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  ____ ____ ____ ____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Lunds Tekniska Högskola 
 

 
Kemi- och Biotekniksektionsstyrelsens sjunde protokollmöte. Mötet ägde rum klockan 17.15 tisdagen  

den 17 november 2020 digitalt via Zoom. 
 
Protokoll 

 Ärende Åtgärd 
   
§ 1. OFMÖ Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens Styrelses sjunde protokollmöte 
öppnat klockan 17.16. 

   
§ 2. Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt.  
   
§ 3.  Närvarande David Bergman, Casper Nisula, Lisa Lindahl, Alma Fahlén 

Hammar, Johan Thorsson, Sofia Bengtsson, Karl 
Möllerberg och Johan Hallbeck 

   
§ 4. Frånvarande - 
   
§ 5.  Adjungeringar Edvin Lycknets, Arvid Lillängen, Wilmer Lindelöw, Malin 

Strandmark, Ida Söderberg, Adam Jacobsson Trönndal, 
Josefin Nordqvist, Viktor Halldén, Sophie Manner, Sofie 
Liljewall, Erik Apelqvist, Erik Busk, Darya Martynova, 
Fanny Wik, Johanna Leth.  
 
Mötet valde att adjungera de ovanstående med 
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. 

   
§ 6. Val av tvenne justerare  Sofia Bengtsson och Karl Möllerberg kandiderade till 

justerare. 
 
Mötet valde Sofia Bengtsson och Karl Möllerberg till 
justerare. 

   
§ 7. Anmälan övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 
   
§ 8. Fastställande av dagordning Alma Fahlén Hammar informerade att det inkommit en 

del sena handlingar och yrkade på 
 
att lägga till Bilaga 12 som § 12. c.  
 
att lägga till Bilaga 13 som § 20. b. 
 
att lägga till Bilaga 14 som § 20. c.  
 
och  
 
att lägga till Bilaga 15 som § 20. d. 
 
Mötet valde att bifalla Alma Fahlén Hammars 
yrkande.  
 
Mötet valde att fastställa den framvaskade 
dagordningen. 
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  ____ ____ ____ ____ 

§ 9.  Föregående protokoll (Bilaga 1) Mötet valde att lägga föregående protokoll till 
handlingarna. 

   
§ 10. Avsägelser Inga avsägelser inkom.  
   
§ 11. Fyllnadsval  Inga kandidater till fyllnadsval inkom.  
   
§ 12.  Godkännande av utlägg/inköp  
   
 a. Sexmästare (Bilaga 2) 

Föredragare: Johanna Leth 
Johanna Leth föredrog utlägget enligt bilaga 2. 
 
Mötet valde att godkänna utlägget. 

   
 b. ØverpHøs (Bilaga 3) 

Föredragare: Sofie Liljewall 
Sofie Liljewall föredrog utlägget enligt bilaga 3.  
 
Mötet valde att godkänna utlägget. 

 Fredric Olofsson anlände till mötet 
klockan 17.27 
 
Mötet valde att adjungera Fredric 
Olofsson med närvaro-, yttrande- 
och yrkanderätt. 

 
 
 
 
 

   
   
 c. Kafémästare (Bilaga 12) 

Föredragare: Josefin Nordqvist 
Josefin Nordqvist föredrog utlägget enligt bilaga 12. 
 
Mötet valde att godkänna utlägget. 

   
§ 13. Meddelanden Erik Busk meddelade att Teknologkårens funktionärsval 

öppnat igår och att det går att söka poster för 
Vårterminen. Han sade att Teknologkåren även kommer 
att genomföra fyllnadsval för vissa poster, däribland 
heltidarposten Aktivitetssamordnare. Erik Busk sade 
också att det går att rösta i Fullmäktigevalet fram till den 
28 november samt att Teknologkårens restriktioner som 
skulle gälla fram till idag kommer att förlängas.  
 
Alma Fahlén Hammar uppmanade också alla att rösta i 
valet till Fullmäktige eftersom den Sektion som har flest 
röster får en present, äran och får välja bild till 
Mecenatkortet.  

