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Styrelsen
Styrelsen har under våren haft styrelsemöten varje vecka, vartannat möte har varit på
lunchen och vartannat på kvällen följt av diskussionsmöten. I början av terminen skiphtades
styrelsen in av föregående styrelse, och de nya ledamöterna hade överlämning med sina
företrädare. Styrelsen har deltagit i en styrelseutbildning anordnad av kåren centralt. En
tävling där sektionen fått rösta fram ett förslag på en ny sektionsmaskot har anordnats.
Planering inför tillverkande av sektionens nya monument har dessutom påbörjats. Datum för
en sittning med K-styrelsen har bokats och en resa upp till Uppsala för stormöte med Wsektionerna på KTH och Uppsala är planerad nu till helgen (8-10). Styrelsen har varit med på
sexets temasläpp och valberedningens Walfläsk. Dessutom har ombyggnation av KC
diskuterats på styrelsemöten. Utveckling av sektionens kommande nya hemsida har
diskuterats med Webmastern samt att ideér samlats in från sektionens medlemmar.
Styrelsen har även anordnat ett extrainsatt Höstterminsmöte med förhoppningen att välja
en Infuchef. Styrelsehoodies har införskaffats.
I början av terminen var det som vanligt nollning, och då stod styrelsen på plats i Kårhuset
för att välkomna våra nya studenter. Styrelsen bjöd nollorna på onsdagen första veckan,
samt höll en station på PåWift och hade en genomgång om vad styrelsen gör. På
Nollelördagen anordnades det sillafrukost till nollorna, och styrelsen har spexat på flertalet
nollningsevent samt hejat på det turkosa laget under kårkamper och andra aktiviteter. Varje
vecka har styrelsen haft möten och skött sektionens dagliga verksamhet. Planering inför
stormöte med W-styrelserna från Uppsala och KTH har planerats här i Lund, första helgen i
december. Under detta möte utbyts idéer och erfarenheter för att utveckla våra respektive
sektioner samt eventuella samarbetsprojekt. Styrelsen har även varit på Skipthe och
planerat in funktionärstack den 9:e december. Dessutom har det skrivits propositioner och
planerats inför Höstterminsmötet, samt att de styrelseposter som skall väljas på mötet
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marknadsförts. Styrelsen har gemensamt med Kerub och K-sektionen kontaktat Husstyrelsen
och fått beskedet att en ombyggnation kan påbörjas någon gång. Möjligen i vår. Styrelsen är
också fortsatt lovad att alltid ha tillgång till en sektionslokal.
Ordförande
Kicki Lissborg har lett styrelsemöten varje vecka samt deltagit i Ordförandekollegiets möten
varannan vecka. På OK möten har det varit möjligt att diskutera och jämföra de olika
sektionernas arbete samt att skapa samarbeten utöver sektionernas gränser. Dessutom har
Kicki suttit med i husstyrelsemöten och diskuterat ombyggnationsplanerna för Kemicentrum,
och på vilket sätt de kommer att påverka Ekosystemtekniksektionen. I början
av året har det gått mycket tid åt till att etablera kontakt med andra sektionsordförande,
programledningen, husstyrelsen samt ordföranden W-sektionerna i Uppsala och på KTH.
Under hösten har Kicki hållit i styrelsemöten en gång i veckan där allt möjligt
sektionsrelaterat har diskuterats, samt sammankallat till möten för att gå igenom
propositioner och diskutera sektionens budget. Kicki har även varit på möten med Kårens
Ordförande Kollegie (OK) varannan vecka. Inom OK har alla sektioners ordförande haft
möjligheten att stötta varandra och diskutera gemensamma ställningstaganden och visioner
kring studentverksamheterna. Något som tagits upp är till exempel införande av en
gemensam värdegrund på Kåren. Under nollningen har OK varit del av domarkollegiet och
bland annat dömt Draggningen och Regattan, samt sett till att synas på campus i vackra feoutfits.
