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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

KALLELSE STYRELSEMÖTE 4 
 

Kallelsen avser: THS Kemisektionens styrelse 

För kännedom: THS Kemisektionens medlemmar samt revisorer 

 

Tid: onsdagen den 29 november 2017, kl. 18.04. 

Plats: Mysrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B, 114 28   

Stockholm 
 

Härmed kallas $$ till $$m4. Givetvis är alla andra medlemmar också välkomna, det är bara att 

komma förbi! 

Vid förhinder anmäls dessa till ordf@k.kth.se senast den 28/11. 

 

 

 

 

 

Allt gott! 

 

_______________________________ 

Gustav Aniander 

Ordförande THS Kemisektionen 17/18 
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FÖREDRAGNINGSLISTA $$M4 17/18 
Tid: onsdagen den 29 november 2017, kl. 18.04. 

Plats: Myssrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B, Stockholm. 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 

b. Mötets behöriga utlysande 

c. Val av justeringsperson 

d. Anmälda av förhinder 

e. Adjungeringar 

f. Anmälan av övriga frågor 

g. Bordlagda frågor 

h. Föregående mötesprotokoll 

i. Fastställande av föredragningslistan 

j. Beslutsuppföljning 

k. Meddelanden 

2. Äskningar 

a. Äskning om hyra för Lilla gasque 

b. Äskning för hyra av Lilla gasque 

c. Äskning för Lilla gasque 

3. Motioner 

a. Motion Ingen verksamhet utan 

bokföringsansvarig 

b. Motion Mottagningen 2018 

c. Motion Namnbyte av posten 

Fakultetsrådsrepresentant 

d. Motion Policy för val 

e. Motion Ytterligare konfirmering av ledamöter i 

KNUT 

f. Motion Äskning för storstädningsmat 17/18 

g. Motion Äskning till Krexets interna 

representation 

h. Motion Policy för val 

4. Interimsval 

a. INO och VIN 
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b. Ordförande CIA 

5. Ändringar av PM 

6. Dispens för ledamöter 

a. Krexet 

b. KK 

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

9. Mötets avslutande 

10. Orientering 
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ÄSKNING OM HYRA FÖR LILLA 

GASQUE 

1 Bakgrund 
När styrelsen lagade mat till middag med Elektros styre uppkom det en brand i köksfläkten i 

Draget. Det var därför nödvändigt att hyra Lilla gasque för att kunna laga färdigt maten. 

Eftersom en elbrand i köksfläkten inte bör belasta ett enskilt organ äskar jag därför om de 

300 kronor som hyran för en köksplats i Lilla gasque ligger på. 

 

 

Stockholm 2017-11-28 

______________________ 

Gustav Aniander  
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1 Äskning för hyra av Lilla Gasque 

2 Ärende 
Jag vill äska ersättning för hyran av Lilla Gasque 

2.1 Bakgrund 
Krexet IX höll 16/11–2017 en avslutningssittning i Draget. Eftersom fläkten i Draget var 

trasig använde vi, på Ordförandes inrådan, Lilla Gasque för att laga maten till puben. Eftersom 

detta var en oförutsedd kostnad som inte är medräknad i budgeten äskar jag, återigen på 

Ordförandes inrådan, till Styrelsens Dispositionsfond. 

2.2 Summa 
Jag äskar 300 kr, för att täcka mitt utlägg för hyran för Lilla Gasque. Jag har lämnat in 

kvittoredovisningen för detta i kassörens fack. 

 



ÄSKNING FÖR LILLA GASQUE 

Leandra Anali De Luca 

Krexet (X) 
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ÄSKNING FÖR LILLA GASQUE 

1 Bakgrund 
I ju med den explosiva förlusten av fläkten i Draget, dagen innan vi skulle hålla ett sökpub 

(14/11) så bokade vi Lilla Gasque. Bokningen skedde med ledning av Klubbmästaren och 

Ordförande med syfte att kunna laga ordentlig mat till puben. Eftersom bokningen skedde 

på grunder som inte Krexet kunde kontrollera utan snarare var ett fel på lokalen så bör 

pengarna komma från sektionen.   

1.1 Total baelopp 
300 kr. 



Äskning om hyra till lilla gasque 
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KK 
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ÄSKNING OM HYRA TILL LILLA 
GASQUE 
Bakgrund till äskningen 
För att kunna bedriva pubverksamhet måste klubbmästeriet kunna laga mat. På grund av 
fläkthaveriet går det inte att laga mat i draget, därför måste vi till lilla gasque.   

Produkt & belopp 
Hyra för en köksplats i Lilla Gasque för 17/11, 24/11, 1/12 och 8/12 á 
300 kr. Totalt 1200 kr. 

Stockholm 2017-11-29 

________________________ 

Kemis Klubbmästeri genom 

Nicole Harnevie, Klubbmästare -17 

Jacob Degenne, Pubmästare -17 

Alexander Lines, Sexmästarinna -17 
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MOTION SM 2 17/18 

Ingen verksamhet utan bokföringsansvarig 
 

Bakgrund 
THS Kemisektionen är en ideell organisation som drivs, styrs och utvecklas av oss medlemmar, 

där vi själva till mycket stor del sätter agendan för vad vi vill göra och hur vi ska göra det. Vi 

har dock några lagmässiga krav på vad vi behöver göra som organisation, varav en av dessa är 

att bokföra den ekonomiska delen av verksamheten som bedrivs under vårt 

organisationsnummer. För att kunna fullfölja dessa lagkrav på ett ideellt hanterbart vis har vi 

delat upp ansvaret att bokföra våra åtta resultatställen på fem ansvarsposter; Vice 

Ordförande/Kassör, KronpHeus, KNUTE, Ekonomichef Krexet samt Sexmästarinnan.  

Det här är ett system som fungerar bra, förutsatt att det finns personer tillsatta på alla dessa 

poster. Tyvärr har vi med jämna mellanrum svårt att tillsätta alla ekonomiposter med 

bokföringsansvar vid utsatt tid, och trots detta påbörjas verksamheten för berört resultatställe 

ändå i hopp om att situationen skall lösas framöver. I många fall går detta faktiskt bra och en 

ekonomiansvarig kan tillsättas efter att verksamheten redan påbörjats. Problemet är när detta 

inte sker, när ingen ekonomiansvarig tillsätts efter att verksamheten redan påbörjats. Då blir 

det i slutändan styrelsens ansvar att se till att vi följer lagen och bokför de ekonomiska 

transaktioner som görs till och från THS Kemisektionen. Därmed tvingas någon (ofta 

Vice/Kassör i styrelsen eller organansvarig för resultatstället) i princip att utföra ett mycket 

tidskrävande arbete som denna person inte var beredd att göra när hen sökte och klev på sin 

post.  

