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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.   
 
 

Styrelsen VT18 
Fredric Ahrling– Ordförande 
Louise Söderberg – Sekreterare och Vice 
Ordförande 
Ylva Kloo – Kassör 
Olivia Nilsson – PR-Chef 
Märta Bengtsson – Källarmästare 
Katja Eftring – Studierådsordförande 
Nicholas Sandmark – Arbetslivskontakt 
Sara Engström – Jämlikhetsombud 
Maria Carlsson – Sexmästare 
Hanna Barkevall – Öwerphøs 
Ebba von Wachenfeldt – Informationschef  
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november) 
Nicholas Sandmark – Arbetslivskontakt 
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Maria Carlsson – Sexmästare 
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Andreas Malmström – Informationschef  

 

  



Styrelsen  
Styrelsens verksamhetsår 2018 var händelserikt och utmanande men samtidigt väldigt givande. Året 
inleddes med principdiskussioner om styrelsens och de olika ledamöternas roll samt en utbildning 
arrangerad av Teknologkåren. På denna fick Styrelsen ta del av information om hur Teknologkåren 
fungerar samt hur det går till när man ska leda en organisation. 
 
Likt föregående år vann W-Sektionen Teknologkårens 
tävling för högst andel röstande i 
Fullmäktigevalet, vilket återigen resulterade i ett 
tårtkalas samt att få välja bild till teknologernas 
mecenatkort för hösten 2018. Antalet inskickade 
bidrag var inte lika stort som 2017, men Styrelsen 
kunde till slut välja ett motiv som återspeglade en 
kamratanda som överspänner sektionsgränserna. 
 
Arbetet med att sätta ihop Sektionens nya monument 
fortsatte och det blev till slut färdigbyggt och 
uppställt under vårterminen. Det invigdes högtidligt 
vid höstterminens början. 
 
I april var det styrelsens tur att ta emot styrelserna från W-sektionerna på KTH och Uppsala för ett 
stormöte. På mötet diskuterades bland annat sektionskultur och utanförskap, samt hur man kan få 
sektionsmedlemmar utöver styrelserna att ta del av samarbetet. Som en del av detta bjöd Uppsalas 
styrelse in alla sektionsmedlemmar att komma och fira deras 25-årsjubileum under hösten, vilket 
blev en väldigt festlig och trevlig tillställning på Värmlands nation. Utöver mötet kunde styrelserna 
under helgen åtnjuta varandras sällskap under en middag på Västgöta nation, en stadsrundvandring, 
en sittning arrangerad av sektionens ettor som tack för de inblandade i fjolårets nollning, samt en 
avslutande brunch på söndagen. 
 
Inför vårterminens Sektionsmöte var Styrelsen orolig över hur höstens verksamhet skulle skötas i och 
med att så gott som samtliga utlysta styrelseposter såg ut att bli vakantsatta. Tack vare sena 
kandidaturer kunde dock tre av fem utlysta poster tillsättas och bara Studierådsordförande och 
Sekreterare var vakanta under höstterminen. Detta fram tills att Studierådsordföranden fyllnadsvaldes 
under Höstterminsmötet i november. Under Vårterminsmötet kom också representanter från Lund 
Sustainable Engineers och belönade sektionen med miljömärkningen Sektionsgrodan för sitt 
miljöarbete under det 
gånga året. 
 
Styrelsen tackade i maj sektionens funktionärer med soligt häng i gröngräset intill Sjön Sjøn, sittning 
på Helsingkrona nation tillsammans med två andra livade sällskap samt efterföljande eftersläpp. 
 
I maj trädde den nya EU-dataförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) i kraft, 
som innebar att Styrelsen behövde se över hur sektionen hanterar personuppgifter i sitt dagliga 
arbete. Under sommaren drog arbetet med att säkra verksamheten igång på riktigt då sektionen fick 
medlemskap hos TechSoup som erbjuder tekniska lösningar för ideella föreningar. Därigenom kunde 
sektionen utnyttja en G-Suite licens, som bland annat erhåller ett säkrare sätt att lagra personuppgifter 
än motsvarande gratisvarianter som till exempel Google Drive. 
 
När Höstterminen och nollningen väl drog igång med allt vad det innebär var Styrelsen i full fart med 
att aktivt introducera sig själva och sektionen för de nya studenterna. Bland annat presenterade 
delar av Styrelsen sig på inskrivningsdagen och höll sedan i flera evenemang och lekar under 

            Det framröstade alternativet



nollningen, till exempel under en eftermiddag på S:t Hans backar och genom att bjuda på frukost 
under Nollelördagen. Styrelsen presenterade även sektionen och funktionärsskapet mer ingående 
under en lunch mot slutet av nollningen. 
 
Även under hösten fick Styrelsen gå på en utbildning arrangerad av Teknologkåren, denna gång med 
fokus på hållbart styrelsearbete. Utbildningen blev en tankeställare och gav Styrelsen möjlighet att 
mer kritiskt granska den egna verksamheten, för att utveckla den vidare. 
 
I november reste Styrelsen till Stockholm en helg för ännu ett stormöte med W-styrelserna från KTH 
och Uppsala. Denna gång diskuterades bland annat engagemangsnivå och hur man kan locka fler till 
att engagera sig. Under lördagen fick Styrelsen också vara med på en sittning tillsammans med 
samtliga sektioner som ingår i den så kallade ITM-skolan, vilket var mycket uppskattat. 
 
Höstens Sektionsmöte blev en livad, om än något utdragen händelse, som sträckte sig ända in på 
småtimmarna den första dagen för att sedan avslutas under kvällen efterföljande dag. Att mötet 
varade så ovanligt länge berodde till stor del på det stora antalet inskickade motioner och 
propositioner som skulle diskuteras, vilket var positivt eftersom det innebär att så pass många vill ta 
en aktiv del av sektionens utveckling. Styrelsen var även inför detta möte nervösa inför hur nästa 
termins verksamhet skulle skötas, denna gång eftersom det såg ut som att flera styrelseposter 
inklusive hela presidiet bestående av Kassör, Sekreterare och Ordförande skulle bli vakantsatta. Men, 
efter slutet av mötets andra dag och ett extrainsatt Sektionsmöte kunde samtliga styrelseposter 
bortsett från Kassören tillsättas. Dock tillsattes inte några nya revisorer för 2019.  
 
Årets arbete med hantering av personuppgifter mynnade till slut ut i en riktlinje som förhoppningsvis 
ska göra det lätt och enkelt att arbeta med personuppgifter på ett korrekt sätt. 
Teknologkåren meddelade under hösten att deras mailservrar, och därigenom alla mailadresser som 
slutade på @tlth.se, skulle läggas ner efter årsskiftet. Eftersom sektionen använde sig av dessa 
mailadresser för officiell kommunikation blev Styrelsen tvungen att hitta en alternativ lösning. Som 
tur var erbjöd G-Suite, som införskaffats tidigare samma år för dess datalagringsmöjlighet, även en 
integrerad mailtjänst. Efter många om och men och borttappade domänservernamn som innebar att 
sektionens hemsida och mailtjänsten inte fungerade parallellt fick Styrelsen till slut rätsida på de 
tekniska verktygen och har nu fungerande mailadresser via den nya domänen @wsek.se. 
 
Flytten av sektionslokalerna till hus 1 vid C-ingången på KC blev fortsatt försenade, men förväntas vara 
helt klart i början av 2019. På grund av ett visst missnöje med hur kommunikationen rörande flytten 
skett med husstyrelsen och K-sektionen anordnades ett möte med K-styrelsen för att reda ut hur man 
sköter saken på bästa sätt i framtiden. Deltagarna på mötet ansåg att det var lyckat och resulterade i 
att samtliga inblandade ser fram emot det fortsatta samarbetet med K-Sektionen i de nya, mer 
närliggande lokalerna. 
 
I december hölls ännu ett funktionärstack, denna gång på Wermlands nation. Detta var, tills vidare, 
det sista funktionärstacket som en Styrelse på W-Sektionen arrangerat, eftersom ansvaret från och 
med vårterminen skiftats till Ceremoniutskottet (tidigare Medaljutskottet) efter beslut på 
Höstterminsmötet. 
 
Verksamhetsåret rundades av med överlämningar från avstigande ledamöter till de påstigande och 
ett avslutande luciamys i Wåtmarken. 

  



Sektionen - Monumentbygge 
Under våren 2018 byggdes ett nytt monument av W-sektionens medlemmar då det gamla W:et som 
symboliserat sektionen fram till denna tidpunkt var i riskzonen för att välta. En mer pressande 
anledning till att projektet tog fart var att sektionens 15-års present från Teknologkåren, vilken bestod 
av kostnaden för bygget av ett nytt monument, upphörde vid budgetårets sammanställning i juni 
månad.  
 
Projektet inleddes i början av april månad av en projektgrupp bestående av Ylva Kloo, Katja Eftring, 
Märta Bengtsson, Simon Probert och Andreas Malmström som ansvarade för planering, konstruktion 
och genomförande. Ett stort antal sektionsmedlemmar bidrog också med ovärderlig hjälp gällande 
själva byggandet. 
 
Monumentet utformades som en återvinningssymbol gjuten av betong med betongplintar som 
fästning i marken. För mer information om konstruktionen, se den arkiverade fotoboken. 
Återvinningsfiguren gjöts den 22 maj i en byggd träram. Slutkonstruktionen har måtten 1.2m x 137 m 
bred x 13.5 cm tjock och väger uppskattningsvis 350 kg.   
Ingjutna föremål i detta monument är:  
 

• Sektionens sångbok upplaga 2017 med underskrifter av alla inblandade i gjutningen. 
• Sektionstygmärke - prydd av Wera Haj. Årgång 2017. 
• Pantburk - tidigare innehållande Trocadero.  
• Petflaska - tidigare innehållande CocaCola. 
• En avsågad bit av det gamla monumentet. 
• Ett provrör med egenbryggd “Turkos” öl från K-sektionen. 
• En turkos bläckpenna med texten “Ekosystemteknik” – officiell merchandisevara.  
• Stråkherts - till minne av Lena Kloo. 

