Verksamhetsberättelse 2017
Sektionen för Ekosystemteknik
inom Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Innehållsförteckning
SEKTIONEN FÖR EKOSYSTEMTEKNIK ................................................................................................ 3
STYRELSEN VT17 ....................................................................................................................................3
STYRELSEN HT17 ....................................................................................................................................3
STYRELSEN ...................................................................................................................................... 4
STADGAÄNDRINGAR ....................................................................................................................... 6
STUDIERÅDETS ANSVARSBESKRIVNING .........................................................................................................6
REGLEMENTESÄNDRINGAR ............................................................................................................. 6
MILJÖOMBUD .........................................................................................................................................6
PR-CHEFENS BENÄMNING.........................................................................................................................6
SEKRETERARENS ÅLIGGANDEN....................................................................................................................6
STYRELSENS KALLELSE ...............................................................................................................................6
STUDIERÅDETS STIPENDIUM ......................................................................................................................6
ÅLDERSRESTRIKTIONER .............................................................................................................................6
VALBEREDNINGENS UPPGIFT ......................................................................................................................6
VALFÖRFARANDE .....................................................................................................................................6
POINT OF NO RETURN ..............................................................................................................................6
INFÖRANDE AV POSTSTATISTIK ...................................................................................................................6
ÄNDRINGAR I POLICYS OCH RIKTLINJER ........................................................................................... 7
RIKTLINJE OCH KONTRAKT FÖR ANVÄNDANDET AV NY HÖGTALARE ....................................................................7
EKONOMI ........................................................................................................................................ 8
RESULTAT ..............................................................................................................................................8
FONDER OCH AVSÄTTNINGAR.....................................................................................................................8
BUDGET 2018 ........................................................................................................................................8
SEKRETERARE OCH VICE ORDFÖRANDE ........................................................................................... 9
KASSÖR ......................................................................................................................................... 10
UTSKOTT ....................................................................................................................................... 11
ARBETSLIVSKONTAKTGRUPPEN .................................................................................................................11
EKONOMIUTSKOTTET .............................................................................................................................12
INFORMATIONSUTSKOTTET ......................................................................................................................13
JÄMLIKHETSUTSKOTTET ..........................................................................................................................14
MEDALJUTSKOTTET ................................................................................................................................15
PHØSET ...............................................................................................................................................16
PROGRAMMÄSTERIET .............................................................................................................................18
Källarmästare ...............................................................................................................................18
Aktiwerare ....................................................................................................................................18
Fanbärare .....................................................................................................................................18
Karnevalsgeneraler .......................................................................................................................19
Sångarstridsöverstar.....................................................................................................................19
Tandemgeneraler .........................................................................................................................19
W-Café ..........................................................................................................................................19
W-sport .........................................................................................................................................19
PR-UTSKOTTET .....................................................................................................................................21
SEXMÄSTERIET ......................................................................................................................................22
STUDIERÅDET........................................................................................................................................23
VALBEREDNINGEN .................................................................................................................................25

Sektionen för Ekosystemteknik
Ekosystemtekinksektionen är ett verkställande organ under studentkåren TLTH och startades 2001.
Föreningen har cirka 300 medlemmar varav ungefär 70 medlemmar är aktiva i utskott och grupper
som driver sektionens arbete. Samtliga medlemmar studerar på programmet Ekosystemteknik vid
Lunds Tekniska Högskola (LTH) eller på masterprogrammen Water Resources, Environmental Sciences,
Policy and Management och Environmental Management and Policy.
Föreningens huvudsakliga syfte är att utföra utbildningsbevakning på sektionen men arbetet
involverar även andra studentdrivna arrangemang och aktiviteter med avsikt att främja gemenskapen
mellan medlemmarna.
Detta dokument redovisar verksamhetsårets ekonomiska omfattning, sektionens aktiva arbete som
bedrivits av och för medlemmarna och de förändringar i styrdokument som skett under året.
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Styrelsen
Styrelsen har under 2017 fått ta del av ett härligt verksamhetsår. Vid årets början fick W-styrelsen
tillsammans med de andra sektionernas styrelser och de fria föreningarna ta del av en utbildning
anordnad av Teknologkåren. På utbildningen behandlades bland annat vikten av mångfald, främjandet
av detta och hur effektivt styrelsearbete kan bedrivas.
Tack vare W-sektionens fantastiska engagemang och höga deltagande i Fullmäktigevalet 2016 fick
sektionen äran att välja motiv till höstterminens Mecenatkort. Detta val gjordes genom att
sektionsmedlemmarna själva fick skicka in förslag på motiv de fann passande. Därefter hölls en
omröstning och den slutgiltiga vinnaren valdes ut av styrelsen från de fem bidrag som fått flest röster.
Som ytterligare belöning för det högsta procentuella valdeltagandet i Fullmäktigevalet blev sektionen
dessutom bjuden på tårta av Teknologkåren.
Under vårterminen hölls flera möten med husstyrelsen såväl som med K-styrelsen för att diskutera
den slutgiltiga utformningen av de nya studentlokalerna. K-styrelsen och W-styrelsen förmedlade sin
önskan om separata lokaler snarare än en stor, gemensam lokal, vilket blev den slutgiltiga lösningen.
Trots fysiska barriärer såsom framtida väggar bibehöll dock W-styrelsen sin goda relation med Kstyrelsen även detta år och fick tillfälle att förbättra den ytterligare via de gemensamma
umgängeskvällarna som anordnades en gång på våren och en gång på hösten.
I samband med W-sektionens jubileum år 2016 fick sektionen pengar till ett nytt monument i present
av Teknologkåren. Det vinnande förslaget i den monumenttävling som utsetts under 2016
förtydligades med hjälp av ritningar med exakta mått. Detta projekt avslutades inte under 2017 utan
väntar på att bli slutfört under 2018.
I april fick styrelsen åka till Stockholm och träffa W-sektionerna från Kungliga Tekniska Högskolan och
Uppsala Universitet/Sveriges Lantbruksuniversitet. Under mötet beslutades det att den gemensamma
hemsida som skapats några år tidigare skulle läggas ner då den på senare tid varit outnyttjad. Däremot
kunde det konstateras att samtliga mötesdeltagare kunde känna sig inspirerade av att ha fått utbyta
erfarenheter och tankar och att samarbetet även fortsättningsvis kommer att vara gynnsamt för
samtliga tre sektioner.
Efter en flera veckor lång omtentaperiod hölls vårterminens sektionsmöte och styrelsen kunde glädjas
extra åt att en Informationschef hade valts. Under sektionsmötet kom engagerade från
Sektionsgrodan, som startades av Lund Sustainable Engineers och informerade om deras verksamhet.
Detta initiativ, liknande Nationsgrodan, skapades för att öka miljömedvetenheten hos sektionerna och
skulle vara ett sätt att i framtiden kunna miljömärka en sektion. Detta tyckte styrelsen verkade
intressant, men detta arbete satte igång först under den senare delen av hösten.
I maj tackade styrelsen sina fantastiska funktionärer, vilket gjordes med en utflyktsdag till stranden i
Lomma med några stopp längs vägen för lekar och förfriskningar. Väl framme bjöds det förutom
möjlighet till bad även på mat och glass, vilket verkade vara ett lyckat koncept.
Under sommaren påbörjades arbetet med att rusta upp hemsidan. För att detta skulle ske tog styrelsen
hjälp av en kunnig utomstående från F-sektionen som hjälpte till med både design, funktion och att
flytta hemsidan till ett webbhotell med förhoppningen om att detta skulle säkerställa att den
fortsättningsvis skulle fungera och inte ligga nere som den gjort under delar av både våren och
sommaren. Detta var bara början på hemsidans utvecklande med visionen om att den i framtiden både
ska vara användbar för medlemmar, nyantagna till Ekosystemteknik och potentiella arbetsgivare.
Ett annat pågående projekt under sommaren var att se över hanteringen av medlemslistor till Unga
Forskare (tidigare Förbundet Unga Forskare) eftersom det under deras årsrevision uppdagades att