Kicki Lissborg, Ordförande 2016
Sekreterare
Sekreteraren har under våren ordnat med kallelser, dagordningar, protokoll, mailalias och
arkivering för styrelsens kontinuerliga arbete. För sektionen har hon lagt ut dokument på
hemsidan och samlat ihop sekreterarens dokument från föregående år åt revisorerna.
Inför det extrainsatta höstterminsmötet samt det ordinarie vårterminsmötet har hon skött
kallelser och mötesdokument. Hon har också samarbetat med valberedningen i samband
med vårterminsmötet och haft ett möte som diskuterade det framtida samarbetet mellan
styrelsen och valberedningen.
Malin Bruce, Sekreterare 160101-160630
Sekreteraren har sedan hon gick på i juli ägnat sig en hel del åt nollning, skrivande av
protokoll och fixande av diverse listor. Hon har också försökt få styrelsen känt som ”spexstyret-16”, tyvärr med ett tveksamt resultat. Dessutom har hon lärt sig mer om servrar då
Teknolog Kårens servrar tyvärr bestämde sig för att haverera efter att hon uppdaterat
maillistorna för året. Hon har även återställt alla maillistor vilket visade sig vara lite jobbigt.
Sekreteraren har också deltagit i styrelsearbetet och bland annat tjatat på Husstyrelsen om
besked gällande flytt av vår sektionslokal. Hon har även gått på roliga och givande VOK (Vice
Ordförande Kollegie) möten. Framförallt har hon haft roligt tillsammans med styrelsen!
Ylva Selander, Sekreterare 160701- 161231
Kassör
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Elin Henriksson har i egenskap av kassör skött sektionens ekonomi genom att göra
överföringar för utlägg, betala fakturor, överse inbetalningar, hantera kontanter och bokföra
allt detta. Elin har arbetat nära penningmästaren, Manfred Schmidt, och phøsets
kassaansvariga, Frida Kronquist. Elin har tagit del av revisorernas arbete (Erik Sönegård och
Viktor Sturegård) för att överföra erfarenheter och lärdomar från förra året.
Elin har infört iZettle på sektionen vilket gör det möjligt att ta betalt med kort.
Elin har beställt styrelsetröjor och overaller. Elin har representerat sektionen i
pengakollegiet. Hittills i år har kollegiet haft två möten sammankallade av
generalsekreteraren Jakob Karlsson.
Elin har haft flera möten med sektionens kontaktperson Erik Adell på Folkuniversitetet och
sett till så att de flesta av styrelsemedlemmarna, samt balkommittén, skapat studiecirklar för
sina utskott. Detta har resulterat i att sektionens beräknade inkomst för studiecirklar höjts
från 6 000 kr till 60 000 kr per år. Det återstår dock att se om det här är vad vi faktiskt får eller
om prognosen är för bra för att vara sann.
Elin har blivit vald till firmatecknare för sektionen och ändrat användare och behörigheter i
sektionens internetbank, samt beställt nya Master Cards till sig själv och penningmästaren.
Elin har utöver detta varit delaktig i styrelsens övriga arbete och varit med och fattat de beslut
som tagits där.
Elin Henriksson har i egenskap av kassör skött sektionens ekonomi och vardagliga arbete genom att
göra överföringar för utlägg, betala fakturor, överse inbetalningar, hantera kontanter och bokföra allt
detta. Som firmatecknare har hon deklarerat, signerat ansökningar om alkoholtillstånd, skött
kontakten med vår företagsbank etc.
Hon har också jobbat med nuvarande och nästkommande års budgetar. Elin har under året infört
iZettle på sektionen vilket är en tjänst som gör det möjligt att ta betalt med kort. Elin har bistått
diverse försäljning på sektionen genom att tillhandahålla kontantkassa och/eller iZettle. Även swish
har varit ett alternativ. Själv har hon sålt ouveraller, tygmärken och tröjor. Elin har samarbetat med
penningmästaren, Manfred Schmidt, och phøsets kassaansvariga, Frida Kronquist. Elin Henriksson har
i egenskap av kassör skött sektionens ekonomi och vardagliga arbete genom att göra överföringar för
utlägg, betala fakturor, överse inbetalningar, hantera kontanter och bokföra allt detta. Som
firmatecknare har hon deklarerat, signerat ansökningar om alkoholtillstånd, skött kontakten med vår
företagsbank etc.

