.

Fastställande av dagordning

Marika Arvidsson yrkade på
att lägga till §15 m. Talman.
Kristina Sturk ändringsyrkade på
att byta namn på §15 l. Revisorer till Övriga
poster.
Marika Arvidsson jämkade sig med Kristina
Sturk.
Linnea Thörnqvist yrkade på
att flytta §11 a. Till §10 och ändra dagordningen
därefter.
Moa Larsson yrkade på
att byta plats på nuvarande §7 och §8.
Samuel Butler yrkade på
att lägga till Extrainsatt sektionsmöte under §20
Övriga frågor.
Mötet biföll Kristina Sturks yrkande.
Mötet biföll Linnea Thörnqvists yrkande.
Mötet biföll Moa Larssons yrkande.
Mötet biföll Samuel Butlers yrkande.

_____ _____ _____ _____

§ 5.

Justering
a. Val av tvenne justerare och tillika rösträknare

Erik Bergman och Dennis Bogren valdes till
justerare.
Robin Börsum valdes till tillfällig Sekreterare på §
14 b. eftersom att ordinarie Sekreterare, Kristina
Sturk, kandiderade till posten som Vice
Ordförande.
Robin Börsum valdes till tillfällig justerare på §14
d. istället för justerare Erik Bergman.
Robin Börsum valdes till tillfällig justerare på §14
j. då justerare Dennis Bogren kandiderade till
Øverphøs.

§. 6

b. Datum för justering

Protokollet ska vara färdigt för justering senast
den 25 november och färdigjusterat och utskrivet
den 1 december.

Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1)

Samuel Butler informerade mötet om att
underskrifter saknas då vissa motionärer befinner
sig utomlands. Mötet informerades om att det
dock finns minst en föredragande som skrivit
under per motion.
Erik Bergman föredrog protokollet från
Vårterminsmötet 2015 enligt bilaga 1.
Mötet beslutade att lägga protokollet till
handlingarna.

§ 7.

Styrelsens förslag på Rambudget inför
Verksamhetsåret 2016 (Bilaga 3)

Erik Bergman föredrog Styrelsens förslag på
Rambudget enligt bilaga 3.
Mötet informerades om att överskott fördelas i
fonder enligt resultatdispositionen som beslutas
på Vårterminsmötet 2016.
Mötet informerades om att UKG fått pengar för
alumniverksamhet samt att pengar för
Bioteknikansvarigas resor till BTD flyttats till
UKG:s budget. Mötet informerades om att
Kemiteknikansvariga kan äska pengar från
Styrelsen för BTD-liknande evenemang.
Oskar Hansson yrkade på
att ändra så att Sexmästeriet går +10 000 kronor
och balansera det mot att Phøset går -43 000
kronor och Kommando Gul går -5000 kronor.
Mötet informerades om att Sexmästeriet vill att
utskottet ska gå plus minus 0 för att kunna göra
nollningen så billig som möjligt för de nyanlända
studenterna.
Mötet biföll Styrelsens förslag på Rambudget
(bilaga 3) framför Oskar Hanssons yrkande.

_____ _____ _____ _____

§ 8.

Val av Inspector (Bilaga 2)

Bernt Nilsson är nominerad till Inspector enligt
Valberedningens förslag.
Mötet valde Bernt Nilsson till Inspector för
2016 och 2017.

§ 9.

Motioner andra läsningen
a. Proposition angående inkluderande av
utbildningar i K-Sektionens Stadgar (Bilaga 4)

Tim Djärf föredrog propositionen enligt bilaga 4.
Mötet informerades om att Fullmäktige klubbat
ändringen.
Mötet biföll propositonen.

§ 10.

Motion angående att utse Jan-Olle Malm till
Hedersmedlem (Bilaga 10.1-10.2)

Oskar Hansson föredrog motionen enligt bilaga
10.1.
Alexandra Petersson föredrog Styrelsens
motionssvar enligt bilaga 10.2.
Mötet informerades om att 90% av
mötesdeltagarna måste rösta ja för att motionen
ska gå igenom.
Mötet informerades om att alla motionärer inte
är med på att jämka sig med Styrelsen.
Mötet beslutade att bifalla motionen med
Styrelsens ändringsyrkande och Jan-Olle
Malm blev därmed hedersmedlem på Kemioch Biotekniksektionen.
Oskar Hansson yrkade på
att mötet skulle sjunga första och sista versen av
Kemister Kemister.
Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande och
sjöng.

§ 11.

Propositioner
a.

Proposition angående Strategiska frågor
(Bilaga 5.1-5.3)

Marika Arvidsson föredrog punkten enligt bilaga
5.1-5.3.
Mötet informerades om att målen ska tas fram av
Styrelsen 2016 i samråd med Styrelsen 2015 och
att förslag på mål ska presenteras på
Vårterminsmötet så att alla medlemmar får vara
med och påverka.
Mötet informerades om att Testamentespolicyn
träder i kraft direkt och att målen i Policyn för
övergripande och långsiktiga mål beslutas på
Vårterminsmötet 2016.
Delar av mötet ansåg att det är fördelaktigt att
utskottens konkretiserade mål presenteras som
en beslutspunkt hellre än informationspunkt.
Oskar Hansson yrkade på

_____ _____ _____ _____

att stryka första att-satsen och ersätta andra attsatsen med: ”Tillsätta en arbetsgrupp som till
Vårterminsmötet 2016 ska leda arbetet med att
lämna in förslag på Policy för övergripande &
långsiktiga mål.”
att ändra tredje sista att-satsen enligt
”…höstterminsmötet…”
att ändra näst sista att-satsen enligt ”senast 28
februari fastställa varje utskotts mål för det
gällande verksamhetsåret. Valberedningens mål
fastställs senast 31 maj.”
Mötet informerades om att syftet med de
långsiktiga målen inte är att de ska uppdateras
varje år, utan att de ska finnas i flera år.
Cathrine Klingspor Harder yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet drog streck i debatten.
Mötet biföll Styrelsens första att-sats.
Mötet avslog Oskar Hanssons första att-sats.
Mötet biföll Styrelsens andra att-sats.
Mötet avslog Oskar Hansons andra att-sats.
Mötet biföll Styrelsens femte att-sats.
Mötet biföll Oskar Hansons tredje att-sats.
Mötet biföll Styrelsens sjunde att-sats.
Mötet biföll det framvaskade förslaget.
Samuel Butler yrkade på
att ajournera mötet till 20:00.
Mötet biföll Samuel Butlers yrkande.
Mötet ajournerades 19:17.
Mötet återupptogs 20:03.
b. Proposition angående Policy för
Subventionerat pris (Bilaga 6.1-6.2)

Alexandra Petersson och Moa Larsson föredrog
propositionen enligt bilaga 6.1 och 6.2.
Ett fåtal mötesdeltagare ansåg att Sektionen inte
bör besluta om budgetinnehåll på detaljnivå utan
att det är upp till varje utskott att besluta hur
internbudgeten ska fördelas.
Mötet informerades om att Styrelsen anser att
Policyn är ett ställningstagande från Styrelsen
som anser att Sektionens medel inte bör gå till ett

_____ _____ _____ _____

fåtal personer.
Styrelsen anser även att det är en skillnad med att
få representation i utbildningssyften och i de fall
de rör sig om fritidsaktiviteter. Att Styrelsen får
representation på Sektionens egna evenemang
tillför inget nytt till Sektionen, men att ge
exempelvis Styrelsen subventionerat pris för att
åka på utbyte till annat lärosäte kan gynna
Sektionens verksamhet.
Mötet informerades om att det i nuläget finns en
Riktlinje men att Styrelsen hellre ser att det
regleras i en Policy som samtliga
Sektionsmedlemmar kan vara med och påverka.
Moa Larsson ändringsyrkade på
att ändra §2:6 Troubadix till ”Troubadixen betalar
halva priset för de evenemang som hen jobbar
på. Andra halvan tas ur budgeten för utskottet
som ordnar evenemanget.”
Styrelsen jämkade sig med Moa Larsson.
Emil Thorselius yrkade på
att lägga till i §2.2 att ”Phøs har rätt till
subventionerat pris på Regattabalen då Phøset
förväntas deltaga i detta evenemang för att
representera sin sektion.”
Petter Starlander yrkade på
att avslå policyn och att uppdra Styrelsen att anta
den som en riktlinje.
Zackarias Söderlund yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet informerades om att Emil Thorselius
yrkande inte diskuterats.
Mötet avslog yrkandet om streck i debatten.
Linnea Rask påpekade att Regattabalen inte bör
subventioneras av Sektionen då Phøs ofta får
subventionerat pris från Kåren. Erik Bergman
ansåg att det var bättre att Kåren subventionerar
sina evenemang och att Sektionen subventionerar
sina evenemang.
Samuel Butler yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet drog streck i debatten.
Mötet avslog Petter Starlanders yrkande.
Mötet avslog Emil Thorselius yrkande.

_____ _____ _____ _____

Mötet antog Policyn med den ändring som
tillkom efter Moa Larssons yrkande.
c.

