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Närvarande 

Gustav Aniander,  Sektionsstyrelsen ordf. 

Tamara Patranika,  Sektionsstyrelsen vice ordf. 

Alfred Kedhammar,  Sektionsstyrelsen sekreterare 

Elin Hedberg,   Sektionsstyrelsen lokalansvarig 

Anna Tian,   Sektionsstyrelsen kommunikationsansvarig 

Emelie Wistedt,  Sektionsstyrelsen KUTA 

 

Angelica Andreasson,  Alkemisterna ÖpHverpHeus 

Ted Lundwall,   Alkemisterna KronpHeus, Valberedningen ordf. 

Oscar Bergström,  Alkemisterna HvispHeus 

Oscar Skirfors,  Bluffis, vice BluffO 

Eugenio Ciucani,  CIA ordf. 

Johan Forsberg,  Hvitterhetsutskottet ordf. 

Matilda Palmér,  KAOSA 

Jacob Degenne,  KK Pubmästare 

Alexander Lines,  KK Sexmästarinna 

Miranda Linden,  KNUT ordf. 

Kristina Stojanovic,  KNUT KNUTVO 

Lovisa Wåhlström,  KNUT KNUTE 

Matilda Hendeberg,  KOMPIS Kapten 

Astrid Wilsby,   KOMPIS Styrman 

Lovisa Pettersson,  Krexet IX Direktör 

Anali Leandra de Luca,  Krexet X Producent 

Elin Ljungdell,  Krexet X Direktris 

Adrian Södergren,  Krexet X Ekonomichef, Spexmästarinna MD 

Emma Ingo,   Kårfullmäktige, Talman 

Athea Thomas,  Kårfullmäktige 

Anton Smuk,   KÖN Generöl, vice Talman 

Hugo Widehammar,  Liganderna ordf. 

Anton Bjurström,  pH Sur 

Anton Lagerholm,  Revisor 

Matilda Carlqvist,  SN ordf. 

Emmie Pohjanen,  SN PASBIO, vice PapA 

Julius Kuzmin,  TLCO  

1 Mötets öppnande 
Ordförande Gustav Aniander öppnade mötet kl 18:02. 

Ordförande förklarar syftet med OAR och samtliga närvarande presenterar sig. 
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2 Meddelanden 
Emma Ingo meddelar att SM1 närmar sig. Motionsvarsstopp på fredag (29/9). 

Konfirmationer, verksamhetsberättelse och verksamhetsplaner ska vara inne tills dess. 

talman@k.kth.se 

Emma Ingo meddelar också att hon var på EDUconference nyligen, en utbildningskonferans 

arrangerad av THS i Nymble. Jättespännande forum. Deltog i ett seminarium i jämlikhet på 

KTH.  

Johan Forsberg meddelar att CHUST stänger sina sök på fredag (29/9). chust@k.kth.se 

Krexet 9 har föreställningar den 11-12e november. 

KNUTE Lovisa Wåhlström meddelar att KNUT har spikat BKW till den 20e februari. 

Anton Smuk meddelar att KÖN har pub nu på onsdag (27/9). Tagga fett. 

3 Lokal 
Lokalansvarig Elin Hedberg går igenom lokalrelaterade rutiner.  

3.1. Bokningar 

Man kan boka draget, THS lokaler och KTHs lokaler. Alla dessa bokas genom 

www.kongligkemi.se och bokningsformulären där. Det funkar att mejla, men det kan dröja. 

Det kommer bli ännu tydligare med den nya hemsidan. Det går att boka Dragets enskilda 

rum via bokningslapparna som sitter uppe. Målet är att de ska finnas bokninglappar för 4 

veckor frammåt. 

3.2. Nyckelkvittenser 

Elin sköter även nyckelkvittenser. Mejl gäller för nyckel. Skriv organ, avseende och 

tidsperiod. Gäller samtliga rum i draget utom sekfunk där det är kortaccess. Mellanförrådet, 

Spräckfunk, Spritis och Draget. 

Övriga lokalrelaterade frågor: Om något t.ex. går sönder. Anmäl via mejl. Nås via 

lokal@k.kth.se. Vid mer akut går Messenger bra, sista resort är personligen. Minst 2 veckors 

framförhållning krävs, annars kan det inte garanteras att en bokning går igenom.  