Vårt nuvarande system kan därmed leda till ett mycket ohållbart sektionsengagemang och är i 

min mening en ren gambling med våra förtroendevaldas välmående. Vi ska inte behöva välja 

mellan att folk går in i väggen eller att aktivt bryta mot lagen i de fall vi inte har någon som 

söker en post som ekonomiansvarig i ett av våra resultatställen. Det är därmed i min mening 

då bättre att inte alls låta den ekonomiska verksamheten i berört resultatställe starta, förens en 

ekonomiansvarig för resultatstället tillsatts. Detta innebär i praktiken att inga ekonomiska avtal 

får fattas (hyror, spons etc.) men även att ingen internrepp får plockas ut, ingenting får köpas 

in och ingenting får säljas i resultatstället vad än budgeten säger. Med andra ord får 

verksamheten i princip inte alls starta. De som framförallt kan tänkas att beröras av mitt förslag 

är därmed mottagningen (om ingen KronpHeus tillsätts), KNUT (om ingen KNUTE tillsätts), 

Krexet (om ingen ekonomichef för Krexet tillsätts) samt KK (om ingen Sexmästarinna 

tillsätts). Resterande organ på sektionen innefattas av Vice Ordförande/Kassören, och har vi 

ingen på någon av de posterna så har vi en hel drös med andra följdproblem med firmateckning 

etc.  

Jag är övertygad om att detta är ett viktigt steg i rätt riktning att göra sektionsengagemanget 

hållbart och långsiktigt, personhälsa och lagen måste gå före våra olika event och verksamheter. 
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Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

Att1  I sektionens reglemente §3.6.1 (KK) lägga till meningen ”KK får inte bedriva 

någon ekonomisk verksamhet som faller under resultatställe 8 utan en vald 

sexmästarinna ” 

Att2 I sektionens reglemente §3.10.1 (KNUT) lägga till meningen ”KNUT får inte 

bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under 

resultatställe 6 utan en vald KNUTE”  

Att3 I sektionens reglemente §3.13.1, 3.14.1, 3.15.1, 3.16.1, 3.19.1, 3.24.1 och 

3.26.1)  (MD, Alkemisterna, pH, KOMPIS, Bluffis, KAOS och KLUMP) 

lägga till meningen ”Sektionens mottagningsorgan får inte bedriva någon 

ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 5 

(Alkemisterna) utan en vald KronpHeus” 

Att4  I sektionens reglemente §3.22.1 (Krexet) lägga till meningen ”Krexet får inte 

bedriva någon ekonomiskt verksamhet som normalt sett faller under 

resultatställe 7 utan en vald Ekonomichef Krexet” 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2017-11-13 

 

 

 

Johan Forsberg 
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MOTION SM2 17/18 

Mottagningen 2018  
 

Bakgrund 
Av de senaste 4:a genomförda mottagningarna så har 3 av dem saknat fullsatta Alkemistposter 

efter SM2. Av dessa 3 så har en av dem saknat någon alkemist vid SM2, och två av dem enbart 

haft en ÖverpHeus, men i samtliga fall så har de vakanta posterna fyllts till SM3. De 

efterföljande mottagningarna var alla väldigt lyckade och genomfördes utan större problem. 

Och nu står vi återigen inför risken att inga Alkemister kommer att vara valda vid SM2 

Så vad är problemet? Problemet är trefalt. För det första så ställs vi som sektion inför risken 

att mottagningen ”misslyckas”, som alla vet så är mottagningen som den ser ut i dagsläget 

väldigt omfattande och kräver väldigt mycket utav de som genomför den. Men den kräver 

ännu mer av de som planerar den, både i tid och förmåga. Då mottagningen är komplex så 

finns alltid risken (även om alkemister väljs till SM2) att en eller flera saker kommer att gå fel. 

Ofta måste inte allting i mottagningen gå helt problemfritt, saker får gå fel och inte alltid följa 

schemat. Men utan ett gediget planeringsarbete så kommer allt fler saker att gå fel, och risken 

för ett allvarligt misstag ökar.  

Det andra problemet är för Alkemisterna. Att vara Alkemist kräver mycket av en och man kan 

känna press både utifrån och från sig själv. Utan möjligheten att kunna påbörja sitt arbete efter 

SM2 så riskerar man att hamna efter i planeringen och att komma ikapp kan gällande vissa 

saker vara extremt krävande om inte omöjligt. Om man dessutom hamnar i positionen att 

Alkemisterna kanske inte har kommit samman som grupp, eller att man kanske till och med 

saknar en av medlemmarna så kommer man att stå inför ett ännu tuffare år än i det fallet 3 

sammansvurna Alkemister går på vid SM2. 

Det tredje problemet är framtiden för mottagningen. Mottagningen är inte en konstant, det 

finns ingen garanti för att den blir av och varje år ser lite annorlunda ut från det föregående, 

det vill säga att mottagningen utvecklas. Det är något bra, för om mottagningen inte utvecklas 

så kommer vi snart se att den måste avvecklas. Om inte på grund av krav från våra medlemmar 

som tycker att kvalitén har sjunkit (eftersom man försöker leva upp till mottot bättre förr), så 

från utomstående som inte anser att mottagningen projicerar och representerar den korrekta 

bilden av vad studier på KTH handlar om. Om man hamnar i en pressad situation som 

Alkemist så vill jag hävda att bland det första man väljer att göra sig av med är just utveckling 

och planering inför framtiden, då det är mycket enklare att enbart repetera det som föregående 

år har gjort. 

De åtgärder jag föreslår för att läsårets mottagning ska kunna genomföras utan att gå ut över 

någon individs (så väl mottagares som nyantagen students) personliga hälsa och för att undvika 

något stort misstag som leder till att Kemisektionen hamnar i en oönskad position i framtiden 

är följande:  
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• pHeuseriet och Bluffis deltar inte i årets mottagning samt att inget av organen tar in 

medlemmar utöver de ansvariga 

• de ansvariga för pHeuseriet och Bluffis åläggs med de enda uppgifterna att se över 

hur organen i framtiden skulle kunna fungera om vi som sektion hamnar i en situation 

där Alkemister saknas samt att säkerställa att nästkommande år kommer att kunna 

genomföra ett fullgott verksamhetsår trotts det inaktiva år som varit. 

• Musikaliska Direktoriet begränsar sin verksamhet under mottagningen till att enbart 

lära ut nolledansen samt till att genomföra nollespexet, utan att för den sakens skull 

öka marknadsföringen av nollespexet jämfört med tidigare år. 

• Kompis med ett underförstått större ansvar bibehåller samma arbetsuppgifter som 

föregående år bortsett från att man i år inte genomför Kompisloungen. 

• KAOS åläggs med uppgiften att ta över ansvaret för de festevent som pHeuseriet och 

Musikaliska Direktoriet inte kommer att genomföra samt att genomföra mindre event 

för att fylla ut de håltimmar som kan finnas på schemat. 

• Paparazzi fyller samma funktion som tidigare år, men på eget initiativ och med eget 

ansvar. 

• KK fungerar på samma sätt som tidigare år, men samarbetar i större utsträckning med 

KAOS. 

• samtliga Kemisektionens organ respekterar och underlättar det arbete som KAOS och 

Kompis kommer att genomföra under mottagningen.  

• som sista åtgärd så föreslår jag att en projektgrupp på maximalt 8 medlemmar skapas 

som har som uppgift att undersöka om och hur mottagningen kan förändras för att 

underlätta arbetet för samtliga inblandade och om mottagningen kan göras bättre med 

strukturella förändringar. Gruppen skall tillsättas under SM3 genom fri nominering. 

Gruppens arbete skall presenteras på SM1, läsår 18/19.  