sättet som medlemmarnas information tidigare förmedlats inte längre skulle vara tillräckligt. Detta
kommer troligen att vara ett fortsatt projekt inför de nästkommande åren, särskilt med tanke på den
nya datalagstiftningen GDPR.
När höstterminen drog igång efter sommaruppehållet fick styrelsen inleda sin insats i nollningen med
att hälsa de nya Ekostudenterna välkomna i Kårhuset under deras första dag. Styrelsen fick chansen
att medverka och synas vid ett flertal andra tillfällen under nollningen: en presentation på en lunch
där de nya studenterna också fick chansen att prova ut Teknologmössor, vid lekstationer på tidiga
nollningsevent, under den traditionsenliga Sillafrukosten som styrelsen bjöd på under Nollelördagen
och inte minst via de de många spex som styrelsen fick framföra under diverse sittningar och
Nollegasquen. Under Sektionsbrunchen, som var ett för året nytt evenemang där sektionens utskott
fick presentera sig under en brunch, fick även styrelsen chansen att påminna sektionsmedlemmarna
om sin existens ytterligare en gång.
På VT-mötet 2017 beslutade sektionen att styrelsen skulle spendera de pengar som blivit över från
2016 års budget. Detta kom bland annat till nytta under nollningen då både de nya teknologernas
overaller och biljetter till Nollegasquen kunde subventioneras. Förutom de till nollningen relaterade
inköpen passade även styrelsen på att besluta om inköp av ny sektionsmerchandise, en ny vagn främst
till studierådet att förfoga över inför framtida transport av fika och hummus på deras anordnade
studiekvällar, en ny kaffebryggare och en ny högtalare.
Årets andra sektionsmöte hölls i början av november. Samma vecka hade sektionsmedlemmarna
möjlighet att gå på ett introduktionsmöte där bland annat olika begrepp inom mötesformalia
definierades och där motioner och propositioner visades upp en extra gång för att maximalt förbereda
de närvarande på vad som skulle hända under sektionsmötet. Själva sektionsmötet förflöt utan
kontroverser, men det var först på det efterföljande extrainsatta sektionsmötet som styrelsen blev
fulltalig eftersom sektionen efter det första höstterminsmötet saknade Sexmästare. Efter det
extrainsatta mötet saknades fortfarande en Penningmästare i Sexmästeriet och för att synliggöra detta
fanns det därefter en stående notis i sektionens nyhetsbrev.
Lite senare i november åkte delar av styrelsen upp till systersektionen i Uppsala och träffade även
KTH:s W-sektion. Även denna gång var utbytet av kunskap och erfarenhet mycket stort.
För att förenkla kommunikationen med både sektionens medlemmar och funktionärer skapades både
en gemensam kalender i Google för synliggörande av sektionsevenemang och ett team för
funktionärer i Slack med syfte att kunna nå engagerade utan att för den sakens skull störa ickeengagerade medlemmar i sektionens andra kommunikationskanaler.
I december var det dags för styrelsen att få tacka sina funktionärer för den fina höstterminen, vilket
denna gång skedde med sittning på Blekingska Nationen. Efter terminens sista möten och
överlämningar kunde Styrelsen blicka tillbaka på året som gått och konstatera att det varit ett fint år,
med stor chans att 2018 skulle bli lika fint.

Stadgaändringar
Studierådets ansvarsbeskrivning
Då UNC inte finns längre uppdaterades Studierådets ansvarsbeskrivning.

Reglementesändringar
Miljöombud
Posten Miljöombud skapades för att sektionen ska kunna förbättra sitt miljöarbete strukturellt och
kunna sätta upp mål som utvärderas och arbetas med. Miljöombudet kommer leda sektionens arbete
inom miljöfrågor och ha kontinuerlig kontakt med styrelsen och sektionen om hur arbetet går.

PR-Chefens benämning
PR-chefen som hetat Insjöfisk tidigare fick ett nytt namn: PiRaya.

Sekreterarens åligganden
Det togs bort från Sekreterarens åligganden att arkivera handlingar från föreningen Eko IF eftersom
det har gått mer än 10 år sedan föreningen slutade existera. Dessutom tillades det i Sekreterarens
åligganden att handlingar kan sättas upp på Turkosa Tavlan i de fall då hemsidan ligger nere.

Styrelsens kallelse
Det lades till att handlingar kan sättas upp på Turkosa Tavlan i de fall då hemsidan ligger nere.

Studierådets stipendium
Det gjordes förtydliganden över vem som kan få stipendiet och hur urvalsprocessen ska ske.

Åldersrestriktioner
Det beslutades att sätta en rekommenderad ålder på 20 år på posterna Ordförande, Kassör,
Sexmästare, Penningmästare och Pubmästare.

Valberedningens uppgift
I Valberedningens uppgift lades det till att de aktivt ska söka upp kandidater för att förebygga
eventuella vakantsättningar.

Valförfarande
Det förtydligades vad valförfarande innebär.

Point of No Return
I syfte att inte behöva välja mellan sömn och att närvara på sektionsmötet infördes en punkt på
dagordningen på sektionsmötena då mötet bestämmer ett klockslag där det inte längre krävs majoritet
för att ajournera mötet. Detta klockslag refereras i vardagligt tal och skrift till som “Point of No Return”.

Införande av poststatistik
Det beslutades att Informationsutskottet varje termin ska sammanställa relevant statistisk om
sektionens poster och utskott som sedan ska redovisas för styrelsen och sektionen på lämpligt sätt.