Elin Henriksson, Kassör 2016
Studierådsordförande
Sedan HT mötet har studierådsordförande och studierådet framförallt jobbat med frågor
som rör studiebevakning. Kursrepresentanterna har genomfört operativa utvärderingar
(även kallat mittkursutvärderingar), gått på CEQ möten och skrivit möteskommentarer till
slutrapporten. Detta har även gjorts för kurserna i LP2 och görs snart för LP3.
Studierådet har även arbetat aktivt med klagomål som inkommit rörande både kursplaner,
föreläsare och situationer som uppstått och ha de allra flesta gånger lyckats lösa problemen
smidigt. Under hösten har studierådet generellt haft extra mycket kontakt med
programledningen och tillsammans bedrivit ett stort arbete med att se över upplägget på
framförallt de två första åren av grundblocket. Förslag som bl a syftar till att jämna ut
arbetsbelastningen, tidigarelägga matematiken och införa mer matlab i kurserna filas på än
idag och hoppas kunna genomföras till läsåret 17/18. Under denna period anordnade
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studierådet en diskussionslunch där vi ville förankra denna idé hos studenterna och ta med
oss deras åsikter till programledningen. En liten arbetsgrupp inom SRW har lagt mer fokus på
bearbetningen av specialiseringsutvärderingen som genomfördes i slutet på VT16. De har,
med stöd i rapporten och genom diskussion med föreläsare, kursansvariga och
programledningen, jobbat fram ett förslag speciellt rörande en önskad teknifiering av
energispecialiseringen. En arbetsgrupp på LTH har tillsatts för att se över den nya
läsårsindelningen och en av studentrepresentanterna är en från studierådet.
Studierådsordförande har varit på en studeranderepresentantutbildning och gått möten
med sUNC. sUNC består av studeranderepresentanter som inför varje
utbildningsnämndsmöte och/eller institutionsstyrelsemöte har ett förberedningsmöte för att
diskutera dagordningen och aktuella handlingar.
Hon har även varit på en informationsföreläsning om hur den nya
grundutbildningsorganisationen kommer ser ut i vår. Efter jullovet har SRW anordnat en
bokbytardag och försökt hålla en CEQ-kväll tillsammans med personer från LTH kansli.
Eventet hade väldigt lågt intresse och ställdes därför tyvärr in. Vidare har SRW varit på kickoff för Speak Up Days, genomfört Speak Up Days och varit med på historiens första Stora
Studiekväll (intersektionell studiekväll) som SRX och kåren anordnar. Studierådet haft ett
nomineringsevent och delat ut det pedagogiska priset till föreläsare Håkan Hallberg och
övningsledare Oskar Rydholm. Utskottet arbetar även med att uppdatera sin flik på
hemsidan för att göra det lättare för studenter att hitta den hjälp de behöver. Studierådet
har under våren haft ett fåtal studiekvällar, bl a med tema Vasaloppet och Påsk. SRW har
även anordnat bokbytardagar och deltagit i ett walfläsk. Studierådsordförande har utöver
det varit på programledningsmöte där kursplaner och utbildningsplaner har klubbats igenom
inför kommande läsår. Hon har skrivit studenternas del i ekosystemteknikprogrammets
läsårsrapport för år 2014/15. Tillsammans med studierådet har studierådsordförande sökt
efter studeranderepresentanter i de olika instanserna för mandatperioden VT- och HT16.
