TLTH, K-sektionen

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK)
Protokollmöte 2 2015-02-23
SrBK:s andra protokollmöte 2015. Mötet äger rum måndag den 23 februari 2015 kl. 17.15 i MarieCurierummet på Kemicentrum.
§1.

OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:28

§2.

Tid och Sätt

Tid och sätt godkänns.

§3.

Val av tvenne justerare

Oskar och Elinore väljs som justerare.

§4.

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§5.

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med ändring att
punkt 15: SMIL läggs till.

§6.

Närvarande

Balder Werin
Daniel Espinoza
Elinore Nilsson
Ophelia Thomasson
Oskar Hansson
Petter Starlander
Rickard Allreke Wählhammar
Tim Djärf

§7.

Frånvarande

Julia Lindqvist
Johannes Järvinen

§8.

Föregående protokoll

Justeringar har inte skett ännu och det skjuts
upp till nästa PM.

§9.

Budgetgenomgång, info

Tim har gjort en Google drive-mapp där han
kan dela saker till utskottet. När ett utlägg har
gjorts så ska en bild på kvittot tas och bilden
ska sen läggas upp i mappen. Dessutom ska
information om utlägget skrivas ner och Tim
ska attestera det enligt dokument som skickas
ut.

§10.

Anonym kontakt, info

Tim och Julia har diskuterat att ha en anonym
kontakt som man kan prata med för att ersätta
lådan som hänger på anslagstavlan utanför
Gallien. Förslaget är att kunna kontakta
likabehandlingsombud eller studierådet i en
liten ruta på hemsidan.
Hur ska det se ut? Petter tycker att ett
fritextsvar är bättre än att ha ett formulär med

olika alternativ.
Elinore föreslår att det kan finnas en ruta där
man kan fylla i kontaktuppgifter om man vill
ha svar
Tim tycker att framförallt att det ska
informeras mer om att det går att kontakta
studierådet, exempelvis i Orbitalen.
Frågan väcks om det ska gå att kontakta
enskilda individer i studierådet.
Vi vill att världsmästare,
likabehandlingsombud och hela SrBK (dvs.
ordförande) ska kunna kontaktas. Tim ser till
att det skrivs i nästa veckas Orbitalen och att
det kommer upp på hemsidan.
§11.

Studeranderepresentanter, diskussion

Tim ställer frågan om det finns
studerandeskyddsrepresentanter i de högre
årskurserna (dvs. 4-5) till Oskar och Petter.
Tim föreslår att vi utlyser via Facebooksidan
eller eventuellt om det går att maila alla på
livsmedelsspecialiseringen om det är någon
som är intresserad av att vara
studeranderepresentant i
Livsmedelsinstutitionens styrelse.
Det kan även vara möjligt att B-studenter i
lägre årskurser också kan fungera.

§12.

Nollningsevent, diskussion

SrX har haft ett möte där de spånat på en
massa aktiviteter som vi kan hålla i under
nollningen:
CEQ-utbildning
Studiekväll fast mer studier, eventuellt två
Eventuellt skulle vi kunna samarbeta med
andra utskott som kan fixa mat till
studiekvällar
Mattetävling
Endim-party med olika sektioner i
Gasquesalen och tillsammans med någon
lärare
Elinore föreslår ett SMIL fast med frågesport
eller tipsrunda
Oskar citerar Kristoffer Modig från
programmöte där de säger att de ska hålla i
någon typ av föreläsning om studieteknik och
sen att återkoppla efter första tentan. Vi kan
göra det synligt för nollorna.
Förslaget om endim-partyt är omtyckt och
Daniel och Ophelia talar för det
Petter tycker att föreläsnings- och
övningsscheman borde finnas med i
nolleguiden
Petter tycker inte att vi borde ha en

mattetävling precis före jobbiga mattetentor,
vi borde snarare ha en case-tävling
Elinore föreslår att vi kan grilla efter
Daniel föreslår att vi kan göra det tillsammans
med kommando gul
Oskar frågar de som går i ettan om vad de
tyckte om alumniföreläsningen i en av de
första veckorna och de var positiva till det så
vi borde göra något liknande igen, kanske med
folk i femman så att det hamnar lite närmare
studierna
Tim tar med sig idéerna till SrX
§13.

Kursrepresentanter, diskussion och beslut

Rickard frågar om vilka som är
kursrepresentanter för de olika kurserna
Vi behöver dessutom folk som kan gå på
kursmöten nu i veckan

§14.