Ändringar i policys och riktlinjer
Riktlinje och kontrakt för användandet av ny högtalare
Efter inköpet av den nya högtalaren uppdaterades högtalarkontraktet och tillhörande riktlinje. Den
nya riktlinjen innebär bland annat att ett kontrakt inte behöver skrivas så länge högtalaren inte lämnar
Kemicentrum.

Ekonomi
Resultat
2017 års resultat blev -1 444,36 kronor, vilket avviker från de budgeterade 200 kr som beslutades.
Detta beror främst på att stödet från Folkuniversitetet blev mindre år 2017 jämfört med tidigare; runt
10 000 kr jämfört med 25 000 kr som sektionen fick för verksamhetsåret 2016. Detta är troligtvis något
som kommer att gälla även för framtida verksamhetsår och således något som borde beaktas i
skapandet av framtida budget. Däremot är det negativa resultatet i enlighet med vad som beslutades
på sektionsmötet våren 2017.
Något som också kom att påverka 2017 års resultat är det uteblivna finansiella stödet från Unga
Forskare, som orsakades av bristande kommunikation gällande vilka medlemsuppgifter som behövdes
för ett godkänt medlemskap i förbundet. Därför beslutade styrelsen via ett per capsulam-beslut att
göra ett budgetavsteg för intäkterna från UF under budgetåret 2017. Under början på hösten 2017
lade avgångna och sittande sekreterare och PR-chef samt ordförande upp en plan för att kunna uppta
det tidigare, ekonomiskt givande samarbetet med Unga Forskare inför budgetåret 2018.

Fonder och avsättningar
Inga fonder har använts under året och inga avsättningar har gjorts.

Budget 2018
Nedan finns rambudget för 2018 bifogad.

Sekreterare och Vice Ordförande
Vårtermin
Under vårterminen 2017 har Sekreteraren deltagit i alla styrelsemöten och i de flesta
styrelsegemensamma aktiviteter. På Sekreterarens initiativ gick styrelsen under våren ner till att ha
cirka ett protokollfört möte i månaden med styrelsen för att minska arbetsbördan på posten och på
samtliga styrelsemedlemmar då fler enklare diskussionsmöten kunde hållas istället.
Under våren började Sekreteraren även undersöka frågan hur sektionen skulle få ett nytt monument
men uppgiften lades sedan över på Källarmästaren som arbetade fram ritningar och kontakt med
företag.
Sekreteraren tillsammans med Ordföranden och Revisorerna la under våren mycket tid på att
uppdatera stadgar och reglemente från flera år tillbaka och stadfäste de nya stadgarna hos
Teknologkåren innan sommaruppehållet.
Sekreteraren uppdaterade maillistorna för sektionen under vårterminen och lade kontinuerligt upp
dokument på sektionens hemsida.
Hösttermin
Under höstterminen bestod sekreterarens huvudsakliga arbete av att skicka kallelser, dagordningar
och skriva samt justera protokoll. Vårens ändring när det gällde protokollförda möten hölls kvar och
dessa möten hölls ungefär en gång i månaden om inte annat krävdes. Sekreteraren gick i augusti över
till att skriva protokoll samt övriga dokument i LaTeX, ett typsättningssystem, för att göra dokumenten
finare och för att kontrollera att alla dokument bir lika och rätt på ett enklare sätt än tidigare.
Sekreteraren ansvarade för alla dokument inför höstterminsmötet som hölls den 1/11-2017 och det
extrainsatta höstterminsmötet den 23/11-2017 och skickade ut alla dokument till sektionen vid båda
tillfällen.
Under hösten deltog Sekreteraren i ett möte med Vice-Ordförandekollegiet på Kåren där bland annat
den nya personuppgiftslagen, GDPR, diskuterades och hur denna kan påverka sektionernas egna
arbete. För sektionens del är det mest ändringar när det gäller insamling av information från
medlemmarna till Unga Forskare som kommer förändras och ett nytt system för detta började
diskuteras mellan Sekreteraren, Ordföranden och PR-Chefen.
Sekreteraren fortsatte under hösten att löpande uppdatera maillistor och arkivera de planscher,
Ekolod och märken som varit aktuella att arkivera. I september städade och rensade Sekreteraren
Arkiwet för att göra mer plats och ordning i rummet.
Slutligen köpte Sekreteraren in en hårddisk till sektionen under december månad för att kunna samla
sektionens alla dokument och bilder på ett ställe så att de inte går förlorade om den nuvarande
lagringsplatsen, Dropbox, skulle ställa till problem.

Kassör
Kassören var under året ansvarig för sektionens ekonomi år 2017. Kassören betalade ersättning för
medlemmars utlägg och fakturor från företag, bokförde sektionens inkomster och utgifter samt
fakturerade diverse företag och organisationer. Inom styrelsen uppmuntrade kassören till att
genomföra nödvändiga inköp, eftersom sektionen gick med vinst 2016. En del av vinsten användes till
reparation eller ersättning av gammal materiel samt utveckling av sektionens hemsida.
På sektionens vårterminsmöte presenterade kassören en budgetrevidering som godkändes av mötet.
Denna budget var inte anpassad för att styrelsen skulle kunna göra nödvändiga inköp. Däremot röstade
mötet genom att styrelsen skulle få tillåtelse att uppnå ett lägre resultat än vad budgeten föreslog,
varav styrelsen fick möjlighet att göra ovan nämnda inköp. Kassören presenterade även ett förslag till
2018 års budget på höstterminsmötet, som röstades igenom.