Proposition angående att införa en
Policy för projektfunktionärer,
projektfond samt ta bort Allmänna
Utskottet (Bilaga 7.1-7.3)

Marika Arvidsson föredrog punkten enligt bilaga
7.1-7.3.
Styrelsen tilläggsyrkar
att
i Stadgarna Kapitel 5 Funktionärer ändra liggande
paragrafer så att en ny rubrik, §5:1 Ordinarie
funktionär, fås. Resterande paragrafer ändras
därefter enligt §5:1:1 Definition § 5:1:2
Medlemskapskrav, § 5:1:3 Åliggande, § 5:1:4
Mandatperiod, § 5:1:5 Överlämning, § 5:1:6 Val,
§ 5:1:7 Avsättande samt § 5:1:8 Avsägelser.
Hänvisningen till nuvarande § 5:1 i § 12:1 ändras
således till § 5:1:2 och 5:2:2.
att
i Stadgarna Kapitel 5 Funktionärer lägga till §5:2
Projektfunktionär.
§5:2:1 Definition ”Med projektfunktionär avses
alla personer som har förtroende inom Sektionen
att driva ett projekt enligt gällande Stadgar,
Reglemente och Policy för projektfunktionärer.
§5:2:2 Medlemskapskrav ”Projektfunktionär är
skyldig att under sin mandattid vara medlem av
Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan
Styrelse eller Sektionsmöte bevilja undantag från
detta krav.”.
§5:2:3 Åliggande ” Det åligger Sektionens
projektfunktionärer att:
- Följa gällande Stadgar och Reglemente samt
Policy för projektfunktionärer.
- Efter mandattidens slut inlämna förslag till
revidering av Reglementet till Styrelsen.
- Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens
bästa.
- Att i största möjliga mån närvara vid Sektionens
Sektionsmöte.
§5:2:4 Mandatperiod ”Projektfunktionärens
mandatperiod fastslås av Styrelse eller
Sektionsmöte då projektfunktionären i fråga väljs
in.”
§5:2:5 Överlämning ”Efter avslutat projekt ska
ett testamente redovisas på ett Styrelsemöte för
att kunna komma till nytta för framtida projekt.”
§5:2:6 Val ”Valbar är endast kandidat som
uppfyler §5:2:2. I övrigt väljs Projektfunktionär
enligt föreskrifter i Policy för
projektfunktionärer.”
§5:2:7 Avsättande ”Funktionär kan avsättas av
såväl Styrelse som Sektionsmöte. Om
funktionären så önskar kan avsättande beslutat av
Styrelsemöte överklagas till Sektionsmöte.”
§5:2:8 Avsägelser ”Avsägelser behandlas av
Styrelsen.”
Mötet informerades om att varje phaddergrupp
har en projektor då varje phaddergrupp

_____ _____ _____ _____

behandlas som en projektgrupp. Projektorn är
ekvivalent med det som i nuläget kallas för
Huvudphadder.
Mötet informerades om att Karnevalsgruppen
inte har rätt till funktionärsglädje enligt Policyn
då denna grupp jobbar för Sektionen under en
kort tid. Jubileumskommittén har en egen budget
och att de kan budgetera för tack till sina
funktionärer i denna.
Mötet informerades om att projektorer för
phaddergrupper skriver ett gemensamt
testamente baserat på hur alla phaddergrupper
har fungerat.

Samuel Butler yrkade på

Petter Starlander presenterade ett fyra sidor långt
förslag på revideringar av Styrelsens ursprungliga
förslag.

att ajournera mötet till 21:16.
Mötet biföll detta.
Mötet ajournerades 21:03.
Mötet återupptogs 21:16.
Samuel Butler yrkade på
att ändra i dagordningen och bordlägga punkten
till tisdagen så att Styrelsen och Talman hinner
sätta sig in i Petter Starlanders förslag på
ändringar.
Styrelsen informerade mötet om att Styrelsen fått
ta del av förslaget tidigare samma dag och inte
hunnit sätta sig in i frågan. Styrelsen påpekade att
många har schemalagt hela tisdagen och att
handlingsstopp var för två veckor sedan.
Styrelsen ansåg att Petter Starlanders förslag bör
skickas in som en motion till Vårterminsmötet
2016 och att det liggande förslaget är tillämpbart
och kan tillämpas fram till dess.
Oskar Hansson yrkade på
att bordlägga punkten till Vårterminsmötet 2016.
Linnea Rask yrkade på
att bordlägga punkten till onsdagen.
Samuel Butler jämkade sig med Linnea Rask.
Marika Arvidsson ansåg att man kan bordlägga
frågan om projektfunktionärer till
Vårterminsmötet, men att att-satsen om AU bör
behandlas på detta möte eftersom att en
stadgeändring måste gå igenom på två läsnigar
och att hela propositionen kan gå igenom på

_____ _____ _____ _____

Vårterminsmötet.
Marika Arvidsson yrkade på
att behandla alla yrkanden utom det första och
sista i Styrelsens proposition på detta möte och
bordlägga resten av propositionen till
Vårterminsmötet 2016.
Samuel Butler och Linnea Rask jämkade sig med
Marika Arvidsson.
Ninne Wybrands yrkade på
att bordlägga punkten till tisdagen med
motiveringen att motioner ska behandlas före
valen.
Mötet beslutade att bordlägga den första och
sista att-satsen till Vårterminsmöet 2016.
Mötet biföll Marika Arvidssons yrkande.
Mötet återgick till diskussionen om Allmänna
utskottet.
Mötet var enigt om att det inte finns någon
poäng med att ha kvar Allmäna utskottet då den
enda posten som finns kvar efter årsskiftet är
Karnevalefix.
Kristina Sturk yrkade på
att bordlägga motion angående projektfond till
Vårterminsmötet 2016.
Mötet biföll Kristina Sturks yrkande.
d. Proposition angående Grafiska profilen (Bilaga
8)

Linnea Rask föredrog enligt bilaga 8.
Styrelsen informerade mötet om att Styrelsen
uppdrogs av Vårterminsmötet 2015 att ta fram
förslag på breda band. Mötet informerades om
att alla Styrelsemedlemmar inte var för breda
band.
Kristina Sturk yrkade på
att avslå att-sats ett.
Marika Arvidsson yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet drog streck i debatten.
Mötet avslog den första att-satsen.
Mötet beslutade att ta resterande att-satser i
klump.
Mötet biföll resterande att-satser.

_____ _____ _____ _____

Samuel Butler yrkade på
att ajournera mötet i 10 minuter.
Mötet biföll detta.
Mötet ajournerades 22:00.
Mötet återupptogs 22:10.
e. Proposition gällande införandet av en
Informationsmästare i Styrelsen (Bilaga 9)

Kristina Sturk föredrog propositionen enligt
bilaga 9.
Mötet informerades om att Styrelsen inte vill byta
namn på utskottet utan bara på posten
Informationsansvarig.
Mötet informerades om att det fungerat väldigt
bra med posten Informationsansvarig under
detta år.
Samuel Butler påpekade att en att-sats i
propositionen innehåller en Stadgeändring och
att resterande innebär ändringar i Reglementet.
Mötet informerades om att beslut om endast
Sttadgeändringar kommer att tas denna gång.
Mötet biföll den första att-satsen som
behandlade en stadgeändring.

§ 12.

Motioner
a. Motion angående beslutsmässighet på
Sektionsmöten (Bilaga 11.1-11.2)

Oskar Hansson föredrog motionen enligt bilaga
11.1.
Cathrine Klingspor Harder föredrog Styrelsens
motionssvar enligt bilaga 11.2.
Mötet informerades om att det finns en risk att
antalet mötesdeltagare underskrider 30 personer
på Vårterminsmötena. Erik Bergman
informerade mötet om att genomsnittsantalet på
Vårterminsmöten de senaste 5 åren har varit 32
deltagare.
Mötet påmindes om att Styrelsen kan bli 11
personer inför Verksamhetsåret 2017 i och med
bifallandet av proposition §11.e. och att Styrelsen
i sådana fall kan få majoritet på Sektionsmöten.
Mötet biföll motionen.

b. Motion angående fler Sektionsmöten (Bilaga
12.1-12.2)

Oskar Hansson föredrog motionen enligt bilaga
12.1.
Marika Arvidsson föredrog Styrelsens
motionssvar enligt bilaga 12.2.
Mötet informerades om att tiden för

_____ _____ _____ _____

Vårterminsmöten ökat rejält de senaste åren då
antalet motioner som behandlas har ökat.
Mötet informerades om att motionären inte
undersökt vad medlemmarna anser i frågan om
fler Sektionsmöten i samband med att motionen
skrevs.
Mötet informerades om att
propositioner/motioner som går igenom på
Höstterminsmöte 1 inte kan gå igenom på sin
andra läsning på Höstterminsmöte 2 då två på
varandra följande läsningar måste ske på två olika
terminer för att gå igenom.
Mötet ansåg att det var positivt att dela upp
Höstterminsmötet i två delar.
Tim Djärf yrkade på
att dra streck i debatten.
Marika Arvidsson informerade mötet om att hon
tänker skicka in ett yrkande.
Mötet avslog Tim Djärfs yrkande om streck i
debatten.
Marika Arvidsson yrkade
att i Stadgarna §4:2 Ordinarie Sektionsmöte
stryka
”4:2:4: Höstterminsmöte
Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:
Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.
Val av Styrelse.
Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.
Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.
Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.
Val av Revisorer
Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens
önskan eller medlems önskan enligt §4:1:3.”
Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3”
att i Stadgarna §4:2 Ordinarie Sektionsmöte lägga
till
”4:2:5 Höstterminsmöte 1
Höstterminsmöte 1 hålls i läsperiod ett och då
skall följande
ärenden tas upp:
Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3”
”4:2:5 Höstterminsmöte 2
Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då

_____ _____ _____ _____

skall endast följande
ärenden tas upp:
Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.
Val av Styrelse.
Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.
Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.
Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.
Val av Revisorer.”
att
i alla andra yrkanden som ligger ändra VT 1 och
VT 2 till VT.
Mötet gick till i beslut i frågan om huruvida
Sektione ska ha ett eller två
Vårterminsmöten.
Votering per handuppräckning gav att
Sektionen ska ha ett Vårterminsmöte. 17
personer röstade för, 15 personer röstade
mot.
Mötet informerades om att Marika Arvidsson
tagit hänsyn till Styrelsens ändringsyrkande
(bilaga 12.2) i sitt yrkande.
Oskar Hansson jämkade sig med Styrelsens
ändringsyrkande.
Mötet biföll motionen med de ändringar som
tillkom med bifallandet av den tredje attstsen i Marika Arvidssons yrkande samt att
Oskar Hansson jämkade sig med Styrelsen.

c. Motion angående ändrande av valprocedur
(Bilaga 13.1-13.2)

Oskar Hansson föredrog motionen enligt bilaga
13.1.
Mötet informerades om att de poster som, enligt
motionen, väljs av Sektionsmötet dels är Styrelse,
Revisorer och Inspector som inte får väljas av
Styrelsen, dels är Vice-poster.
Motionären informerade mötet om att
arbetsbelastningen för Valberedningen blir mer
utspridd över verksamhetsåret om motionen går
igenom.
Tim Djärf föredrog Styrelsens motionssvar enligt
bilaga 13.2.
Mötet informerades om att Valberedningen är
oenig i frågan.
Mötet ställde sig positivt till att blanda in
Valberedningen i de fyllnadsval som görs under
Verksamhetsårets gång.