   
§ 14.  Ekonomisk statusrapport  

(Bilaga 4.1–4.2) 
Föredragare: Lisa Lindahl 

Lisa Lindahl föredrog informationspunkten enligt bilaga 
4.1–4.2.  

   
§ 15.  Utvärdering av projektgruppen K-

sektionens pHaddrar (Bilaga 5) 
Föredragare: Sofie Liljewall 

Sofie Liljewall föredrog informationspunkten enligt bilaga 
5.  

   
§ 16.  Information angående inköp av 

greenscreen och mikrofon (Bilaga 6) 
Föredragare: Sofie Liljewall 

Sofie Liljewall föredrog informationspunkten enligt bilaga 
6.  

   
§ 17.  Information angående inköp av 

drönare (Bilaga 7) 
Föredragare: Adam Jacobsson Trönndal och 
Ida Söderberg 

Adam Jacobsson Trönndal föredrog informationspunkten 
enligt bilaga 7.   

   
 Sofie Liljewall lämnade mötet klockan 

17.37.  
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  Lisa Lindahl sade att företaget DJI nyligen släppte en ny 
drönare som det inte kommer att behövas en 
onlineutbildning för att köra och frågade om 
motionärerna funderat på att köpa den. Ida Söderberg 
svarade att det inte är något som de kollat på men att de 
förmodligen kommer att kolla vidare på drönare vid 
årsskiftet. Hon sade att C-klasserna inte är något som 
motionärerna brytt sig om men att de kommer att göra det 
när de nya reglerna kommer. 
 
Karl Möllerberg frågade om det inte finns ett större värde 
i att skicka personer på utbildning jämfört med att skaffa 
försäkring. Ida Söderberg svarade att utbildningen är gratis 
och håller med att den som kör borde gått en utbildning.  
 
Lisa Lindahl sade att det är jättebra med utbildning men 
att man inte måste gå en om man köper den föreslagna 
modellen, vilket öppnar upp möjligheten för andra utskott 
att använda drönaren. Hon tillade att detta eftersom 
drönaren är så lätt att utbildning inte är ett krav. Lisa 
Lindahl sade att motionärerna vill skjuta upp köpet till 
efter nyår, att hon läst på samt varit i kontakt med DJI-
kontoret och kommit fram till att drönare idag inte är C-
klassade. Hon sade att det dock är oklart när de blir C-
klassade och att det kanske kommer att vara en 
övergångsperiod till 2022. Hon frågade motionärerna om 
de tänkt vänta med inköpet tills de blir C-klassade. Ida 
Söderberg svarade att det, precis som Lisa Lindahl sade, 
kommer att vara en övergångsperiod och att det inte går 
att få bra svar på när C-klassningen börjar gälla.  

   
§ 18. Motion angående tillsättande av 

projektfunktionär (Bilaga 8) 
Föredragare: Fanny Wik 

Fanny Wik föredrog motionen enligt bilaga 8.  

   
 Sophie Manner och Josefin Nordqvist 

lämnade mötet klockan 17.45.  
 

  Mötet valde att bifalla motionen. 
   
§ 19. Motion angående äskande från 

investeringsfonden (Bilaga 9) 
Föredragare: Erik Apelqvist 

Erik Apelqvist föredrog motionen enligt bilaga 9. 
 
Erik Apelqvist tillade att han sedan motionen skickats in 
fått en ny offert som innebär att ordensbandet skulle kosta 
17 kronor per meter. 

   
 Fanny Wik lämnade mötet klockan 

17.46.  
 

  David Bergman frågade om den nya offerten även ger släp 
till medaljer eller om den endast avser ordensband. Erik 
Apelqvist svarade att offerten endast gäller ordensband till 
ett pris av 17 kronor per meter istället för den föreslagna 
offerten på 27 kronor per meter, till vilken det ändå skulle 
tillkomma kostnader för att få färdiga släp. Han sade att 
kostnadsreduceringen på 10 kronor per meter väger upp 
för att Sektionen kommer att behöva tillverka egna släp.   
 