Förfrågan om omtentamen, diskussion

Tim och Oskar har diskuterat om det är några
som vill ha omtentamen i en kurs som
material- och läkemedelsspecialiseringen läser
då omtentan var tidigare än vad som är
rimligt. Om SrBK lämnar en officiell
förfrågan så kan kursansvarige tänka sig att
lägga en extra omtenta i nästa omtentaperiod.
Det är i nuläget två stycken som svarat att de
tycker att det är problematisk att omtentan
ligger så tätt inpå. Oskar gissar att det är fler
som skulle vilja ha en ny tenta då det var
många som misslyckades med ordinarie
tentan.
Naturvetenskapliga fakulteten kanske även är
intresserade av att ha en omtenta.
Tim föreslår att vi ska undersöka vidare
genom att Oskar skickar en förfrågan om
intresse för att komma på omtentatillfället och
Tim hör med Nat-fak om där finns intresse.
Petter föreslår att vi tar en dialog med
kursansvarige för att undvika liknande
händelser i framtiden men att vi inte kräver en
omtenta.
I och med att det kommer ett nytt
tentamenstillfälle i augusti så bör det inte vara
ett problem och vi vill inte riskera studierådets
trovärdighet genom att kräva en omtenta som
det inte finns egentligt intresse för.
Vi kommer fram till att Tim kontaktar Daniel
Strand enlig Petters förslag och detta bifalles.

§15.

SMIL

Tim har bokat Gallien den 2:a mars kl. 17 för
att vi ska hålla SMIL
Balder och Elinore kan handla inför.
Oskar och Rickard kan hålla i SMIL:et.
Petter föreslår att vi kan ha ”gör din egen
pastasallad” någon gång i framtiden
Då vi inte har mycket planeringstid
bestämmer vi att vi har lite lättare mat/fika
Vi bestämmer även att vi tar ett SMIL den
31:a mars som Tim bokar
Tim kollar även upp om det finns ett kök att
tillgå, exempelvis Idéet
Vi bestämmer att vi har SMIL den 27:e april.
Vi bestämmer att vi har SMIL den 21:a maj.
Tim fixar så att de som ska hålla i SMIL får
tillträde till KM de relevanta dagarna.
När vi skickar ut information är det viktigt att
vi skriver vad vi kommer att servera

§16.

Rapport från medlemmar

Se bilaga 1.

§17.

Handlingsplan

Vi läser igenom handlingsplanen och
diskuterar de olika punkterna och vad vi gjort
och vad som kan göras bättre. På det stora
hela har de flesta börjat med sina uppgifter
men det finns mer att göra.

§18.

Övriga frågor

Tim informerar om att SrBK ska städa i
Gallien nästa vecka, info kommer i
Facebookgruppen. Ett förslag är att en person
om dagen håller i den dagen och sen tvättar
resten ur mikrovågsugnarna på fredagen. Vi
gör ett schema som Tim lägger upp på
Facebookgruppen.
Den som inte städar får tvätta alla
mikrovågsugnar nästa gång!
Det är problematiskt att folk åker på skidresor
under kursstarten på lp 3 då folk kanske inte
får läsa sina kurser om de inte kommer på
första föreläsningen. Detta bör kommuniceras
till studenterna.

Balder föreslår att alla skickar in sina rapporter
i tid och att Balder skickar ut kallelser i tid.
Oskar ska på möte med kemiska institutionen
men det finns inte många handlingar att tillgå.
Oskar återkommer med resultat från detta
möte.
§19.

Meddelanden

Tim säger åt oss att tagga jubileum, Oskar och
Petter är redan mest taggade av alla!
Tim är även taggad på endim-party
Det är UUU imorgon på kåren kl. 17:15
Alla är anmälda och det serveras mat
Petter meddelar att det är 82 dagar kvar till
jubileumsbalen

§20.

Nästa SrBK-protokollmöte

PM 3 blir den 13 april klockan 17:15 i MarieCurierummet.

§21.

OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 19:56

__________________________
Tim Djärf, ordförande

______________________________
Balder Werin, sekreterare

__________________________
Oskar Hansson, justerare

______________________________
Elinore Nilsson, justerare

Bilaga 1
Rapporter från medlemmar av SrBK till PM 2 2015-02-23.
Balder Werin
Jag har:
 Varit på CEQ-utbildning
 Fixat med foto-Smil(e)
Daniel Espinoza
Jag har varit på VMX och snackat med de övriga världsmästarna, där vi diskuterat vidare
internationalisering av sektionerna. Arbete med översättning av ksek.se fortlöper!
Elinor Nilsson
Har varit på CEQ-utbildningen och fixat med foto-smil(e) och letat folk till kursmöten i olika
kurser. - muntligt
Julia Lindqvist
Jag har sedan det senaste protokollmötet:
 Har haft möte med Oskar Hansson om vad vi vill åstadkomma med posten
Likabehandlingsombud i år, var vi vill lägga fokus och hur vi vill lägga upp vårt
samarbete.
 Varit på möte med studievägledarna och det nya k-phöset angående deras kravprofil för
phaddervalet senare i vår och även pratat lite med överphös Simon om mer kontakt
mellan phös och likabehandlingsombud, vilket han verkade positiv till.
 Pratat med InfU och studierådsordförande Tim om att fixa ett enkelt sätt för
sektionsmedlemmar att kontakta likabehandlingsombuden anonymt.
 Varit på möte med likabehandlingskollegiet på kåren, där vi diskuterade kommande event
(ett föredrag med Nour El-Refai om normer, en workshop samt en utbildning för
studerandeskyddsombud/likabehandlingsombud) och kollegiets arbetsplan.
 Varit i kontakt med V-sektionens tre nytillsatta likabehandlingsombud och planerat in ett
möte där vi ska bolla idéer om vad man kan genomföra i posten. Jag hoppas även på att
de kanske ska vilja ha lite samarbete framöver! Mötet kommer att äga rum fredagen före
PM.
Johannes Järvinen
Ophelia Thomasson
Har varit på CEQ-utbildning och fixat foto-smil(e). - muntligt
Oskar Hansson
Jag har varit på sammanträde i Utbildningsnämnd C. Där diskuterades bland annat den
framhastade nedläggningen av Fysiologin. Industriell Näringslära flyttar till den tionde områden
och kursen kan således inte ges längre, eftersom kompetensen lämnar KC. Två andra liknande

kurser ges på LTH, PLED undersöker möjligheten att få in dessa under programmet redan till
nästa läsår. Om in detta hinns med ska undantag ges. Vissa moment kommer fasas in i andra
kurser. Samtidigt görs Cellbiologin om så att den innefattar eukaryota celler, eftersom den blir
obligatorisk.
Vi pratade också om Master in Management (MiM). Det finns goda möjligheter på B och K, men
det kommer kosta att ha kvar studenter ett år till. Dessutom blir det problematiskt att erbjuda alla
kandidatexamen.
Som Likabehandlingsombud har jag varit på intro-möte med både Julia, kollegiet och Vsektionen. Vi har genom Julia jobbat med Phösets phadderrekrytering och planerar en aktivitet
gemensam med andra sektioner under våren.
Från Strategigruppen på Kåren kan jag rapportera att man på LTH just nu jobbar med en stor
omorganisation av GU. Arbetsgruppen ska vara klar i höst, och består av diverse tjänstemän på
olika nivåer samt två studenter.
Petter Starlander
Har varit på instutitionsmöte med kemiteknik med ett skifte av personal och kurser gör om. De
ska hålla en workshop om detta den 5:e maj och de vill veta om vi vill vara med om det. Det
gäller framförallt kemitekniker på processinriktningen. De följande kurserna är berörda:
Industriella separationer
Projektering
Projektlaborationer
Har även varit på HMS. Det är problem med kvicksilverutsläpp och ventilation i laboratorierna är
bristfällig. Dessutom påpekas att skåpen är till för ombyte och klädförvaring.
Rickard Allreke Wählhammar
Har varit med i diskussioner om cellbiologi och fysiologikurserna.
Har censurerat CEQ och fått kallelser till kursmöten och försökt hitta folk till alla, det är svårt att
hitta folk i trean.
Tim Djärf
Studierådsordförande har varit på styrelseutbildning, något som tog upp en hel del intressanta
punkter. Speciellt angående effektivisering av möten.
Studierådsordförande var också förbi SVL och pratade med Lena, programplanerare på B och K.
Dels angående evenemang med äldre studenter och alumni för att sprida information om
specialiseringar och dessutom nollningsrelaterade evenemang. Hon ställde sig positivt till båda
förslag.
Studierådsordförande har slutligen varit på SrX möte, där man diskuterade sätt att höja
svarsfrekvensen på CEQ, hur Gu-struktur ska jobba med kvalitetssäkrad utbildning och hur hela
LU struktur ska se ut, för att bibehålla bästa möjliga studienivå.
SVL vill under läsvecka ett träffa studierådsordförande för att diskutera deras uppgift och vilka
saker de arbetar med. Det finns kritik mot studievägledningen i dagsläget, men det finns ingen
”skyldig”.
Studierådsordförande skickade in till Orbitalen, något som han var nöjd med och gärna ser att det
fortsätter.