_____ _____ _____ _____

Erik Bergman yrkade på
att dra streck i debatten.
Oskar Hansson informerade mötet om att han
har yrkanden på väg.
Mötet avslog Erik Bergmans yrkande.
Oskar Hansson ändringsyrkade på
att i fjärde att-satsen ändra till ”uppdra åt
Valberedningen med erforderlig hjälp ta fram en
policy för valberedning samt se över
funktionärsposter valda av Sektionsmötet enligt
Reglementets paragraf §9:2 till Vårterminsmötet
2016.
att i första att-satsen ändra i §3:13:2 till ”Det
åligger Valberedningen att senast fem läsdagar
innan Sektionsmötet anslå sitt förslag till val av
funktionärsposter enligt Reglementets §9:2.
Valberedningen ansvarar för beredande av övriga
funktionärsposter, inklusive fyllnadsval.
Valberedningen väljer en ordförande bland sig,
denna bör ej samtidigt vara Styrelseledamot.”
Moa Larsson ändringsyrkade på
att uppdra Styrelsen 2016 i samråd med
Valberedningen 2015/2016 och erforderlig hjälp
till Vårterminsmötet 2016 utreda möjligheten att
förändra valprocessen på Sektionen med denna
motion i åtanke.
Oskar Hansson ändringsyrkade
att i §3:13:2 ändra till ”Det åligger
Valberedningen att senast fem läsdagar innan
Sektionsmötet anslå sitt förslag till val av samtliga
funktionärsposter. Valberedningen ansvarar för
beredande av samtliga fyllnadsval.
Valberedningen väljer en ordförande bland sig,
denna bör ej samtidigt vara Styrelseledamot.”
att avslå andra att-satsen.
Oskar Hansson jämkade sig med sina tidigare
yrkanden till fördel för ovanstående. Oskar
Hansson jämkade sig (först att-sats i senaste
yrkande) med Moa Larssons yrkande.
Kristina Sturk yrkade på
att ta fem minuters paus.
Mötet ajournerades 23:38.
Mötet återupptogs 23:43.

_____ _____ _____ _____

Mötet avslog Styrelsens yrkande till fördel för
Moa Larssons.
Mötet biföll Moa Larssons yrkande före
avslag.
Mötet biföll det som var kvar i Oskar
Hansons yrkande före avslag.
Mötet biföll framvaskad motion.
Petter Starlander yrkade på
att ajournera mötet till tisdagen den 17/11
klockan 17:15.
Mötet ajournerades klockan 23:53.
Mötet återupptogs 17:25 den 17/11 klockan
17:15.
d. Motion angående möteseffektivitet (Bilaga
14.1-14.4)

Tim Djärf föredrog motionen enligt bilaga 14.1.
Robin Börsum föredrog Styrelsens motionssvar
enligt bilaga 14.2.
Tim Djärf ändringsyrkade enligt bilaga 14.3 och
bilaga 14.4.
Mötet informerades om att Styrelsen inte
diskuterat Tim Djärfs ändringsyrkanden.
Kristina Sturk ändringsyrkade på
att Styrelsen ska få 5 minuters presentationstid
och 5 minuters utfrågningstid samt att övriga
funktionärer får 3 minuters presentationstid och
3 minuters utfrågningstid.
Marika Arvidsson yrkade på
att avslå policyn och motionen (bilaga 14.3-14.4)
Emil Thorselius ändringsyrkade på
att stryka meningen ”Ingen diskussion ska hålllas
för övriga poster.”
Cathrine Klingspor Harder yrkar på
att återremittera policyn till Vårterminsmötet
2016 och att arbetsgruppen samlar in åsikter från
Sektionens medlemmar.
Kristina Sturk yrkade på
att dra streck debatten.

_____ _____ _____ _____

Mötet drog streck i debatten.
Emil Thorselius ansåg att det är viktigt att man
får diskutera övriga poster.
Mötet biföll Kristina Sturks yrkande framför
ursprungsmotionen.
Mötet biföll Emil Thorselius yrkande.
Votering per handuppräckning gav att en
klar majoritet vill avslå det liggande
policyförslaget.
Mötet biföll Cathrine Klingspor Harders
yrkande.

e. Motion angående studiebevakning (Bilaga 15.115.2)

Tim Djärf föredrog motionen enligt bilaga 15.1.
Marika Arvidsson föredrog Styrelsens
motionssvar enligt bilaga 15.2.
Mötet informerades om att den föreslagna
ändringen återspeglar verksamheten bättre än vad
Styrdokumenten gör i nuläget.
Motionären jämkade sig med Styrelsens
ändringsyrkande.
Oskar Hansson yrkade på
att stryka ordet ”utbildningsnämnd” i att-sats tre.
Detta då utbildningsnämnden inte längre
existerar.
Styrelsen jämkade sig med Oskar Hansson.
Mötet biföll den framvaskade motionen.

f. Motion angående arbetsgrupper i Kommando
Gul (Bilaga 16.1-16.2)

Marika Arvidsson föredrog motionen enligt
bilaga 16.1.
Linnea Rask föredrog Styrelsens motionssvar
enligt bilaga 16.2.
Mötet informerades om att motionärerna inte vill
dela upp utskottet i två då man vill se hur
förslaget i motionen fungerar och få mer tid till
utredning.
Oskar Hansson yrkade på
att byta namn på ”pubgruppen” till
”pubmästeriet”.
att byta namn på ”pubgruppen” till ”subgruppen
pubgruppen”.

_____ _____ _____ _____

att i §3:5:3:2 ändra från ”intersektionella” till
”sektionsöverskridande”.
Motionärerna jämkade sig med Oskar Hanssons
tredje att-sats.
Styrelsen jämkade sig med Oskar Hanssons
tredje att-sats.
Mötet informerades om att Oskar Hanssons
yrkande om att byta namn på pubgruppen inte
innebär att det blir ett nytt utskott.
Samuel Butler yrkade på
att direktjustera §12 f. (bilaga 26.)
Mötet biföll Samuel Butlers yrkande.
Samuel Butler yrkade på
att ta 4 minuters paus.
Mötet biföll detta.
Mötet ajournerades 18:27.
Mötet återupptogs 18:31.

Mötet gick till beslut i frågan kring huruvida
pubgruppen ska heta Pubmästeriet eller
Subgruppen pubgruppen.
Efter sluten votering utföll omröstningen till
fördel för Subgruppen pubgruppen (35
röster) framför Pubmästeriet (22 röster).
Mötet gick till beslut i frågan kring huruvida
pubgruppen ska heta Pubgruppen eller
Subgruppen pubgruppen.
Mötet beslutade att gruppen ska heta
Subgruppen pubgruppen.
Mötet biföll framvaskad motion.

g. Motion angående att avskaffa posten Negativ
och lägga till en till Photograph (Bilaga 17.1-17.2)

Kristina Sturk föredrog motionen enligt bilaga
17.1.
Cathrine Klingspor Harder föredrog Styrelsens
motionssvar enligt bilaga 17.2.
Mötet informerades om att motionärerna inte vill
reglera hur Photographerna delar upp arbete
sinsemellan.
Samuel Butler yrkade på

_____ _____ _____ _____

att direktjustera §12 g. (Bilaga 26)
Mötet biföll Samuel Butlers yrkande.
Mötet biföll motionen.
Samuel Butler yrkade på
att ta 45 minuters matpaus.
Mötet biföll detta.
Mötet ajournerades 18:50.
Mötet återupptogs 19:36.

h. Motion angående Spegater (Bilaga 18.1-18.2)

Manfred Klug föredrog motionen enligt bilaga
18.1
Robin Börsum föredrog Styrelsens motionssvar
enligt bilaga 18.2.
Mötet informerades om att motionären anser att
biotekniker ska ha annan design på spegater då
kemiteknik är det ursprungliga programmet på
Sektionen.
Mötet informerades om att motionärens tanke är
att basen ska vara gul och att mittenstrimman i
spegaterna ska vara svart.
Delar av mötet ansåg att grön var en mer
passande färg för biotekniker då grönt är en
allmänt vedertagen färg för bioteknik på andra
lärosäten i Sverige.
Delar av mötet ansåg att spegater indikerar vilket
program man studerar på, medan ouverallen
signalerar sektionstillhörighet.
Marika Arvidsson yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet drog streck i debatten.
Caroline Svensson yrkade på
att bioteknik ska ha helgröna spegat.
Motionären jämkade sig med Styrelsen.
Linnea Thörnqvist yrkade på
att införa en gul/svart-spegat.
Mötet föredrog en gul/svart spegat före
helgrön.

_____ _____ _____ _____

Mötet föredrog gul/grön spegat före
gul/svart.
Mötet gick till votering angående huruvida den
framvaskade motionen skulle bifallas eller ej.
Mötet bestluade att biotekniker ska ha
gul/gröna spegat (39 för, 24 emot).

i. Motion angående ändrande av ordensbandens
färgsättning (Bilaga 19.1-19.2)

Frida Heskebeck, Caroline Drabe och Emma
Månsson föredrog motionen enligt bilaga 19.1.
Linnea Rask föredrog Styrelsens motionssvar
enligt bilaga 19.2.
Mötet informerades om att det nuvarande
ordensbandet inte har rätt nyanser på Kårens
färger.
Linnea Thörnqvist yrkade på
att
i Grafiska profilen under Sektionsband stryka
lydelsen:
”Sektionens ordensband (även kallat
sektionsband) har följande färgsammansättning:”
till förmån för:
”Sektionens ordensband (även kallat
sektionsband) har följande färgsammansättning
(se kapitlet Sektionsfärg för exakt nyans av gult
samt TLTHs Policy för grafisk profil för exakt nyans
av resterande färger):”
Johan Olsson yrkade på
att Styrelsen 2016 ska se över färgprofilen på
banden så att de matchar Kårens grafiska profil.
Marika Arvidsson yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet drog streck i debatten.
Mötet beslutade att avslå förslaget i
motionen till förmån för att Kårens färger ska
finnas med.
Mötet beslutade att uppdra Styrelsen 2016 att
se över färgprofilen på banden.