 
Den 29 maj gjöts plintarna och figuren sattes på plats 
med stor hjälp från sektionens medlemmar som 
utgjorde muskelkraften.  
 
Det nya monumentet målades med det första lagret 
turkos färg på nollningens Phadderkickoff den 24 
augusti, för att säkerställa att det understa lagret för 
alltid förblir turkost till färgen och inte skändas av en 
annan sektionsfärg under nollningens första, 
målningsintensiva veckor. Officiell invigning hölls den 
7 september för alla sektionsmedlemmar och 
inbjudna gäster med tal från projektgrupp och 
Ordförande, bubbel och bandklippning.   
 

  
Monumentet efter målning under invigningen 
2018-09-07. Invigningen besöktes även av K-
sektionens styrelse varefter monumentet även 
fick två klickar gul färg.



Stadgaändringar 
Policy för bokslutsdisposition och fonder 
Genom införandet av en Policy för bokslutsdisposition och fonder så ändrades styrelsens åligganden 
till att även inkludera förberedelse av underlag till bokslutsdisposition. 
 

Ändring av stavning för Öwerphøs 
Stavningen av Öwerphøs ändrades till Øwerphøs. 
 

Medlemmar i Sektionen 
Genom ändringen så är det nu på rätt sätt definierat vilka som är medlemmar i W-sektionen, alltså 
samma definition som Teknologkårens stadga använder.  

  



Reglementesändringar 
Ändringar av Sekreterarens åligganden 
Det ändrades från att Sekreteraren ansvarar för att hålla sektionens medlemslistor aktuella till att 
ansvara för att administrera sektionens maillistor. Detta på grund av den nya lagen GDPR som skulle 
försvåra arbetet med personuppgifter. 
 

Ändringar av Miljöombudets åligganden 
Det gjordes uppdateringar kring Miljöombudets åligganden där man ändrade från att Miljöombudet 
ska se till att rutinerna i sektionens miljöarbete efterföljs till att Miljöombudet ska upprätthålla och 
uppdatera sektionens miljöhandlingsplan. Dessutom lades det till att Miljöombudet ska följa upp och 
utvärdera miljöhandlingsplanen innan avslutat verksamhetsår. 
 

Tillägg i Jämlikhetsombudets och Vice Jämlikhetsombudets 
åligganden 
Ett förtydligande kring Jämlikhetsombudets och Vice Jämlikhetsombudets åligganden som 
Studerandeskyddsombud gjordes, där det definierades att de ska agera Studerandeskyddsombud med 
ansvar för den socialorganisatoriska arbetsmiljön. Det förtydligades aven att Jämlikhetsombudet och 
Vice Jämlikhetsombudet ska gå på utbildningarna som hålls för Studerandeskyddsombud och att 
Skyddsombudet på sektionen har ansvar för den fysiska arbetsmiljön. 
 

Ändring av ”Fisknamn” för Kassör och Arbetslivskontakt 
Kassören och Arbetslivskontaktens ”fisknamn” byttes till att Kassör nu kallas Guldfisk och 
Arbetslivskontakt Börshaj. 
 

Tillägg till sektionens medaljer – Styrelse- och Sexmästerimedalj 
En styrelsemedalj lades till bland sektionens valörer som kan delas ut till sektionsfunktionärer som 
fullföljt minst ett år i Styrelsen. En sexmästerimedalj lades till bland sektionens valörer och kan delas 
ut till sektionsfunktionärer som fullföljt minst ett år i Sexmästeriet.  
 

Policy för bokslutsdisposition och fonder 
Genom införandet av en Policy för bokslutsdisposition och fonder så justerades punkterna som ska 
behandlas under sektionens vårterminsmöte samt dess dagordning. 
 

Tillägg i åliggande för Grafisken 
Åliggandena för sektionens Grafiska Designer uppdaterades till att även inkludera att bevara och 
upprätthålla grafiskt material i enighet med den grafiska profilen. Detta kommer gälla material som 
exempelvis märken, logga och Wera Haj. 
 

Sidansvariga hos utskotten 
Då sektionens hemsida inte alltid varit uppdaterad som den ska, så infördes det en intern post inom 
alla utskott vid namn sidansvarig. Denna kommer, med hjälp av Webmastern, ha ansvaret för att 
utskottets sida är uppdaterad med relevant information.  
 

Namnbyte - Programmästeriet till Aktivitetsutskottet 
Programmästeriet bytte namn till Aktivitetsutskottet för att bättre reflektera utskottets nya format. 
 



Omstrukturering av Aktivitetsutskottet (tidigare Programmästeriet) 
En stor förändring fördes igenom angående Programmästeriets uppbyggnad ända nere från grunden. 
Utskottet kommer fortfarande att ha styrelsekontakten via Källarmästaren som är Ordförande för 
utskottet och har ansvar för Sektionens lokaler och material. Men en Vice Källarmästare kommer 
tillsättas som aktivitetssamordnare för utskottet. Vice Källarmästare kommer även va den som går på 
möten med Aktivitetsutskottet på Teknologkåren. Vidare så väljs nu utskottsmedlemmar in till 
utskottet där utskottets åligganden sedan fördelas internt. Sångarstridsgeneraler och Miljöombud 
kommer dock väljas in som vanligt på ett Sektionsmöte.  
 

Omstrukturering av Medaljutskottet (nu Ceremoniutskottet) 
Medaljutskottet bytte namn till Ceremoniutskottet för att bättre passa de ändringar som skedde 
angående utskottets åligganden. Ändringen innebär att Ceremoniutskottet nu kommer vara 
ansvariga för sektionens funktionärstack samt att utskottet har en utvecklingspotential i att i 
framtiden dra i fler högtidliga event.  
 

Namnändring av posten Penningmästare (nu Vice Sexmästare) 
Posten Penningmästare bytte namn till Vice Sexmästare. Namnändringen påverkade inte posten i sig 
men genom namnbytet blev det tydligare vem som ska hjälpa Sexmästaren i dennes arbete. Vice 
Sexmästaren ska även kunna ta över vissa delar av Sexmästarens åligganden om detta underlättar 
arbetet.  
 

Införande av Studeranderepresentanter som funktionärer 
Genom denna ändring så kommer sektionens Studeranderepresentanter räknas som funktionärer på 
sektionen efter att de blivit valda av Teknologkåren. På detta sätt kommer de att kunna tackas som 
funktionärer på sektionen och de kommer få en naturlig koppling till sektionen via Studierådet som 
kan hjälpa till om frågor skulle uppkomma.  
 

Ändring av utdelning av W-sektionens stipendium 
Ändringen innebar att W-sektionens stipendium nu kommer delas ut på hösten. Detta då tvåorna då 
har läst klart hela sitt andra år och betygen från läsperiod fyra kan räknas in i studieresultatet.  
 

Ändring av åligganden gällande Verksamhetsberättelse 
Ändringen innebar att både Sekreterare och Ordförande nu är ansvariga för Verksamhetsberättelsen 
och vissa förtydliganden gjordes gällande när Verksamhetsberättelsens delar ska skickas in av 
styrelsemedlemmar.  
 

Tillägg i Grafisk Profil – Logotyp för utskott 
Det infördes en ändring i sektionens grafiska profil som möjliggjorde för alla utskott att ha en egen 
logotyp.  
 

Ändring av tid för utdelning av funktionärsmedaljer 
Ändringen innebar att tiden för utdelning av medaljer till sektionens funktionärer nu är mer tydligt 
beskriven för att inga förvirringar ska ske. Dessutom ändrades det så att funktionärer kan få medalj 
vid slutet av sitt verksamhetsår. 
 

  



Ändringar i policys och riktlinjer 
Miljöpolicy 
Då sektionen sedan januari 2018 har ett Miljöombud som ansvarar för att ta fram en 
miljöhandlingsplan till sektionen så har sektionens miljöpolicy uppdaterats enligt denna handlingsplan. 
Miljöpolicyn blev mer konkret i sina mål gällande exempelvis resor, återvinning och 
informationsarbete. Dessutom lades även punkter om mat, energianvändning och förbrukningsartiklar 
till. 
 

Policy för Grafisk Profil 
För att sektionen ska kunna inge ett enat och professionellt uttryck infördes en grafisk profil som ska 
styra upp användandet av sektionens logotyper, trycksaker, typsnittshantering och liknande. 
 

Policy för bokslutsdisposition och fonder 
Sektionen införde en Policy som förklarar inom vilka bokföringsfonder sektionen ska placera den vinst 
man gör, vad syftet med dessa pengar är samt vem som beslutar om dem. Fonderna ska hjälpa 
sektionen hantera de vinster man får samt spara inför år som kan komma att kosta mer än normalt, 
exempelvis Jubileumsår. Fonderna som sektionen kommer ha är följande: 

• Underhållsfond: reparera och rusta upp det saker som gått sönder 
• Investeringsfond: köpa in nya saker  
• Projektfond: arrangera evenemang som inte redan finns med i budgeten 
• Jubileumsfond: spara undan pengar varje år tills när det är jubileum 

Riktlinje för styrelsemantlar 
Tidigare har det stått i riktlinjen för styrelsemantlarna att de ska tillfalla Styrelsen som först bar dem 
om de skulle avskaffas. Riktlinjen uppdaterades till att mantlarna tillfaller sektionen om de skulle tas 
bort eller bli fulla med namn. Denna ändring innebär att Styrelsen ansvarar för att förvalta mantlarna 
på lämpligt sätt vid avskaffande. 
 