Emma Bergman, 160101-160630
Studierådsordförande har sedan vårterminsmötet levt ett fullspäckat liv. Där under våren så
höll förra Studierådsordförande några studiekwällar. Ett tack anordnades för
programledningen som avgick i våras och man välkomnade de nya. Man gav ut stipendier till
två funktionärer från W2. Höstterminen började med att hälsa de nya studenterna
välkomna. Sedan var de ett par veckor fyllda med nolleevenemang där Studierådsordförande
bl. a. anordnade sillafrukosten tillsammans med kassören, Elin, lekte på Sankt Hans och en
hel del spex. Samtidigt hölls CEQ-möten för LP4, som var väldigt givande och de behov till
förbättring som fanns är då förhoppningsvis åtgärdade. Studierådsordförande har
tillsammans med två andra Studierådsordförande och Kåren anordnat Den Stora
Pluggbrunchen. Hon har tillsammans med sitt utskott även bjudit på studiekwällar,
lunchföreläsning och workshops i Excel. Har även två workshops i Matlab på gång.
Studierådsordföranden anordnar ett evenemang imorgon (9/11-16) för att promota CEQ och
ge studenter möjlighet att nominera föreläsare till Lunds studenters pedagogiska pris. Har
även jobbat med de behov till förbättringar som framkom ur mittkursutvärderingarna och de
problem som uppstod kring tentorna som gjordes för två veckor sen. Har dessutom jobbat
med att försöka göra det lättare för de kursombud som sektionen har. Var på en föreläsning
om hur man använder rättighetslistan. Studierådsordförande har varit på väldigt många
möten under hösten, förutom CEQ-mötena så ett antal med SRX och veckovis med både
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styrelsen och studierådet samt en del andra möten med föreläsare och programledningen.
Nyligen så togs en facebooksida för Studierådet på Eko fram där man lätt kan bland annat
hålla koll på vad som studierådet erbjuder. Har även hållit kontakten med vice-Jämo,
skyddsombudet och världsmästarna. LP1 har precis tagit slut så nu kommer hösten fortsätta
med CEQ utvärderingar och möten. Det också planerat för studiekvällar, workshops, en
awesome kick-off och kanske en och annan överraskning.
Linnéa Sjöström, 160701- 161231
Arbetslivskontakt
Efter höstterminsmötet har Lina tillsammans med resten av AKG arbetat mycket med
företags- och organisationskontakt. Ett flertal kontrakt har skrivits och mycket har planerats
inför W-dagen. Bland annat har broschyren och affischen för W-dagen utformats, tryckts och
distribuerats. I samband med detta har AKG sökt sponsorer och haft kontakt med de
medverkande samt med utskotten som skulle hjälpa till under W-dagen. Lina har fixat med
schemaläggningen för dagen och löst problemen som fanns där.
Lina och AKG har hållit i W-dagen med allt vad det innebär. Förarbete som planering och
mattläggning för att göra A-foajén mässvänlig har gjorts och dagen har genomförts helt
katastroffritt. Under W-dagen anordnade AKG förutom mässan även lunchföredrag med Veg
Tech samt intervjuer med Sweco. Utöver W-dagen har AKG hållit i två lunchföredrag med ÅF
respektive Ramböll och har planerat och planerar för närvarande inför framtida event. Ett
preliminärt datum för nästa års W-dag har bokats in. Lina har även deltagit i arbetet och
aktiviteterna med styrelsen och haft kontakt med industrikontaktskollegiet på kåren.
Lina Ekstedt, 160101-160630
Adam Turesson rapporterade från AKG-utskottet. Adam är representant för AKG och
berättar att han inofficiellt kallar sig AK, då en sådan saknas och han satt kvar i utskottet sen
förra året. Andreas Larsson och Adam har värvat nollor till utskottet och de är just nu 11 st
inoficiella medlemmar. Adam har ringt runt till ca 30 företag i nuläget och planerar för fullt
inför W-dagen. AKGutskottet har infört att det finns möjlighet för företagen att vara
huvudsponsor. De har valt ut de 100 företag i Sverige som har bäst miljöprofil, samt som har
mer resurser än de företag de tidigare har ringt till. Sluttiden för företag att anmäla sig är en
månad innan W-dagen.