Utskott
Arbetslivskontaktgruppen
Under året startade AK tillsammans med vice AK igång AKG på riktigt efter att utskottet hade legat i
ide flertalet månader. Utskottet fick i början av året målet att ringa 3–4 företag till varje vecka och
detta mål försökte utskottet hålla under resterande del av året. Detta resulterade i att många företag
blev intresserade av samarbete med W-sektionen både under och efter W-dagen, även om läget skulle
ha förbättrats ytterligare om kontakten med företagen hade påbörjats tidigare.
Den 23 februari 2017 höll utskottet i sektionens företagsdag, W-dagen. Förberedelserna som gjordes
av utskottet har varit många men matnyttiga. W-dagen blev lyckad tack vare hela utskottets
inblandning och intryck och förbättringsförslag samlades under dagen in inför framtiden.
Veckorna efter den W-dagen följde utskottet upp med företagen för att få tillbaka feedbackenkäter.
Utskottet fortsatte arbetet med att undersöka nya samarbetsmöjligheter, boka in lunchföredrag och
diskuterade ett framtida samarbete med företaget Tyréns. Utöver detta hade utskottet under våren
speciella möten då de ringde företag tillsammans, fixat med fakturor som sedan skickats till företagen
och kollat vidare på företag som kan hålla lunchföredrag under hösten. Då Eon inte hade tid eller
resurser att synas på W-dagen bokade AKG ett lunchföredrag med förre ekoisten Hanna Svemar,
Environmental Coordinator på Eon, som genomfördes den 17 maj. Utskottet började tidigt ta kontakt
med företag om W-dagen 2018.
Under hösten höll utskottet i lunchföredragen med Akzo Nobel den 1 september och Tetra Pak den 20
september. I samband med Akzo Nobel-föredraget fixade även utskottet 60 liter gratis färg till
nollningen genom Mikael J:son Lindhe. Akzo Nobel ordnade även labbrockar åt W2 och W1.
Lunchföredraget med Tetra Pak gjordes i samband med mat från Max Hamburgerrestaurang, i syfte
att försöka locka mer folk, vilket ansågs vara ett bra koncept.
Vidare under hösten diskuterade AKG planer på hur man kan hjälpa ekosar att få ekosommarjobb på
civilingenjörsföretag. Utskottet arbetade också med förberedelser inför W-dagen 2018 där utbudet
hoppas kunna representera alla specialiseringar och ordnade med företagsbroschyr, ståbord, affischer
och blåa mattor. En del av näringslivsarbetet hölls igång tillsammans med studievägledaren Tobias
Björklund som delade många goda idéer kring hemsidan och hur W-sektionen ska förmedla en bild inåt
och utåt angående vad Ekosystemkteknik går ut på. Detta gäller både för blivande studenter,
nuvarande studenter och företag.
Under hösten hade AK möten med ett blivande Branschråd för sektionen, där eventuellt utseende och
upplägg diskuterades. Detta Branschråd består av en grupp människor med tidigare stark koppling till
Ekosystemteknik och erfarenhet av näringslivet. Branschrådets syfte är att i samarbete med
programledningen diskutera vad som kan hända efter examen och hur aktuell marknad ser ut.
Dessutom var AK under året på möten med Näringslivskontaktkollegiet och skickade även en
utskottsrepresentant till ett Mässkollegiemöte.
I december och framåt började AK omarbeta AK:s testamente till en ny typ av utskottstestamente som
hela nya AKG skulle kunna ta del av, i hopp om att ge framtida AKG-utskott en lättare start vid
påstigning på sina poster.

Ekonomiutskottet
Kassören hade under året kontinuerlig kontakt med Penningmästaren och ekonomiansvariga i Phøset
för frågor och information kring budgeten och tilldelade Penningmästaren ett bankkort under
vårterminen.
Ekonomiutskottet hade under året några möten där frågor som kommit upp under arbetets gång togs
upp.

Informationsutskottet
Vårtermin
Under vårterminen var posten som Informationschef vakant och ingen verksamhet bedrevs i utskottet.
Först under vårens sektionsmöte fick sektionen en Informationschef.
Hösttermin
Under hösten centrerades Informationsutskottets arbete runt Ekolodet, sektionens tidning. Två
nummer släpptes i samband med två separata releasefester. Den första, “Exceptionellt Rolig
Releasefest”, hölls på en lunch där det förutom god mingelstämning bjöds på mackor och fika. Den
andra releasefesten “Ekolodet is Coming to Town”, hölls även den under en lunch med juligt tema och
fika. Under nollningen agerade utskottsmedlemmar fotografer, och förevigade event och sittningar.
Under hösten har sektionens Wekobrev skickats ut av Informationschefen en gång i veckan för att
förmedla kommande händelser till sektionens medlemmar. Utöver detta sammanställde utskottet
även statistik över sektionens funktionärer.

Jämlikhetsutskottet
Verksamhetsåret satte igång i januari med ett ”skifte” och en kick-off, då utskottet förutom att lära
känna varandra lite bättre kunde komma med idéer och planera terminens verksamhet tillsammans. I
februari höll utskottet i en Alla hjärtans dag-aktivitet, med fika och ett populärt quiz som kopplade
ihop kärlek och jämlikhetsfrågor. På sektionens arbetsmarknadsdag ”W-dagen” närvarade utskottet
med en tipsrunda som rörde jämlikhet i arbetslivet.
I takt med att våren närmade sig deltog utskottet i en fototävling på sektionen, där den vinnande bilden
skulle bli bakgrundsbild till årets Mecenatkort. Utskottet klädde sig i olika sektioners färgade overaller
och monumenten utanför Kemicentrum målades i regnbågsfärger. Tyvärr vann bilden inte
fototävlingen, men sektionsmonumenten stod vackert kvar i regnbågsfärgerna i flera veckor. En
motion lades fram av utskottet till terminens sektionsmöte, gällande att statistik över
förtroendevaldas kön och årskurs bör föras, vilken bifölls av mötet. Efter detta genomfördes anonyma
utvärderingar för alla utskott som suttit under en termin, och resultatet från dessa utvärderingar
diskuterades med respektive utskottsordförande. En utbildning för de blivande nollningsphaddrarna
planerades och genomfördes. Utbildningen innehöll en kombination av information,
diskussionsfrågor, mer praktiska case-frågor, god mat och kaffe. Innan terminens slut anordnade
utskottet en lunchföreläsning om romernas situation i Sverige, då en föreläsare med lång erfarenhet
av arbete med romernas situation och kunskap om hur antisemitism tar sig uttryck i Sverige bjöds in.
Som terminsavslutning för utskottet hölls en picknick en solig eftermiddag i en park.
Efter sommaruppehållet var det nollning på sektionen. Utskottet höll i en aktivitets-station på den
årliga nollningsutflykten ”På Wift”, vilket gav utskottet möjlighet att presentera sig och sin verksamhet.
Utskottet deltog senare i en Sektionsbrunch där nya studenter kunde få ytterligare frågor besvarade.
Strax efter nollningens slut anordnades en uppskattad lunchföreläsning på ämnet ”Genus i
naturvetenskap och teknik”, där en LU-föreläsare, Tomas Brage, med stor kunskap i frågan bjöds in.
Utskottet blev kontaktade av Likabehandlingsutskottet på F-sektionen, och ett samarbete mellan de
två utskotten inleddes med ett kvällsmöte där de respektive medlemmarna gavs chans att utbyta idéer
och erfarenheter. Idén till en gemensam quizkväll för de två sektionernas medlemmar tog form och en
sådan kväll började så smått planeras.
En årlig utbildning för sektionens nyvalda funktionärer planerades och genomfördes. Precis som
phadderutbildningen på vårterminen innehöll utbildningen en kombination av information, diskussion,
mat och kaffe, och var uppskattad. Återigen genomfördes utskottsutvärderingar för de utskott som
suttit under en termin, och resultatet följdes upp av Jämlikhetsutskottets medlemmar. Årets sista
aktivitet blev att anordna den planerade quizkvällen med jultema tillsammans med F-sektionens
Likabehandlingsutskott.