Riktlinje för hantering av personuppgifter 
En ny riktlinje infördes gällande hantering av personuppgifter, då lagen kring denna hantering har 
uppdaterats genom GDPR. Denna Riktlinje är tänkt som ett komplement och förtydligande av 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskolas Policy för användande och hantering av medlemmars 
personuppgifter, mer inriktad mot den verksamhet som sektionen bedriver. Det är en instruktion för 
hur sektionens funktionärer ska sköta hanterandet av personuppgifter på ett korrekt och laglydigt sätt. 
 

Riktlinje för användande av Sektionens G-Suite 
En ny riktlinje infördes för hanteringen av digital lagring av personuppgifter som ska hjälpa sektionen 
att följa GDPR. Syftet med riktlinjen är att utgöra ett underlag för användandet av Sektionens tillgångar 
tillhandahållna via G-Suite, såsom domänen @wsek.se och sektionens Team Drives.  
 

 
  



Ekonomi 
 

Resultat 
Resultatet för verksamhetsåret 2018 var budgeterat till -1 555 kr. Det verkliga resultatet blev – 1771,81 
kr om man inte tar hänsyn till lagerförändringen, och -6 046,79 när detta är medräknat. På det stora 
hela har sektionen som helhet lyckats därmed lyckats hålla sig ganska bra till budget. Detta dels tack 
vare att pengar som inte har använts fullt ut av vissa utskott har fått tillåtelse att användas på annat 
håll, så att den totala summan har jämnat ut sig. I tabellen nedan visas sektionens totala omsättning. 

Total omsättning 
och resultat Summa 
Totala intäkter 
 

432 285,26 
 

Totala kostnader - 434 057,05 
Exl Lagerförändring  
Lagerförändring - 4 275 
  
Totalt resultat -6 046,79 

 
Resultatet presenteras i tabellen nedan efter utskott, samt resultatet av försäljning åt andra 
sektioner/nationer. Därefter ges förklaringar till de större avstegen. 

Utskott 
Budgeterat 

resultat  Resultat* 
Styrelsen -46 000 -23 500 
      
Sexmästeriet -18 600 -10 000 
      
Phøset -22 500 -35 300 
    
PR-utskottet -4 500 -2 600 
    
AKG 131 745 104 100 
    
Studierådet -8 000 -6 000 
    
InfU -13 700 -11 400 
    
JämU -4 000 -6 700 
    
Programmästeriet -16 000 -8 900 
      
Totalt - 1 555 - 300 

 *Avrundat till närmaste hundratal 



 
 

Försäljning åt 
andra 

Budgeterat 
resultat  Resultat* 

Inkomster - 35 700 
      
Utbetalt - -36 500 
      
Totalt - - 800 

 * Avrundat till närmaste hundratal 
 
Vissa utskott har använt mer än budgeterat eller har inte gått lika mycket plus som budgeterat, medan 
andra utskott har använt mindre. Arbetslivskontaktgruppen drog inte in lika mycket som budgeterat, 
vilket framförallt beror på missförstånd när budgeten gjordes, så att den överdimensionerades. Phøset 
har gått mer back än budgeterat, då bland annat mer pengar har lagts på gasquen, märken, uppdrag 
och outfits, samt icke-budgeterade kostnader så som bankkostnader och WaDerloo-vattenballonger. 
Dessa negativa avsteg har dock vägts upp genom att exempelvis Styrelsen, Sexmästeriet och 
Aktivitetsutskottet inte har gått lika mycket back som budgeterat. I styrelsens budget ingick inköp av 
regattavagn för ca 8 000 kr, ett inköp som inte genomfördes 2018. Inte heller budgeten för Wåtmarken 
och nya lokaler utnyttjades till fullo detta året, liksom skiphtesbudgeten och funkistackbudgeten. Detta 
tillsammans med att sektionen sålde ovanligt många ouwar och märken har bidragit till Styrelsens 
avvikelse från budget. Sexmästeriets resultat är också större än budgeterat. Detta beror bland annat 
på att nollningens sittningar har dragit in väldigt mycket pengar jämfört med dess kostnader. Dock är 
Sexmästeriets omsättning svår att förutse, och det är svårt att veta hur bra en sittning kommer sälja. 
Slutligen har Aktivitetsutskottet använt mindre pengar än budgeterat, framförallt Aktiwerarna, W-
sport och Karnevalsgeneralerna. 
 
Det kan noteras i omsättningens resultat att detta är lägre än summan av resultaten från utskotten 
och försäljningen åt andra. Det beror på att en summa för returer, samt en korrektur av interimsskuld 
från 2017 har räknats in i omsättningen, men inte hör till något utskott, eller försäljning åt andra. 
 
Slutligen innebär den negativa lagerförändringen på ca 4 000 kr att sektionens lager har minskat. 
Sektionen har bland annat sålt mer overaller än vi köpte in, och likaså har sångböcker sålts men ej 
köpts in. Lagret är inte något som brukar budgeteras så som övriga sektionen, så det är svårt att göra 
några uppskattningar om hur det kommer påverka resultatet. I längden bör dock lagret vara på ungefär 
samma nivå åren emellan. Det kan dock nämnas att uppskattningen av lagrets storlek är något grovt 
gjord, bland annat finns inte lagret av medaljer medräknat, då man inte visste hur många som fanns. 
Beräkningarna av artiklarnas värde är även de något felaktigt gjorda, då Kassören inte kände till den 
korrekta metoden när beräkningarna gjordes. I framtiden är detta något som bör och kan göras bättre. 
 

Fonder och avsättningar 
Inga pengar har under året lyfts ur fonderna. Då sektionen inte har gjort ett positivt resultat detta år 
kommer heller inga pengar avsättas i fonder. Statuset för fonderna är därmed som innan, se nedan. 
  



Fondering Summa 
Underhållsfond 
 

9 260 
 

Investeringsfond 0 
   
Projektfond 0 
  
Jubileumsfond 1 500 
  
Totalt 18 760 

 
Då sektionen 2018 har fått ett negativt resultat behöver man föreslå varifrån dessa pengar ska tas. 
Kassören föreslår att detta tas från Eget kapital (dvs värdet av allt sektionen har just nu med skulder 
och fondering borträknat), enligt tabellen nedan. 
 

Eget kapital** Summa 
Före fördelning 
 

154 378,08 
 

Fördelning - 6 046,79    
   
Efter fördelning 148 331,32 
  

** Denna formella fördelning av resultatet är något sektionen har missat att göra de senaste åren, 
vilket bör åtgärdas i framtiden. Därmed är också siffrorna som presenteras nedan något missvisande, 
eftersom vissa tidigare års resultats inte har förts in i summan för eget kapital. 
 

Budget 2019 
Nedan presenteras rambudgeten för 2019 som presenterades och röstades igenom på 
Höstterminsmötet 2018. 

Utskott Inkomster  Utgifter Resultat 
Budget 
2018 

Styrelsen 74 800 82 300 -7 500 -46 000 
         
Sexmästeriet 95 000 113 400 -18 400 -18 600 
         
Phøset 15 500 39 000 -23 500 -22 500 
         
PR-utskottet 2 000 7 500 -5 500 -4 500 
         
AKG 154 400 54 500 99 900 131 745 
         
Studierådet 8 000 18 000 -10 000 -8 000 



         
InfU 0 15 000 -15 000 -13 700 
         
JämU 2 000 6 500 -4 500 -4 000 
         
Programmästeriet 2 000 17 500 -15 500 -16 000 
         
Total omsättning 353 700 353 700 0  

 

  



Sekreterare (Vice Ordförande VT2018) 
Vårtermin 
Under vårterminen bestod Sekreterarens huvudsakliga arbete av att skicka kallelser och dagordningar 
till alla styrelsemöten samt att skriva och justera protokollen från dessa möten. Liknande 2017 hölls 
ett protokollfört möte i månaden och resterande möten var diskussionsmöten med mindre 
anteckningar. Sekreteraren fortsatte att skriva alla dokument i LaTeX vilket har fungerat mycket bra 
under året som gott. Det dagliga arbetet innefattade även att uppdatera sektionens maillistor, arkivera 
planscher, märken, Ekolod och liknande samt ha kontakten med Valberedningen och hjälpa dem då 
det behövdes. 
 
I början av terminen arbetade Sekreteraren tillsammans med Ordförande 2017, Mirjam Särnbratt, för 
att färdigställa sektionens Verksamhetsberättelse 2017 som sedan presenterades på 
Vårterminsmötet. 
 
Sekreteraren ansvarade under våren för alla dokument tillhörande sektionens Vårterminsmöte 24/4–
2018 och extrainsatta Vårterminsmöte 16/5–2018 och skickade ut alla dokument inför dessa. Tyvärr 
kunde inte det extrainsatta Vårterminsmötet hållas då inte tillräckligt många medlemmar dök upp på 
avsagd tid för att mötet skulle vara röstberättigat.  
 
Under våren ansvarade Sekreteraren tillsammans med Ordförande för stormötet med W-sektionerna 
från Uppsala och Stockholm under stormöteshelgen och för inslaget ”Cykeltutan” i Wekobrevet som 
förhoppningsvis gav en bättre inblick i det arbete som Styrelsen gör under veckorna. Sekreteraren hade 
också löpande kontakt under våren med sektionens Miljöombud och hjälpte till att besvara de frågor 
som kom upp i Miljöombudets arbete med miljöhandlingsplanen och ansökan om märkningen 
Sektionsgrodan.   
 