4 Kommunikation 
Kortaccesser behandlas genom att man fyller i funktionärsformuläret som finns på 

hemsidan. Gäller access till sekfunk och mötesrummet. I första hand är mötesrummet till 

möten och inte pluggtid. Efter att formuläret fylls i kan det dröja upp emot en vecka innan 

accessen går igenom, vilket bör has i åtanke.  

Det ska finnas en mejllista för varje organ samt ansvariga. Vissa har flera. Dessa läggs in 

manuellt av kommunikationsansvarig. Ansvariga bör skicka in listor med KTH-mejl till sina 

ledamöter så att detta kan ordnas. Detta är för att rätt information ska nå rätt personer.  

500 kr bidras av till sektionen av KTH för utskrifter. För att fylla på sitt kort med utskrifter 

fyller man i formuläret för utskriftspåfyllnad. Be alltid om lov först. När man skriver ut 

sångblad och t.ex. manus gör man det på Nymble vilket man mejlar kommunikationsansvarig 

om för skrivarkod. 

mailto:talman@k.kth.se
mailto:chust@k.kth.se
http://www.kongligkemi.se/
mailto:lokal@k.kth.se
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Nya hemsidan är påväg. 

När det kommer till kommunikation i allmänhet, försök att hålla er till mejl snarare än t.ex 

Messenger. kommunikation@k.kth.se  

5 Ekonomi 
Tamara och Vivien har hand om ekonomin. Vivien har hand om kvittoredovisningar och 

internrep. Budget och övriga frågor går till Tamara. För några verckor sedan meddelades ni 

om budgetrevideringen som ska vara inne på fredag (29/9).  

Kvittoredovisning sker när man gör ett utlägg för sektionen som man vill kompenseras för. 

Man tar en redovisningslapp från sekfunk, fyller i och häftar på kvittot. Inom senast 2 veckor 

efter köpet gjorts. Ska gå i kassörfacket och inte vice facket. Internrep får INTE gå till 

alkohol. Kontakta via mejl på vordf@k.kth.se eller kassor@k.kth.se. 

6 Festrutiner 
När Draget ska bokas för mer än 20 pers måste man ha en FEST ansvarig (KTHs egna 

brandsäkerhetsutbildning). STAD (Stockholm stads alkoholserveringsutbildning) vid 

alkoholservering. Mejla kkmasters@k.kth.se för tillhandahållande av någon FEST/STAD 

ansvarig. Hör av er inom 14 arbetsdagar. Man måste boka Draget OCH göra en festanmälan 

via pubmästare Nicole som är festansvarig inom samma tidsgräns. Om man vill ha utökat 

serveringstillstånd eller längre tid så hör man av sig 2 månader innan. Avgift på 600 sek kan 

tillkomma.  

Klubbmästeriet måste kontaktas angående alkohol. Använd mejlen spritis@k.kth.se för det. 

Helst alkohol från det egna pubsortimentet som kan informeras om via Sexmästarinna 

Alexander Lines. 14 arbetsdagar i förväg gäller för även detta. Förbrukningsartiklar (t.ex. is, 

juice andra tillbehör ) löses via egen budget. 

Vid alkoholservering måste vi också servera mat enligt alkohollagen. Mat till de vanligaste 

preferenserna / allergierna. Billys och Gorbys funkar om man får slut på mat, men då ska 

KK informeras så att den sålda mängden kan ersättas. 

Mellanförrådet: KK märkte under mottagningen att det var mycket spring och rotande i 

mellanförrådet. Mellanförrådet fungerar som KKs organskåp. Innehåller mycket föremål av 

sentimentalt värde, egenbekostade inventarier (t.ex. tejp, bestick). Om man tar av det får man 

gärna informera så att ersrättning kan ordnas. 

7 Diskussionpunkter 

7.1 Förvaringsutrymme   Bilaga 1 

Emelie informerar att nya organskåp ska köpas in. För det behöver vi veta behovet av 

organskåp per organ. Vad behöver förvaras? Det kommer att dyka upp ett formulär på 

Facebook för frågorna som ska diskuteras.  

7.2 Exponering av organs verksamhet  Bilaga 2 

Hur kan vi göra så att organ syns mer och öka synligheten för samtliga funktionärer? 

Många synpunkter mottogs, kontentan av dessa finns listade i Bilaga 2. 

mailto:kommunikation@k.kth.se
mailto:vordf@k.kth.se
mailto:kassor@k.kth.se
mailto:kkmasters@k.kth.se
mailto:spritis@k.kth.se
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8 Mötets avslutande 
Ordförande Gustav Aniander avslutade mötet kl 19:53. 


