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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Kemi- och Biotekniksektionens 4:e studierådsmöte. Tid: Måndagen 2016-09-19 klockan 19:00. Plats:
Marie Curie-rummet.
Dagordning
Ärende

Åtgärd

§ 1.

OFMÖ

Mötet förklaras öppnat 19.10

§ 2.

Tid och sätt

Tid och sätt godkänns

§ 3.

Val av tvenne justerare

Frida Heskebeck och Emma Johansson väljs till justerare.

§ 4.

Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 5.

Fastställande av dagordning

Dagordning godkänns

§ 6.

Närvarande

Ebba Rosendal
Martin Müller
Frida Heskebeck
Linnéa Pettersson
Emma Johansson
Hanna Josefsson
Ronja Lillienau
Sarah Lindblom
Josephine Digné

§ 7.

Frånvarande

Jacob Bjurenfalk

§ 8.

Föregående protokoll

Beslut om att godkänna föregående protokoll skjuts upp till nästa
PM.

§ 9.

Budgetuppföljning

SrBK har mycket pengar kvar till SMIL. Generellt ganska mycket
pengar kvar.

§ 10.

Omstrukturering Studierådet

Ebba Rosendal har skickat in motion till HT1 att posten
sekreterare ska strykas och en till vice ordförande i ska tillkomma i
studierådet. Två vice ordförande ska finnas som ansvariga för
CEQ, varav en ansvarig för specialiseringarna och en för
grundblocket. Postbeskrivning ska uppdateras för jonerna.

§ 11.

Nominering av
Studeranderepresentanter

Studierådet beslutar att nominera följande som
studeranderepresentanter:
Ebba Rosendal – ordinarie Immunteknologi
Sarah Lindblom – ordinarie KILU
Ebba Rosendal – suppleant KILU
Sarah Lindblom - ordinarie Kemiteknik
Linnéa Pettersson – suppleant Kemiteknik
Hanna Josefsson – ordinarie Livsmedelsteknik
Ebba Rosendal – suppleant Livsmedelteknik
Frida Heskebeck – suppleant Livsmedelteknik

§ 12.

Utvärdering Nollningsevent

Bokförsäljningen har fungerat bra administrativt och bra att endast
en bok fick köpas per person. Till nästa år kan vara bra att inte ta
in gamla utgåvor och ge information om vad böckerna kostar till
personer som vill sälja. SMIL var uppskattat och en del folk, men
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hade hoppats på mer. Det har varit bra pluggmiljö i Gallien. Till
nästa år kan man tänka på att uppdragsphaddrarna inte få säga att
uppdragen är viktigare. Får man ha SMIL tidigare än 17 för att
locka fler? Eller annars ha SMIL de dagar ettorna slutar 17. Lunch
läsvecka 0 är inget vi gynnas av, men bra för sektionen.
§ 13.