Som Vice Ordförande hjälpte Sekreteraren Ordförande då det behövdes och hoppade bland annat in 
som Ordförande under ett diskussionsmöte för Styrelsen då Ordförande inte kunde närvara på grund 
av en fotskada.  
 
Löpande under våren har Sekreteraren haft kontakt med byggsamordnaren Tommy Ljungdell om 
bygget på Kemicentrum för att få reda på hur arbetet med den nya sektionslokalen går. Dessutom har 
Sekreteraren under våren hanterat kontakten med receptionen på KC gällande utökade accesser för 
sektionens Styrelse och medlemmar.   
 
I slutet på våren hade hemsidan kommit igång ordentligt och Sekreteraren lade då upp alla 
styrdokument och handlingar som saknats sedan den kraschade våren 2017. Sekreteraren 
uppdaterade även alla styrdokument till sektionens nya grafiska profil efter att denna röstats igenom 
under vårterminsmötet i april.  
 
Slutligen så har Sekreteraren gjort en backup på alla sektionens dokument till sektionens hårddisk som 
med utomstående hjälp fungerar för användning på både Windows och MacOS datorer och kommer 
under hösten ha en genomgång med Styrelsen HT-2018 om Sekreterarens uppgifter då posten är 
vakant.       
 
Hösttermin 
Under hösten 2018 var Sekreterare vakantsatt och arbetsuppgifterna sköttes till största del av 
Ordföranden, med hjälp av Sekreterare 17/18 när det behövdes.   



Kassör (Vice Ordförande HT2018) 
 
Kassören hade under 2018 hand om sektionens ekonomi. I det arbetet hade Kassören tillgång till 
sektionens bankkonto. Från bankkontot gjorde Kassören utbetalningar för alla kvitton för utskottens 
utlägg, och fakturor för sektionens aktiviteter, som kommit Kassören till hands. Vidare skickade 
Kassören ut fakturor, bland annat till de företag som deltagit i W-dagen 2018. Alla utbetalningar och 
inbetalningar (förutom de som har bokförts av Penningmästaren eller Phøsets ekonomiansvarige) 
bokförde Kassören i Fortnox, och verifikationerna sparades även i pappersform. Det var även 
Kassörens roll att administrera över sektionens iZettle-konto, där denne till exempel lade till nya 
produkter och försäljare. 
 
Förutom detta var Kassören med och reviderade budgeten för 2018. I den ingår bland annat den nya 
posten ”Upprustning”, som syftar till att sektionen ska ha utrymme att köpa in nytt material, så som 
regattavagnar och megafoner, för att göra sektionen mer välutrustad. 
 
Kassören utformade ett annat sätt att bokföra, där man använder andra kategorier av 
bokföringskonton än tidigare. Det tidigare systemet har stundvis varit förvirrande och intetsägande, 
medan det nya sättet förhoppningsvis blir mer användbart och relevant. Till exempel kommer det bli 
betydligt lättare att veta hur mycket sektionen egentligen lägger på fika. För att hålla bokföringen 
konsekvent kommer dock detta system användas först 2019.  
 
Kassören arbetade också, tillsammans med ekonomiansvariga i samtliga utskott, fram en ny budget 
för 2019 som presenterades och godkändes på Höstterminsmötet. 
 
Under höstterminen hade Kassören ett delat dokument med Styrelsen där denne skrev in summorna 
för alla betalningar som bokfördes. Detta var strukturerat utifrån budget för att det skulle bli lättare 
för alla utskott att se ungefär hur de låg till, och för att se hur mycket eller lite sektionen skulle behöva 
spendera fortsättningsvis. Detta dokument uppdaterades ca en gång i månaden. 
 
Vidare gjorde Kassören tillägg till sitt testamente, bland annat en guide för året för att man ska kunna 
se vad som behöver göras i tidsordning. 

  



Utskott  
Aktivitetsutskottet (tidigare Programmästeriet) 
Källarmästare 
Vårtermin 
Källarmästaren har under vårterminen beställt in nya ouwe-tygmärken och sektionströjor som kan 
köpas av sektionens medlemmar. Vidare har Källarmästaren också hållit ordning i Wåtmarken, 
hanterat accesser till sektionens medlemmar, städat i förrådet, kört till återvinningscentralen och gjort 
inköp av förbrukningsvaror och inköp inför nollning (tex. flytvästar, cykelhjälmar, penslar). 
Källarmästaren har också deltagit på terminens husstyrelsemöten på Kemicentrum. 
 
Som ordförande i Aktivitetsutskottet har Källarmästaren sammankallat två möten och anordnat en 
kick-off i form av en middagskväll. Som medlem i Aktukollegiet har Källarmästaren deltagit i möten och 
planerat samt deltagit i Festivalborg, ett event vid Kårhusets amfiteater med aktiviteter, grill och 
liveband. 
 
Sektionens 15-års present från Teknologkåren som legat i koma i två år väcktes till liv av Källarmästaren 
med mycket hjälp från Styrelsen och en ihopsatt projektgrupp. Bygget av träramen i aktuell form och 
gjutningen av betongfiguren fortlöpte under våren och stod färdigt sista dagarna i maj. För mer 
information om projektet, se avsnitt Sektionen - Monumentbygge. 
 
Hösttermin 
Utöver sina styrelseåligganden så hade Källarmästaren möten med Aktukollegiet, Husstyrelsen på KC, 
Aktivitetsutskottet samt med K-sektionen. 
 
Källarmästaren satte upp ett nytt städschema i Wåtmarken och såg till att detta efterföljdes samt såg 
till att de förnödenheter som ska finnas fanns. Vidare kämpade Källarmästaren med att komma in i 
programmet där man kan dela ut access till lokaler. När Källarmästaren väl kom in i systemet delades 
access ut till relevanta personer.  
 
Senare planerade samt deltog Källarmästaren i Aktivitetsutskottet kick-off som hölls på Crêperiet. 
Källarmästaren hade ett möte med Kassören där Aktivitetsutskottets budget diskuterades. 
 
Källmästaren jobbade mycket på att få färgspons från företaget Akzo Nobel. En färgleverans togs emot, 
därefter fick Källarmästaren inget gensvar trots kontinuerliga telefonsamtal samt mail. Under hösten 
gick sektionens högtalare sönder och Källarmästaren skickade då iväg den på lagning. 
 
Under en färd till IKEA införskaffade Källarmästaren gosedjurshajen ”Wera” som gavs i gåva till W-
styrelsen på KTH i anknytning till stormötet i Stockholm.  
 
Källarmästaren hade ett möte med K-sektionens blivande Ordförande samt ett flyttmöte med 
nuvarande samt blivande medlemmar av K-sektionens Styrelse angående flytten av sektionslokaler. 
Gällande flytten så skaffade Källarmästaren bland annat access till de nya lokalerna, mätte nya 
Wåtmarken, frågade utskotten vad de skulle behöva få ut av de nya lokalerna och gjorde ritningar på 
hur de nya lokalerna bör användas samt uppdaterade dessa allt eftersom ny information mottagits.  
Vidare skickade Källarmästaren konkreta förslag till Husstyrelsen, satte ihop en arbetsgrupp av de 
personer som varit mest aktiva i planeringen av flytten, beställt ett pokalskåp, skrivit nytt kontrakt för 
utökad access, letat fram det bästa förslaget för inköp av Regatta-vagn samt köpt in denna och letat 
efter andra lämpliga inköp till den nya sektionslokalen. 
 



Vidare hjälpte Källarmästaren sektionsmedlemmarna med tillgång till inventarier och började 
förbereda för Aktivitetsutskottets nästa termin samt för övergången från det splittrade 
Programmästeriet till det enade Aktivitetsutskottet. 
 
Aktiwerare  
Vårtermin 
Aktiwerarna organiserade under vårterminen en klädbytardag tillsammans med Miljöombudet, samt 
Festivalborg tillsammans med Källarmästaren och Aktukollegiet.  
 
Hösttermin 
Under höstterminen 2018 anordnade Aktiwerarna en flerkamp (även kallad "the Plunger Games") 
under slutet av nollningen. Efter en period av stiltje visade Aktiwerarna under december årets 
julkalender i KC:G. Aktiwerarna deltog även på det möte som Källarmästaren höll med 
Aktivitetsutskottet. 
 
Fanbärare 
Vårtermin 
Under vårterminen deltog sektionens Ordförande som fanbärare på examenshögtiden då ordinarie 
fanbärare tyvärr inte kunde närvara.  
 
Hösttermin 
Fanbäraren representerade under höstterminens gång W-sektionen och höll den turkosa fanan högt 
under flertalet event. Först ut var på nollningens invigning, ett nytt koncept som testades av 
Teknologkåren. Fanbäraren representerade också sektionen vid ett blåsigt FlyING i Helsingborg, under 
nollelördagen i Lundagård och i regattatåget genom Lund. Sist men inte minst deltog Fanbäraren under 
examensceremonin i december, vilken avslutades med ett restaurangbesök på ”Vin och Tapas bar” 
med fanborgen som tack från Teknologkåren. 
 
Karnevalsgeneraler 
Karnevalsgeneralerna var under våren aktiva i vagnsektionen med sin vagn på temat ”Hästar är en 
frukt som inte finns” och gick på möten och workshops. Vidare blev Karnevalsgeneralerna tilldelade 
Karnevalister och höll därefter möten och event med dessa, samt byggde sina vagnar under april och 
maj månad. Slutligen gick Karnevalsgeneralerna i Karnevalståget tillsammans med sina Karnevalister, 
var med på städdagar och gjorde utvärderingar kring arbetet. 
 