Arbetslivskontaktsgruppen genom Adam Turesson, 160701- 161231
Jämlikhetsombud
När Jämlikhetsombudet tillträdde posten vid årskiftet så anordnade och höll densamma i
funktionärsutbildningen för alla sektionens funktionärer tillsammans med det avgående
Jämlikhetsombudet och Jämlikhetsutskottet. Sedan dess har Jämlikhetsombudet löpande
deltagit i möten med Likabehandlingskollegiet, där de olika sektioneras
likabehandlingsombud och jämlikhetsombud har diskuterat frågor rörande nollningen,
kårens policy för likabehandling, kårens psykosociala enkät m.m. Jämlikhetsombudet har
även varit aktiv i organiseringen av en tävling med syfte att finna en ny maskot åt sektionen i
enlighet med den motion som sektionen röstade igenom under höstterminsmötet 2015. En
workshop för att ta fram förslag till nämnda tävling anordnades och tävlingen genomfördes
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genom en omröstning där sektionens medlemmar fick rösta på de förslag som skickats in
digitalt. I samarbete med Jämlikhetsutskottet, där Jämlikhetsombudet även lett
utskottsarbetet, sammanställdes information angående hur företagen som deltog under Wdagen arbetar med diverse jämlikhetsfrågor. Denna information delades med
sektionsmedlemmarna under W-dagen. Under internationella kvinnodagen anordnade
Jämlikhetsutskottet också en presentation och filmvisning med temat “kvinnor i media”. En
kick-off har anordnats för Jämlikhetsutskottet och utskottet har, förutom kontinuerliga
möten, haft ett möte där idéer för utskottets kommande arbete och projekt behandlats.
Jämlikhetsombudet har även varit aktiv i organiseringen av en tävling med syfte att finna en
ny maskot åt sektionen i enlighet med den motion som sektionen röstade igenom under
höstterminsmötet 2015. En workshop för att ta fram förslag till nämnda tävling anordnades
och tävlingen genomfördes genom en omröstning där sektionens medlemmar fick rösta på
de förslag som skickats in digitalt. I samarbete med Jämlikhetsutskottet, där
Jämlikhetsombudet även lett utskottsarbetet under verksamhetsåret har vi utfört
utskottsutvärderingar för de utskott som valdes under höstterminsmötet med syfte att
förbättra utskottsarbetet och har även assisterat Phøset under sektionens egen
phadderutbildning. Under höstterminen har Jämlikhetsutskottet anordnat två
lunchföredrag; ett med Tomas Brage som handlade om genus inom naturvetenskap och
teknik och ett med Gabriella Nilsson som handlade om hur våldtäkt presenteras i media
utifrån ett genus- & kulturperspektiv. Jämlikhetsutskottet höll dessutom i en station under
på Wift. Jämlikhetsutskottet har också sedan i april anordnat diverse diskussionsluncher med
frågor fokuserade på olika aspekter kring jämställdhet, jämlikhet, etik & moral. Innan
verksamhetsåret når sitt slut kommer Jämlikhetsutskottet även att organisera
utskottsutvärderingar för de utskott som valdes under vårterminsmötet och planera inför
sektionens funktionärsutbildning i början på nästa verksamhetsår.
Christoffer Orinus, Jämliketsombud 2016
Informationsutskottet
Informationsutskottet har under hösten 2016 släppt ett ekolod och haft en release för detta.
I frånvaro av utskottsordförande har aktiviteten i övrigt varit låg och ansvaret för
wekobrevet har fallit på övriga styrelsen. Utskottet har trots det samarbetat väl och bland
annat gått på nationspub tillsammans (mer om det i ekolodet från ht16).