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

Att1 inte behandla konfirmation av val av ledamöter till pHeuseriet samt konfirmation 

av val av ledamöter till Bluffis under SM3, läsår 17/18. 

Att2 en projektgrupp med uppdrag att undersöka om och hur mottagningen kan 

förändras för att underlätta arbetet för samtliga inblandade och om mottagningen kan 

göras bättre med strukturella förändringar tillsätts på SM3, läsår17/18, genom fri 

nominering Resultaten av detta arbete skall presenteras på SM1, läsår18/19. 

Bromma, 2017-11-24 

 

Anton Lagerholm 

Förnamn Efternamn 

Post: Revisor/Alkemist 2014 
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MOTION SM 2 17/18 

Policy för val 

Bakgrund 
Det är organansvariges uppgift att leda sitt organ och se till att organet uppfyller sitt syfte 

under sitt verksamhetsår. För de flesta organansvariga ingår det att interrimsvälja sina 

ledamöter som ska hjälpa till att utföra organets uppgifter. I denna valprocess åläggs det 

organansvariga med eventuell hjälp av Valberedningen och/eller Revisorerna att lysa samt 

marknadsföra val, ta emot kandidaturer och nomineringar, intervjua kandidater, kontakta 

referenser, diskutera kandidaternas lämplighet och välja de kandidater organansvariga finner 

lämpliga. 

För att detta arbete ska kunna kontrolleras och underlättas bör det också finnas nedskrivet i 

ett styrdokument. Därför har vi skapat detta policydokument som ska gälla som generella 

riktlinjer för hela sektionens valprocesser.   

Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

att  anta ”Policy för val” i sin helhet 

att under paragraf 1.3 i Reglementet lägga till punkten Policy för val 

 

Stockholm, 2017-11-24 

 

 

 

Adam Eriksson 

KK 12 

Bluffis 12 

KÖN 12 

Kårspexet 12/13  

IN 12/13 

Krexet V 

KK 13 

BluffO 13 

Ölverste 13 

Valberedningen 13/14  
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Kårspexet 13/14 

Krexet VI 

MD 14  

SkyddO 14 

Valberedningen 14/15 

SkyddO 14/15 

MD 15 

Krexet VII 

ÖpHverpHeus 16 

Krexet VIII 

Vice Talman 16/17 

KF-ledamot 16/17 

Fanbärare 17 

Revisor 17 

Cool Á Klubben 

m. fl. 

 

 

 

 

Anton Lagerholm 

IN 11/12 

Valberedningen 11/12 

Krexet IV 

pH 12  

INO 12/13 

Krexet V 

pH 13 

Krexet VI 

ÖpHverpHeus 14 

Lokalansvarig 15/16 

Revisor 17/18 

Cool Á Klubben 

m. fl. 
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Policy för val 

1 Formalia  

1.1 Sammanfattning  
Det är organansvariges uppgift att leda sitt organ och se till att organet uppfyller sitt syfte under 

sitt verksamhetsår. För de flesta organansvariga ingår det att interrimsvälja sina ledamöter som 

ska hjälpa till att utföra organets uppgifter. I denna valprocess åläggs det organansvariga med 

eventuell hjälp av Valberedningen och/eller Revisorerna att lysa samt marknadsföra val, ta 

emot kandidaturer och nomineringar, intervjua kandidater, kontakta referenser, diskutera 

kandidaternas lämplighet och välja de kandidater organansvariga finner lämpliga. Under 

Sektionsmötet ska minst organansvarig vara på plats för att presentera de valda, arbetssätt och 

antalet sökande till varje post, samt motivera sina val av ledamöter och svara på eventuella 

frågor. Organansvariga svarar på frågor som grupp och inte individuellt. Om ingen 

organansvarig kan närvara bör en text över valförfarandet skickas in till Talmanspresidiet innan 

Sektionsmötet. 

1.2 Syfte  
Detta policydokument har upprättats för att säkerställa att Kemisektionens valprocesser 

genomförs sakligt och med integritet samt hjälpa organansvariga vid funderingar kring hur en 

valprocess bör gå till. Policydokumentet berör de organ som utför sina egna interrimsval. Om 

ett organ följer andra policydokument ska dessa gälla före detta, då detta ska anses som ett 

grundläggande valförfarande för samtliga organ och det i vissa fall kan finnas behov av 

ytterligare riktlinjer. 

1.3 Historik  
Policy för val, färdigställdes den 23-11-2017 av Adam Eriksson och Anton Lagerholm med 

Policy för KLUMP och Valberedningens policydokument som mallar. Policydokumentet 

antogs på SM2 2017/2018. 
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2 Valprocessen 

2.1 Valprocessens startskede  
Organansvariga ska senast sex veckor innan aktuellt Sektionsmöte lysa de val som ska förrättas 

enligt Kemisektionens reglemente. I samband med ansökan ska det finnas möjlighet för de 

sökande att lämna referenser till organansvariga. Samtliga kandidaturer och nomineringar 

skickas till valförrättarna skriftligen. Organansvariga ska vid nominering kontakta den berörda 

personen och fråga om denne accepterar sin nominering. Organansvariga ska kalla samtliga 

kandidater till intervju om de finner så lämpligt samt i största möjliga mån genomföra 

intervjuer med alla kandidater. Om intervju inte finnes nödvändigt ska information om 

kandidaterna fås på annat sätt genom av kandidaten inskickade referenser och/eller externa 

referenser.  

2.2 Valprocessens mittenskede  
Valförrättare vid eventuella intervjuer bestäms av organansvariga för det berörda organet, men 

minst en som kan anses ska ansvara över kandidaterna bör finnas på plats. Samma personer 

skall vara närvarande vid samtliga intervjuer av ledamöter som söker till samma organ. 

Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om hur valförfarandet kommer att 

gå till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att valförrättarna tillämpar god intervjused 

mot alla kandidater och ger alla kandidater samma chans. Om ingen intervju sker, utan valet 

istället sker genom referenskontakt skall ett antal frågor som speglar organets uppgift och 

kandidaternas lämplighet ställas, där samtliga kandidater ska ges samma chans.  

2.3 Valprocessens slutskede  
Efter avslutade intervjuer ska valförrättarna diskutera de kandiderande och besluta om vilka 

som är bäst lämpade. I de fall en kandiderande lämnat ett otydligt svar skall möjligheten att 

kontakta personen i efterhand finnas för att förtydliga svaret i den specifika frågan. Vid behov 

kan valförrättarna kontakta de referenser som angivits av de kandiderande. I de fall 

valförrättarna är osäkra på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om kandidaten, har 

de även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska kandidaterna upplysas om 

vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna angivna, ska 

upplysas om valprocessen och vilka sekretessregler som gäller under hela processen (se 2.6). 

Organansvariga ska efter slutförd valprocess kontakta samtliga kandidater och meddela 

huruvida de är valda eller inte. Organansvariga skall även fråga om de valda accepterar sin plats 

samt rekommendera att kandidaten deltar på Sektionsmötet.  