Miljöombud 
Under första delen av 2018 lade Miljöombudet mycket tid på att skriva en miljöhandlingsplan för 
sektionen med hjälp av Sekreteraren och i samarbete med Styrelsen och de olika utskotten. Denna 
röstades sedan igenom på Sektionsmötet. Miljöombudet var även på möten med Sektionsgrodan 
under terminens gång. Under våren anordnade Miljöombudet en klädbytardag tillsammans med 
Aktiwerarna som var mycket lyckad och uppskattad. 
 
Under hösten hade Miljöombudet en halvtidsutvärdering av miljöhandlingsplanen och hade 
återkoppling med vissa av utskotten. Miljöombudet påbörjade även en utvärdering i slutet av året av 
miljöhandlingsplanen för 2018. Miljöombudet deltog även i möten med Aktivitetsutskottet. 
 
Sångarstridsöverstar 
Början av året ägnades mycket åt kreativt arbete från Sångarstridsöverstarna med manusskriveri, 
arrande och låtväljande. När höstterminen drog igång började Sångarstriden att marknadsföras och 
generalerna spred ordet genom informationsmöten, spex och besök på föreläsningar för att locka 



sektionens medlemmar att delta. I läsperiod tre sattes repen igång med kör, scen och band. Arbetet 
med dekoren tog också fart och alla grupper arbetade intensivt fram till den 1 december då själva 
Sångarstriden ägde rum. Totalt involverades ett fyrtiotal av sektionens medlemmar i aktiviteterna. 
Efter fantastiskt genomförda framträdanden plockade W-sektionen hem vinsten med högsta poäng i 
både den fria delen samt obligatoriet. Totala poängen blev 409, 158 i obligatoriet och 244 i fria. Som 
pris fick sektionen inte bara vandringspriset träskofiolen, utan även en pokal då det var 50-årsjubileum 
för Sångarstriden.  
 
Ur programbladet kunde det läsas vad fria handlade om (se nedan). Körstycket handlade om att cykla 
upp för backen som lundastudenten måste tackla varje morgon om denne bor nere i stan.  
 
Året är 1676, danskarna har Lund i sitt våld, men Sverige vill också ha denna ljuva stad i sin ägo. 
Svenskarna gör sig redo för anfall utanför Lunds stadsmurar. I skymningen möts två ynglingar och 
börjar lära känna varandra. Det enda problemet är att det är den svenska och danska prinsen som 
stöter på varandra. Är deras kärlek tillräcklig för att stoppa kriget? 
 
Tandemgeneraler  
Tandemgeneralerna var under 2018 inte aktiva på grund av Karnevalen.  
 
Kafémästarna 
Under våren fortsatte Kafémästeriet baka både goda och mindre goda kakor åt sektionen. De var bland 
annat med under Ekodagen där de bjöd på fika till deltagarna. Cafémästarna var även på plats efter 
ettornas sista tenta och delade ut kakor gratis.  
 
Under höstterminen var Kafémästarna med och hjälpte till på en del event, framför allt under 
nollningen. Inledningsvis såldes mackor (med hummus såklart) innan nollorna skulle på På Wift. 
Dessutom fanns det mackor till försäljning både när monumentet invigdes under vecka 1 och då 
Sportcheferna tillsammans med Aktiwerarna höll i ett event under vecka 3. I slutet av nollningen deltog 
Kafémästaren i möte med Aktivitetsutskottet. Efter det att de nyblivna ettorna hade sin sista tenta 
under lp1 så bjöd även Kafémästarna på lite efter-tenta-fika i form av Cornflakeskakor och 
chokladbollar. Till Höstterminsmötet bjöd även Kafémästarna på chokladbollar och chokladkaka. 
 
Sportcheferna 
I februari anordnade Sportcheferna skridskoåkning för Sektionen i ishallen i Lund och i april anordnade 
Sportcheferna ett uppskattat prova-på-tillfälle av kickboxning. Tillsammans med resten av de 
Idrottsanvariga på LTH arrangerade Sportcheferna i slutet av april en grillkväll med några olika sporter. 
Utöver egna möten har Sportcheferna även gått på möten med Aktivitetsutskottet och med LTH:s 
Idrottsansvariga. 
 
Sportcheferna representerade under höstterminen sektionen under möten med Idrottskollegiet. När 
det kommer till Event, så höll Sportcheferna i en station under På Wift, där fick nollorna på tid ta sig 
igenom en hinderbana, tre stycken åt gången, med benen bundna. Lite senare under nollningen höll 
Sportcheferna tillsammans med Aktiwerarna i eventet ”the Plunger Games”, som var en 4-kamp där 
vinnande laget vann en gyllene vaskrensare. Till följd av visat intresse anordnade Sportcheferna en 
Pilateskväll där deltagarna fick gratis frukt, passet leddes av en sektionsmedlem som är utbildad 
Pilates-instruktör. I samband med Pilateskvällen köpte Sportcheferna in 10st pilatesmattor till 
sektionen. Mot slutet av terminen slog Sportcheferna på stort med bowling där alla 
sektionsmedlemmar var välkomna att spela gratis bowling. Sportcheferna har under 2018 kämpat för 
att även inkludera internationella studenter. Detta gav utdelning under bowlingen då det kom flertalet 
internationella studenter. 



 
 
Arbetslivskontaktgruppen 
Under året arbetade utskottet vidare med det som det utskottet 2017 byggde upp. Den 
22a februari anordnade utskottet sektionens företagsdag, W-dagen. Det var en fullspäckad 
dag med 12 utställande företag och många av sektionens studenter var där. Den innefattade 
även ett lunchföredrag med Veg-Tech samt ett avslutande seminarium med NIRAS. Efter W-dagen 
skickades en utvärderingar ut till samtliga företag samt en annan utvärdering 
till sektionens medlemmar. Utskottet arbetade igenom svaren för att få värdefull information 
om vad som kan göras ännu bättre samt även för att få nya idéer. Dagen efter W-dagen, den 
23e februari höll Göteborgs Vatten & Kretslopp ett lunchföredrag, där två alumner pratade om hur 
deras karriär varit och vad de arbetar med nu.  
 
Den 2 mars under Ekodagen höll Returpack – Pantamera ett lunchföredrag. I samband med föredrag 
sponsrade de sektionen med en lådcykel.  
 
Under våren arbetade Arbetslivskontakten med att ta fram ett dokument gällande marknadsföring på 
sektionen. Detta för att sektionen ska arbeta med marknadsföring på samma sätt som Teknologkåren 
och de andra sektionerna gör. Arbetslivskontakten och Vice Arbetslivskontakten arbetade med att 
formulera nya avtal gällande samarbeten med sektionen och lagring av företagsrepresentanters 
kontaktuppgifter. De uppdaterade även Arbetslivskontaktsgruppens äldre dokument så även de 
efterföljer GDPR. Utskottet arbetade även fram en ny typ av avtal kallat Sektionssponsor. Detta avtal 
började Arbetslivskontaktsgruppen arbeta med tillsammans med Phøset under våren och hösten för 
att locka företag till större och mer övergripande samarbeten. 
 
Ett lunchföredrag arrangerades tillsammans med Akzo Nobel den 1 september, där även 
labbrockar delades ut till samtliga nya studenter på sektionen. Under hösten har Arbetslivskontakten 
även lyckats få tag på 50 liter gratis färg från Akzo Nobel. 
 
I utskottet hade arbetet under hösten ett stort fokus på 2019 års W-dag. Många företag kontaktades 
och det var mycket diskuterande inom utskottet angående upplägg och event. Utskottet beslutade att 
förlägga W-dagen i Gasquesalen i Kårhuset, då A-korridoren på Kemicentrum ansågs för trång och då 
Kemicentrum saknar plats för att anordna den populära brunchen. I samband med all företagskontakt 
under hösten har även flera företag blivit intresserade av att arrangera lunchföredag. Dessa skall bokas 
in under våren. Arbetslivskontakten tog tillsammans med sitt utskottet fram nya pikétröjor till 
utskottet, då de gamla var slitna och hade turkosa tryck i olika nyanser. 
 
Arbetslivskontakten hade även kontakt med studievägledaren Tobias Björklund angående 
Branchrådet. Det diskuterades kring upplägget med Branchrådet och hur ett event skall se ut för att 
gynna studenterna på bästa sätt. Arbetslivskontakten närvarade även på flertalet möten med 
Näringslivskollegiet på Teknologkåren, samt skickade iväg Vice Arbetslivskontakt på ett 
Mässkollegiemöte. Vidare började Arbetslivskontakten även omarbeta det tidigare testamentet som 
fanns, och hoppas på att det utskottet skall få en flygande start på 2019. 
 
 
  



Ceremoniutskottet (tidigare Medaljutskottet) 
Ceremoniutskottet höll under verksamhetsåret medaljutdelning för sektionens funktionärer vid de två 
funktionärstack som anordnades av Styrelsen.  
 
Under vårterminen skickade utskottet in en motion gällande införande av styrelsemedaljer till 
Vårterminsmötet och under höstterminen lade Ceremoniutskottets medlemmar fram en motion till 
Höstterminsmötet som skulle omdefiniera när en viss grad av funktionärsmedalj hade uppnåtts, i syfte 
att underlätta för avgående funktionärer att kunna få den grad de gjort sig förtjänta av. 
 
  



Ekonomiutskottet 
 
Under 2018 hade Ekonomiutskottet huvudansvaret för hela sektionens ekonomi. Dessa samlade in 
kvitton och fakturor för sektionens aktiviteter, samt gjorde utbetalningar från bankkontot. Dessa 
bokförde de i Fortnox. Alla medlemmar fick varsitt bankkort vilket gjorde att de inte behövde göra 
stora utlägg från privata konton.  
 