Medaljutskottet
I mitten av april befann sig utskottets samtliga tre medlemmar i Lund samtidigt och kunde ha det första

mötet och bestämma vad som skulle göras det kommande året. Innan sommaren hann
medaljutskottet ha en överlämning, inventera alla medaljer och lägga in allt i ett Google sheetsdokument och designa en ny valör: Styrelsemedaljen, som utskottet hoppades kunna införa under
2017.
Under sommaren hade de nya Styrelsemedaljerna anlänt. Medaljutskottet skickade ut ett
medaljanmälningsformulär och höll i en medaljutdelning i samband med Styrelsens funktionärstack i
december. De nya Styrelsemedaljerna kunde dock inte delas ut eftersom valören inte hade röstats in i
sektionens reglemente.

Phøset
Temat på nollningen 2017 var “En Fantastisk Nollning och var man hittar den”, som refererar till filmen
baserad på en bok skriven av J K Rowlings. Phøset 2017 ansträngde sig för att arbetet med nollningen
skulle verka för att lämna plats för studier och privatliv, samt att resten av sektionen och phaddrarna
skulle uppleva utskottet som transparent.
Phøset gjorde klart större delen av planeringen innan vårterminsmötet. Utskottet hade kvällsmöten
varje vecka och några få heldagsmöten. Utöver de egna mötena gick utskottet tillsammans eller enskilt
på möten med Sexmästeriet, Toastmastrarna, Sportcheferna, Arbetslivskontaktsgruppen,
Överphöskollegiet, styrelsen, studievägledningen, programledningen och tvärmöten med
motsvarande poster i FHÖBEN, som samlar alla sektioners nollningsansvariga.
Utöver planering och möten deltog Phøset i teambuildingsaktiviteter, fotosessioner, en tredelad
utbildning från studievägledningen, utbildningar från Teknologkåren, krisutbildning, ÖPK-helgen,
FHÖB-helgen och genomförde spex på sittningar, sponsrundor, phadderinformationsmöte, en
urvalsprocess av phaddrarna, phadderdejter, phadderkickoff, phadderutbildning, temasläpp samt
gjort nollningsguide, nollningschema, nollningsfilm, outfits och budget. Phadderdejterna var nya för
året, där Phøset träffade de olika phaddertyperna och diskuterade relevanta datum och information
för den aktuella phaddertypen och kunde svara på frågor, samt öppna för en mer direkt
kommunikation med phaddrarna.
Phøset skötte under nollningen biljettförsäljning, informationsutskick, städning, spex för både
sektionens egna event och andra sektioner, problemlösning samt svarade på frågor.
I läsvecka -1 skrev Phøset kontrakt med Moroten och Piskan inför Nollegasquen, hade en heldags
FHÖB-kickoff med olika utbildningar och deltog i en informationsföreläsning för styrelserna och
FHÖBEN. Phøset anordnade en andra kickoff och ett sista informationstillfälle för phaddrarna.
I läsvecka 0 var det upprop. Nollorna fick en rundvandring på campus och phaddermys.
Phøset höll nolledansuppvisningen och fick hjälp av KFS och styrelsen för att ha en mössprovning för
de blivande ettorna. Inför nollningseventet S:t Hans ordnades dialogerna, rekvisitan och kontakten
med Sexmästeriet och phaddrarna och eventet gick bra. Stadskringwandringens stationer planerades
och förbereddes tillsammans med Phøset på K-sektionen. Phøset handlade och lagade lunchen på
fredagen, betald av programledningen. Nollorna delades in i På Wift-grupper med tanke på hur
uppdragsgrupperna skulle se ut vilket gjorde att den indelningen behövde göras tidigare jämfört med
tidigare år. Phøset åkte ut till Dalby stenbrott och utförde den för året nya uppdragsceremonin som
upplevdes lyckad. Phaddrarna genomförde en trevlig phaddersittning i Gallien som Phøset spexade på
och sedan deltog hela FHÖBEN nykter på UtEDischot, vilket också var nytt för 2017.
Veckan avrundades med en sy-/filmkväll där Harry Potter visades medan Phøset förberedde
kommande vecka. Att film visades för nollorna under sykvällen var ett nytt inslag i nollningsschemat.
I läsvecka 1 hölls den första Kårkampen och matkön var placerad framför W-sektionen, vilket ordnades
till nästa vecka.
Phøset lade ned en hel del tid på spexet till Punsch och Polyjuice som sexet höll i Cornelis och efter
sittningen släpptes även de nyantagna studenterna in i Wåtmarken. Att tidigt ge nollorna tillgång till
lokalen var nytt för årets nollning. Under Sveriges Ingenjörers lunchföredrag hade W-sektionen ett bra
deltagande och Phøset hjälpte till med fix och servering inför detta.
Phøset höll en gemensam uppdragskväll för att kicka igång alla uppdragsgrupper vilket kändes effektivt
men som förmodligen hade kunnat hållas tidigare i veckan i framtida scheman. Inför uppdragskvällen
hade Phøset samlat material och lokaler för att uppdragen skulle kunna genomföras. Sportcheferna
höll i quidditch som tyvärr inte blev särskilt välbesökt. På lördagen hölls det brunch på Sydskånska

Nationen innan bussarna gick till FlyING. Inför FlyING var det ett problem med biljettförsäljningen då
olika priser kom ut i olika kanaler samt allmänna kommunikationsproblem. På söndagen hölls sedan
en till sy-/filmkväll.
I läsvecka 2 höll Jesperspexet en extraföreställning bara för LTH:s nollor.
Nollefredagen hade det nya eventet Överphösstafetten som genomfördes och vanns av W-sektionen,
medan Cheer fick ställas in eftersom det regnade och kåren inte hade fått något tillstånd för musiken.
Ett flertal brister i kommunikationen ledde till olika informationsspridning och dubbla krismöten inom
FHÖBEN. Nollelördagen inleddes med sillafrukosten från styrelsen, invigningsceremonin på AFborgens balkong, lådbilsracet, luphtbandet och ballongistapulten. På kvällen höll sexet i WrEcK, en
sittning med E och K. På söndagen hölls Regattatåget, Regattan och Regattaphesten. Regattan från W
hade problem med ickeregelmässiga material och svårigheter att få ned farkosten till själva tåget.
Läsvecka 3 var den sista Kårkampen och D-sektionen höll i waDerloo, som W vann. Phøset höll i Wett
& Etikett en lunch innan Gasquen. På fredagen höll Universitetet i 350-årsjubileumet med Förfesten
och själva Festen i Lundagård. På lördagen var Gasquen, som inleddes med Revyn och sedan fördrink
innan sittningen i Moroten och Piskan. Efter följde fyrverkerier från Lundapyrot, och eftersläpp i
Gasquesalen.
Läsvecka 4 höll sportcheferna i brännboll och Phøset planerade Sektionsbrunchen som Sexmästeriet
lagade mat och sålde biljetter till.
Under läsvecka 5 planerades det inför S-dagen med Cheer, Sista Sittningen, S-festen som sedan hölls
utan större missöden. Efter nollningen höll Phøset i ett Phaddertack och förberett för efterträdarna
med utvärderingar och överlämningar, samt anordnat teambuildingaktiviteter för det efterkommande
Phøset.
En av de största framgångarna för Phøset 2017 var det positiva gensvaret i form av bland annat
utvärderingar från nollor och phaddrar. Vi är också stolta över den nya Uppdragsceremonin som fått
bra kritik.

