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ANTECKNINGAR OAR1 

1 Närvarande 
Adrian Södergren - Sektionsordförande ($$) 

Anna Tian - Kassör ($$) 

Emelie Wistedt - Vice sektionsordförande ($$) 

Sofie Rehnström - Nr 1 ($$) 

Kadar Hassan - Sexmästarinna (KK) 

Olivia Andersson - Klubbmästare (KK) 

Emil Sporre - ÖpHverpHeus (Alkemisterna) 

Linnéa Öst - pH Bas (pHeuseriet) 

Alexis Delorme - pH Sur (pHeuseriet) 

Fredrik Persson - Utrikeskommittén 

Elias Lallo - Utrikeskommittén 

Andreas Renberg - VIN (IN) 

Jacob Degenne - Valberedningens ordförande 

Nicole Helluin - HvispHeus (Alkemisterna) 

Anna Bevin - DM (MD) 

Ayush Agarwal - KF-ledamot 

Bjarne Falk - TLCnous (TLC) 

Simon Dahlberg - TLCO (TLC) 

Ludwig Wåhlin - Vice BluffO (Bluffis) 

Malin Ekman - KNUTVO (KNUT) 

Elsa Arksand - KNUTO (KNUT) 

Paula Sommer - SNOK (SN) 

Anja Ramström - Ölverste (KÖN) 

Leandra De Luca - BluffO (Bluffis) och Producent (Krexet) 
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2 Meddelanden 
 

2.1 KNUT 
Akzo Nobel är inte längre vår huvudsponsor pga omorganisering inom företaget. 

Fortfarande intresserade av BKW, kanske återkommer som huvudsponsor i framtiden. 

KNUT ska leta efter nya sponsorer.  

Andra organ eller medlemmar är väldigt välkomna att själva leta upp sponsorer. KNUT kan 

hjälpa till om man skulle vilja ha rådgivning.  

Vill gärna höra folks idéer! Kom med förslag om det är något ni vill genomföra.  

 

2.2 Utrikeskommittén 
Nordiska kemikonferensen (NKK) ska hållas på KTH. Det var 13 år sedan sist.  

3 Information från Styrelsen 
 

3.1 Ekonomi 
ekonomi@k.kth.se 

3.1.1 Kvittoredovisning  

Senast 2 veckor efter utlägg.  

Om flera inköp gjorts under en dag och av samma person kan dessa sättas på samma 

blankett.  

Alla ledamöter ska kunna kvittoredovisa. Om organansvariga inte vet hur kvittoredovisning 

går till, kontakta ekonomi@k.kth.se. 

Se till att kvittoredovisningen ligger i rätt fack. Hör av er om blanketterna är slut.  

3.1.2 Internrepresentation  

Ska användas till aktiviteter som främjar gruppsammanhållningen - middagar, fika, tröjor osv. 

Ingen alkohol får köpas för dessa pengar. 

Uppmuntrar alla att använda internrepen!  

3.1.3 iZettle 

Maila till ekonomi@k.kth.se. Bokning av iZettle sker inte automatiskt vid lokalbokning. Boka 

iZettle två veckor innan eventet.  

 

mailto:ekonomi@k.kth.se
mailto:ekonomi@k.kth.se
mailto:ekonomi@k.kth.se
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3.2 Kommunikation 
kommunikation@k.kth.se 

Ledamöter måste begära kort-access. Kan ta upp till en vecka innan det fungerar. Formulär 

finns på hemsidan.  

Se till att skicka in uppdaterade mejllistor till ledamöterna.  

Utskrift: Nymble skrivare ska användas för många utskrifter (sånghäften, affischer eller 

liknande). Mejla kommunikationsansvarig vid användning av skrivaren.  

Mejla kommunikationsansvarig om ändringar, redigeringar eller feedback kring hemsidan.  

Använd er organmail. Guide till hur ni gör det finns på hemsidan. 

3.3 Lokal 
lokal@k.kth.se 

Bokningar av lokaler i KTH, Nymble och Draget görs via hemsidan. Information om 

tillstånd, regler och tillgänglighet finns också på hemsidan.  

Anmäl bokningen 14 dagar i förväg. Annars kan inte bokningen garanteras.  

Planlösning med lista över organens skåp på väg. Använd helst inte lås, signalerar att det 

innehåller värdesaker och ökar risken för inbrott.  

Städveckor varje vecka. Organen ska ha fått ett mejl med schema. 

Mejl med frågor är mycket välkomna! 

3.4 Allmänt  
Mejladresser till alla i styrelsen finns på hemsidan. Även andra organansvarigas mail finns på 

hemsidan. Sköt kontakt till Styrelsen via mail, inte Facebook.  

Majoriteten av all information finns på hemsidan men om det ändå finns några frågor, mejla 

gärna! 

4 Communication in English 
Kemisektionen har en stor andel internationella studenter. Styrelsen uppmuntrar därför 

organen att ha sin information tillgänglig på engelska. Detta gäller affischer, webbsidor, 

uppdateringar på sociala medier, mejl, utrop m.m. 