Utskottsmedlemmarna va relativt självgående, men utskottet hade ändå ett fåtal möten, för att 
komma igång och för att bokföra tillsammans. Detta gemensamma arbete gav tillfällen att få hjälp 
samt lyfta funderingar och idéer.  
 
I övrigt var utskottet en informationskanal för ekonomirelaterade frågor i de utskott som är 
representerade, och Kassören kunde informera om sådant via en Messenger-chatt. Alla i utskottet 
fick även inloggning till sektionens iZettle-konto, för att göra det smidigare för Phøset och 
Sexmästeriet att själva lägga in egna produkter.  
 
Under 2018 har ekonomiutskottet haft huvudansvaret för hela sektionens ekonomi, phøsets och 
sexets ekonomi inkluderat. Dessa har samlat in kvitton och fakturor för sektionens aktiviteter, och 
gjort utbetalningar från bankkontot. De har även bokfört dessa i fortnox. Med sina respektive 
bankkort har de kunnat handla för större summor så att sektionsmedlemmar slipper göra stora 
utlägg. Utskottsmedlemmarna har varit relativt självgående, men utskottet har ändå haft ett fåtal 
möten, för att komma igång och för att bokföra tillsammans. Detta ger tillfällen att få bättre hjälp, 
lufta funderingar och idéer, och det blir även roligare att bokföra. I övrigt har utskottet  varit en 
informationskanal för ekonomirelaterade frågor i de utskott som är representerade, och kassören 
har kunnat informera om sådant via en messenger-chatt. Alla i utskottet har även fått veta inlogg till 
sektionens iZettlekonto, för att göra det smidigare för phøset och sexet att själva lägga in egna 
produkter.  
 
  



Informationsutskottet 
Informationschef 
Vårtermin 
Informationsutskottet arbetade under våren 2018 med Ekolodet, sektionens tidning. Två nummer 
släpptes i samband med releasefester. Releasen för Ekolod nr. 1 inföll den första mars varvid temat 
”Fössta Tossdan i Mass” föreföll passande. Det andra numret var utskottets (2017/2018) sista och hade 
temat ”Ett Maxat Ekolod”. Tidningens innehåll varierade men återkommande inslag var intervjuer med 
föreläsare, InfU-testar, samt diverse reportage och matnyttig information om sektionen och dess 
historia. Utöver detta sammanställde utskottet statistik över sektionens funktionärer, men då denna 
inte kunde påvisas representativ valde utskottet att inte presentera den på Sektionsmötet. 
Anledningen var att data endast samlats in under två terminer. 
 
Hösttermin 
Efter sommaruppehållet fortsatte den nya Informationschefen leda arbetet inom utskottet. Utskottet 
släppte ytterligare två Ekolod under 2018, nr 3 och 4, återigen i samband med releasefester. I nr 3 var 
temat ”Nollningen/Skvallerblaska” eftersom den låg i nära anslutning till nollningen. Nr 4 med sitt 
”DIY/Jul-tema” markerade slutet av detta utskotts första termin, med en frikostig releasefest. 
Utskottet har även haft kickoff på Hallands Nation där tre nya utskottsmedlemmar välkomnades. I 
likhet med vårterminen samlade utskottet även för hösten in statistik över sektionens funktionärer 
men med samma anledning som på vårterminen valde utskottet att inte presentera resultaten för 
sektionen. 
 
Webmaster 
Webmastern gjorde under vårterminen en omfattande omstrukturering av Sektionens hemsida samt 
bekantade sig med Wordpress. Under hösten optimerade Webmastern hemsidan varvid 
inladdningshastigheten har förbättrats. 
 
Grafisk designer 
Den Grafiska Designern har under våren lagt ner mest tid på Ekolod, men även hjälpt 
Arbetslivskontaktgruppen med en affisch till W-dagen, samt hjälpt Studierådet skapa utskottsloggan 
som skickades in som motion till Sektionsmötet. Under året designade den Grafiska Designern ett 
flertal nya märken.  
  



Jämlikhetsutskottet 
Det nypåstigna Jämlikhetsutskottet började sin verksamhet med att anordna en föreläsning om HBTQ som 
hölls tillsammans med K-sektionen, där Projekt 6 föreläste. Jämlikhetsutskottet hade även ett bord på W-
dagen med ett lärorikt quiz baserat på de 7 diskrimineringsgrunderna i arbetslivet.  
 
Samarbetet mellan Jämlikhetsutskottet och F-sektionens Likabehandlingsutskott, som under 2017 
uppehölls av ett diskussionsmöte, fortsatte även detta år med möten med de båda utskotten, där idéer 
på vad som kan göras för att främja god stämning på och mellan de båda sektionerna togs fram. Vad detta 
gav för resultat följer nedan i berättelsen.  
 
På Ekodagen, anordnad av PR-utskottet, presenterade Jämlikhetsombudet, tillsammans med Vice 
Jämlikhetsombud, om jämlikhetsarbetet som sker på LTH och sektionen för gymnasieungdomarna som 
deltog.  
 
Jämlikhetsutskottet höll också i den årliga Phadderutbildningen där Phaddrarna fått tänka igenom svåra 
situationer som kan uppstå samt delade med sig av information om jämlikhetspolicyer och höll i 
casediskussioner.   
 
Vidare anordnade Jämlikhetsutskottet en föreläsning om gemenskap där Studentprästerna föreläste, som 
en del av det nystartade VälmåendeVeckan 2018 som anordnades tillsammans med I, F, E och D-
sektionerna, dit alla sektioner var välkomna. Förhoppningsvis blir VälmåendeVeckan ett återkommande 
inslag där alla kan komma för att inspireras till att optimera sitt välmående under studietiden.   
 
Jämlikhetsombudet skickade ut en sektionsöverskridande enkät om sexuella trakasserier, i samband med 
#metoo. Jämlikhetsutskottet höll därefter i en lunchdiskussion där #metoo-enkäten följdes upp och 
resultat presenterades.   
 
Jämlikhetsombudet skickade under året ut de återkommande utskottsutvärderingarna till de utskott som 
gått på i januari, och Jämlikhetsutskottet granskade dem och mailade ut resultaten till utskottsledarna.  
Jämlikhetsutskottet höll också i en efterfrågad lunchdiskussion om psykisk ohälsa i solens sken, dock var 
timingen inte optimal med enbart två deltagande. 
 
Jämlikhetsutskottet såg över möjligheten för, och utformningen av, ett slags mottagande av studenter 
som av olika anledningar inte har något intresse av att vara med i nollningen, men ändå behöver info om 
hur det är att studera på LTH. Detta efter att ha fått förfrågan av sektionens studievägledare, Tobias 
Björklund, som ville se ett alternativ för att alla ska känna sig välkomna på sitt sätt, då han sett behovet av 
detta efter samtal med studenter på sektionen.   
 
För första gången presenterade sig Jämlikhetsutskottet den första dagen för de nya studenterna, 
tillsammans med Ordförande och Studierådet. Detta för att ettorna ska veta vilka som har ansvar för 
likabehandling på sektionen och vilka som har samlad information om vart de kan vända sig.  
 
Under nollningen närvarade Jämlikhetsutskottet även under På Wift där de tillsammans med PR-utskottet 
höll i stationen “spindelnätet”, vilket har blivit en slags tradition för Jämlikhetsutskottet. Det första event 
som utskottet samordnade var “Picknick med TårttäFWling” tillsammans med Likabehandlingsutskottet 
på F-sektionen. Detta skedde i slutet av nollningen och det kom ca 40 personer.  
 
Det som kännetecknade Jämlikhetsutskottet mest denna termin var den ständiga strömmen av nya 
medlemmar från ettan, där nästan minst en ny person tillkom varje möte. Till slut blev det 17 
medlemmar, vilket gick att hantera med detaljerad planering så att alla hade koll på allt och vilka deras 
ansvarsområden var. Utskottet diskuterade också under flertalet möten hur organiseringen av utskottet 
fungerar.  



Utskottet fick i uppdrag av Phøset att anordna en diskussion om sexuella trakasserier, som de i sin tur fått 
i uppdrag av Teknologkåren att hålla med de nya studenterna. Även Johan Reimer (Programledaren) och 
Phøset kom dit för att berätta om hur de arbetar för att förebygga sexuella trakasserier.   
 
Utskottet i sin dåvarande utformning var på kick off, och åkte då till Nöbbelövs Mosse, gick på en 
föreläsning inom miljö på Stadsbiblioteket och gick till ett Harry Potter-quiz på Smålands nation.  
 
Funkisutbildningen genomfördes som alla andra år och många nya engagerade kom, samt flertalet gamla. 
Ordförande kom och gav information om hur livet som engagerad ser ut. Jämlikhetsutskottet 
presenterade jämlikhetspolicyn och höll därefter korta presentationer om ledarskapsmetoder, 
härskartekniker/främjartekniker och hur man kan hantera stress, och efter det hölls casediskussioner i en 
annan lokal.  
 
Som ett sista event för året ordnades ett Julquiz tillsammans med F-sektionen i Café Hilbert sista veckan. 
Det var mysig stämning och många ettor från sektionen kom, samt några andra.  
 
Utskottsutvärderingen för de utskott som gått på till hösten skickades ut och sammanställdes sedan av 
utskottet. Medlemmarna fick i grupper ha ansvar för varsitt utskott. Utvärderingarna gav mestadels 
positiva resultat.   
 