Daniel Espinoza yrkade på
att ta 10 minuters paus.
Mötet ajournerades 20:40.

_____ _____ _____ _____

Mötet återupptogs 20:50.

j. Motion angående införande av jämlikhetspolicy
(Bilaga 20.1-20.2)

Julia Lindqvist föredrog motionen enligt bilaga
20.1.
Moa Larsson föredrog Styrelsens motionssvar.
Balder Werin ändringsyrkade på
att ändra meningen ”dessa fem tekniker
innefattar […]”
till ”dessa fem tekniker innefattar, men begränsas
inte till […]”
Oskar Hansson ändringsyrkade på
att i §2 stryka ordet negativ i meningen
”Diskriminering och negativ särbehandling.”
Motionären jämkade sig med Styrelsens och
Oskar Hanssons yrkanden.
Styrelsen jämkade sig med Oskar Hansson.
Mötet avslog Balder Werins yrkande.
Mötet biföll det framvaskade förslaget.

k. Motion angående Reglementesuppdateringar
(Bilaga 21.1-21.2)

Marika Arvidsson föredrog motionen då
motionären Simon Lundegard inte kunde
närvara.
Tim Djärf föredrog Styrelsens motionssvar.
Mötet informerades om att motionären jämkar
sig med Styrelsen och att jämkandet inkommit
skriftligt till både Talman och Sekreterare.
Mötet informerades om att de att-satser som inte
nämns i Styrelsens motionssvar vill Styrelsen
bifalla i sin helhet.
Mötet beslutade att ta alla att-satser i klump.
Mötet biföll motionen med de ändringar som
tillkom efter Styrelsens yrkande.

l. Motion angående revision av Styrdokument
(Bilaga 22.1-22.2)

Tim Djärf föredrog motionen.
Marika Arvidsson föredrog Styrelsens
motionssvar då Simon Lundegard inte kunde
närvara.
Samuel Butler yrkade på
att arbetsgruppen består av Styrelsen 2015 och

_____ _____ _____ _____

övriga intressenter som i samråd med Styrelsen
2016 går igenom beslut från sektionsmöten sedan
2013.
Mötet avslog motionen.
Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp.
Mötet beslutade att ändringar ska
presenteras på Vårterminsmötet 2016.
Cathrine Klingspor Harder yrkade på
att minst två från Styrelsen 2015 ska vara med i
arbetsgruppen.
Cathrine Klingspor Harder drog tillbaka sitt
yrkande.
Mötet biföll Samuel Butlers yrkande.

Samuel Butler yrkade på
att ajournera mötet i 7 minuter.
Mötet ajournerades 21:32.
Mötet återupptogs 21:41.
§ 13.

Val
a. Valberedningen informerar

Valberedningen presenterade sig.
Valberedningens Ordförande Frida Heskebeck
berättade hur Valberedningen jobbat under
hösten.

b. Beslut om valförfarande

Samuel Butler yrkade på
att Styrelsekandidater får 5 minuters
presentationstid, 5 minuters utfrågningstid och
att diskussion, av godtycklig längd, sker efter att
samtliga kandidater presenterat sig och lämnat
rummet samt att övriga poster får 3 minuters
presentationstid, 3 minuters utfrågningstid och
att diskussion, av godtycklig längd, sker efter att
samtliga kandidater presenterat sig och lämnat
rummet.
Mötet biföll Samuel Butlers yrkande.
Mötet informerades om att Valberedningens
frågor inte ingår i den tidsbegränsade
utfrågningstiden och att Valberedningen får ställa
1-3 frågor innan den allmänna utfrågningen
börjar. Mötet informerades även om att mötet
måste ställa samma frågor till alla kandidater,
men att tidsbegränsningen kan göra att
kandidaterna inte får lika många frågor.

_____ _____ _____ _____

Samuel Butler informerade mötet om att öppen
votering kommer att föreslås om inget i
diskussionen säger at personen inte kommer att
bli vald. Om det finns mer än en kandidat per
post kommer voteringen att ske slutet.
Om möjligt väljs hela utskotten i klump. Om en
post blir motkandiderad väljs detta separat och
resterande funktionärer i utskottet i klump.
Mötet beslutade att vid val av Phøs presenterar
sig samtliga kandidater och utfrågning sker
därefter. Detta då alla kandidater inte blivit
valberedda. Voteringen vid val av Phøs sker
slutet.
Mötet antog ovanstående valförfarande.
§ 14.

Val av Sektionsstyrelse (Bilaga 23)
a. Ordförande

Marika Arvidsson är Valberedningens förslag till
Ordförande.
Mötet valde Marika Arvidsson
(personnummer: 930603-2989) till
Ordförande på Kemi- och
Biotekniksektionen 2016

b. Vice Ordförande

Robin Börsum tog över som tillfällig Sekreterare
då Sekreterare Kristina Sturk är Valberedningens
förslag till Vice Ordförande.
Mötet valde Kristina Sturk (personnummer:
931202-7965) till Vice Ordförande på Kemioch Biotekniksektionen 2016.
Kristina Sturk återgick till att vara Sekreterare.

c. Skattmästare

Maria Ekerup är Valberedningens förslag till
Skattmästare.
Mötet valde Maria Ekerup (personnummer:
950325-7025) till Skattmästare på Kemi- och
Biotekniksektionen 2016.

d. Sekreterare

Robin Börsum valdes till justerare för §14 d.
istället för Erik Bergman.
Caroline Drabe är Valberedningens förslag till
Sekreterare.
Frida Heskebeck motkandiderade.

Mötet valde Caroline Drabe till Sekreterare
på Kemi- och Biotekniksektionen 2016.

Samuel Butler yrkade på

_____ _____ _____ _____

att ajournera mötet till klockan 17:15 onsdagen
den 18/11.
Mötet ajournerades 23:58.
Mötet återupptogs klockan 17:31 onsdagen
den 18/11.
e. Studierådsordförande

Ebba Rosendahl är Valberedningens förslag till
Studierådsordförande.
Emil Thorselius motkandiderade.
Tim Djärf yrkade på
att bordlägga val av Studierådsordförande till ett
senare Sektionsmöte då båda kandidaterna inte är
närvarande och för att göra valprocessen så
demokratisk som möjligt.
Samuel Butler yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet drog streck i debatten.
Emil Thorselius yrkade på
att voteringen angående bordläggningen av §14 e.
Studierådsordförande sker slutet
Mötet beslutade att votering om huruvida
punkten ska bordläggas sker slutet.
Mötet beslutade att bordlägga §14 e.
Studierådsordförande till ett extrainsatt
Sektionsmöte.

f. IKG-Ordförande

Kristina Broberg är Valberedningens förslag till
IKG-Ordförande.
Mötet valde Kristina Broberg till IKGOrdförande på Kemi- och
Biotekniksektionen 2016.

g. Källarmästare

Hanna Danielsen är Valberedningens förslag till
Källarmästare.
Mötet valde Hanna Danielsen till
Källarmästare på Kemi- och
Biotekniksektionen 2016.

h. AktivitetsOrdförande

Daniel Espinoza är Valberedningens förslag till
AktivitetsOrdförande.
Mötet valde Daniel Espinoza till
AktivitetsOrdförande på Kemi- och
Biotekniksektionen 2016.

i. Sexmästare

Mötet informerades om att Sexmästaren måste
vara minst 20 år senast mitten av januari.

_____ _____ _____ _____

Valberedningen hade inget förslag på kandidat.

Mötet beslutade att vakantsätta posten som
Sexmästare och posten kommer att utlysas
till det extrainsatta Sektionsmötet.
j. Øverphøs

Robin Börsum valdes till tillfällig justerare på
§13.j då ordinarie justerare Dennis Bogren
kandiderar till Øverphøs.
Dennis Bogren är Valberedningens förslag till
Øverphøs.
Mötet valde Dennis Bogren till Øverphøs på
Kemi- och Biotekniksektionen 2016.

Samuel Butler yrkade på
att ajournera mötet till 19:40.
Mötet ajournerades 19:06.
Mötet återupptogs 19:42.

§ 15.

Val av SrBK:s Styrelse (Bilaga 23)

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Linnea Pettersson kandiderade till posten som
Likabehandlingsombud.
Frida Heskebeck kandiderade till posten som
Studerandeskyddsombud.
Emil Thorselius kandiderade till posten som
Evenemangsansvarig.
Linnea Thörnqvist nominerade sig själv till
posten som Studierådsjon.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump
och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för Verksamhetsåret 2016.

§ 16.

Val av övriga funktionärer (Bilaga 23)
a. Medaljkommittén

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Adam Eliasson kandiderade till posten som
Årskursrepresentant för årskurs 5.
Cathrine Klingspor Harder nominerade Robin
Börsum till Årskursrepresentant för årskurs 4.
Robin Börsum tackade ja.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump

_____ _____ _____ _____

och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för Verksamhetsåret 2016.
b. Universitetskontaktgruppen

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Isabelle Hallgren avsade sig sin nominering till
Bioteknikansvarig.
Julia Lindqvist avsade sig sin nominering till
Bioteknikansvarig.
Emma Samuelsson kandiderade till posten som
Flickor på Teknis-ansvarig.
Linda Ehrenberg kandiderade till posten som
Kemiteknikansvarig.
Linnea Thörnqvist nominerade Emil Thorselius
till posten som Kemiteknikansvarig.
Emil Thorselius tackade ja.
Kristina Sturk nominerade Moa Larsson till
posten som Alumniansvarig.
Moa Larsson tackade ja.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump
och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för Verksamhetsåret 2016.

c. Informationsutskottet

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Lucas Fredriksson avsade sig sin nominering till
Arkivarie.
Julia Södergren avsade sig sin nominering till
Redacteur.
Linnea Gidner avsade sig sin nominering till
Photograph.
Frida Heskebeck kandiderade till posten som
Journalist.
Emma Månsson kandiderade till posten som
Journalist.
Moa Larsson kandiderade till posten som
Journalist.
Julia Södergren kandiderade till posten som
Journalist.
Ellen Oscarsson kandiderade till posten som
Photograph.
Caroline Svensson kandiderade till posten som
Photograph.

