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ANTECKNINGAR OAR2 

1  Mötets öppnande 
Ordförande Adrian Södergren förklarade mötet öppnat kl 18:02. 

1.1 Närvarande 
Adrian Södergren, Sektionsordförande (Styrelsen) 

Elin Hedberg, Lokalansvarig (Styrelsen) 

Andreas Renberg, Eventkoordinator (Styrelsen) samt VIN (IN) 

Sofie Rehnström, Nr1 (Styrelsen) 

Emmanuel Nelsson Vedung, Ekonomichef (Krexet) 

Victor Fredlund, Master Chef (KÄKA) 

Simon Edin, Sous Chef (KÄKA) 

Simon Dahlberg, TLCO (TLC) 

Bjarne Falk, TLCnous (TLC) 

Paula Sommer, Ordförande i SN 

Astrid Wilsby, Talman 

Fredrik Persson, Utrikeskommittén 

Jacob Degenne, Ordförande i Valberedningen 

Ludwig Wåhlin, Vice BluffO (Bluffis) 

Anton Åkesson, Ölverste (KÖN) 

Anja Ramström, GenerÖl (KÖN) 

Tim Aronsson, KAPTEN (KOMPIS) 

Olivia Andersson, Klubbmästare (KK) 

Emma Neill, Pubmästare (KK) 

Kadar Hassan, Sexmästarinna (KK) 

Evelina Tvinne Flyg, KNUTE (KNUT) 

Elsa Arksand, KNUTO (KNUT) 

Erik Lyrén, Vice Ligandansvarig 

Elias Lallo, Utrikeskommittén 
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Lou Hellquist, Ligandansvarig 

Nicole Helluin, HvispHeus (Alkemisterna) 

2 Meddelanden 

2.1 Talmanspresidiet 
SM2 på måndag, kom! Inför SM3 råder Talman Astrid att läsa Talmanspresidiets önskelista 

som kommer läggas upp i gruppen; grafiska profilen ska efterföljas, texter ska skickas i både 

word- och PDF-format, konfirmander ska även finnas i vanlig lista utöver 

konfirmationstexterna, mm.  

2.2 Valberedningen 
Ordförande Jacob tydliggör att valberedningen enbart åtar sig att lysa sök, men det ligger på 

avgående ansvariga att tagga folk att söka posterna för sina efterträdare.. 

2.3 Ta ut lån! 
Det finns möjligheter att ta lån från sektionen vid större utlägg vid exempelvis större event -  

ta vara på det! 

2.4 Hjälp med skrivaren 
Intresserade av att hjälpa till med installationen av skrivaren kan skriva till 

ekonomi@k.kth.se! 

2.5 Middag 
Middag tillsammans med de ansvariga som sitter fram till årsskiftet kommer planeras till 

mitten av januari, mer information kommer. 

2.6 Biljetter på hemsidan 
Inför Julfesten har KK provat att sälja biljetter via hemsidan som en testomgång, men 

kommer troligen användas mer i framtiden. BAR är öppna för mer feedback och nås på 

bar@k.kth.se.  

2.7 Musikhjälpen 
Styrelsen har beslutat att delta i Musikhjälpen, och vill att de organ som håller event under 

den kommande veckan är tydliga med samarbetet. 

2.8 Golvläggning 
Nytt golv kommer läggas under vecka 8 under 2019, vilket kommer sammanfalla med BKW. 

Det kommer behövas lite hjälp från sektionen, därför är det dags att återlansera 

Dragetupprustningsgruppen (Draget Task Force). 
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3 Uppföljning av OAR1 

3.1 Periodsmail 
Första periodsmailet har skickats till alla kemis medlemmar sedan OAR 1 hölls. Åsikter får 

gärna meddelas till Elizaveta på kommunikation@k.kth.se eller i person. 

3.2 JML-lösningar 
Ordförande Adrian har haft kontakt med vårt trygghetsombud som i sin tur har kontakt med 

andra sektioner samt THS Centralt. TryggO Jonathan meddelar att han är intresserad av en 

potentiell JML-nämnd trots att vi står oss bra mot resten av KTH - men såklart inte 

fläckfritt. Undersökningen/arbetet kommer fortlöpa. 

4 Upprustningsförslag 
Dragetupprustningsgruppen/Draget task force lanseras på nytt och formulär presenteras. 

5 Gamlingkultur 
Diskussion i mindre grupper 

Vissa organ har mysiga gamlingar som hjälper till vid event. Starkare band till 

alumnverksamheten Salamandrarna vore givande för alla, även sådana som inte varit 

sektionsaktiva.  

Många organ upplever att det har en god dynamik med sina gamlingar där gamlingar är 

välkomna till interna event och det förekommer även att de anordnar event för sittande 

grupp. De är även en bra grupp att vända sig till för råd och hjälp, även om det i vissa fall 

kan vara svårt då det händer att vissa lägger sektionen bakom sig. Det kan vara givande att 

uppehålla en “kärna” inom ett organ som är lockande att återvända till, snarare att stänga 

dörren för gamlingar och enbart använda dem som resurser. 

Andra upplever att en liknande gamlingkultur saknas och önskar att det vore lättare att 

kontakta dem då vissa projekt kan sträcka sig över längre perioder än vanliga verksamhetsår. 

Även gamlingkultur där ansvariga upplever sina gamlingar som “macho” i negativ 

bemärkelse förekommer, vilket inte är givande för sittande grupp och resulterar i en tråkig 

relation. 

Ett fåtal räckte upp handen vid frågan om vilka som på något sätt avtackar sina avgående 

medlemmar. 

 

Fika med kärleksmums presenteras! 

Mötet fikapausas klockan 19:00.  

Mötet återupptas klockan 19:15. 
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6 Kvittoredovisningar 
Formuläret presenteras. 

KK-masters meddelar att blanketten för kvittoredovisning är uppdaterad för att förenkla 

kvittoredovisningen då många upplever att de inte har lärt sig hur en går till väga. Själva 

facken inne i Secfunk upplevs svårtolkad av många och bör ses över. Organansvariga 

uppmanas lära sitt organ och efterträdare hur en kvittoredovisar. Tankar om förbättring kan 

skickas till bar@k.kth.se.  

7 Öppna upp OAR 
Formulär presenteras. 

Diskussion i mindre grupper 

Många menar att OAR är ett bra forum som det fungerar idag och att det bör hållas så, men 

med vissa förbättringar såsom att presentera dagordningen för sina ledamöter och förklara 

vad OAR är.  

Många tycker att större punkter bör diskuteras i andra forum såsom SM då det inte bara rör 

organansvariga, även om sektionen har visat tillit till alla ansvariga att kunna ta sådana beslut. 

Förslag att bjuda in alla ledamöter men utan yttranderätt togs upp, mött av tvivel att 

ledamöter skulle orka närvara.  

Önskemål om att ordförande ska meddela diskussionsfrågor till organ som organansvariga 

kan presentera under kommande OAR.  

8 Hållbart sektionsengagemang 
Mindre undersökning som formulär presenteras. 

För att minska arbetsbördan föreslås att flera organ kan hjälpa till vid inhandling och 

bärhjälp till event. Förslag om ett ytterligare forum för snabb hjälp. Önskemål om mer hjälp 

för att fördela event på ett effektivt sätt. En lösning skulle kunna vara att samtliga 

organansvariga under ål eller OAR får presentera de datum de planerar inför event, 

exempelvis inför hela verksamhetsår eller periodvis.  

9 Mötets avslutande 
Mötet avslutas kl. 20:22. 
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