Jämlikhetsutskottet skickade även ut en sektionsöverskridande enkät om psykisk ohälsa och stress. 
Bakgrunden ligger i att studenter har mycket press på sig med strikta deadlines, mycket att lära in och är 
ensamt ansvariga för utfallet. Detta gör att många känner stress som kan leda till ångest och dylikt. 
Enkäten syftar till att se vad som kan göras för att arbeta förebyggande och hur man ska ta hand om de 
som är drabbade.  
 

 
  



Phøset 
Temat på nollningen 2018 var “En Dystopisk Nollning”, som utgick från att Phøset rest tillbaka i tiden 
från en dystopisk framtid, där världen höll på att gå under, för att be de nya studenterna om hjälp att 
göra denna dystopi till en utopi. Phøset 2018 fokuserade mycket på att skapa en nollning som skulle 
främja balans. Detta bland annat genom att på flera sätt försöka sprida till nollorna att se 
erbjudandet av nollningsevents som ett smörgåsbord där man plockar det som passar en själv bäst. 
 
Phøset gjorde klart större delen av planeringen innan sommaren. Utskottet hade kvällsmöten varje 
vecka, förutom i inläsnings- och tentaveckor, och några få heldagsmöten. Utöver de egna mötena 
gick utskottet tillsammans eller enskilt på möten med Sexmästeriet, Øverphøskollegiet, Styrelsen, 
Studievägledningen, Programledningen och tvärmöten med motsvarande poster i FHØBen, som 
samlar alla sektioners nollningsansvariga. 
 
Utöver planering och möten deltog Phøset i teambuildingsaktiviteter, fotosessioner, en utbildning 
från Studievägledningen, utbildningar från Teknologkåren, krisutbildning, ØPK-helgen, FHØB-helgen 
och genomförde sponsrundor, phadderinformationsmöte, en urvalsprocess av Phaddrar, 
Phadderkickoff, Phadderutbildning, temasläpp samt gjorde nollningsguide, nollningschema, 
nollningsfilm, outfits, budget och spexade på sittningar. 
 
Phøset skötte under nollningen biljettförsäljning, informationsutskick, städning, spex för både 
sektionens egna event och andra sektioner, problemlösning , agerade samordnare vid events samt 
svarade på frågor. 
 
I läsvecka -1 hade Phøset en heldags FHØB-kickoff med olika utbildningar och deltog i en 
informationsföreläsning för styrelserna och FHØBEN. Phøset anordnade en andra kickoff och ett sista 
informationstillfälle för Phaddrarna. 
 
I läsvecka 0 var det upprop. Nollorna fick en rundvandring på campus, delta i Phaddermys och Phøset 
höll sedan i en nolledansuppvisning under S:t Hans. Inför nollningseventet S:t Hans ordnades 
dialogerna, rekvisitan och kontakten med Sexmästeriet och Phaddrarna och eventet flöt på bra. 
StadsKringWandringens stationer planerades och förbereddes tillsammans med pHøset på K-
sektionen. Det hölls även tillsammans med K-pHøset ett “krismöte” inför StadsKringWandringen. 
Detta på grund av att det spåddes dåligt väder och därav fattades beslutet att flytta 
StadsKringWandringen från torsdagen till söndagen i lv. 0 och en film-/biokväll hölls istället på 
torsdagen. Nollorna delades in i På Wift-grupper med tanke på hur uppdragsgrupperna skulle se ut. 
Själva uppdragen presenterades med hjälp av en film som gjorts tillsammans med K-pHøs. Efter 
filmvisningen blev nollorna indelade i sina uppdragsgrupper och fick sitta och prata lite i dem, 
tillsammans med sina Uppdragsphaddrar, innan de i uppdragsgrupperna cyklade iväg på På Wift. Det 
var ett nytt upplägg för uppdragsindelningen. Phøset åkte ut till Dalby och deltog på en station i 
spökvandringen som På Wift-gruppen hade ordnat samt höll morgongymnastik för nollorna där 
dagen efter. Phaddrarna genomförde en trevlig Phaddersittning i den provisoriska Gallien som 
Phøset spexade på. Sedan deltog hela FHØBEN på UtEDischot. 
 
I läsvecka 1 lade Phøset ned en hel del tid på spexet till Cognac i the Capitol, en sittning, som 
Sexmästeriet höll på Lophtet, där det även var eftersläpp efteråt. Phøset hade en schemalagd 
uppdragskväll för att underlätta för uppdragsgrupperna att komma igång. Inför uppdragskvällen 
hade Phøset köpt in material och fixat lokaler för att uppdragen skulle kunna genomföras. På 
lördagen hölls det brunch på Lunds Nation innan bussarna gick till FlyING och på söndagen hölls 
sedan en sy-/filmkväll. 
 



I läsvecka 2 hölls Märkespickniquen, men märkesmålningen fick tyvärr flyttas till S-dagen på grund av 
regn. En sektionsöverskridande sittning hölls med A, D och K som respektive Sexmästerier ansvarade 
för i gasquesalen. Nollefredagen hade det nygamla eventet Øverphøshinderbanan som genomfördes. 
Därefter hölls cheertävlingarna i maskinparken. Nollelördagen inleddes med sillafrukosten från 
Styrelsen, invigningsceremoni utanför Universitetshuset, lådbilsracet, luphtbandet och 
ballongistapulten. På kvällen höll Sexmästeriet i en sektionsöverskridande sittning med F och ING, 
tillsammans med respektive Sexmästerier. På söndagen hölls Regattatåget, Regattan och 
Regattaphesten. 
 
I läsvecka 3 höll D-sektionen i waDerloo. Sektionens utskott presenterades över en lunch och 
Aktiwerarna och Sportcheferna höll i sporteventet ”the Plunger Games”. 
 
Läsvecka 4 höll Phøset i Wett & Etikett en lunch innan Gasquen. På lördagen var Gasquen, som 
inleddes med revyn och sedan fördrink och fotografering innan sittningen i Moroten och Piskan. Efter 
följde fyrverkerier från Lundapyrot, och eftersläpp i Gasquesalen. 
 
Under läsvecka 5 planerades det inför S-dagen med Sista Sittningen, märkesmålning och S-festen 
som sedan hölls utan större problem.  
 
Efter nollningens slut skickade Phøset ut utvärderingsenkäter till Phaddrar och nollor som sedan 
sammanfattades, de höll i ett Phaddertack och förberedde efterträdarna med utvärderingar och 
överlämningar, samt anordnade en middag med lite teambuildingaktiviteter för det efterkommande 
Phøset. 
 
  



PR-utskottet 
Vårtermin 
Under vårterminen 2018 arbetade PR-chefen tillsammans med PR-utskottet för att huvudsakligen 
utforma och anordna sektionens första Ekodag. Detta är en dag då gymnasieelever och andra 
intresserade får komma och prova på hur det är att studera på LTH och Ekosystemteknik. 
Anordnandet av denna dag skedde genom möte med Programledningen såväl som möten inom PR-
utskottet samt inspiration från I-sektionens I-dag. Totalt anmälde 21 personer intresse av 
eventet varav 19 personer dök upp. Trots vissa missöden, t.ex. bortfall av tre fjärdedelar av 
besökarna innan Ekodagens sittning, är PR-chefen väldigt nöjd med resultatet och även superstolt 
över sina utskottsmedlemmar. Positiv feedback från Ekodagens utvärderingsenkät visade dessutom 
att de besökande fick ett bra intryck av vad Ekosystemteknik innebär och innefattar samt var väldigt 
positivt inställda till att möjligtvis börja på W-programmet i framtiden.  
 
Utöver detta var PR-chefen och PR-utskottet på gymnasiebesök på gymnasieskolor i Malmö, haft 
besök av en skuggande student, lagt upp bilder på sektionens Instagramkonto samt hållit i en PR-
lunch för sektionen där bland annat en slogantävling anordnades och nya PR-idéer/förslag på 
förbättringar av sektionens PR-merch samlades in. Tanken är att dessa åsikter ska hjälpa PR-
utskottets arbete med att uppdatera och konkretisera de broschyrer som görs i samråd med 
programmets Studie - och karriärvägledare Tobias Björklund. 
 
I början på 2018 lämnade PR-chefen in en årsrapport till Unga Forskare. Under vårterminen 2018 
anordnades även Her Tech Future, förut benämnt Flickor på Teknis, med många taggade 
gymnasietjejer och fint väder.  
 
Hösttermin 
Under början av hösten ansvarade PR-chefen för Bostadsakuten, dit nyantagna studenter 
kunde vända sig för att få hjälp med bostad första tiden i Lund. 
 
PR-utskottet jobbade under hösten med att utveckla utskottets arbete för att nå en större 
målgrupp vid exempelvis gymnasiebesök. Utskottet började även planera för en ny Ekodag 
under våren 2019, planerade in gymnasiebesök till skolor runt om Lund och hade informationsmöte 
för studenter som vill åka tillbaka till sin tidigare gymnasieskola för att berätta om LTH. Slutligen 
började utskottet jobba med att ta fram en broschyr som presenterar programmet, vilken kan 
delas ut på mässor och gymnasiebesök.  
 
  



Sexmästeriet 
Efter att Sexmästarna var kompletta efter det extrainsatta Höstterminsmötet påbörjades uppstarten 
av Sexmästeriet med intervjuer och val av jobbare. En mindre kick-off med tapas hölls innan julen så 
att hela Sexmästeriet skulle ha hunnit få ett ansikte på varandra innan arbetet skulle börja efter jul. 
Alkoholutbildningar kickade igång verksamhetsåret följt av inskiphte av Sexmästeriet 2017 där en god 
sammanhållning skapades. De första eventet som hölls var en brunch för W-dagen samt lättare mat 
senare samma dag. Uppvärmda från detta hölls sedan en halvtidssittning för W15. 
 