2.4 Delgivande av information  
Det åligger organansvariga att sammanställa valhandlingar till SM innehållandes antal sökande 

till varje post samt motiveringar för valda kandidater. Denna motivering ska sammanfatta 

personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp för 

Sektionsmötet att förstå varför valförrättarna har valt dessa kandidater. Organansvariga skall 

även presentera valförfarandet och vilka valförrättare som deltog vid respektive val. 

Valhandlingarna ska överlämnas till Talmanspresidiet senast två veckor innan Sektionsmötet.  

2.5 Under SM  
Organansvariga ska under Sektionsmötet presentera sitt arbete och svara på eventuella frågor. 

Organansvariga besvarar frågor som grupp, ej enskilt. Om ingen organansvarig kan närvara 
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ska en text om valförfarandet skickas in till Talmanspresidiet innan Sektionsmötet som då läses 

upp/visas upp för mötets deltagare.  

2.6 Sekretess  
Valförrättarna kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de 

olika kandidaterna, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av 

yttersta vikt att sådan information är sekretessbelagd och behandlas varsamt. Valförrättare ska 

inte lämna ut namn på personer som inte blivit valda. Organansvariga har innan 

offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har fått sökande eller ej och i sådana fall 

av hur många. Ifall någon blivit vald, men innan detta offentliggjorts drar tillbaka sin 

kandidatur, så ska uppgifter om personen behandlas som om personen ej blivit vald. Särskilt 

känsliga uppgifter om kandidaterna som valförrättarna stöter på i sitt arbete ska endast delges 

SM ifall detta har relevans till posten. Kandidaten ska i sådana fall underrättas om detta i förväg.  

2.7 Jävighet  
Då jävighet uppstår ska den berörda valförrättaren ställa sig utanför hela beredandet av denna 

post. I det fall det är organansvarig som anses jävig så bör denne ändå delta vid valförrättandet 

men inte uttala sig i diskussioner rörande den berörda kandidaten. De enda som anses stå över 

jävighet och vars integritet således inte kan ifrågasättas är Adam Eriksson och Anton 

Lagerholm. Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då:  

• någon ur personens familj söker posten, eller  

• personens pojkvän eller flickvän söker posten.  

Om jävighet anses uppstå av något skäl som inte är listat ovan är det upp till övriga i 

valförrättare att bedöma huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej. 



Motion SM2 17/18 
Ytterliggare konfirmering av ledamöter i KNUT 
Lovisa Wåhlström, Miranda Lindén Lobato,  
Kristina Stojanovic 
2017-11-15 
Sid 1(2) 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

MOTION SM2 17/18 

Ytterligare konfirmering av ledamöter i KNUT 
 

Bakgrund 
Idag gör KNUT två medlemsintag varje år. De som valts in till SM4 har konfirmerats, och de 
som valts under hösten har tagits in som maskotar. Då samtliga organmedlemmar gör 
likvärdiga arbetsinsatser anser vi att två konfirmationstillfällen är nödvändiga, så att alla 
intagna blir fullvärdiga ledamöter och därmed har lika rättigheter och skyldigheter.   
 
Av följande skäl anses båda valtillfällena behövliga.  

• Gamla ledamöter går ofta av med sina ansvariga, det finns då inga som kan arbeta 
med mottagningen utöver de nya ansvariga.  

• Organet blir inte tillräckligt stort under ett val. För att KNUT ska kunna nå den 
kapacitet som behövs krävs idag två intag.  

• Att kunna ta in nyantagna studenter känns viktigt, vilket gör ett intag under hösten 
nödvändigt. 

Yrkande 
 
Därför yrkar vi  

Att1   i Kemisektionens reglemente under §4.1Sektionsmöte 1, efter ”Konfirmation av val av ledamöter i 
TUT”, lägga till ”Konfirmation av ledamöter i KNUT” 

 

Stockholm, 2017-11-15 

 

Lovisa Wåhlström 

KNUTE 2017/2018 

 
 

Miranda Lindén Lobato 

KNUTO2017/2018 

 



Motion SM2 17/18 
Ytterliggare konfirmering av ledamöter i KNUT 
Lovisa Wåhlström, Miranda Lindén Lobato,  
Kristina Stojanovic 
2017-11-15 
Sid 2(2) 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

 

Kristina Stojanovic 

KNUTVO 2017/2018 



Motion SM 2 

Motion Äskning för storstädningsmat 

Elin Hedberg 
2017-11-20 

Sid 1(1) 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

MOTION SM 2 17/18 

Motion Äskning för storstädningsmat 17/18 
 

Bakgrund 
SOFT 17/18 har bestämt att lägga en större satsning för storstädningsmaten i hopp om att 

locka fler sektionsmedlemmar att bidra till städningen, vilket visade sig vara mycket lyckat 

under läsårets första storstädning. Det serverades då tacos till samtliga deltagande, men 

kunde inte täckas upp av budgeten som i nuläget delas tillsammans med fika till OAR. SOFT 

skulle vilja ha möjlighet att anordna minst två storstädningar till med liknande koncept, och 

eventuellt mindre storstädningar med enbart fika. Med avseende på att maten för första 

storstädningen passerade den budgeterade summan på 1000kr, ska 2500kr till nästkommande 

storstädningar täcka matutgifterna. 

 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att godkänna äskning om pengar till SOFT för storstädningmat för 2500 kr. 

 

 

 

 

 

 

Dragskåpet, 20 november 2017 

 

 

 

Elin Hedberg 

SOFT-ansvarig, Lokalansvarig 2017/2018 
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MOTION SM 2 17/18 

Äskning till Krexets interna representation 
 

Bakgrund 
Krexet har ett märkligt verksamhetsår som inte överensstämmer med sektionens 

räkenskapsår. Detta kan leda till vissa märkliga fenomen kring budgeten. Ett av dessa 

problem har uppstått i år då Krexet, under förra räkenskapsåret, använt en väldigt liten del av 

sin budgeterade interna representation. Detta innebar alltså att medlemmarna inte fick sin 

budgeterade portion av sammanhållningsstärkande pengar under höstomgången av Krexet 

VIII och våromgången av Krexet IX.  

För att kompensera för detta använde vi, under höstomgången av Krexet IX, en stor del av 

summan som återstod av 16/17 års interna representation. Detta ledde till att vi, till 

medlemmarnas stora uppskattning, kunde bjuda på mat och mellanmål under 

föreställningarna, samt anordnade en slutsittning som var gratis för medlemmarna, alkohol 

givetvis undantaget. 

Problemet består i att, eftersom pengarna som användes nu är budgeterade för både 

höstomgången av Krexet IX och våromgången av Krexet X, det nu har använts en del av 

pengarna som normalt sett skulle användas i vår. Så, för att vårens medlemmar inte skall gå 

miste om intern representation för att det inte användes förra våren, gör jag nu denna 

äskning, i samråd med BAR, för att ”fylla på” Krexets interna representation. 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

 att(1) bifalla äskning om ytterligare 4000 kr för Krexets interna representation 

  

 

Stockholm, 2017-11-26 

 

 

 

Adrian Södergren 

Ekonomichef Krexet 2016/2017, Ekonomichef Krexet 2017/18 
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Äskning 

Skräphämtning 
 

Bakgrund 
I dragskåpet finns i nuvarande läge en stor trasig soffa, ett tjugotal backar med okänt 

ursprung och diverse andra grovsopor från läsårets första storstädning. Som en nödlösning 

på detta står nu en annan soffa uppe i hallen, och alla backar täcker upp en hel fönsterkarm – 

vilket inte är hållbart för en luftig och städad sektionslokal. 