_____ _____ _____ _____

Alexandra Petersson nominerade Simon
Svensson till posten som Journalist.
Simon Svensson tackade ja.
Manfred Klug kandiderade till posten som
Redacteur.
Kristina Sturk nominerade Erik Bergman till
posten som Arkivarie.
Erik Bergman tackade ja.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump
och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för Verksamhetsåret 2016.
d. Industrikontaktgruppen

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Emma Johansson avsade sig sin nominering till
posten Vice IKG-Ordförande med Mässansvar.
Ester Lundberg kandiderade till posten som
IKG-kontaktkvinna.
Cathrine Klingspor Harder nominerade Erik Vu,
Alexander Larsson och Adam Almström till
posten som IKG-kontaktman.
Erik Vu tackade ja.
Alexander Larsson och Adam Almström tackade
ja i sin frånvaro.
Linnea Gidner nominerade Johanna Anderberg
till IKG-Kontaktkvinna.
Johanna Anderberg tackade ja.
Emil Thorselius nominerade Alexander
Schönauer till IKG-Kontaktman.
Alexander Schönauer tackade ja.
Cathrine Klingspor Harder nominerade Erica
Johnsson till Vice IKG-ordförande med
Mässansvar.
Erica Johnsson tackade ja.
Kristina Sturk nominerade Alexander Odell till
IKG-Kontaktman.
Alexander Odell tackade ja.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump
och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för Verksamhetsåret 2016.

_____ _____ _____ _____

e. Källarmästeriet

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump
och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för Verksamhetsåret 2016.

Samuel Butler yrkade på
att ajournera mötet till 20:40.
Mötet ajournerades 20:27.
Mötet återupptogs 20:41.
f. Kommando Gul

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Claire Seydoux kandiderade till posten som
Obelix.
Linnea Gidner nominerade Linnea Wahlberg till
posten som Obelix.
Linnea Wahlberg tackade ja.
Då det fanns två kandidater till posten som
Obelix gick mötet till val.
Mötet valde Claire Seydoux till Obelix.
Mötet beslutade att välja resterande poster i
utskottet i klump och samtliga kandidater
valdes till funktionärer för Verksamhetsåret
2016.

Samuel Butler yrkade på
att ajournera mötet i 10 minuter.
Mötet avslog Samuel Butlers yrkande.
Simon Lundegard yrkade på
att ajournera mötet i 10 minuter.
Mötet ajournerades 21:23.
Mötet återupptogs 21:38.

h. Idrottsutskottet

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.

_____ _____ _____ _____

Linnea Gidner nominerade Gustav Berndtsson
Klette till Idrottsjon med tandemansvar.
Gustav Berndtsson Klette tackade ja.
Mötet beslutade att välja utskottet i klump
och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för Verksamhetsåret 2016.

i. Kulturutskottet

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Linda Myhrman kandiderade till posten som
Sångarstridsöverste.
Ali Azawee kandiderade till posten som
Obligatorieförman.
Ebba Fjelkner kandiderade till posten som
Obligatorieförman.
Manfred Klug kandiderade till posten som
Kulturförman.
Då det fanns två kandidater till posten som
Obligatorieförman gick mötet till val.
Mötet valde Ali Azawee till
Obligatorieförman.
Mötet beslutade att välja resterande poster i
utskottet i klump och samtliga kandidater
valdes till funktionärer för Verksamhetsåret
2016.

Kristina Sturk yrkade på
att ajournera mötet i 10 minuter.
Mötet ajournerades 22:15.
Mötet återupptogs 22:27.
j. Sexmästeriet

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Albert Anis kandiderade till posten som
Barmästare.
Johan Davidsson kandiderade till posten som
Barmästare.
Josefine Sundgren kandiderade till posten som
Barmästare.
Mohsen Oskooi kandiderade till posten som
Köksmästare.

_____ _____ _____ _____

Då det fanns mer än två kandidater till posterna
som Barmästare gick mötet till val.
Mötet valde Fredrik Allfjorden och Johan
Davidsson till Barmästare.
Då det fanns mer än två kandidater till posterna
som Köksmäsare gick mötet till val.
Mötet valde Ellen Tideholm och Robin
Jakobsson till Köksmästare.
Mötet beslutade att välja resterande poster i
utskottet i klump och samtliga kandidater
valdes till funktionärer för Verksamhetsåret
2016.
k. Phøset

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Elinore Nilsson avsade sig sin nominering till
posten som Phøsare.
Anton Olsson avsade sig sin nominering till
posten som Phøsare.
Malte Marthin kandiderade till posten som
Phøsare.
Jonathan Jarnås kandiderade till posten som
Phøsare.
Tim Djärf yrkade på
att dra streck i debatten.
Mötet drog streck i debatten.
Mötet valde Jacob Lundh Rafstedt, Josefin
Persson och Gustav Sondell till Phøsare.
Resterande två poster tillföll V.A. Kant och
väljs in på det extrainsatta Sektionsmötet.

l. Øvriga poster

Talman Samuel Butler presenterade
Valberedningens förslag enligt bilaga 23.
Marika Arvidsson nominerade Sara Persson till
posten som Revisor.
Sara Persson tackade ja.
Louise Bengtsson nominerade Erik Bergman till
posten som Revisorssuppleant.
Erik Bergman tackade ja.
Mötet beslutade att välja posterna i klump
och samtliga kandidater valdes till
funktionärer för Verksamhetsåret 2016.

_____ _____ _____ _____

§ 17.

Val av ledamot till TLTH:s valnämnd

Det fanns inga kandidater till denna post.
Mötet beslutade att vakantsätta posten.

§ 18.

Val av eventuella tilläggsfunktionärer

Mötet informerades om att Styrelsen utrett
huruvida tilläggsfunktionärer behövts under detta
år och kommit fram till att så är ej fallet.
Styrelsen uppmanade mötet att lämna till
Styrelsen 2016 huruvida tilläggsfunktionärer ska
finnas under Verksamhetsåret 2016.
Inga tilläggsfunktionärer valdes.

§ 19.

Beslutsuppföljning (Bilaga 24.1.)

1. Ströks då mötet ansåg den vara avklarad.
2. Ströks då mötet ansåg den vara avklarad.
3. Ströks då mötet ansåg den vara avklarad.
Följande punkter lades till på
beslutsuppföljningen:
1. Policy om projektfunktionärer och
proposition (första och sista att-sats)
2. Proposition om införandet av
informationsmästare (andra läsningen)
3. Motion om beslutsmässighet på
Sektionsmöten (andra läsningen)
4. Motion angående fler sektionsmöten (delar
gick igenom sin första läsning)
5. Motion angående möteseffektivitet
6. Policy för möteseffektivitet

§ 20.

Övriga frågor

Extrainsatt Sektionsmöte
Kristina Sturk yrkade på
att det Extrainsatta Sektionsmötet ska äga rum
den 19 januari 2016.
Mötet biföll detta.

§ 21.

Meddelanden

Kristina Sturk tackade alla som närvarat på mötet
och berättade att hon var riktigt taggad på 2016!
Tim Djärf uppmanade mötesdeltagarna att rösta i
Fullmäktigevalet!
Erik Bergman informerade mötet om att
Sektionen återigen slagit rekord i antal
mötestimmar och att årets Höstterminsmöte tog
över 23 timmar.
Daniel Espinoza uppmanade mötet att tagga
inför helgens Sångarstrid!
Emil Thorselius uppmanade Phøs 2016 att
stanna kvar på Kemicentrum.

_____ _____ _____ _____

Roman Lord tackade Talman Samuel Butler för
att han styrt upp mötet och tackade Erik
Bergman för allt jobb han lagt ner på det nya
voteringssystemet.
Marika Arvidsson tackade alla mötet och
berättade att även hon är taggad på 2016!
Alexandra Petersson berättade att hon ska starta
en dansgrupp på Kåren och uppmanade alla
intresserade att vara med!
Kristina Sturk tackade Talman Samuel Butler för
ett bra samarbete inför och under mötet.
Samuel Butler tackade Kristina Sturk för hennes
utmärkta prestation som mötessekreterare.
Tim Djärf välkomnade mötesdeltagarna på
Styrelsens tolfte protokollmöte den 25 november
klockan 17:16.
§ 22.

TFMA

Klockan 02:28 den 19 november förklarade
Talman Samuel Butler Kemi- och
biotekniksektionens Höstterminsmöte 2015
avslutat.

_____________________ ____

_____________________ ____

Samuel Butler
Talman

Kristina Sturk
Sekreterare

_____________________ ____

_____________________ ____

Dennis Bogren
Justerare

Erik Bergman
Justerare

_____________________ ____
Robin Börsum
Tillfällig Sekreterare (§13b.)
Tillfällig Justerare (§13 d., §13 j.)

_____ _____ _____ _____

Proposition gällande införandet av en
Informationsmästare i Styrelsen
Höstterminsmötet 2015

Bakgrund
Informationsutskottet har under de senaste åren fått en allt mer framträdande roll på sektionen. I nuläget
åligger det Sekreteraren de två ganska belastande uppgifterna att dels leda detta utskott och dels sköta
administrativt arbete inom Styrelsen. Sekreteraren måste därför stundvis välja ifall fokus ska läggas på
arbete inom ett av de två utskotten vilket i sig leder till att rollens fulla potential inte utnyttjas. På en
majoritet av sektionerna på LTH delas dessa två uppgifter upp mellan två separata poster och det råder
inga åsikter om att någon av rollerna är understimulerande eller överflödig.
I slutet av 2014 fördes inom Styrelsen diskussion gällande Sekreterarens plats i K-sektionen. Slutsatsen var
att vi bör sträva efter en modell där Informationsutskottet får en utskottschef som kan lägga helhjärtat
arbete på just InfU vilket resulterade proposition om att införa en Informationsansvarig.
Informationsansvarig har just nu i uppgift att leda utskottet och är ständigt kallad till Styrelsens
protokollmöten, men har inte rösträtt. Tanken var att 2015 skulle verka som ett experiment för att
utvärdera behovet av posten.
Eftersom posten Informationsansvarig har visat sig vara lyckad är Styrelsen överens om att det är på god
tid att införa en elfte styrelsepost – Informationsmästare. Detta leder i sin tur till att posten
Informationsansvarig bör avskaffas i och med att den annars blir överflödig. Informationsmästarens
uppgift är tänkt att vara lik den som just nu åligger Informationsansvarig. Detta innebär att kalla till möten
med InfU samt leda informationsspridningen på sektionen. Sekreteraren blir i och med detta entledigad
från rollen som InfU:s kontaktperson i Styrelsen och kan istället bistå firmatecknarna i överskådligt
styrelsearbete.
Då ansvaret som utskottschef lättas från Sekreteraren vill vi även införa denna som kontaktperson till
Medaljkommittén för att låta Vice Ordförande fokusera mer på visionärt arbete inom Styrelsen.
För att undvika konflikter med de liggande styrdokumenten är det tänkt att den första
Informationsmästaren väljs in inför 2017.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionärerna

att
i Stadgarna under §6:1 lägga till Informationsmästare bland styrelseposterna.