Informationsutskottet, 2016
Sexmästare
Sedan sexmästaren blev vald vid HT15 har mycket hänt. Sexmästerister har intervjuats och
valts fram efter konstens alla regler. Efter några möten och en mindre kickoff, blev det dags
att som sexmästeri organisera all mat under w-dagen. Med bravur levererades brunch, lunch
och pub. Utskottet fortsatte med sina uppdrag och hjälpte LSE (Lund Sustainable Engineers)
att arrangera en mycket lyckad (och vegansk) etikpub. Detta räckte dock inte för att
imponera på sex 15 som utsatte hela sexmästeriet för ett skiphte, där sex 16 fick visa sig
värdiga. Nästa event som hölls var självaste sexmästeriets temasläpp. Det mynnade ut i en
väldigt lyckad sittning i mattehuset med gäster från hela LTH. Sexets tema blev
experimentellt och därav blev namnet Sexperiment. Sex 16 har också hjälpt sektionen
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genom att laga bulgursallad till en lunchföreläsning fixad av AKG. Slutligen har w-sex också
deltagit i ett samarbete mellan sex sexmästerier och arrangerat slasquen ”We Don’t
F***ING Know”. Nästan samtliga i sex 16 har också valt att offra några kvällar av sitt liv för
att gå lämpliga alkoholutbildningar. Utöver detta har sexmästaren deltagit i kårens
Sexkollegiemöten, varit med på kollegieskiphte samt avlagt kunskapsprov i alkohollagen.
Däremellan har han även varit en god student, men det är inte det han kommer minnas när
han tänker tillbaks på denna tiden.
Sedan senaste orienteringen i april har Sexmästaren gått på helfart. Sexmästaren och Sexet
har bl.a. arrangerat en sittning för Ingenjörer Utan Gränser, gjort en temasläppssittning för
Phøset, haft en förrådstömningsfest med Sexet, varit med på en pubrunda, hållit en
underWattEn-sittning med E och arrangerat en ET-slasque i juni. Sen kom nollningen då
Sexet och Sexmästaren bl. a:
Presenterade sig för nollorna och grillade hamburgare på St. Hans, arrangerade en sittning
för att få en publik till Phøset när de var strippsugna, klämde in en Tour de Sex där Sexet för
en gångs skull fick börja dricka innan kl 4, arrangerade en baKWend sittning med K-sex,
samarbetade med D & ING och skapade WEDdING-sittningen, fixade lite kvällsmat till
Wåtmarksvisningen och avslutade nollningen med att arrangera en festlig MASKerad. Då
fortsatte eventen rulla in med en halvlyckad Oktoberfest tillsammans med alumniföreningen
och slutligen i lördags, en sittning för W06 som kom hit och firade 10 års-jubileum och när
Sexet ändå var i ett kök så passade vi på att laga maten till HT-mötet.
Utöver detta har Sexmästaren också varit med på otaliga styrelsemöten där han fört Sexets
talan såväl som påverkat styrelsens beslut i den riktning han tror på. Han har också gått på
många Sexkollegiemöten för att koordinera sig med de andra sexmästarna. Där har många
givande kontakter knutits och ett härligt samarbete utvecklats. Sexmästaren har också gått
på en utbildning i hur man använder Kårens lokaler och liknande. Sedan i september har han
också tagit upp en strid mot en faktura för väktaruttryckningar. Med mycket hjälp från My
Reimer, Pedell i TeknologKåren, ser det nu hoppfullt ut. Sexmästaren har också varit och
köpt en (minst sagt) vintage kyl som nu står och brummar i Wåtmarken. Kylen (som också
kallas “sexig kyl” eller “Sektionens bästa investering”) har löpande under hösten försett
Sexmästaren med blodsockerhöjande medel när föreläsningar och dagar varit långa (och
använts av Sexet).
Magnus Lindén, Sexmästare 2016
PR-chef
Sedan förra orienteringen har Kajsa Jakobsson fortsatt arbetet som PR-chef. Under
december har hon hållit i julkalendervisningen tillsammans med Aktiwearna. Samtidigt
jobbade PR-chefen även med att registrera medlemmar för föreningen unga forskare för att
under julen sammanställa det tillsammans med resterande ansökning för bidrag från dem.