Erik Apelqvist ändringsyrkade.   
 
Mötet valde att bifalla Erik Apelqvists yrkande.  
 
Mötet valde att bifalla den framvaskade motionen.  
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  ____ ____ ____ ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
David Bergman    Alma Fahlén Hammar   
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
_____________________________ ________  _____________________________ ________
       
Sofia Bengtsson    Karl Möllerberg  
Justerare     Justerare 
 

 Björn Abrahamsson anlände till mötet 
klockan 17.52.  
 
Mötet valde att adjungera Björn 
Abrahamsson med närvaro-, 
yttrande- och yrkanderätt. 
 
Erik Apelqvist lämnade mötet klockan 
17.52.  

 

   
§ 20. Rapporter (Bilaga 10)  
   
 b. Kommando Gul (Bilaga 13)  
   
 c. Studierådet (Bilaga 14)  
   
 d. Informationsutskottet (Bilaga 15)  
   
§ 21. Övriga frågor  Inga övriga frågor anmäldes.  
   
§ 22.  Beslutsuppföljning (Bilaga 11.1–11.2) David Bergman yrkade på  

 
att stryka punkt 1 i beslutsuppföljningen.  
 
Mötet valde att stryka punkt 1 beslutsuppföljningen.   

   
§ 23.  Nästa Styrelsemöte David Bergman informerade att nästa Styrelsemöte äger 

rum den 15 december. 
   
§ 24.  OFMA Ordförande David Bergman förklarade Kemi- och 

Biotekniksektionens sjunde protokollmöte avslutat 
klockan 17.56.  



  Protokollmöte 7 
Bilaga 8 (1) 
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Tillägg av projektfunktionär 

Protokollmöte 7, 2020 
   

 

 

Sammanfattning 

Motionären önskar tillsätta en funktionär till projektgruppen FermU 

 

Bakgrund 

Denna person har under hösten visat stort intresse för FermU och tagit initiativ till flera projekt.  

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar motionären  

 

att 

Tillsätta Carl Pontén som Projektfunktionär 

 

 

 

 

 

 

Fanny Wik, Projektor 

_________________________________  

 

Lund, 04 november 2020 
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Rapporter 

Protokollmöte 7, 2020 
   

 

Styrelsen 

Sedan senaste rapporten har Styrelsen framförallt jobbat med HT1. Vi har även börjat planera mot lite 

mer långsiktiga evenemang, såsom Skiphte och tacktivitet. Vi har haft privata samtal en och en om 

styrelsearbetet, och jobbat på stadigvarande, internationellt utskott, och andra mer visionära långsiktiga 

initiativ. Vi har sett till att KM nu har möjlighet att föra dialog med Beans in a cup, företaget som sköter 

automaten utanför Gallien, och vi har i allmänhet jobbat med protokoll och dagligt styrelsearbete. 

Nu det senaste så har vi fått krishantera en del med anledning av de nya tuffare restriktionerna. Detta har 

inneburit inställt jubileum och nedstängt KM bl.a. För att försöka ta tillvara på denna period av inaktivitet 

så har vi jobbat snabbare med stadigvarande, då vi inte kan söka tillstånd i Gallien medans den behandlas 

så passar det bra när vi ändå inte kan hålla sittningar och pubbar. VI har börjat planera rambudget för 

2021, säkrat att valberedningen får lov att hålla fysiska intervjuer på KC, och skickat in motion till kåren 

om stadgaändringarna som klubbades på HT1. 

 

Vi har också pratat mycket med utskotten om hur man ställer om till mer coronavänlig verksamhet, till 

exempel för KULA. 

 

Ordförandekollegiet 

OK har haft 2 möten sedan förra rapporten, fokus har legat på lokalfrågor och nu senast på Corona 

(igen), men även hur man genomför val på ett bra sätt i Zoommöten. Det har också diskuterats att många 

sektioner upplever att de får mycket ansvar lagt på sig när det gäller hur studenter rör sig på Campus och 

coronarisken som det innebär. 