Programmästeriet
Källarmästare
Vårtermin
Källarmästaren var under vårterminen stand-in-wekobrevsskrivare (i avsaknad av Informationschef)
och skickade varje vecka ut Wekobrevet till sektionens medlemmar via mail. Källarmästaren satt även
med på AktU-möten på Teknologkåren och hoppade in på Husstyrelsemöten på Kemicentrum när
Ordföranden inte kunde gå.
Som ordförande i Programmästeriet ordnade Källarmästaren ett möte i början på våren för att
välkomna alla nya personer och skapa kontakten till styrelsen samt informera alla om “Budgetkollen”;
ett inofficiellt Google sheets-dokument där alla “miniutskott” kunde se sina budgetar och även i
efterhand skriva in sina utgifter för att på så vis lättare hålla koll. På mötet planerades också en kickoff
som hölls senare på våren.
Som material-/lokalansvarig såg Källarmästaren till att Wåtmarken hade sopsäckar, hushållspapper,
penslar och andra förbrukningsvaror samt att den inte hade för mycket färgspill och tomma färgburkar.
Källarmästaren skrev ihop riktlinjer för hantering av sektionens material för att underlätta vid
exempelvis utlåning. Källarmästaren skrev också riktlinjer för hur utökade accesser bör delas ut,
baserat på hur det fungerat tidigare.
Källarmästaren skrev vidare på det levande Källarmästartestamentet och lämnade över detta till sin
efterträdare vid sin överlämning.
Hösttermin
Under höstterminens gång har Källarmästaren haft det huvudsakliga ansvaret för att tillhandahålla
accesser till berörda medlemmar på sektionen. Likaså hade Källarmästaren det yttersta ansvaret för
sektionens lokaler och material. Vid höstterminens början städades och inventerades sektionens
förråd och ett billass med skräp kördes till återvinningscentralen. Utöver detta har kvarglömda kläder
från Wåtmarken blivit lämnade till återvinning.
Förutom förbrukningsvaror gjordes även andra inköp till sektionen under året, bl.a material inför
nollningen såsom flytvästar och cykelhjälmar. Utöver detta köpte Källarmästaren in tygmärken till
overaller och tröjor för försäljning till sektionens medlemmar.
Källarmästaren deltog under höstterminen i ett möte med Aktivitetsutskottet och höll i möten med
Programmästeriet samt andordnade en kick-off för utskottet.

Aktiwerare
Vårtermin
På vårterminen höll Aktiwerarna i spelkvällar ungefär varannan vecka i Wåtmarken för att främja
trivsel och gemenskap på sektionen.
Hösttermin
Under nollningen anordnade Aktiwerarna lekar för 100 personer på gräsmattan framför Kemicentrum.
Aktiwerarna anordnade under en helg spelkvällar både på fredag- och lördagskvällen för sektionen i
sektionslokalen Wåtmarken och under december månad visades de flesta dagar julkalendern.

Fanbärare
Vårtermin
Under vårterminen representerade Fanbäraren sektionen under installationsceremonin som hölls för
F-sektionens nya inspektor under F-sektionens 55-årsjubileum och deltog under examenshögtiden i
maj.

Hösttermin
Under nollningen deltog Fanbäraren under ett flertal event: Nollelördagen, Regattan och FlyING.
Vidare bars fanan under december månads examenshögtid, då av en inhoppare.

Karnevalsgeneraler
Under höstterminen 2017 anordnade Karnevalsgeneralerna regelbundna karnevalworkshops dit
sektionsmedlemmar kunde gå för att spåna på idéer till tågvagnar, tältnöjen och smånöjen inför
Lundakarnevalen 2018. Utöver detta ansvarade Karnevalsgeneralerna för att alla sektionens bidrag
skickades in i tid samt informerde sektionen om vad Lundakarnevalen är och när den äger rum. Mot
slutet av år 2017 fick Karnevalsgeneralerna besked från Karnevalens ledningsgrupp som meddelade
att W-sektionen lyckats få med två tågvagnar och ett tältnöje i Lundakarnevalen 2018. Efter dessa
glädjande nyheter hade Karnevalsgeneralerna ett möte med ledningsgruppen samt ett möte med alla
tågvagnsansvariga för de andra vinnande tågvagnsbidragen. Avslutningsvis tillsatte
Karnevalsgeneralerna Vice Tågvagnschefer och en Tältnöjeschef, samt informerade
sektionsmedlemmarna om hur man på bästa möjliga sätt engagerar sig i den kommande karnevalen.

Sångarstridsöverstar

Under vårterminen påbörjade Sångarstridsöverstarna arbetet inför Sångarstriden 2017. Vid terminens
slut var grundidén till spex och obligatorie-del bestämda, en manusgrupp hade skapats för att hjälpa
till med att skriva låttexter, och en del av låttexterna var färdigskrivna.
Under höstterminen fortsatte Sångarstridsöverstarnas arbete med sångarstriden. I början av terminen
var de allra flesta texter och låtarrangemang färdiga. Under nollningen spexade SåS-överstarna på
sittningar och berättade om Sångarstriden. Direkt efter nollningen lockade överstarna "SåSare" till
kören, bandet, fria programmet samt dekor/kostym/smink. Sångarstridsöverstarna anordnade rep och
träffar med de olika grupperna, och den 9 december levererade alla SåSare en härlig show på
Sångarstriden 2017.

Tandemgeneraler

Tandemgeneralerna planerade i största del den stora tandemresan tillsammans med de andra
generalerna på LTH. Senare under våren genomfördes eventet, där deltagarna fick cykla tandem från
Göteborg till Lund. 11 stycken studenter plus de två generalerna från sektionen deltog i eventet.

W-Café

Kafémästarna väckte under hösten liv i posten genom att skapa en facebookprofil för W-cafés
skyddshelgon Bagare Wera, samt skapade Facebookgruppen "W-cafés receptforum" där
sektionsmedlemmar kan dela med sig av recept och mattips i utbyte mot uppskattning och gratis kaka.
Under nollningen sålde Kafémästarna via W-café egengjorda matiga mackor, och ibland även kakor i
samband med olika event. Efter nollningen sålde Kafémästarna kakor i samband med vissa
bakverksrelaterade högtider, samt gjorde mackor till lunchföreläsningar och Ekolodsreleaser.