På stormötet i höstas, som hålls tillsammans med W-styrelserna ifrån KTH och Uppsala,
valdes Kajsa som ansvarig kontaktperson för kommande stormöte. Detta har PR-chefen
ansvarat för och då planerat resan från Lunds sida. Under vintern planerade PR-chefen en
kick-off tillsammans med sitt utskott som blev av i form av lunch och bowling. När sedan
vårterminen drog igång började PR-utskottets arbete med att kontakta gymnasieskolor för
att kunna besöka dem och berätta om Ekosystemteknik innan ansökningstiden för högskolor
skulle vara över. Detta genomfördes under sista veckan i mars och första veckan i april då 4
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skolor i Malmö-Lund området besöktes. Under våren har PR-utskottet även jobbat med
’skugga en student’ då en student har varit på besök men även för att utveckla detta inför
kommande år. Sist men inte minst så har PR-utskottet jobbat med flickor på teknis från
sektionens sida då de som är sektionsansvariga sitter med i PR-utskottet. Utöver PRuskottets arbete har även Kajsa deltagit i styrelsens ordinära och extraordinära arbete.
Kajsa Jacobsson, PR-chef 160101-160630
Hon drog igång mitt arbete som PR-Chef i juli, med att samla och ordna dokument som är
bra hjälp inom Bostadsakuten. Under nollningen har jag varit och planerat samt deltagit i
diverse aktiviteter i egenskap av styrelsemedlem, bland annat Sillafrukosten, På Wift och
diverse gyckel på olika sittningar. Jag promotade även PR-utskottet mycket för ettorna, vilket
resulterade i hela sex nya utskottsmedlemmar. Med Utskottet har jag haft kick-off, många
trevliga möten och planerat inför framtiden och framförallt våren då PR-utskottet gör som
mest. Utskottet har också dragit igång ett nytt Instagram-konto med syfte att representera
hela vår glada sektion på ett lättillgängligt och kul sätt. Jag har också rotat i Arkiwet och med
utskottet kommit fram till att vi ska uppdatera våra marknadsföringsattiraljer, det vill säga
broschyrer, roll-up och pennor. Med styrelsen har jag deltagit i det fortlöpande ordinarie
arbetet med allt vad det innebär: möten, protokolljustering, budgetgenomgångar, och
upptäckning av de vakanta posterna Informationschef och AK. Jag har löpande kontakt med
Förbundet Unga Forskare, som ger sektionen bidrag för vår verksamhet. Snart kommer
medlemsregistrering ut för nästa år, se till att skriva upp er! Dessutom är jag mitt uppe i
planeringen inför det så kallade stormötet, då styrelserna från våra Systersektioner på KTH
och i Uppsala kommer ner och hälsar på oss här i Lund. Framförallt har jag haft det väldigt
kul hittills, och ser framemot mer!
Norea Cardell, PR-chef 160701- 161231
Öwerphøs
Under det senaste halvåret har øwerphøset tillsammans med phøset bestämt kommande
nollningens tema. Varje phøs har blivit tilldelad ett ansvarsområde för att göra arbetet mer
effektivt. Christian har varit på regelbundna möten med ÖPK, phøset, styrelsen och SVL.
Christian har haft ett möte med Anna, förra årets öwerphös, där hon förklarade lite vad som
krävs, kommer hända och vad som borde undvikas. Han har varit borta på en planeringshelg
med alla andra øverphøs där de under tre dagars tid planerade och gick igenom stora
punkter som rörde nollningen. Bland annat gick han igenom alla sektionernas nollningar för
att skapa en förståelse om hur de olika sektionerna fungerar. Han har även varit på
ytterligare en planeringshelg tillsammans med alla phøs på LTH. Där de gick igenom olika
scenarion och problemhantering. Han har varit på många olika utbildningar t ex
ledarkunskap, problemhantering, likabehandling, alkoholkunskap mm. Phöset har haft
möten med SVL om hur första veckan på nollningen ska se ut, de har även diskuterat vad
som är otillåtet i deras outfit och hur man kan dela ut information till nollorna. Phöset har
satt ihop ett preliminärt nollningsschema och planerat in två intersektionella sittningar.