 

Vicekollegiet 

Har haft ett möte där digitalisering och sektionsmöten diskuterades. 

 

Pengakollegiet 

1 möte sedan senast. Mycket diskussion om hur man lägger budget för ett år som är så oförutsägbart som 

nästkommande år, och även digitalisering av kvittohantering etc. 

 

Alumniutskottet 

 

Kollegiet 

 

Ceremoniutskottet 

 

Cyberutskottet 

Cyberutskottet har hjälpt till att släppa in personer till HT1 och börjat kolla på hur vi kan sköta 

röstsystemet under HT2. Vi har börjat titta mer på bytet av webhost då den nuvarande inte håller måttet. 

K-wikin är på god väg och det har börjat skrivas mycket texter till den. Snart är även alla bilder från 

nollningen redigerade. Cybermästaren startade även tillsammans med Styrelseledamot med PR-ansvar en 

Facebook grupp med syfte att bli ett virtuellt Gallien. Cyberutskottet planerar även ett LAN i slutet på 

november vilket vi hoppas ska kunna hållas. 
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Kollegiet 

Har inte träffats. 

 

Idrottsutskottet 

Idrottsutskottet hade planerat ihop två stycken hälsoveckor men på grund av de nya restriktionerna blev 

detta inställt. Idrottsutskottet jobbar nu med att få ihop något hemmapass på instagram för att fortsätta 

sprida träningsglädje. Utöver detta jobbar vi med att få ihop ett bra testamente till nästa års idrottsutskott. 

 

Kollegiet 

Jag har inte varit på något mer möte med kollegiet. Som det ser ut nu får vi avvakta till restriktioner 

ändras. 

 

Informationsutskottet 

 

Kollegiet 

 

Kafémästeriet 

Kafémästeriet hann ha fortsatt verksamhet som gick bra, fram tills tentaperioden då de nya restriktionerna 

kom. Innan detta hann vi baka inför Utskottsminglet som Valberedningen anordnade, och planerade ett 

evenemang tillsammans med Skyddsutskottet, eftersom K-sektionen vunnit Sektionsgrodan 2020! Märken 

för detta har beställts in och planerades säljas och delas ut under evenemanget. Lösningar för att ändå 

kunna sälja dessa ska tas fram! 

 

Kollegiet 

Ett möte finns inte planerat ännu. Vi har pratat lite oss emellan om ifall sektionernas kaféer fått hålla 

öppet med de nya restriktionerna men det har de inte. 

 

Kommando Gul 

 

Kollegiet 

 

Mässutskottet 

PR-gruppen har haft möten med Webbmasters om KULA-hemsidan som de hjälper oss med att skapa. 

Till hemsidan och katalogen har vi tagit proffsiga bilder på hela utskottet samt enskilt. Utskottet planerar 

en egen sittning efter att ARKADs bankett som vi skulle gå på tyvärr ställts in. Kontakten med företagen 

har upprätthållits och sista datum för företagen att signa upp har passerat. Den rådande pandemin och 

dess restriktioner har däremot gjort att vi haft flera coronamöten där vi på det senaste beslutade oss för att 

ställa om till en digital mässa. Detta innebär att avtal måste förnyas och anmälan för företagen öppnas på 

nytt. 

 

Kollegiet 

Senaste kollegiemötet pratades det mycket om olika digitala plattformar och deras för och nackdelar. 

Prissättning och vad de olika sektionerna erbjuder på en digital mössa diskuterades även. 

 

Näringslivsutskottet 

 

pHøset 

Sedan senast har pHøset påbörjat skriva testamente och spåna på pHaddertack, men med de nya 



  Protokollmöte 7 
Bilaga 10 (3) 

____ ____ ____ ____ 

restriktionerna vet vi inte riktigt när det kommer vara möjligt att genomföra. 

