Studierådets 5:e protokollmöte 2019
Protokoll

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
Lunds Tekniska Högskola
Studierådet för Kemi- och Biotekniksektions 5:e protokollmöte.
Mötet äger rum klockan 12:10 onsdagen den 11 december 2019 i KC:H på Kemicentrum.
Protokoll
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

§ 2.

Val av sekreterare

§ 3.

Tid och sätt

§ 4.

Närvarande

§ 5.

Frånvarande

Beslut
Mötet öppnas
Beslut
Alexandra Billett väljs
Beslut
Godkänns
Information
Johan Hallbeck
Alexandra Billett
Lucas Nobrant
Alma Fahlén Hammar
Melker Axelsson
Lina El Manira
Sofia Fureby
Sarah Lindblom
Fabian Fond
Information
Simon Malmgren
Frida Knutsson

§ 6.

Adjungeringar

§ 7.

Val av tvenne justerare

§ 8.

Fastställande av dagordning

§ 9.

Anmälan övriga frågor

§ 10.

Föregående protokoll

§ 11.

Meddelanden

Beslut
Julia Tomasson
Ingrid Isacsson
Maja Sondell
Hanna Sjöman
Felix Cederberg
Erik Karlsson Öhman
Felix Forsberg
Beslut
Lucas och Alma väljs
Beslut
Godkänns som
utskickad
Beslut
Hanna Sjöman
påpekar att det står fel
i protokollet – det står
att Frida Heskebeck är
Studierådsordförande.
Mötet ändrar så att
Johan Hallbeck får lov
att vara det istället.
Beslut
Läggs till handlingarna
Information
Sarah meddelar att
hon hållit sin

Bilaga
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exjobbspresentation!
Tjoho!

§ 12.

Runda bordet
Vad har alla gjort sedan senast?

Hanna tycker det är så
roligt att så många är
här och att se
SrBK2020!
Information
Johan – dragit i kårens
tack-brunch. Varit
med på de
gemensamma sakerna
som utskottet gjort.
Pärlevent, Secret Santa
imorgon.
Melker – varit på “gåturen” på
Kemicentrum som har
och göra med
utemiljön på KC och
LTH i stort, och varit
på HMS-möte –
datum för skyddsrond
satt till måndag 16/12
Lina – pärleventet,
halvtidsutvärderingar i
endim och inledande
kemi.
Sofia – eventen,
halvtidsutvärdering i
mikrobiologi.
Fabian – med på
halvtidsutvärdering i
endim och inledande
kemi, pärlevent,
lotteriet (CEQ),
censurerat CEQ.
Utbildning precis efter
förra PM – U^3.
Alma – med på
pärlevent, CEQlotteriet.
Sarah – med på
eventen, censurerade
CEQ:er.
Lexi – censurerat
CEQ:er, med på event
osv.
Lucas – skrivit lite
verksamhetsplansutvär
dering. Hur många
kursombud har det
varit på specialisering?
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Försökt hitta ett
system för kursombud
på specialisering men
svårt. Börjat med
testamente.

§ 13.

Sammanfattning av SrBKs verksamhet under 2019

Johan igen – PLED
imorgon, möte om att
ta in kurs på
specialisering på K.
Vattenhantering.
Valfri kurs, kanske
även på B.
Information
Dagliga verksamheten
är CEQ:er som ska
fixas med. Hittas
kursrepresentanter,
kolla så de gör det de
ska, och vara stöd till
dem. Efter alla fyllt i
sina CEQ:er kommer
de till oss, vi ska
censurera bort
olämpliga saker. Efter
det hålls CEQ-möte,
vi är mellanhand
mellan
programledning och
kursombud.
Utöver det har vi varit
fria när det dyker upp
saker i
programledning, när
kåren vill ha hjälp osv.
Lite andra event. Pub
under våren, quiz om
historia på KC/k-sek
och rättigheter. Bra
för att synas!
Nollningen – 2
likabehandlingsevent,
ett tillsammans med
W och F. Pärleventet
och Secret Santa. På
söndag ska vi baka till
lärarna för att tacka
dem nästa vecka.
Alma – kan man inte
bjuda in SrBK20 till
att baka? Ja! De är
välkomna! SrBK20 är
officiellt inbjudna!
Frågor om SrBK?
Sofia – när väljs nya
studeranderepresentan
ter till

2

Studierådets 5:e protokollmöte 2019
Protokoll

§ 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?