Phöset har haft en phadderinfopresentation där alla nyfikna kunde komma och lyssna och
ställa frågor. Efter det öppnades phadderansökan. Alla i phöset har varit med och intervjuat
phaddrar som sedan blivit tilldelad ett ansvar och grupper. I ÖPK har Christian varit med och

Ekosystemtekniksektionen inom TLTH
Verksamhetsberättelse
2016
skapat två nya kårevent som kommer involvera alla sektionerna under nollningen. Han har
även tillsammans med de andra i phöset haft möte med V-sektionens phös för att lösa ett
problem som uppstod. Christian har haft möte med K-seks överphös och sexmästare för att
diskutera och lösa ytterligare problem. Phöset har planerat hur årets nollefilm kommer bli
och även haft möten om hur outfiten ska se ut. Christian har varit med på ett möte med alla
ordförande där det diskuterades nollningen ur de olikas synpunkter och hur
nollningskontraktet eventuellt kan skrivas om så att alla blir nöjda. Phöset har planerat hur
de vill presentera sig på temasläppet och lämnat önskemål till sexet om hur sittningen kan
ske. Öwerphöset har tillsammans med kassören kollat upp hur många ouvar som borde
beställas, vilken färg de ska ha och sedan meddelat detta till inköpsansvarig. Phöset har tagit
flera turer i stan och pratat med marknadsansvariga på olika företag för att finna sponsorer
till nollningen. Phöset har haft en planerings helg där de diskuterade några stora punkter.
Utöver detta så har öwerphöset också varit med i styrelsearbetet.
Christian Rissler, øwerphøs 2016
Källarmästare
Manfred har sedan senaste mötet tagit över ansvaret för att dela ut access, pratat med Msektionens verkstadsfolk om W-sektionens nya monument och underhållit Wåtmarken.
Manfred har hållit i ett möte med ordförande, källarmästare samt sexmästare på W och K
om ombyggnationen. Manfred har även representerat W-sektionen i kårens
Aktivitetsutskott (AktU) och ordnat så att W-sektionen numera har ett webbaserat
röstsystem.
Manfred Schmidt, Källarmästare 160101-160630
Källarmästare (KM) har sedan juli ansvarat för Wåtmarken. Detta har inneburit
införskaffning av nytt material till sektionen (pumptermosar, vattenkokare, färg, etc.). KM
har också försökt röja lite bland allt överflödigt material som med tiden har byggts upp i
Wåtmarken. KM har satt upp diverse iordningshållande lappar (städschema, “stäng salto
dörrar”, etc.) och skrivit riktlinjer för sektionens material som håller på att implementeras.
KM har även gått igenom all sektionens färg i förrådet (81 burkar och en matlåda från
Hilbert) och infört ett hightech sorteringssystem (i excel). Till sist lyckade KM också få
kontroll på accesser på KC. Som utskottsordförande i Pogrammästeriet har KM kallat till ett
möte och fixat en kickoff med en mycket generös budget på 187 kr per person. Framöver
planeras en till träff som går under namnet “kurragömma-på-KC-med-tårta”. KM har suttit
med på AktU-möten på Kåren tillsammans med andra sektioners källarmästare och liknande.
Därifrån anordnades en paintball turnering med 190 deltagare varav inga gick på W. KM har
hjälpt kassören lite vid försäljning av märken under nollningen. KM har suttit med på
styrelsemöten och övat spex och spexat med resten av styrelsen. KM har suttit med på
husstyrelsemöten där info berörande KC kommer upp, bland annat om vår eventuella
lokalflytt. Det ser ljust ut för en flytt, kanske före sommaren. Det var även därifrån som
brandövningen tidigt en morgon i fluffveckan anordnades med sådär-bra resultat. KM har
skickat ut en del wekobrev i avsaknad av en Infochef. KM är tillsvidare ansvarig.
Simon Probert, Källarmästare 160701- 161231
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