_____ _____ _____ _____

att
i Reglementet §2:2:4 ta bort paragrafen “Sekreteraren är ansvarig för Sektionens
Informationsutskott. Sekreteraren skall framföra ett budgetförslag för utskottet under årets första
Styrelsemöte. Budgetförslaget utarbetas med fördel tillsammans med förra årets Sekreterare.”

att
i Reglementet lägga till §2:2:11 Informationsmästare med följande beskrivning:
“Informationsmästaren är ansvarig för Sektionens Informationsutskott. Informationsmästaren
skall framföra ett budgetförslag för utskottet under årets första Styrelsemöte. Budgetförslaget
utarbetas med fördel tillsammans med förra årets Informationsmästare.”

att
i Reglementet ändra §3:4:3:1 Sekreterare till §3:4:3:1 Informationsmästare med följande
beskrivning: “Informationsmästaren är ansvarig för informationsutskottet” samt stryka
§3:4:3:1
Informationsansvarig.

att
i Reglementet 9:1 under Informationsutskottet ta bort Sekreterare och Informationsansvarig samt
lägga till Informationsmästare.

att
i Reglementet under §2:2:2 ta bort punkten “Vice Ordförande är Medaljkommitténs
kontaktperson i Styrelsen” samt i Reglementet under §2:2:4 lägga till “Sekreterare är
Medaljkommitténs kontaktperson i Styrelsen.”

att
i Reglementet §3:8:3 ändra meningen “Sektionens Vice Ordförande är Medaljkommitténs
kontaktperson i Styrelsen” till “Sektionens Sekreterare är Medaljkommitténs kontaktperson i
Styrelsen”.

att
Informationsmästare valbereds först inför verksamhetsåret 2017.

________________________________
Styrelsen 2015 genom Erik Bergman, Ordförande 2015
Lund 151005

_____ _____ _____ _____

Proposition angående att Stryka AU i
Stadgarna (Andra läsningen)
Höstterminsmöte 2015

Bakgrund
Följande bakgrund är ett utdrag, bestående av det för yrkandet relevanta delar, ur bakgrunden
som gavs till Hösterminsmötet 2015:
På Vårterminsmötet 2015 fattade sektionen beslut om att ta bort och flytta poster från Allmänna
Utskottet (AU). Detta resulterade i att AU i nuläget endast består av posten Karnevalefix, en post
som väljs vart fjärde år. En enkät gjordes som främst riktade sig till tidigare AU-engagerade och
åsikterna var enade: AU fyller i dagsläget ingen funktion och det är bättre att alla funktionärer får
arbeta i utskott med åtaganden som liknar just den funktionärens åtaganden.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
i Stadgarna Kapitel 7 Utskott §7:1 Definition, stryka ”Allmänna Utskottet, AU”

_____________________

_________________________

_______________________

_________________________

Linnea Rask, Skattmästare 2015

Kristina Sturk, Sekreterare 2015

_____________________

___________________________

___________________________

__________________________

Cathrine Klingspor-Harder, IKG-Ordförande 2015

Robin Börsum, Källarmästare 2015

_____________________

______________________________

Simon Lundegard, Øverphøs 2015

Alexandra Pettersson, Sexmästare 2015

Erik Bergman, Ordförande 2015

Tim Djärf, StudierådsOrdförande 2015

Moa Larsson, Vice Ordsförande 2015

Marika Arvidsson, AktivitetsOrdförande 2015

Lund, 2015-12-01

_____ _____ _____ _____

Motion angående studiebevakning
Höstterminsmöte 2015

Bakgrund
I dagsläget är stadgarna och reglementet förlegat i sammanhang med studierådet. Det har
tillkommit utbildningar som K-sektionen skall studiebevaka för. Då detta är existensberättigande
föreslås härmed att man lämnar den förlegade notationen medlemmar och istället använder
studerande vid olika program. Dessutom föreslår motionen att inkludera de nya utbildningar som
har tillkommit med åren sedan senaste revision skedde.
Endast för första satsen finns det krav från TLTH att vi godkänner medans de andra att-satserna
är redaktionella och bättre speglar verksamheten i dagsläget.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar jag
att
under §2:1 ordinarie medlemmar i Stadgarna ändra lydelsen
”Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och
Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Food Technology and Nutrition
inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH.”
Till
”Ordinarie medlem är endast varje, vid civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik,
civilingenjörsprogrammet i Bioteknik, Masterprogrammet Biotechnology,
Masterprogrammet Food Technology and Nutrition, masterprogrammet Food
innovation and Product Design samt livsmedelsteknisk högskoleutbildning
inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH.”
att
under §3:11:2 Åligganden i Reglementet ändra lydelsen
”Det åligger Studierådet att verka för att Kemi- och Bioteknikutbildningen håller en
hög kvalité och för
teknologernas talan i studiefrågor.”
Till
”Det åligger Studierådet att verka för att hög kvalitét och föra teknologernas talan i
studiefrågor som relaterar till de program från varav K-sektionen värvar sina
medlemmar enligt §2:1 i stadgarna.
att

”Studierådet skall se till att teknologer finns representerade i externa organ som
berör K-studenter och som studierådet har rätt att nominera till i Teknologkårens
_____ _____ _____ _____

lista över externa organ. Dessa organ inbegriper utbildningsnämnd, programledning
och avdelningsråd. Studierådet skall även följa upp och samordna dess
representanters arbete i dessa organ.”
Till
”Studierådet skall se till att teknologer finns representerade i externa organ som
berör de studenter sektionen studiebevakar för och som studierådet har rätt att
nominera till i Teknologkårens lista över externa organ. Dessa organ inbegriper
men är inte begränsat till utbildningsnämnd, programledning och
institutionsstyrelser. Studierådet skall även följa upp och samordna dess
representanters arbete i dessa organ.”
att
under §3:11:3:2 Vice studierådsordförande helt stryka lydelsen
”Vice Studierådsordförande är huvudansvarig för SrBK:s verksamhet i berörda
avdelningsråd och årskurskollegier och är kontaktperson för
teknologrepresentanterna i dessa organ. Minst en gång per läsår skall ett möte hållas
med alla teknolog-representanter i avdelningsnämnder och årskurskollegier.”
att
under §3:11:3:2 Vice studierådsordförande ändra lydelsen
”Vice Studierådsordförande har även i uppgift att samordna och leda arbetet med
CEQ- utvärdering samt operativa utvärderingar av kurser.”
Till
”Vice studierådsordförande har i uppgift att samordna och leda arbetet med CEQutvärdering samt operativa utvärderingar av kurser. Vice studierådsordförande är
även kursrepresentanternas kontaktperson i studierådet.”
att

under §3:11:3:7 Studierådsjon ändra lydelsen
”Studierådsjonen skall bistå Evenemangsansvariga i deras arbete.”
Till
”Studierådsjonen skall bistå övriga medlemmar i studierådet i deras arbete och till
största del hjälpa till vid studierelaterade evenemang.”

_________________________________
Tim Djärf, Studierådsordförande 2015
Lund, 2 november 2015

_____ _____ _____ _____

Styrelsens svar angående

Motion angående studiebevakning
Höstterminsmöte 2015

Bakgrund
Då de två första att-satserna, som motionären säger, är krav från TLTH för existensberättigande
för Sektionen är det självklart att dessa ska bifallas. Styrelsen delar även motionärens uppfattning
om att en uppfräschning av Reglementet med avseende på hur studiebevakningen sköts bör
göras, men anser att det på vissa ställen går att vara ännu tydligare. Överlag anser Styrelsen att det
är en motion med bra innehåll!
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen
att

i motionens andra att-sats, rörande Reglementet under §3:11:2 Åligganden, andra
lydelsen,
ändra från
”Det åligger Studierådet att verka för att Kemi- och Bioteknikutbildningen håller en
hög kvalité och för teknologernas talan i studiefrågor.”
till förmån för
”Det åligger Studierådet att verka för hög kvalité på utbildningarna på de program
från vilka Kemi- och Biotekniksektionen värvar sina medlemmar enligt §2:1 i
stadgarna. Det åligger även Studierådet att föra teknologernas talan i studiefrågor
som relaterar till dessa program.”

att
i andra att-satsen lägga till meningen ”Vice SrBK-ordförande samordnar även
representanter till terminskollegierna”
att
med ovanstående ändringsyrkande bifalla motionen i sin helhet.