Rent konkret: Om ni har ett event på Facebook, gör ett inlägg i en grupp för kemister, en 

post på hemsidan, ett mail till kemister allmänt, en affisch i Draget, osv.: Skriv på engelska, 

eller ha åtminstone en sammanfattning på engelska. Om ni skriver på svenska först och har 

engelsk översättning under, skriv helst t.ex. “English below” i början av texten. 

 

mailto:kommunikation@k.kth.se
https://kongligkemi.com/forms/
https://static1.squarespace.com/static/58b81b821b631b4227df2fd6/t/5a8aed07ec212d1cb4db45c1/1519054088687/Lathund+fo%CC%88r+Thunderbird.pdf
mailto:lokal@k.kth.se
https://kongligkemi.com/event/
https://kongligkemi.com/contact/chapterboard/
https://kongligkemi.com/contact/associations/
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5 Information från KK 
För event där fler än 20 personer förväntas delta måste festanmälan göras. Detta sker genom 

att maila kkmasters@k.kth.se. Deadline: 15 arbetsdagar innan event. Tre veckor om ni inte 

har någon med FEST/STAD-utbildning, eftersom KK då behöver skicka någon.  

Maila också spritis@k.kth.se och skriv vad ni planerar sälja för dryck minst 15 arbetsdagar 

innan eventet, så de kan beställa det som behövs. 

Undvik att slänga alkoholflaskor i panten.  

6 Diskussionspunkt - JML 
Styrelsen uppmuntrar organen att tänka efter innan de planerar ett event eller går ut med 

information så att det inte är kränkande eller diskriminerande.  

Konkretisering av ovanstående: Gör inte narr av folk. Förminska inte kulturer eller 

samhällsgrupper genom att göra dem till ett skämtsamt tema. Tänk åtminstone utifrån de sju 

juridiska diskrimineringsgrunderna. Läs THS JML-policy och THS policy för sång. Sjung inte 

något som är kränkande eller objektifierande, speciellt inte om de nyantagna, även om de 

berörda inte är närvarande. 

För att jobba för jämställdhet och inkludering föreslår Styrelsen att införa ett organ ansvarigt 

för JML, samt eventuella styrdokument som kompletterar THS policys. Mötet fick diskutera 

dessa förslag. 

 

6.1 Sammanställning av åsikter från diskussionen, gruppvis  

• JML ska ha en mer rådgivande funktion än som regelsättare. Trivselpolicy för varje 

organ istället för en gemensam för sektionen. Skulle bli mer konkret om det finns på 

papper och organen själva kommit fram till det. Tror inte att en gemensam policy 

för sektionen skulle skilja sig från den THS satt upp. Bättre om varje organ själva 

kan anpassa den efter sin egen verksamhet.  

• Har svårt att se vad skillnaden mellan en Kemi-trivselpolicy och THS policy skulle 

vara. Bättre att utnyttja de expertis som THS har och följa deras råd. En 

projektgrupp som jobbar som en JML grupp, efter ett tag revidera om gruppen 

borde bilda ett organ. Projektgruppen kan eventuellt bestå av en person från varje 

organ.  

• Tror inte att ett eget organ för JML är rätt lösning, möjligtvis som en projektgrupp 

under SN. Tror att sektionen skulle kunna ha nytta av en policy eller riktlinjer.    

• Tror att en grupp/nämnd skulle vara bra för att göra studenter och sektionens 

medlemmar mer uppmärksamma på dessa frågor och att föreningar som jobbar med 

dessa frågor existerar. Bra för att skapa en säker länk mellan KTH och studenterna.  

• Tror att en JML nämnd skulle kunna vara bra. Arbeta med Nollan för att tidigt visa 

var Kemisektionen står. Gruppens medlemmar skulle nog ha nytta av att gå någon 

kurs och att ha tystnadsplikt. Om en policy för sektionen skulle finnas skulle den 

mailto:kkmasters@k.kth.se
mailto:spritis@k.kth.se
https://ths.kth.se/wp/wp-content/uploads/2016/07/THS_Policy-for-JML_150512.pdf
https://ths.kth.se/wp/wp-content/uploads/2016/07/THS_Policy-sang_161215.pdf
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innehålla information om hur man ska kontakta THS och hur sektionen kan stötta 

den policy och det arbete THS gör kring dessa frågor. Gillar iden om att en grupp 

skulle finnas inom SN. Hade kunnat göra jobbet och kommunikationen lättare 

eftersom SN redan jobbar delvis med dessa frågor. Möjligtvis om det hade blivit en 

för stor arbetsbörda för SN.  

 

7 Information från SN 
Kontakta THS it-support om ni får konstiga mejl från bekanta adresser. SN har upptäckt att 

det är oerhört lätt att förfalska mejladresser.  

8 Information från Ordförande Adrian 
Kommunikationsansvarig undersöker intresset av ett nyhetsbrevs-liknande koncept.  

Uppmuntrar folk att besvara enkäten i OAR gruppen på Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