 

Yrkande 
Därför yrkar jag  

att beställa skräphämtning ”Normal hämtning” av Skräphämtarna för 900kr 

inkl. moms. http://www.skraphamtarna.se/tjanster-priser/normal-hamtning/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragskåpet, 20 november 2017 

 

 

 

Elin Hedberg 

Lokalansvarig 2017/2018 

 

http://www.skraphamtarna.se/tjanster-priser/normal-hamtning/


PM för fanbärare 

• Under punkt 1.1, 2, 3, 4 och 7.5 omnämns en suppleant. Om jag inte minns fel döptes 

suppleanten om till vice fanbärare vid ett tidigare SM, vilket jag antar bör reflekteras i detta 

dokument. 

• Benämningen av fanbärare av olika kön är inkonsekvent 

o Under punkt 7 står det både ”herrar” och ”kvinnor”. Rimligtvis bör det benämnas 

antingen ”herrar och damer” eller ”män och kvinnor”. 

o Under punkt 7.1, 7.3 och 7.5 står det ”tjejer” och ”killar”. Det ser stickande informellt 

ut och bör väl dessutom rimligtvis vara samma benämning som i punkt 7? 

• Under punkt 7.3 står det om mottagningen i stadshuset, söndag vecka minus ett. Som jag förstått 

det är detta inte längre när det sker. 

• Under punkt 7.5 står det ”person/er”. Är inte ”person(er)” en smidigare formulering? 

 

PM för kontanthantering 

• Detta dokument bör möjligtvis uppdateras för att reflektera att sektionen inte längre hanterar 

kontanter. 

 

PM för äskningar 

• Under punkt 4.1 står det att styrelsen sätter ihop handlingar. Detta är det väl numera 

Talmanspresidiet som gör? Om det inte är annorlunda för äskningar till SM än för övriga 

handlingar bör detta ändras för att reflektera hur det sköts nu. 

 

PM för grafisk profil 

• Under punkt 2, står inte programmet teknisk kemi med, till skillnad från i exempelvis stadgarna. 

Istället för 

 

” Kemisektionen bildades 1910 och är den sektion vid Kungliga Tekniska Högskolan som vänder 

sig till programstuderande på Civilingenjörsprogrammen Kemivetenskap och Bioteknik samt 

till högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik. Under verksamhetsåret 2011/2012 infördes 

denna grafiska profil för att ge ramar och riktlinjer för hur Kemisektionens grafiska uttryck skall 

kommuniceras.” 

 

borde det exempelvis stå 

 

” Kemisektionen bildades 1910 och är den sektion vid Kungliga Tekniska Högskolan som vänder 

sig till programstuderande på civilingenjörsprogrammen Kemivetenskap, Teknisk Kemi och 

Bioteknik samt till högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik. Under verksamhetsåret 

2011/2012 infördes denna grafiska profil för att ge ramar och riktlinjer för hur Kemisektionens 

grafiska uttryck skall kommuniceras.” 

 

Notera även att jag ändrade till litet c i ”civilingenjörsprogrammet”. 
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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag. Kemisektionens fanbärare är två stycken, en ordinarie och en 
suppleant. Sittande fanbärare nominerar nästa års fanbärare till SM2. 

Fanbärarna förväntas dyka upp på samtliga tillfällen då THS fanborgsansvarig eller $$ bestämmer att fanan 
ska bäras. Kan fanbärarna inte närvara är det fanbärarens ansvar att hitta en ersättare från sektionen. 

THS fanborgsansvarig ansvarar för fanan och ser till att den är på plats när den ska bäras. THS 
fanborgsansvarig ser också till att kalla till de tillfällen då fanborgen ska representera. 

När fanbärare bär fanan ska rätt klädkod följas, vilket oftast är akademisk högtidsdräkt. 

1.2 Syfte 
Syftet med PM för fanbärarna är att ge fanbärarna en lathund för hur valen av fanbärare ska gå till och 
vilken fanbärarnas uppgift är. Denna PM beskriver också vad som förväntas av fanbärarna vid de tillfällen 
då de bär fanan. 

1.3 Omfattning 
Denna PM berör Kemisektionens fanbärare. 

1.4 Historik 
Denna PM arbetades fram av Mailen Andersson och Sara Wengström den 12 november 2012. 

Fredrik Abele och Jens Aronsson redigerade denna PM och den antogs på $$m8 2012/2013. 

2 Sammansättning 
Fanbärarna består av en ordinarie och en suppleant. Dessa hjälps åt med arbetet att bära fanan på de olika 
tillställningarna. 

3 Valförfarande 
Det är sittande fanbärares ansvar att bereda valet av nästkommande fanbärare genom att nominera 
lämpliga kandidater till SM2. Detta eftersom både styrelsemedlemmar och valberedningens ledamöter kan 
vara lämpliga kandidater till uppdraget. De sittande fanbärarna kan givetvis ta in förslag från medlemmar. 
Sektionsmötet väljer sedan fanbärare. 

Val sker genom sluten omröstning. Varje röstberättigad får avge maximalt två röster. Den person med 
flest antal röster utses till ordinarie och personen med näst flest röster utses till suppleant.  

4 Åtaganden och skyldigheter 
Att vara fanbärare på Kemisektionen är ett hedersuppdrag. Fanbärarna bär sektionens fana på uppdrag av 
sektionen och vid anmodan från $$ eller THS fanborgsansvarig. 

Som fanbärare, både ordinarie som suppleant om inget annat anges, förväntas du närvara på samtliga av 
THS fanborgs evenemang. På Nobelfesten får endast ordinarie fanbärare stå. Om du inte själv har 
möjlighet att närvara är det upp till dig att hitta en ersättare. Denne kan vara vem som helst som 
fanbäraren finner lämplig på sektionen. Det går dock oftast inte vid mycket högtidliga tillfällen som 
nobelmiddagen och promoveringen. 

Som Kemisektionens fanbärare ansvarar man inte för själva fanan. Fanan tillhör egentligen THS och det 
är THS fanborgsansvarig som är ansvarig för alla sektioners fanor. Man behöver således inte förvara fanan 
eller ansvara för att fanan transporteras dit den skall. Det gör fanborgsansvarig. 
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5 Fanan 
Kemisektionens fana förvaras inlåst på kåren. THS fanborgsansvarige transporterar fanorna till Stadshuset 
respektive Skansen. I de fall sektionen önskar låna fanan, för till exempel nØlle, går det bra att kontakta 
THS fanborgsansvarig. Tänk på att fanan är värd mycket och bör hanteras försiktigt och inte lämnas utan 
uppsyn med risk för stöld/vandalism. 