 

Kollegiet 

Kollegiet har haft ett möte som jag ej kunde närvara på. 

 

Prylmästeriet 

Sedan senaste Utskottsrapport har Prylmästeriet haft äran att måla om en vägg i Gallien, med hjälp av 

andra Sektionsmedlemmar främst från Kafémästeriet. Den andra höjdpunkten var att äntligen få sälja den 

merch som vi utvecklat tillsammans med Jubileet och Kafémästeriet. Utöver detta hyrdes Gallien ut till A- 

sektionens Sexmästeri. På Höstterminsmöte 1 har vi äskat pengar från Sektionens Fonder för att köpa in 

hyllor till Källarphörrådet samt Gallien. Detta inköp har tyvärr inte gjorts än, ty en av hyllorna fanns ej i 

IKEAs lager. Det bifalldes också en motion om att ändra i Reglamentet för att ge Prylmästeriet ett 

överordnat ansvar för Sektionens Merchandise. Dessutom har Utskottet beställt ny fotoutrustning åt 

Cyberutskottet. 

 

Sexmästeriet 

 

Kollegiet 

 

Skyddsutskottet 

Skyddsutskottet har fortsatt med sin normala verksamhet, samt planerat och behövt skjuta upp en 

klädbytarkväll på grund av de nya Coronarestriktionerna. Resultaten från likabehandlingsenkäten har 

sammanfattats i Druiden och gjorts tillgängliga för alla sektionsmedlemmar. 

 

Studiemästeriet 

Vi har anordnat en väldigt lyckad inspirationsföreläsning om utbytesstudier där äldre studenter som har 

varit på utbyte berättade om sina utbyten, ansökningsprocessen etc. Vi hade föreläsningen både på plats 

och via zoom och bjöd på lunch. Vi har haft en hike till Skrylle som främst var riktad till de internationella 

studenterna men trots att flera internationella studenter var anmälda så var det bara svenska studenter som 

dök upp. Vi hade en trevlig hike och avslutade med att grilla korv och fika. Vi var även med på 

utskottsminglet, vilket vi hade bakat till och fixat en idélåda där alla kunde lämna in förslag på mat, fika 

eller tema till studiekvällar eller föreläsare till lunchföreläsningar. 

 

Utöver det så har det varit en del event som vi skulle ha haft men som tyvärr inte kunde genomföras av 

olika anledningar. Vi skulle ha anordnat en sittning för svenska och internationella studenter tillsammans 

med sexet, men det blev tyvärr inte av. Vi skulle även ha hållt i ett bokbytarbord i samband med den nya 

läsperioden men eftersom de striktare restriktionerna kom ut precis innan dess så kunde vi tyvärr inte ha 

det heller utan fick nöja oss med att promota köp och sälj-gruppen på facebook. 

 

Inom utskottet hade vi bestämt och börjat planera i princip alla event som vi ville ha under resten av 

terminen innan de striktare restriktionerna kom men har nu fått ställa in eller planera om allihopa. Vi har 

diskussioner med personer som skulle ha hållt i lunchföreläsningar för att se om vi kan få till digitala 

alternativ och diskuterar inom gruppen hur vi kan få de digitala alternativen att bli mer attraktiva. Vi tittar 

också allmänt på vilka möjligheter som finns till att digitalisera övriga event som vi hade planerat att ha. 

 

Kollegiet 

Jag har inte kunnat gå på kollegiemötena sen senast. 

 

Studierådet 
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Kollegiet 

 

Valberedningen 

Vi har hållit i utskottsmingel och informationslunch, sen har vi både öppnat och stängt 

ansökningsformulären. Vi har läst igenom alla formulär till poster som kräver intervju. Vi har skickat ut 

kallelser till intervju. Vi har även börjat läsa igenom resterande posters formulärsvar. I läsvecka 2 håller vi 

sedan alla intervjuer och i läsvecka 3 presenterar vi våra val. 

 

Kollegiet 

Det har inte varit någon träff. 