W-sport

Sportcheferna anordnade under vårterminen flertalet aktiviteter. Under tentaperioden i mars
arrangerades ett yogatillfälle där ett 20-tal sektionsmedlemmar deltog. Eventet var mycket uppskattat.
I april ordnades ett prova på-pass i boxning på Lunds boxningsklubb där ett litet men taggat gäng
närvarade. I maj genomfördes Kårmästerskapen i fotboll där W-sektionen var representerade med ett
lag. Sportcheferna var även aktivt involverade i planeringen av den sektionsöverskridande turneringen
Buffelhornet, vilken sedan blev inställd på grund av bristande intresse.

Under nollningen hölls tre till fyra event av Sportcheferna, både inom sektionen och med andra
sektioner. I mitten av oktober hölls ett yoga-event hos Raya Yoga i Lund med 20-25 deltagare. I slutet
av oktober anordande Sportcheferna en föreläsning om effektiv styrketräning med Erik Ormegard
(sektionsmedlem). Ett gratis event hos AquaLund där deltagarna fick testa på Undervattensrugby höll
i november och i december ställde sektionen upp i Kårmästerskap i innebandy och mötte andra
sektioner inom TLTH. Dessutom hölls det även ett prova på-pass i Crossfit hos Crossfit Lund under
december månad.

PR-utskottet
Vårtermin
PR-utskottet hade en händelserik vårtermin då landets gymnasister söker till högskolan under denna
period. Innan sista ansökningsdatum till universitetet hann utskottet med ett flertal lyckade
gymnasiebesök i Malmö, affischering och informering av ”Skugga-en-Student”, samt ett väl genomfört
Flickor-på-Teknis-event. Utskottet kom dessutom en bra bit på vägen till nya roll-ups åt sektionen.
PR-chefen tog förutom huvudansvaret för utskottets verksamhet även lite extra hand om sektionens
och styrelsens sociala-medier-konton (Facebook och Instagram) då sektionen saknade en
Informationschef. PR-chefen fixade medlemsregistreringen för Unga Forskare och hade fortsatt
löpande kontakt med dem. Dessutom var PR-chefen ansvarig för sektionsstyrelsens sida av kontakten
med systersektionerna i Uppsala och Stockholm. På vårens Stormöte var PR-chefen med och tog fram
ett gemensamt tygmärke som W-sektionerna hoppas att medlemmarna på systersektionerna ska ha
tillgång till i framtiden.

Hösttermin
Vid höstterminens start ansvarade PR-chefen för Bostadstadsakuten dit nya studenter kan vända sig
ifall de får problem med att hitta boende. PR-utskottet arbetade huvudsakligen under hösten med att
sprida kännedom om Ekosystemteknik till gymnasieelever genom bland annat sektionens Instagram
@Ekosystemteknik, planering av gymnasiebesök år 2018 samt utformande av en Eko-dag där
gymnasieelever ska bjudas in för att få en inblick i vad en ekosystemtekniker gör och vad som
innefattas i utbildningen.
Utöver detta deltog PR-utskottet i LU:s inspirationsdagar, som inträffade den 7-8 november, där två
utskottsmedlemmar agerade som Ekos ansikte utåt och besvarade på frågor gällande programmet.
Tilläggningsvis har PR-chefen mejlat med Uppsala Universitets rekryteringsansvarige för att fortsätta
processen med att trycka upp ett gemensamt miljöingenjörsmärke för LTH, KTH och Uppsala
Universitet.

Sexmästeriet
Efter att Sexmästaren valdes in på sektionsmötet HT16 påbörjades uppstarten för Sexmästeriet. Då
Sexmästerister valts hölls ett mindre knytkalas som kickoff sen rivstartade Sexmästeriets
verksamhetsår med halvtidssittning för W14 på Lophtet. Det som följde sen var diverse
alkoholutbildningar för utskottets medlemmar.
Innan Sexmästeriet 2017 kunde fortsätta på riktigt blev dom inskiphtade av Sexmästeriet 2016, där
Sex17 visade att de bestod av det rätta virket. Under vårterminen höll sexet ett antal event. Det första
var brunch och pub under W-dagen.
Därefter följde sexets egna temasläpp i form av en sittning på Lophtet. Då det var flygplanstema var
namnet Sexair och föreställde helt enkelt ett mycket snyggt flygplanscrew. Utöver det hölls After
Work-pub med K-sektionens Kommando Gul, Alumnsittning med E- och K-sex, Phøsets temasläpp i Fhuset. Dessutom lagade Sexmästeriet mat till lunchföreläsning med E.ON samt ordnade en grillkväll
för sig själva under första terminen.
Då nollningen drog igång på höstterminen började sexet med att visa upp sig för nollorna på S:t Hans
med dans och tillhörande grillning. Nollningen fortsatte med Phøsstrippssittning, UppvärmnING med
K-sektionen och F-sektionen där både musik, mat och härligt häng erbjöds, matlagning till
lunchföreläsning med Akzo Nobel, arrangerandet av WonDerlAnd-sittningen med D-sektionen och Asektionen som avslutades abrupt med ett brandlarm, vilket ledde till att gästerna fick gå vidare utan
sin punsch och ”efterrätt”. Sexet började på nytt på Nollelördagen tillsammans med K-sektionen och
E-sektionen och löste sittningen WrEck som trots sitt namn blev riktigt bra och höll hela kvällen. Under
nollningens sista veckor anordnades en brunch på sektionen som var en mindre repris av brunchen
som hölls under W-dagen och som final ordnades Sista Sittningen på Lophtet där de sittande fick
omvandla sig till sitt djuriska inre.
I slutet av höstterminen hade Sexmästaren och Penningmästaren möten med sektionerna A, D, K och
E för att reda ut det ekonomiska efterspelet för sektionsöverskridande sittningar samt hade en egen
avstämning om sexets ekonomiska utspel. För Sexmästeriets del hölls en sista sittning i form av en
Julsittning i Cornelis.
Förutom att ordna event hade Sexmästaren tillsammans med mästarna veckovisa möten (med något
hopp här och där) för att få träffas, planera och prata igenom vad som skulle hända inom snar framtid.
Mästarna hade förutom möten med sig själva även möten med hela Sexmästeriet, oftast i samband
med att ett event närmade sig. Slutligen genomförde mästarna en inventering av Sexförrådet där
innehållet sorterades och organiserades.