_________________________________
Styrelsen 2015 genom
Marika Arvidsson, AktivitetsOrdförande 2015
Lund, 2015-11-04

_____ _____ _____ _____

Motion angående beslutsmässighet på
Sektionsmöten
Höstterminsmöte 2015
Bakgrund
I dagsläget är Sektionsmötet beslutsmässigt om minst 20 röstberättigade medlemmar är
närvarande. Styrelsen består i sin tur av 10 ledamöter. Det är alltså en möjlighet att hälften av alla
närvarande är styrelseledamöter. Detta kan leda till problem, eftersom Styrelsen i så fall har
relativt lätt att få med sig ett beslut. Då det ligger förslag på att utöka antalet styrelseledamöter till
11 kan situationen bli än mer problematisk, eftersom Styrelsen då kan ha egen majoritet. Vidare
är 20 personer en väldigt liten del av Sektionen, då vi har drygt 500 medlemmar.
Representativiteten kan då ifrågasättas.
Det är inte ovanligt att antalet mötesdeltagare närmar sig den undre gränsen. Med den
bakgrunden är det enkelt att komma till slutsatsen att vi inte bör höja gränsen, eftersom det kan
försvåra för oss att hålla Sektionsmöten. Motionären hävdar dock att denna slutsats är felaktig.
Om våra Sektionsmöten är så oattraktiva för våra medlemmar är inte att tumma på demokrati,
representativitet och rättssäkerhet rätt väg att gå. Det är ett problem som måste lösas med andra
medel. Tvärtom aktualiseras problemet med denna bakgrund, och gör det än mer angeläget att
höja gränsen. Eftersom vi ofta är nära gränsen borde vi säkerställa representativitet och
demokrati genom att höja den, och lösa problemet med oattraktiva möten på annat vis.
Exakt var gränsen ska gå kan man diskutera i evigheter. Motionären tror att ytterligare 10
medlemmar är en tillräcklig ökning för att säkerställa en godtagbar representativitet och dessutom
är 30 en jämn och fin siffra.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att

i Stadgarna §4:1:2 Beslutsmässighet ändra
”Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade medlemmar är minst 20
stycken.”
till
”Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade medlemmar är minst 30
stycken.”

_________________________________
Oskar Hansson, Styrelseledamot 2013 & 2014
Lund, 2015-10-13

_____ _____ _____ _____

Styrelsens svar angående motion
angående beslutsmässighet på Sektionsmöten
Höstterminsmöte 2015

Bakgrund
Styrelsen delar motionärens åsikter och anser det rimligt att öka antalet närvarande
röstberättigade medlemmar vid Sektionsmötet för ett beslutsmässigt möte. Ett krav på 30
röstberättigade medlemmar är rimligare än dagslägets siffra på 20.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen
att
bifalla motionen i sin helhet.

_________________________________
Styrelsen genom Cathrine Klingspor Harder, IKG-Ordförande 2015
Lund, 4 november 2015

_____ _____ _____ _____

Motion angående fler Sektionsmöten
Höstterminsmöte 2015

Bakgrund
De senaste åren har K-sektionens Sektionsmöten diskuterats till och från. Framför allt har ett
problem med okristligt långa Höstterminsmöten växt och växt. Motionären är väl medveten om
att denna motion bidrar till att förlänga detta möte och ber om ursäkt för det.
Att effektivisera de möten vi håller är ett bra steg på vägen, men är enligt motionären bara
småpotatis i sammanhanget. Motionären förespråkar istället en uppdelning av mötena, att Ksektionen helt enkelt håller fler Sektionsmöten. Denna modell används med framgång på ett antal
av de andra Sektionerna.
Förslaget innebär att de möten vi håller blir kortare, vilket i sin tur innebär att mötena blir mer
demokratiska och mer genomtänka beslut fattas. Det är i dagsläget inte ovanligt med möten långt
in på småtimmarna där endast ett litet antal tappra men trötta sektionsmedlemmar klamrat sig
kvar. Det finns en stor risk att beslut som fattas under sådana omständigheter inte är de rätta,
varför det är ett demokratiskt problem.
Ytterligare en fördel är att Sektionsmötena hålls mer konsekvent, vilket medför en effektivare
beslutsprocess. Ett ofta påträffat problem är att det tar väldigt lång tid att påverka och förändra,
ett problem som hade förminskats med föreslagna förändring.
Kortfattat består förändringen i att utöka till totalt fyra Sektionsmöten, ett per läsperiod.
Motionärens tanke är att Sektionsmötet i läsperiod två (där Höstterminsmötet i nuläget ligger)
kommer bli ett uttalat valmöte, där endast val av Styrelse och andra funktionärer behandlas.
Undantag görs för nästkommande verksamhetsårs rambudget. Huvudanledningen till det är att
dessa punkter i sig utgör en god stomme för ett långt Sektionsmöte, och fler ärenden kommer
göra mötet alltför långt. För att Valberedningen ska få mer tid på sig att förbereda valen ovan
föreslås att Valberedningen väljs på det första Vårterminsmötet. Avslutning av föregående
verksamhetsår ligger på det andra Vårterminsmötet, så att det ges gott om tid till revision. På det
första Höstterminsmötet ligger enligt förslaget inga stående punkter, då det anses vara för tidigt
att behandla antingen val eller rambudget för nästkommande år.
För att behålla ett visst mått av rättssäkerhet och demokratisk tröghet föreslås att ändringar av
Stadgan kräver läsningar på två Sektionsmötet under två olika terminer. Den stora skillnaden
enligt förslaget rör istället ändringar av Reglementet, policyer eller liknande, där det kommer
finnas tre möjligheter per år istället för två.
Sammanfattningsvis ser motionären stora fördelar med att öka antalet Sektionsmöten. Det ger
ökade möjligheter för medlemmar att påverka Sektionen, dels genom fler möten, dels genom
kortare och effektivare möten.
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
i Stadgarna §4:2 Ordinarie Sektionsmöte stryka

_____ _____ _____ _____

”§4:2:3 Vårtterminsmöte
Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.
Resultatdisposition.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.
Val av delar av Valberedning.
Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3.”
samt
”4:2:4: Höstterminsmöte

att

Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:
Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.
Val av Styrelse.
Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.
Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.
Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.
Val av Revisorer
Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens
önskan eller medlems önskan enligt §4:1:3.”

i Stadgarna §4:2 Ordinarie Sektionsmöte lägga till
”§4:2:3 Vårtterminsmöte 1

”4:2:4 Vårtterminsmöte 2

Vårtterminsmöte 1 hålls i läsperiod tre och då skall
följande ärenden tas upp:
Val av Valberedning.
Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3”
Vårterminsmöte 2 hålls i läsperiod fyra och då skall
följande ärenden tas upp:
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.
Resultatdisposition.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.
Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3”
_____ _____ _____ _____

”4:2:5 Höstterminsmöte 1
Höstterminsmöte 1 hålls i läsperiod ett och då skall
följande ärenden tas upp:
Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3”
”4:2:5 Höstterminsmöte 2
Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då skall
följande ärenden tas upp:
Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.
Val av Styrelse.
Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.
Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.
Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.
Val av Revisorer.
Inga andra ärenden får behandlas”
att

i Stadgarna §4:2:1 Tidpunkt ändra
”Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall två ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett Vårterminsmöte i läsperiod
VT 2 och ett Höstterminsmöte i läsperiod HT 2.”
till
”Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall fyra ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett varje läsperiod.”

att

i Stadgarna §6.4 Åligganden ändra
”Till Höstterminsmöte framlägga förslag till rambudget”
till
”Till Höstterminsmöte 2 framlägga förslag till rambudget till nästkommande
verksamhetsår”

att

i Stadgarna §8:4 Val ändra

_____ _____ _____ _____

”Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte för en tid av två år.”
till
”Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte 2 för en tid av två år.”
att
i Stadgarna §9:1:2 Åligganden ändra
”Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet eller Höstterminsmötet till Styrelsen
inlämna revisionsberättelse.”
till
”Senast tio läsdagar innan Vårterminsmöte 2 till Styrelsen inlämna
revisionsberättelse.”
samt
”Till Terminsmötena inlämna förslag till erforderliga ändringar av Sektionens
Stadgar och Reglemente.”
till
”Till Sektionsmötena inlämna förslag till erforderliga ändringar av Sektionens
Stadgar och Reglemente.”
att

i Stadgarna §10:3 Ändring ändra
”Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten,
varav minst ett ska vara ordinarie.”
till
”Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två Sektionsmöten under två på varandra
följande terminer, vara minst ett Sektionsmöte ska vara
ordinarie.”

att

i Reglementet §2:2:3 Skattmästare ändra
”Efter avslutat verksamhetsår gör Skattmästaren ett bokslut som presenteras på
Vårterminsmötet”

_____ _____ _____ _____

till
”Efter avslutat verksamhetsår gör Skattmästaren ett bokslut som presenteras på
Vårterminsmöte 2.”
att
i Reglementet §3:9:3:3 Huvudphaddrar ändra
”Huvudphaddrarnas mandatperiod är från Vårtterminsmötet till Höstterminsmötet
samma år”
till
”Huvudphaddrarnas mandatperiod är från Vårterminsmöte 2 till Höstterminsmöte
2 samma år.”
att

i Reglementet §3:13:2 Åligganden ändra
”Det åligger Valberedningen att senast fem läsdagar innan Sektionens Vårterminsoch Höstterminsmöten anslå sitt förslag till val av samtliga funktionärsposter.”
till
”Det åligger Valberedningen att senast fem läsdagar innan Sektionsmöte anslå sitt
förslag till val av samtliga funktionärsposter.”

att
i Reglementet §3:13:3 Sammansättning ändra
”Sektionen valberedning består av tolv ledamöter. Elva av dessa väljs på
Vårtterminsmötet.”
till
”Sektionen valberedning består av tolv ledamöter. Elva av dessa väljs på
Vårterminsmöte 1.”
att

i Reglementet §3:13:4 Mandatperiod ändra
”Valberedningens mandatperiod är mellan två på varandra följande
Vårtterminsmöten.”
till
”Valberedningens mandatperiod är mellan två på varandra följande
Vårterminsmöte 1.”

att

_____ _____ _____ _____

i Reglementet §3:14:1 Talman ändra
”Talman är mötesordförande på Vårtterminsmötet, Höstterminsmötet samt övriga
Sektionsmöten.”
till
”Talman är mötesordförande på Sektionsmöten”
_________________________________
Oskar Hansson, Sektionsmedlem
Lund, 2015-11-02

_____ _____ _____ _____

Styrelsens svar angående

Motion angående fler Sektionsmöten
Höstterminsmöte 2015

Bakgrund
Styrelsen delar motionärens uppfattning om fördelarna med fler Sektionsmöten. Att
Höstterminsmötet behöver delas upp i två delar var Styrelsen eniga om. Kring huruvida det var
fördelaktigt med även två Vårterminsmöten rådde en viss oenighet, då detta innebär en ökad
arbetsbelastning på Styrelsen i allmänhet och Sekreteraren i synnerhet samt att intresset för
Vårterminsmötet senaste åren varit lågt. Dock var majoriteten av Styrelsen positiva till att ha två
Vårterminsmöten också. Enda ändringen Styrelsen vill göra i den föreslagna motionen är att
stryka punkten ”Inga andra ärenden får behandlas” och istället specificera detta i inledningen av
paragrafen med orden ” då skall endast följande ärenden tas upp”. Samma innehåll, men en ny
och bättre formulering!
Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar Styrelsen
att

ändra i andra att-satsen från
”4:2:5 Höstterminsmöte 2
Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då skall följande
ärenden tas upp:
 Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.
 Val av Styrelse.
 Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.
 Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.
 Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.
 Val av Revisorer.
 Inga andra ärenden får behandlas”
till
”4:2:5 Höstterminsmöte 2
Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då skall endast följande
ärenden tas upp:
 Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.
 Val av Styrelse.
 Val av övriga funktionärer såvida inget annat
_____ _____ _____ _____

föreskrives i Stadgar eller Reglemente.
 Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.
 Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.
 Val av Revisorer.”
att

med ovanstående ändring bifalla motionen i sin helhet.