6 Verksamhetsåret 
Verksamhetsåret är kalenderår men fanborgsåret börjar med valborgsfirandet på Skansen 30 april och 
avslutas med höstdiplomeringen i december om inget nytt uppkommer. Att vara fanbärare innebär att 
man är skyldig att representera Kemisektionens med dess fana vid följande tillfällen: 

 30 april  Valborg på Skansen – 1 fanbärare 
 Maj  Diplomeringar – 2 fanbärare, OBS ligger ofta mitt i tentaveckan 
 Augusti  Mottagningen i Stadshuset av de nyantagna – 2 fanbärare 
 Oktober nØlle – 1 fanbärare för Kemisektionens fana + ev. 1 fanbärare för Svenska  
   flaggan efter samråd med KK. Ni ansvarar för att fanorna finns tillgängliga  
   samt ev. ställning. 
 November Promovering – 2 fanbärare, ett mycket högtidligt tillfälle 
 10 dec.   Nobelmiddagen – 1 fanbärare 
 December Diplomering – 2 fanbärare, OBS ligger ofta mitt i tentaveckan 

Dessutom måste du kunna ställa upp när helst annars som sektionen vill ha med fanan! 

För att se exakt datum för diplomeringar och promovering så kan du titta på webben och KTH:s kalender. 
Där brukar datumen stå ute i god tid. 

7 Representationstillfällen och klädkod 
Du måste själv införskaffa rätt klädsel till självkostnadspris. Detta är ett krav att ha rätt klädsel för att 
kunna vara fanbärare! Klädsel vid de flesta framträdandena är akademisk högtidsdräkt vilket innebär frack för 
herrar och motsvarande för kvinnor, dvs. aftonklänning eller balklänning (då helst ej för vid då den är i 
vägen) samt ev. Kemisektionens sektionsband med THS-rosett i mitten. Dessutom skall schmeck bäras 
(utan pins och broscher) samt handskar. Handskarna bör vara vita men kan vara i annan färg förutom vid 
promoveringen och nobelfesten då de MÅSTE var vita. För herrar är det korta vita handskar och för 
damer måste dessa gå över armbågen (behöver dock ej vara operalängd). Vad gäller klädsel på Nobel så är 
den ytterst noga föreskriven, dvs. du kan behöva införskaffa en ny balklänning då exempelvis balklänning 
utan axelband inte tillåts. 

7.1 Valborg 
Skansens valborgsfirande. Räkna med ett övningstillfälle på dagen (oftast en vecka innan) samt att hela 
dagen fram till ca kl. 15 går åt.  

Klädkod: Kostym för killar. Sommarklänning till knäna samt kavaj för tjejer. Schmeck utan pins. Ej 
handskar. 

7.2 Diplomeringar 
Utdelande av diplom för nyutexaminerade teknologer och arkitekter. Två dagar i maj och två dagar i 
december. Normalt infaller diplomeringarna under respektive tentaperiod. Kemi- och bioskolans 
diplomander brukar vara första dagen, men fanan med fanbärare förväntas finnas på plats båda dagarna.  

Klädkod: Akademisk högtidsdräkt eller folkdräkt. Vita handskar – långa för damerna. Schmeck utan pins. 

7.3 Mottagningen 
Välkomnandet av de nyantagna studenterna till KTH. Söndagen i vecka minus ett, dvs mitten på augusti. 
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Klädkod: Kostym för killar. Sommarklänning till knäna för tjejer. Schmeck utan pins. Ej handskar. 

7.4 Promovering 
Utdelande av diplom till färdiga doktorander, hedersprofessorer, jubeldoktorer samt eventuella 
professorsinstallationer och pensioneringar. Mycket fin tillställning. Heldag i Stadshuset, en fredag i 
november, som avslutas med middag i gyllene salen där även fanborgen får närvara. Två fanbärare 
förväntas finnas på plats.  

Klädkod: Akademisk högtidsdräkt eller folkdräkt. Vita handskar – långa för damerna. Schmeck utan pins. 

7.5 Nobel 
Anordnas av SSCO vilket innebär att fanor från flera högskolor i Stockholm närvarar. På grund av detta 
finns det inte plats för samtliga av THS fanor varför en intern roteringslista tillämpas. Listan bestod 2011 
av 14 platser varvid endast 10 fanor fick plats. 2011 var Kemi på första reservplats men på grund av att en 
sektion uteblev på valborg tilldelades platsen oss. 

Från SSCO:s sida krävs närvaro på valborg för att behålla platsen till Nobel. THS har högre krav på 
närvaro för att behålla sin plats, stäm därför av vad som gäller för aktuella fanborgsåret med THS 
fanborgsansvarige. Det behöver inte vara samma person/er som närvarar på samtliga evenemang så länge 
sektionen alltid är representerad. Endast en person närvarar vid både valborg och Nobel, vanligtvis 
ordinarie fanbärare om inget annat överenskommits. 

Från THS sida krävs att sektionen ställer upp med två personer vid diplomering, promovering samt 
mottagning i stadshuset för att få behålla platsen vid Nobel. I första hand önskas att ordinarie och 
suppleant närvarar då erfarenhet underlättar proceduren avsevärt. Om det inte skulle gå är det upp till 
fanbärarna att hitta lämpliga ersättare. 

För berörd fanbärare krävs närvaro vid ett av SSCO anordnat möte, samt en genomgång i Stadshuset ca 
en vecka innan Nobel. 

Det tillkommer en avgift för att närvara vid SSCO:s tillställningar. 

Klädkod: långklänning/frack. Vita handskar – långa för tjejerna. Schmeck utan pins eller spegater. 
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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag. Kemisektionens fanbärare är två stycken, en ordinarie och en vice 
fanbärare. Sittande fanbärare nominerar nästa års fanbärare till SM2. 

Fanbärarna förväntas närvara på samtliga tillfällen då THS fanborgsansvarig eller $$ bestämmer att fanan 
ska bäras. Kan fanbärarna inte närvara är det fanbärarens ansvar att hitta en ersättare från sektionen. 

THS fanborgsansvarig ansvarar för fanan och ser till att den är på plats när den ska bäras. THS 
fanborgsansvarig ser också till att kalla till de tillfällen då fanborgen ska representera. 

När fanbärare bär fanan ska rätt klädkod följas, vilket oftast är akademisk högtidsdräkt. 

1.2 Syfte 
Syftet med PM för fanbärarna är att ge fanbärarna en lathund för hur valen av fanbärare ska gå till och 
vilken fanbärarnas uppgift är. Denna PM beskriver också vad som förväntas av fanbärarna vid de tillfällen 
då de bär fanan. 

1.3 Omfattning 
Denna PM berör Kemisektionens fanbärare. 

1.4 Historik 
Denna PM arbetades fram av Mailen Andersson och Sara Wengström den 12 november 2012. 

Fredrik Abele och Jens Aronsson redigerade denna PM och den antogs på $$m8 2012/2013. 

Uppdaterad av Emelie Wistedt efter ändringar i reglementet, samt redaktionella ändringar. Den antogs på 
$$m4 2017/2018. 

2 Sammansättning 
Fanbärarna består av en ordinarie och en vice fanbärare. Dessa hjälps åt med arbetet att bära fanan på de 
olika tillställningarna. 

3 Valförfarande 
Det är sittande fanbärares ansvar att bereda valet av nästkommande fanbärare genom att nominera 
lämpliga kandidater till SM2. Detta eftersom både styrelsemedlemmar och valberedningens ledamöter kan 
vara lämpliga kandidater till uppdraget. De sittande fanbärarna kan givetvis ta in förslag från medlemmar. 
Sektionsmötet väljer sedan fanbärare. 