Studierådet
Vårtermin
Vårterminen innebar för studierådet, dels rutinmässigt arbete med kursutvärderingar och
studiefrämjande aktiviteter, men också några större evenemang.
Censureringen av CEQ-svaren och de efterföljande utvärderingsmötena flöt på utan några större
problem, för vissa kurser som var lite mer problematiska hölls uppföljningsmöten. Konceptet CEQ-fika,
där Studierådet försöker locka fler att fylla i sina kursutvärderingar (CEQ) genom att bjuda på fika till
de som kan visa att de fyllt i enkäten, fungerade bra. Mittkursutvärderingar genomfördes också enligt
rutin för grundblockets kurser. Studierådet höll även i ett antal studiekvällar. Under dessa kvällar
tillhandahåller Studierådet en lokal och bjuder på fika för att fler ska orka stanna och plugga lite längre
efter föreläsningar och övningar.
Studierådet anordnade även ett så kallat specialiseringsmingel, där yngre studenter fick chansen att
mingla med och ställa frågor till äldre studenter som redan kommit en bit in på sin specialisering. Det
var ett lyckat event med god uppslutning. Ett annat lyckat event var den programintegrerande
workshopen “PInt”, där studenter från alla årskurser fick diskutera och hjälpas åt med att dra
kopplingar mellan utbildningens kurser och få fram helhetsbilden av utbildningen.
Under våren hjälpte studierådet Teknologkåren med att anordna Speak-Up days vilket avslutades med
en pub där rektorn för LTH svarade på frågorna som kom fram under eventet. För andra året i rad
gjordes en specialiseringsutvärdering där studenter som läser sin specialisering och de som precis har
avslutat sin fick svara på ett antal frågor. Utvärderingen var väldigt givande trots det bara var 20
svarande. Specialiseringsutvärderingen är ett bra koncept som dock behöver marknadsföras bättre.
Utöver det Studierådet gjorde tillsammans under våren medverkade Studierådsordförande på möten
främst med programledningen och SRX. I möten med programledningen togs beslut om kursplaner
och vilka kurser som ska ges under nästkommande år. De problem som uppstått för studenterna under
hösten och våren togs även upp till diskussion. I SRX, som är kollegiet för samtliga sektioners
studierådsordföranden, diskuterades ämnen som exempelvis studenters svårigheter med kursen
Endimensionell analys, fördelar och nackdelar med att byta upplägget kring civilingenjörsutbildningen
från 5 år till 3+2 då de två sista åren är en master. Andra saker som diskuterades var de problem som
ibland uppstod på de olika programmen.
Hösttermin
Under höstterminen höll Studierådet i en studieworkshop för nya studenter, en bokbytardag, ett
utbytes- och specialiseringsmingel samt en Excel-workshop i två delar. Förutom detta fortsatte
Studierådet att jobba med kurser genom mittkursutvärderingar och CEQ-möten, och höll även i de
traditionella studiekvällarna.
Studieworkshopen som låg under terminens första läsvecka innehöll dels en så kallad ”fakeföreläsning”, vars syfte är att visa nya studenter hur det absolut inte ska gå till på en föreläsning och i
samband med det klargöra att Studierådet finns till för att stötta studenterna om det uppstår problem
med kurser under deras år på universitetet. Andra delen av workshopen var en presentation där
Studierådet gick igenom olika exempel och tips på bra studietekniker samt svarade på frågor om
universitetsstudierna. I samband med workshopen hölls även en bokbytardag. Bokbytardagar har i allt
större utsträckning ersatts av bokförmedling via en facebookgrupp, men för att ge de nya studenterna
ett enkelt sätt att få tag på rätt böcker hölls ändå en bokbytardag. Intresset var dock relativt svalt och
till nästa år kanske studierådet bör fokusera mer på att marknadsföra bokbytargruppen på Facebook
istället.

Ett utbytes- och specialiseringsmingel hölls tillsammans med sektionens Världsmästare som har ansvar
för inkluderingen av internationella studenter på sektionen. På plats fanns representanter från olika
specialiseringar, utbytesstudenter från olika länder samt studievägledare och representant från
internationella avdelningen. Trots att de som deltog uppskattade eventet var uppslutningen mindre
än vad som hade varit önskvärt, och förbättringsförslag inför framtiden diskuterades därför inom
Studierådet och tillsammans med Världsmästarna.
Tidigare år har studierådet hållit i workshops i både Excel och Matlab, men då Matlab-workshopen inte
var speciellt populär under föregående år och då detta program numera är mer integrerat i
utbildningens kurser hölls ingen sådan workshop under 2017. Dock hölls en Excel-workshop med en
grundläggande och en mer avancerad del. Andra event som hölls under hösten var en CEQ-fika för
läsårets första läsperiod och studiekvällar. Totalt hölls åtta studiekvällar under terminen. Studierådet
var även med och höll i Speak-Up Days som anordnades av Teknologkåren för andra gången under
året.
Studierådsordföranden fortsatte under hösten att gå på Studierådskollegiet SRX:s möten ca varannan
vecka, och ordnade med hjälp av kollegiet, kontakten med andra sektioners studierådsordföranden
och Studierådet så att W-studenterna kunde gå på workshops i EndNote och LaTeX. Tillsammans med
Studierådsordförande på K-sektionen samlade Studierådsordföranden även in intresseanmälningar
och satte ihop fokusgrupper för underlagsdiskussioner kring matematikundervisningen på LTH. I
programledningen fick Studierådsordföranden tillsammans med den andra studentrepresentanten
bland annat diskutera hur Miljösystemspecialiseringen kan förbättras, rösta igenom kursutbudet för
nästkommande år samt sammanställa och diskutera resultatet av specialiseringsutvärderingen som
genomfördes i slutet av vårterminen.
I sektionens reglemente står det att stipendium ska delas ut under våren till två engagerade studenter
som också presterat goda studieresultat. Detta stipendium delades dock inte ut under 2017. Detta
orsakades av dels en otydlighet i reglementet gällande vilka som skulle ansvara för vilka som skulle
kunna få stipendiet samt exakt hur urvalsprocessen skulle gå till. Tillsammans med sin företrädare såg
dock Studierådsordföranden över vad som sades om stipendiet i reglementet, skrev en motion med
förändringar som röstades igenom på höstterminsmötet och valde sedan ut kandidater från de som
gick i andra årskursen under läsåret 16/17. W-dagen 2018 blev även utsett till det tillfälle då stipendiet
skulle delas ut. Slutligen samlade Studierådsordföranden in och nominerade studenter till Wsektionens mandat i olika institutionsstyrelser.

Valberedningen
Vårtermin
Under våren arbetade valberedningen med att anordna Walfläsk, där medlemmarna får nominera sig
själva och varandra till funktionärsposterna på sektionen i utbyte mot fika, samt höll intervjuer och
skrev nomineringar till poster som sedan lästes upp på Vårterminsmötet den 25/4-2017.
Hösttermin
Under hösten uppdaterade valberedningen Aktiwitetsguiden för sektionen så att den skulle stämma
med den aktuella valprocessen och gav den även ett nytt utseende. Utskottet skapade också ett nytt
sorteringsdokument i Excel som sorterar de nomineringar som kommer in till valberedningen så att
arbetet för utskottet ska underlättas.
Valberedningen höll i ett Walfläsk den 25/9-2017 och höll sedan intervjuer för de nominerade under
de efterföljande veckorna. Slutligen presenterade Valberedningen motiveringarna till de personval
som gjordes under Höstterminsmötet 1/11-2017.