instutitionsstyrelser in?
Innan nyår får vi
nominera, sen får vem
som helst söka.
Hanna – om det finns
ett SrBK som är
väldigt taggat kan de
ta våra platser!
Johan har tänkt slänga
ut på Facebook lite
info kring detta.
Sarah informerar hur
LTH är uppbyggt med
institutioner.
Programledning sätter
ihop program, köper
kurser av inst. Inst har
möten där de pratar
om inst., t.ex. budget,
stipendier,
skyddsronder, direktiv
från regering osv.
Eftersom de håller
utbildning har vi
representanter med.
Vi har beslutanderätt
på dessa möten.
Hanna – om man
sitter där räknas man
som funkis på kåren,
man får julbord,
medalj, tack-aktivitet
osv. Lite jobb för
mycket perks!
Information/
Diskussion/Beslut
Melker – HMS-möte
Skyddsronden
bestämdes. Pratade
om vem som har
ansvar när
gymnasieelever som
klass kommer hit.
Rektorn på deras skola
har ansvar för dem,
men prefekter på KC
har ansvar för
grejerna. Lite
tvetydigt. Vad händer
när en skugga
kommer? De visste
inte det. Men troligtvis
är det rektorn på
elevens skola.
Ett på Kemiteknik
bl.a. En för KILU,
kemiska instutitionen.
CAS är en del, TMB
en annan. Ett HMS-
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möte till.
Livsmedelteknisk
högskoleutbildning
också, vi sköter deras
studiebevakning men
det är svårt. De är
med i k-sektionen så
de får vara med, men
är inte det. Vi sköter
inte
kursrepresentanter.

§ 15.

Övriga frågor

Sammanfattningarna
finns utanför Gallien.
Diskussion/Beslut
Hanna – sitter i
ledningsgruppen för
Utb-utskottet på
kåren. Är med och
anordnar U^3 till
våren. Feedback?
Johan – fördel att
kåren håller i det – kan
få mer allmänt om
kåren och
universitetet, få den
större bilden. Vi sitter
längst ut på en
trädgren i SrBK,
beslut fattas så många
steg upp.
Lexi – lite för mycket
föreläsning, bättre
med diskussion i
grupper och sen
återkoppla.
Lina – det fanns
diskussionsfrågor på
bordet men ingen
gjorde dem, bättre att
ha fokus på det.
Johan håller med, lite
mer interaktivt.
Kanske inleda med lite
föreläsningaktigt om
strukturen, men sen
diskussion/workshopaktigt.
Sofia – event imorgon
(Secret Santa), när ska
vi träffas?
Johan – sallad ska
göras, kl 3 blir lagom.
Fabian och Lina sa
handla på morgonen,
Johan har inköpslista.
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Sarah ska sätta deg
innan lunch och sen
baka efter lunch, alla
är välkomna att hjälpa
till!
Event på kvällen, alla
är välkomna även om
man inte är med i
Secret Santa.
Fabian – något som
SrBK behöver vara
aktiva inom nu när M
och I flyttar in
gällande utbildningen?
Sofia tycker vi ska bli
bästisar.
Johan – nästa termin
kan det vara bra att ha
lite koll på detta, tänka
på det från alla
utskott. Se det som en
möjlighet. Ta hjälp av
dem.
Felix Cederberg frågar
om utrymmen –
Hanna säger att de ska
ha studieplatser men
ingen vet hur det ser
ut. Vi har blivit lovade
att de ska ha platser.
Kommer ha tillgång
till större del av hus 4,
tömt hela och sanerat.
Alma – de använder ju
redan våra lokaler
ibland.
Sarah – V har varit här
förut för några år
sedan, då hade vi inga
grupprum, det blev
lite extra trångt,
speciellt datorsalar.
Men det funkade.
Hanna – de ska vara
här ungefär två år.
Nästa års SrBK – hur
funkar det med
studieplatser? Är det
hög volym i himlen?
osv. De kommer ha
mkt grejer runt om
hela lth, de kommer
ha föreläsningar i
andra hus. Man får ju
sitta vart man vill på
lth och plugga, och
det är fel inställning
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att de inte ska få vara
här utan då får man
påpeka att det finns
för få studieplatser
generellt.
Sofia – hur många i
datorsal? Johan –
brandsäkerhet sätter
gräns. Sofia – hämta
stolar från annan sal
för att få plats, men
fick skäll från service
för man får inte låna
stolar från andra salar.
Lucas – hålla koll på
koldioxidmätare,
lärare gör det också
ibland. Melker – sätta
tillbaka stolarna sen!

§ 16.

Nästa Studierådsmöte

§ 17.

OFMA

Lexi – Ettan och
Bettan. Lina tycker att
de bara ska sitta första
terminen. Alma kan
skriva motionen med
Lexi! Hanna – håller
med, bara första
terminen, hela året får
man ganska udda
funktionärstid, man
binder upp sig direkt
efter nollningen när
man inte vet något. att
sitta fram till
sommaren, man kan
inte vara funktionär
nästa hösttermin om
inte vakant. Sarah –
man kan ju söka
dubbla poster men
håller med om att det
ska vara en termin. Vi
vill att ettor ska söka
poster och få in dem i
sektionen.
Beslut
Beslut
Mötet avslutas 13:00
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_____________________________ ________

_____________________________ ________

Johan Hallbeck
Studierådsordförande

Alexandra Billett
Sekreterare

_____________________________ ________

_____________________________ ________

Lucas Nobrant
Justerare

Alma Fahlén Hammar
Justerare