Kursrepresentanter

Hur får vi det att fungera med 1 eller 2 kursrepresentanter i varje
kurs och klass, där att gå på CEQ-möte på slutet ingår? Sarah
Lindblom upplyser om att fler går på CEQ-möten i år, och att
föreläsarna sällan tar upp frågan om kursrepresentanter själva. Det
kan även vara svårt att ge en person i uppgift att komma med
klagomål och kritik mot enskild föreläsare. Linnéa Pettersson
påpekar att det är oklart vad som förväntas av
kursrepresentanterna. Känns olönsamt att vara kursrepresentant då
det känns som man mest kan påverka efter när man redan läst
kursen, att ha möten mitt i kanske kan hjälpa? Ronja Lillienau
frågar var ansvaret på att ha kursrepresentanter ligger kommer
upp, och får inget tydligt svar. Undrar även hur mycket info som
ges om kaffekorten som fås vid genomförd kursrepresentation, det
skulle förmodligen locka. Frida Heskebeck tycker det är lätt att få
kursumbud i tredje årskursen. Det är oftast samma personer, kan
vara så att dessa har snöat in på det och vet vad det handlar om
medan resterande studenter inte har så bra koll på vade det
innebär. Hanna Josefsson tycker att det stressas igenom då man
känner att man tar av föreläsarens tid. En lösning på detta kan vara
att en från studierådet tillsammans med föreläsaren tar tid från
föreläsningen och går igenom vad det innebär. Om man har möte i
mitten av kursen, hjälper det? Ebba berättar att kursombud i
reaktionsteknik fick föreläsaren att lägga ut lösningsförslag. I linjär
algebra kom det in att datorövningarna hade varit övertrasserade,
föreläsaren hade varit uppgiven på CEQ-mötet och undrat varför
ingen berättat detta. Hanna Josefsson tycker att det känns som
föreläsarna tar CEQ på allvar men inte kritik under kursen gång.
Ebba Rosendal säger att kursrepresentanten behöver ge exempel
på konkreta grejer och förslag, och vara rätt rak och hård.
Josephine Digné föreslår att under CEQ-föreläsningen berätta
meningen med kursombud och dess uppgift. Sarah Lindblom
föreslår en lunchföreläsning specifikt om CEQ och kursombud,
kanske studievägledningen kan hjälpa till att få folk att komma.
Hanna Josefsson föreslår att någon från studierådet mailar
kursansvarig en vecka för kursstart och ber föreläsaren gå igenom
CEQ på första föreläsningen. Linnéa Petterson undrar om
föreläsarna är okej med det, kan vara bekvämare att ta upp det
tillsammans med föreläsaren. Kan man göra halvperiodsmöten
som en obligatorisk grej? Frida Heskebeck säger att Hannas förslag
är bra, att vi kan presentera uppgifter kursombud har, finns det
färdigt material om vad som ska sägas? Ebba Rosendal säger att
det finns ett dokument om uppgiften med tydligt och konkret
budskap. Tanken är att uppgiften ska tydliggöras när kursombud
väljs. Lärarna kommer inte att göra det, så det är upp till
studierådet. Programledningen har ingen anledning att göra något
utöver CEQ men Ebba Rosendal tar med detta till
programledningen. Frida Heskebeck säger att det nog kommer
krävas någon student som driver på. Maila alla föreläsare innan
kursstart och studierådet går in i alla klasser och berättar. Martin
Müller säger att det måste finnas något sätt att nå ut till
studenterna som gör att de vill engagera sig, inte så roligt med mail
eller affischer. Frida Heskebeck föreslår att vi fixar en
kursombusfilm. Om detta läggs på facebook skulle folk titta. Ebba
Rosendal tycker det vore kul med kursombudsfilm och få med
föreläsare på det. Diskuteras mer på lunchmötet på torsdag.
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§ 14.

SMIL

Studierådet beslutar följande datum för SMIL:
SMIL torsdag 6/10, ansvariga för handling: Josephine Digné,
Linnea Pettersson.
SMIL 13/10, ansvariga för handling: Sara och Emma.
SMIL 19/10, ansvariga för handling: Martin och Hanna.
Ebba bokar Gallien och KC:M. Ebba och Frida hjälper till
med matte som övningsledare.

§ 15.

Medlemsrapporter (Bilaga 1)

§ 16.

Övriga frågor

Sara Lindblom frågar om enkätundersökning innan sommaren.
Studierådet tar beslut om att diskutera det på torsdag.

§ 17.

Meddelanden

En person intresserad av posten Bettan har kontaktat Ebba
Rosendal och valberedningen är kontaktad. Letar fortfarande efter
kandidat till Ettan. Ebba Rosendal informerar om att TLTHmailadresser krånglar fortfarande, skicka mail från privat
mailadress. Ebba Rosendal meddelar att man bör rapportera till
kåren om man har en föreläsare som inte tar upp CEQ under
första föreläsningen. Ebba Rosendal informerar om hur man hittar
gamla kursutvärderingar och allmänt hur man navigerar sig runt på
kurshemsidan. Ebba Rosendal informerar om styrelsemöte där
motioner till höstterminsmötet ska diskuteras, och att det blir kul.
Ebba Rosendal säger att det är SMIL imorgon, kom, det blir kul!
Sarah lovar att fixa fika till nästa PM.

§ 18.

Nästa SrBK-protokollmöte

Studierådet beslutar att nästa protokollmöte är 1/11 kl 17.15.

§ 19.

OFMA

Mötet förklaras avslutat kl 20.38

________________________

________________________

Ebba Rosendal
Studierådsordförande

Josephine Digné
Sekreterare

________________________

________________________

Frida Heskebeck
Justerare

Emma Johansson
Justerare