En sittning till Ekodagen anordnades där gymnasieelever och sektionsmedlemmar bjöds på mat. Tätt 
in på var det dags för Sexmästeriets egna temasläppssittning som hölls i Cornelis. Temat var rymden 
med namnet Apollo 6 och klädkoden rymddräkt.  
 
Phøsets temasläpp hölls på KC innan de var dags att börja runda av terminen med en grillkväll för hela 
Sexmästeriet. Därefter hölls en pub efter tentorna i juni på Lophtet. 
 
Nollningen kickade igång med att Sexmästeriet visade sig för nollorna på S:t Hans med dans innan de 
bjöds på mat. Sedan fortsatte nollningen med Cognac i the Capitol sittning med eftersläpp, 
sektionsöverskridande sittningen AW i DK  tillsammans med A, D och K-sektionerna och efterföljande 
eftersläpp. Sexmästeriet höll även i sittningen End of the F**ING World som hölls med F- och ING 
sektionen i Mattehuset och Cornelis. Det hölls även en pub med K-sektionen som var riktat till alla och 
inte bara nollor, det var en mycket uppskattad pub som blev fullsatt på nolltid. Den sista sittningen för 
nollningen hölls på Lophtet och temat var Utopi, som ett lyckligt avslut på dystopin.  
 
Senare på terminen hölls en pubrunda med flera andra sektioner på LTH i förmån för Musikhjälpen, på 
puben som Sexmästeriet höll tillsammans med ING var det schlagertema. Senare i december hölls en 
Julsittnig i Conerlis där Sexmästeriet hade satsat mycket på mat och dekor.  
 
Förutom dessa event hade Sexmästaren även möten med sina Mästare kontinuerligt för att planera 
eventen och dylikt. Möten med hela Sexmästeriet hölls även inför eventen. Sexmästaren deltog även 
på möten med Sexkollegiet flertal gånger.  
 
  



Studierådet 
Vårtermin 
Under vårterminen jobbade Studierådet dels rutinmässigt med kursutvärderingar och dels hållit i olika 
studiefrämjande aktiviteter. 
 
Studierådet ansvarar för att gå igenom fritextsvaren i kursutvärderingarna, som kallas CEQ-enkäter på 
LTH, och detta gick utan problem under vårterminen.  Även utvärderingsmötena med kursansvariga 
och Programledare har flutit på bra. Ett särskilt möte hölls för en något problematisk kurs, och 
förhoppningsvis är problemen lösta till nästa läsår. Studierådet fortsatte med de så kallade CEQ-
fikatillfällena, där studenter får fika om de fyllt i sin enkät samt möjlighet att fylla i enkäten på plats. 
Studierådet delade ut fika till klassen med bäst svarsfrekvens på enkäterna i alla läsperioder utom LP4. 
Det togs fram ett flödesschema som tydligare ska visa kursutvärderingsprocessen. 
 
Studierådet fortsatte att genomföra mittkursutvärderingar för alla grundblockets kurser, vilket 
fungerade bra. Under vårterminen provade Studierådet att skicka ut en gemensam mittkursenkät för 
specialiseringskurserna, då kontakten med studenter i de äldre årskurserna upplevts vara bristfällig. 
Svarsfrekvensen på dessa enkäter var inte så hög, men det verkade ändå finnas ett så pass stort 
intresse för detta hos de som svarade att studierådet valde att fortsätta åtminstone året ut. 
Under vårterminen hölls totalt 6 stycken studiekwällar. Studiekwällarna går ut på att Studierådet 
ordnar en lokal och fika så att studenterna kan stanna och plugga tillsammans. Dessa flöt på utan 
problem, dock med lägre antal närvarande mot slutet av terminen. I början av terminen delade 
Studierådet ut anteckningsblock med Studierådets logga på i samband med en studiekwäll. 
 
Två event som Studierådet traditionellt håller under våren är en programintegrerande workshop (Pint) 
och ett så kallat specialiseringsmingel. Båda dessa går ut på att studenter på 
Ekosystemteknikprogrammet diskuterar och utbyter erfarenheter med varandra. 
Specialiseringsminglet, där studenter som är inne på sin specialisering svarar på yngre studenters 
frågor, hölls på en lunch och var mycket välbesökt och lyckat. PInt, som handlar om hur programmets 
olika kurser hänger ihop, fick dessvärre ställas in på grund av för lågt intresse. Det låga intresset hade 
förmodligen att göra med att eventet låg strax innan Lundakarnevalen. 
 
Utöver detta deltog Studierådet i Teknologkårens Speak Up Days samt delat ut de Pedagogiska priserna 
och utmärkelsen Årets ekoprofil. Nomineringar samlades in under ett CEQ-fikatillfälle och 
vandringspriserna delades ut under Vårterminsmötet. Sektionens stipendium för 2017, som det var 
lite problem kring, delades ut under W-dagen. Tillsammans med Ordförande utsåg 
Studierådsordföranden 2018 års stipendiater som presenterades under vårens funktionärstack. 
Studierådsordföranden har dessutom varit på möten med Studierådskollegiet på Teknologkåren, 
skickat ut årets specialiseringsutvärdering samt varit på programledningsmöte med den andra 
representanten från Studierådet. Programledningsrepresentanterna deltog även i ett möte som 
behandlade programmeringskurserna i utbildningen, något som förmodligen kommer att fortsätta 
jobbas med framöver. 
 
Slutligen blickade Studierådet framåt, bland annat genom att avsätta pengar för studiekwällsmärken 
till nollningen, samt att designa ett eget studierådsmärke inför hösten. Då det inte valdes någon ny 
Studierådsordförande under Vårterminsmötet planerades det även för hur höstens arbete ska skötas 
utan en ordförande. 
 
Hösttermin 
Höstterminen såg lite annorlunda ut för Studierådet då det inte valdes någon ny utskottsordförande 
förrän i november. Utskottet fick prioritera bort vissa saker men överlag flöt verksamheten på som 
vanligt. Under hösten fortsatte Studierådet med de rutinmässiga kurs- och mittkursutvärderingarna, 



och det hölls hela 9 studiekwällar under terminen. Intresset för studiekwällarna var fortsatt högt, 
framförallt under nollningen. 
 
Svarsfrekvensen på CEQ-enkäterna sjönk tyvärr under hösten och Studierådet diskuterade hur man 
ska kunna ändra på detta. Det bestämdes att CEQ-fikatillfällena skulle upphöra, medan 
Facebooksidan började användas mer aktivt. Dels började Studierådet lägga upp sammanfattningar 
från alla CEQ-möten för att skapa större insikt i processen, och dels försökte utskottet bli 
noggrannare med att lägga upp påminnelser om enkäterna. Det återstår att se vad detta ger för 
resultat. 
 
Studierådet deltog som vanligt i nollningen genom att presentera sig på uppropsdagen och ordna 
studiekwällar varje vecka. Dessutom höll Studierådet under första läsveckan i en studieworkshop, 
med syftet att informera om vad man kan göra om en kurs inte fungerar som den ska samt ge 
studietips och belysa hur en föreläsning inte bör gå till. Studierådets representanter i 
Programledningen var under hösten med på både formella och informella möten, vilket var mycket 
givande. Det som diskuterades var bl.a. programutvärderingar, nollningen, kursutbud och 
programmets valfria kurser. Det senaste var lite av ett fokusområde för Studierådet under hösten. 
Arbetet handlade framförallt om att utöka utbudet av valbara kurser inom programmet. Utöver 
detta sammanställdes även resultatet från specialiseringsutvärderingen som skickades ut innan 
sommaren och presenterades sedan för Programledningen. 
 
Under terminen införde Studierådet även en påminnelserutin för t.ex. kursanmälan och liknande, 
försökte rekrytera ettor och tvåor till utskottet samt skrev motioner till terminens Sektionsmöte. 
Motionerna behandlade Studentrepresentanter, utskottsloggor och sektionens stipendium. Under 
Sektionsmötet valdes dessutom en ny utskottsordförande. Vidare anordnade Studierådet ett 
utbytesmingel där studenter som funderade på utbyte kunde ställa frågor till äldre studenter som 
redan varit utomlands. Slutligen nominerade Studierådet studenter till representantposterna i 
Institutionsstyrelser och planerade för ett par lunchföreläsningar, varav en hölls i december. Denna 
handlade om mastersprogrammet i Riskhantering och hölls av en alumn, Carl-Magnus Bergenstierna, 
som började på Ekosystemteknik men sedan bytte till Riskhantering. 
  



Valberedningen 
Vårtermin 
Under vårterminen hade Valberedningen möten med cirka två veckors mellanrum samt uppdaterade 
och skickade ut funkisguiden. Vidare höll Valberedningen i ett Walfläsk med fika, hade intervjuer och 
satte upp förslag på kandidater till olika poster samt presenterade och motiverade dessa på 
Vårterminsmötet. Inför det extrainsatta mötet gjordes diverse insatser för att uppmuntra 
medlemmar inom W-sektionen till att fylla de tomma platserna som fanns kvar.  
 
Hösttermin 
Under höstterminen satte sig Valberedningen in i sitt arbete och strukturerade under sitt första möte 
upp deadlines. Valberedningen anordnade ett Walfläsk med fika som resulterade i många 
nomineringar till poster. Därefter höll Valberedningen i intervjuer för platsbegränsade poster samt 
beslutade om det förslag som skulle presenteras för sektionen innan Höstterminsmötet. På 
Sektionsmötet närvarade sedan utskottet för att läsa upp sina motiveringar. Efter Sektionsmötet 
gjorde Valberedningen diverse insatser för att uppmuntra medlemmar att söka vakanta poster och 
arbetade även fram en lösning till vakantsättningen av Kassör.  