Val sker genom sluten omröstning. Varje röstberättigad får avge maximalt två röster. Den person med 
flest antal röster utses till ordinarie och personen med näst flest röster utses till vice fanbärare.  

4 Åtaganden och skyldigheter 
Att vara fanbärare på Kemisektionen är ett hedersuppdrag. Fanbärarna bär sektionens fana på uppdrag av 
sektionen och vid anmodan från $$ eller THS fanborgsansvarig. 

Som fanbärare, både ordinarie som vice fanbärare, om inget annat anges, förväntas du närvara på samtliga 
av THS fanborgs evenemang. På Nobelfesten får endast ordinarie fanbärare stå. Om du inte själv har 
möjlighet att närvara är det upp till dig att hitta en ersättare. Denne kan vara vem som helst som 
fanbäraren finner lämplig på sektionen. Det går dock oftast inte vid mycket högtidliga tillfällen som 
nobelmiddagen och promoveringen. 



Kemisektionens PM för fanbärare 

2013-01-27 

Sid 3(4) 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

Som Kemisektionens fanbärare ansvarar man inte för själva fanan. Fanan tillhör egentligen THS och det 
är THS fanborgsansvarig som är ansvarig för alla sektioners fanor. Man behöver således inte förvara fanan 
eller ansvara för att fanan transporteras dit den skall. Det gör fanborgsansvarig. 

5 Fanan 
Kemisektionens fana förvaras inlåst på kåren. THS fanborgsansvarige transporterar fanorna till Stadshuset 
respektive Skansen. I de fall sektionen önskar låna fanan, för till exempel nØlle, går det bra att kontakta 
THS fanborgsansvarig. Tänk på att fanan är värd mycket och bör hanteras försiktigt och inte lämnas utan 
uppsyn med risk för stöld/vandalism. 

6 Verksamhetsåret 
Verksamhetsåret är kalenderår men fanborgsåret börjar med valborgsfirandet på Skansen 30 april och 
avslutas med höstdiplomeringen i december om inget nytt uppkommer. Att vara fanbärare innebär att 
man är skyldig att representera Kemisektionens med dess fana vid följande tillfällen: 

➢ 30 april  Valborg på Skansen – 1 fanbärare 
➢ Maj  Diplomeringar – 2 fanbärare, OBS ligger ofta mitt i tentaveckan 
➢ Augusti  Mottagningen i Stadshuset av de nyantagna – 2 fanbärare 
➢ Oktober nØlle – 1 fanbärare för Kemisektionens fana + ev. 1 fanbärare för Svenska  
   flaggan efter samråd med KK. Ni ansvarar för att fanorna finns tillgängliga  
   samt ev. ställning. 
➢ November Promovering – 2 fanbärare, ett mycket högtidligt tillfälle 
➢ 10 dec.   Nobelmiddagen – 1 fanbärare 
➢ December Diplomering – 2 fanbärare, OBS ligger ofta mitt i tentaveckan 

Dessutom måste du kunna ställa upp när helst annars som sektionen vill ha med fanan! 

För att se exakt datum för diplomeringar och promovering så kan du titta på webben och KTH:s kalender. 
Där brukar datumen stå ute i god tid. 

7 Representationstillfällen och klädkod 
Du måste själv införskaffa rätt klädsel till självkostnadspris. Detta är ett krav att ha rätt klädsel för att 
kunna vara fanbärare! Klädsel vid de flesta framträdandena är akademisk högtidsdräkt vilket innebär frack för 
män och motsvarande för kvinnor, dvs. aftonklänning eller balklänning (då helst ej för vid då den är i 
vägen) samt ev. Kemisektionens sektionsband med THS-rosett i mitten. Dessutom skall schmeck bäras 
(utan pins och broscher) samt handskar. Handskarna bör vara vita men kan vara i annan färg förutom vid 
promoveringen och nobelfesten då de MÅSTE var vita. För herrar är det korta vita handskar och för 
damer måste dessa gå över armbågen (behöver dock ej vara operalängd). Vad gäller klädsel på Nobel så är 
den ytterst noga föreskriven, dvs. du kan behöva införskaffa en ny balklänning då exempelvis balklänning 
utan axelband inte tillåts. 

7.1 Valborg 
Skansens valborgsfirande. Räkna med ett övningstillfälle på dagen (oftast en vecka innan) samt att hela 
dagen fram till ca kl. 15 går åt.  

Klädkod: Kostym för män. Sommarklänning till knäna samt kavaj för kvinnor. Schmeck utan pins. Ej 
handskar. 

7.2 Diplomeringar 
Utdelande av diplom för nyutexaminerade teknologer och arkitekter. Två dagar i maj och två dagar i 
december. Normalt infaller diplomeringarna under respektive tentaperiod. Kemi- och bioskolans 
diplomander brukar vara första dagen, men fanan med fanbärare förväntas finnas på plats båda dagarna.  

Klädkod: Akademisk högtidsdräkt eller folkdräkt. Vita handskar – långa för kvinnorna. Schmeck utan 
pins. 
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7.3 Mottagningen 
Välkomnandet av de nyantagna studenterna till KTH. Detta är en söndag i mitten eller slutet av augusti. 

Klädkod: Kostym för män. Sommarklänning till knäna för kvinnor. Schmeck utan pins. Ej handskar. 

7.4 Promovering 
Utdelande av diplom till färdiga doktorander, hedersprofessorer, jubeldoktorer samt eventuella 
professorsinstallationer och pensioneringar. Mycket fin tillställning. Heldag i Stadshuset, en fredag i 
november, som avslutas med middag i gyllene salen där även fanborgen får närvara. Två fanbärare 
förväntas finnas på plats.  

Klädkod: Akademisk högtidsdräkt eller folkdräkt. Vita handskar – långa för kvinnorna. Schmeck utan 
pins. 

7.5 Nobel 
Anordnas av SSCO vilket innebär att fanor från flera högskolor i Stockholm närvarar. På grund av detta 
finns det inte plats för samtliga av THS fanor varför en intern roteringslista tillämpas. Listan bestod 2011 
av 14 platser varvid endast 10 fanor fick plats. 2011 var Kemi på första reservplats men på grund av att en 
sektion uteblev på valborg tilldelades platsen oss. 

Från SSCO:s sida krävs närvaro på valborg för att behålla platsen till Nobel. THS har högre krav på 
närvaro för att behålla sin plats, stäm därför av vad som gäller för aktuella fanborgsåret med THS 
fanborgsansvarige. Det behöver inte vara samma person(er) som närvarar på samtliga evenemang så länge 
sektionen alltid är representerad. Endast en person närvarar vid både valborg och Nobel, vanligtvis 
ordinarie fanbärare om inget annat överenskommits. 

Från THS sida krävs att sektionen ställer upp med två personer vid diplomering, promovering samt 
mottagning i stadshuset för att få behålla platsen vid Nobel. I första hand önskas att ordinarie och vice 
fanbärare närvarar då erfarenhet underlättar proceduren avsevärt. Om det inte skulle gå är det upp till 
fanbärarna att hitta lämpliga ersättare. 