_________________________________
Styrelsen 2015
genom Marika Arvidsson, AktivitetsOrdförande 2015
Lund, 2015-11-04

_____ _____ _____ _____

Beslutad version av: Motion angående
fler Sektionsmöten
Höstterminsmöte 2015

Yrkande
Med ovanstående bakgrund yrkar motionären
att
i Stadgarna §4:2 Ordinarie Sektionsmöte stryka
”§4:2:3 Vårtterminsmöte
Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.
Resultatdisposition.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.
Val av delar av Valberedning.
Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3.”
samt
”4:2:4: Höstterminsmöte

att

Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:
Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.
Val av Styrelse.
Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.
Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.
Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.
Val av Revisorer
Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens
önskan eller medlems önskan enligt §4:1:3.”

i Stadgarna §4:2 Ordinarie Sektionsmöte lägga till
”§4:2:3 Vårterminsmöte

Vårterminsmöte hålls i läsperiod fyra och då skall
följande ärenden tas upp:
Val av Valberedning.
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.

_____ _____ _____ _____

Resultatdisposition.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.
Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3”

”4:2:4 Höstterminsmöte 1

”4:2:5 Höstterminsmöte 2

Höstterminsmöte 1 hålls i läsperiod ett och då skall
följande ärenden tas upp:
Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3”

Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då skall
endast följande ärenden tas upp:
Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.
Val av Styrelse.
Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.
Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.
Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.
Val av Revisorer.”

att
i Stadgarna §4:2:1 Tidpunkt ändra
”Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall två ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett Vårterminsmöte i läsperiod
VT 2 och ett Höstterminsmöte i läsperiod HT 2.”
till
”Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall tre ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett läsperiod 1, ett läsperiod 2 och ett läsperiod 4”
att
i Stadgarna §6.4 Åligganden ändra
”Till Höstterminsmöte framlägga förslag till rambudget”
till

_____ _____ _____ _____

”Till Höstterminsmöte 2 framlägga förslag till rambudget till nästkommande
verksamhetsår”
att
i Stadgarna §8:4 Val ändra
”Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte för en tid av två år.”
till
”Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte 2 för en tid av två år.”
att

i Stadgarna §9:1:2 Åligganden ändra
”Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet eller Höstterminsmötet till Styrelsen
inlämna revisionsberättelse.”
till
”Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet till Styrelsen inlämna
revisionsberättelse.”
samt
”Till Terminsmötena inlämna förslag till erforderliga ändringar av Sektionens
Stadgar och Reglemente.”
till
”Till Sektionsmötena inlämna förslag till erforderliga ändringar av Sektionens
Stadgar och Reglemente.”

att
i Stadgarna §10:3 Ändring ändra
”Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten,
varav minst ett ska vara ordinarie.”
till
”Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två Sektionsmöten under två på varandra
följande terminer, vara minst ett Sektionsmöte ska vara
ordinarie.”

_____ _____ _____ _____

att
i Reglementet §3:9:3:3 Huvudphaddrar ändra
”Huvudphaddrarnas mandatperiod är från Vårtterminsmötet till Höstterminsmötet
samma år”
till
”Huvudphaddrarnas mandatperiod är från Vårterminsmötet till Höstterminsmöte 2
samma år.”
att

i Reglementet §3:13:2 Åligganden ändra
”Det åligger Valberedningen att senast fem läsdagar innan Sektionens Vårterminsoch Höstterminsmöten anslå sitt förslag till val av samtliga funktionärsposter.”
till
”Det åligger Valberedningen att senast fem läsdagar innan Sektionsmöte anslå sitt
förslag till val av samtliga funktionärsposter.”

att

i Reglementet §3:14:1 Talman ändra
”Talman är mötesordförande på Vårtterminsmötet, Höstterminsmötet samt övriga
Sektionsmöten.”
till
”Talman är mötesordförande på Sektionsmöten”

_________________________________
Oskar Hansson, Sektionsmedlem
Lund, 2015-11-02

_____ _____ _____ _____

Valberedningens förslag till

2016 års funktionärer
Styrelsen:
Sexmästare
Studierådsordförande

Linnea Rask
Ebba Rosendal

Studierådsstyrelse, SrBK:
Studierådssekreterare
Likabehandlingsombud
Evenemangsansvariga
Studierådsjon

Erika Miegel
Jacob Bjurenfalk
V.A.Kant
V.A.Kant

Informationsutskottet, InfU:
Redacteur
Krabba

Jacob Bjurenfalk
V.A.Kant

Universitetskontaktgruppen, UKG:
Alumniansvarig

Bioteknikansvarig
Bioteknikansvarig

V.A.Kant
V.A.Kant
V.A.Kant

Phøset
Phøsare
Phøsare

Cathrine Klingspor Harder
Manfred Klug

Övriga funktionärer:
Revisor
Revisorsuppleant

V.A.Kant
V.A.Kant

_____ _____ _____ _____

KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Beslutsuppföljning Extrainsatt Sektionsmöte 2016
Nummer

Vad beslutades?
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Policy om
projektfunktionärer (första
och sista att-satserna)
Proposition angående
införandet av
Informationsmästare
Motion angående
beslutsmässigheten på
Sektionsmöten (andra
läsningen)
Motion angående fler
sektionsmöten (andra
läsning)
Motion angående
möteseffektivitet
Policy för
möteseffektivitet

Vem/vilka uppdrogs att
utföra beslutet?
Styrelsen 2015

När ska det rapporteras?
Vårterminsmötet 2016

Styrelsen 2015

Nästa Sektionsmöte

Oskar Hansson

Nästa Sektionsmöte

Oskar Hansson

Nästa Sektionsmöte

Oskar Hansson

Vårterminsmötet 2016

Tim Djärf och Julia
Lindqvist

Vårterminsmötet 2016

_____ _____ _____ _____

KEMI- OCH BIOTEKNIK
SEKTIONEN

VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Beslutsuppföljning Extrainsatt Sektionsmöte 2016
Nummer

Vad beslutades?
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Policy om
projektfunktionärer (första
och sista att-satserna)
Proposition angående
införandet av
Informationsmästare
Motion angående
beslutsmässigheten på
Sektionsmöten (andra
läsningen)
Motion angående fler
sektionsmöten (andra
läsning)
Motion angående
möteseffektivitet
Policy för möteseffektivitet
Revision av Styrdokument
efter införandet av
Informationsmästare.
Utredning av spegatfärg
för Biotekniker.

Vem/vilka uppdrogs att
utföra beslutet?
Styrelsen 2015

När ska det rapporteras?
Vårterminsmötet 2016

Styrelsen 2015

Nästa Sektionsmöte

Oskar Hansson

Nästa Sektionsmöte

Oskar Hansson

Nästa Sektionsmöte

Oskar Hansson

Vårterminsmötet 2016

Julia Lindqvist
Caroline Drabe

Vårterminsmötet 2016
Hösterminsmötet nr 2
2016

Styrelsen 2016

Vårterminsmötet 2016

_____ _____ _____ _____

Närvarande på Extrainsatta
Sektionsmötet 2016
Extrainsatt Sektionsmöte 2016
Tisdagen (19/1)
Albert Yousif
Alexander Odell
Alexander Schönauer
Alexandra Petersson
Anna Digné
Anna-Malin Hallberg
Cahtrine Klingspor
Caroline Drabe
Caroline Svensson
Cecilia Nordenö
Charlotte Wikenborg
Daniel Espinoza
Dennis Bogren
Ebba Andersson
Ebba Fjelkner
Ebba Rosendal
Ellen Tideholm
Emil Thorselius
Emma Kihlberg
Emma Månsson
Erica Johhnsson
Erik Bergman
Erik Vu
Fredrik Alfjorden
Frida Heskebeck
Gustav Berndtsson Klette
Gustav Sondell
Hanna Danielsen
Hanna Isendahl

_____ _____ _____ _____

Hanna Josefsson
Hugo Selling
Jacob Bjurenfalk
Jacob Lundh Rafstedt
Jennifer Mattsson
Jennifer Paulsson
Johan Davidsson
Johan Olsson
Jonas Bengtsson
Jonatan Jarnås
Josefin Persson
Josefine Sundgren
Julia Södergren
Kristina Broberg
Kristina Sturk
Leila Yousif
Linnea Gidner
Linnea Rask
Linnéa Pettersson
Louise Bengtsson
Ludwig Kaindl
Manfred Klug
Maria Ekerup
Marika Arvidsson
Matilda Johansson
Ninnie Wybrands
Robin Jacobsson
Ronja Wennerström
Sandra Andreksson
Tedde Johansson
Tim Djärf
Tina Jönsson
Viktor Halldén
Viktor Lindström
Zackarias Söderlund

_____ _____ _____ _____

Adjungerade på Extrainsatta
Sektionsmötet 2016
Extrainsatt Sektionsmöte 2016

Tisdagen (19/1)
Michael Henriksson
Sara Persson

_____ _____ _____ _____