 

Inspector 

Oktober 2020 

 Möte med ordförande för att diskutera Region Skånes striktare direktiv och hur det påverkar 

kårens planerade event så som bal och spex. 

 Diskussion med styrelsen med anledning av Region Skånes striktare direktiv. Punkter som 

diskuterades var hur de striktare direktiven påverkar kårens verksamhet samt hur det påverkar 

undervisningen på Kemicentrum. Vidare diskuterades även hur en eventuell nedstängning av 

Kemicentrum kortsiktig kommer att påverka alla studenter samt vilka långsiktiga effekter en 

nedstängning kan få på studiegång och längd på studierna. 

 

Kåren 

 

Revisorer 

 

Projektgrupper 
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KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 

 
 

Beslutsuppföljning – Protokollmöte 7 
 

 
Punkt Vad beslutades? När beslutades  

det? 
Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1. 
 
 
 
 

Kolla upp försäkring till drönare  Höstterminsmöte 1 
2020 

Motionärerna Ida 
Söderberg, André 

Nordin Fürdös och 
Adam Jacobsson 

Trönndal 

Senast på Styrelsens 
sista protokollmöte 

2020 
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_____ _____ _____ _____ 

KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN 
 

Inom Teknologkåren vid LTH 
 

 
Beslutsuppföljning – Protokollmöte 7 

 
 

Punkt Vad beslutades? När beslutades  
det? 

Vem/vilka uppdrogs 
att utföra beslutet? 

När ska det 
rapporteras? 

1. 
 
 
 
 

Kolla upp försäkring till drönare  Höstterminsmöte 1 
2020 

Motionärerna Ida 
Söderberg, André 

Nordin Fürdös och 
Adam Jacobsson 

Trönndal 

Senast på Styrelsens 
sista protokollmöte 

2020 
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Rapport från Kommando Gul 

Protokollmöte 7, 2020 
   
 
 
 

Utskottet 
Sedan sist har Kommando Gul anordnat en Pumpkin Carving som verkade väldigt uppskattad. Vi hann 
också precis börja planera mystery event innan de nya restriktionerna kom. Nu har vi dock lagt ner det 
arbetet och kommer tyvärr inte att hålla i några fler event under vårt funktionärsår. Men jag ska försöka 
jobba vidare på mitt testamente fram till årsskiftet.  
 
Kollegiet 
Inget nytt här.  
 
 
 
 
 
 
_________________________________  
Hedda Jacobsen, Kommando Gul-mästare 2020 
 
Lund, 9 november 2020 
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Rapport från SrBK 

Protokollmöte 7, 2020 
   
 
 
 

Utskottet 
Vi har haft protokollmöte och sedan de nya restriktionerna infördes så har vi mest fokuserat på att planera 
om de event vi har planerat att ha i höst. Innan tentorna så hade vi tv event, dels ett med fokus på 
rättighteslistan och en workshop om Brunnshög. Frågan om Brunnshög jobbar vi vidare med. för övrtigt 
har vi hanterat studentärenden inför tentorna och de nya systemen för tentor.  
 
 
Kollegiet 
Vi har möte på måndag! Men det har startat ett nytt (eller ett gammalt kollegie har återupplivats) kollegie 
som studierådet är mycket involverat i nämligen studentrepresentant kollegiet. I det kollegiemötet, på årets 
första och troligen sista, pratade vi om hur det är att vara studentrepresentant.  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  
Sofia Fureby, Studierådsordförande 2020 
 
Lund, 8 november 2020 
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Rapport från Informationsutskottet 

Protokollmöte 7, 2020 
   
 
 
 

Utskottet 
Informationsutskottet har skrivit nya artiklar till den fjärde upplagan av Druiden 2020. 
InfU har dessutom testat några grejer över zoom som kommer i nästa upplaga 
 
Kollegiet 
Inget nytt från kollegiet 
 
 
_________________________________  
Adam Jacobsson Trönndal, Informationsmästare 2020 
 
Lund, 11 november 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