För berörd fanbärare krävs närvaro vid ett av SSCO anordnat möte, samt en genomgång i Stadshuset ca 
en vecka innan Nobel. 

Det tillkommer en avgift för att närvara vid SSCO:s tillställningar. 

Klädkod: långklänning/frack. Vita handskar – långa för kvinnorna. Schmeck utan pins eller spegater. 
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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Denna PM beskriver när man behöver äska, vem man ska vända sig till och hur man äskar. 

1.2 Syfte 
Syftet med PM för äskningar är att göra det tydligt för alla hur man ska gå tillväga för att äska pengar för 
något som berör sektionen.  

1.3 Omfattning 
Denna PM berör alla medlemmar som vill äska pengar till något från sektionen. 

1.4 Historik 
Denna PM arbetades fram av Jens Aronsson den 18 september 2012 och antogs på $$m4 2012/2013. 

2 När man ska äska 

2.1 Budgetrevidering 
Om man vill att sektionen ska lägga pengar på något som påverkar sektionens ekonomi omfattande eller 
om äskningen är till ett större belopp än vad Styrelsens dispositionsfond (se 2.2 nedan) är fastställd till så 
ska man motionera om en budgetrevidering. 

Exempelvis kan det gälla inköp av en sektionsbil eller att man ska avsätta en viss summa pengar för att 
boka in Rolling Stones till sektionens 200-årsjubileum. 

 Man kan också äska från SM som en andra instans om äskningen från Styrelsens dispositionsfond inte 
bifalls. 

2.2 Styrelsens dispositionsfond 
Om man vill köpa in något till sektionen som inte ligger under ett organs verksamhet eller avviker från 
organets fastställda budget kan man äska från Styrelsens dispositionsfond. Storleken på Styrelsens 
dispositionsfond fastställs i budgeten på SM4. 

Exempelvis kan det gälla inköp av ett pingisbord till Draget eller sektionen ska betala en ny portfölj till 
KNUT som sektionens portfolio förvaras i. 

Man kan också äska från styrelsens dispositionsfond som en andra instans om 
organansvarig/bokföringsansvarig inte bifaller äskningen från detaljbudgeten 

2.3 Detaljbudget för organ 
Om man vill att ett organ ska lägga pengar på något som berör organets verksamhet kan man göra en 
äskning som styr organets detaljbudget. Detaljbudgeten är inte reglerad i sektionens styrdokument och 
flexibel för små förändringar. 

Exempelvis kan det gälla vilken öl KK ska beställa eller att IN ska köpa in innebandyklubbor istället för 
fotbollar. 

3 Vem man äskar till 

3.1 SM 
Om man vill göra en budgetrevidering (se 2.1 ovan) ska man skicka in en motion till SM. 
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3.2 $$ 
Om man vill äska från Styrelsens dispositionsfond (se 2.2 ovan) ska man skicka en äskning till $$. 

3.3 Organansvarig/Bokföringsansvarig 
Om man vill påverka detaljbudgeten för ett organ (se 2.3 ovan) ska man höra av sig till 
organansvarig/bokföringsansvarig. 

4 Hur man äskar 

4.1 Motion till SM 
För att få till en budgetrevidering (se 2.2 ovan) så måste man skicka in en motion till SM innan 
motionsstopp. I motionen skriver man bakgrunden till varför man vill ändra budgeten och vad ändringen 
ska leda till. Yrkandet bör utformas så att det tydligt framgår vilken budgetpost man vill ändra och vilket 
belopp man vill att budgetposten ska ändras till. 

Motionen skickas till $$ som ska svara på motionen och sätter ihop handlingarna. 

4.2 Äskning till $$ 
När man skickar en äskning till $$ så ska den skickas in i skriftligt format till styrelsen@k.kth.se. Det ska 
tydligt framgå vad man vill äska pengar till, hur stort belopp man äskar och varför $$ bör bifalla äskningen. 

$$ kommer att behandla äskningen på nästa $$-möte och därefter återkommer $$ med svar om utfallet. 

4.3 Förslag till organansvarig/bokföringsansvarig 
För att påverka detaljbudgeten för ett organ så tar man kontakt med organansvarig och eventuellt 
bokföringsansvarig (om det finns en sådan för organet) för att ta reda på hur man ska gå tillväga för att 
framföra sitt förslag. 

mailto:styrelsen@k.kth.se
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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Denna PM beskriver när man behöver äska, vem man ska vända sig till och hur man äskar. 

1.2 Syfte 
Syftet med PM för äskningar är att göra det tydligt för alla hur man ska gå tillväga för att äska pengar för 
något som berör sektionen.  

1.3 Omfattning 
Denna PM berör alla medlemmar som vill äska pengar till något från sektionen. 

1.4 Historik 
Denna PM arbetades fram av Jens Aronsson den 18 september 2012 och antogs på $$m4 2012/2013. 
Redigerad av Gustav Aniander och Adrian Södergren den 28 november 2017 och antogs på $$m4 
2017/2018.  

2 När man ska äska 

2.1 Budgetrevidering 
Om man vill att sektionen ska lägga pengar på något som påverkar sektionens ekonomi omfattande eller 
om äskningen är till ett större belopp än vad Styrelsens dispositionsfond (se 2.2 nedan) är fastställd till så 
ska man motionera om en budgetrevidering. 

Exempelvis kan det gälla inköp av en sektionsbil eller att man ska avsätta en viss summa pengar för att 
boka in Rolling Stones till sektionens 200-årsjubileum. 

 Man kan också äska från SM som en andra instans om äskningen från Styrelsens dispositionsfond inte 
bifalls. 

2.2 Styrelsens dispositionsfond 
Om man vill köpa in något till sektionen som inte ligger under ett organs verksamhet eller avviker från 
organets fastställda budget kan man äska från Styrelsens dispositionsfond. Storleken på Styrelsens 
dispositionsfond fastställs i budgeten på SM4. 

Exempelvis kan det gälla inköp av ett pingisbord till Draget eller sektionen ska betala en ny portfölj till 
KNUT som sektionens portfolio förvaras i. 

Man kan också äska från styrelsens dispositionsfond som en andra instans om 
organansvarig/bokföringsansvarig inte bifaller äskningen från detaljbudgeten 

2.3 Detaljbudget för organ 
Om man vill att ett organ ska lägga pengar på något som berör organets verksamhet kan man göra en 
äskning som styr organets detaljbudget. Detaljbudgeten är inte reglerad i sektionens styrdokument och 
flexibel för små förändringar. 

Exempelvis kan det gälla vilken öl KK ska beställa eller att IN ska köpa in innebandyklubbor istället för 
fotbollar. 

3 Vem man äskar till 
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3.1 SM 
Om man vill göra en budgetrevidering (se 2.1 ovan) ska man skicka in en motion till SM. 

3.2 $$ 
Om man vill äska från Styrelsens dispositionsfond (se 2.2 ovan) ska man skicka en äskning till $$. 

3.3 Organansvarig/Bokföringsansvarig 
Om man vill påverka detaljbudgeten för ett organ (se 2.3 ovan) ska man höra av sig till 
organansvarig/bokföringsansvarig. 

4 Hur man äskar 

4.1 Motion till SM 
För att få till en budgetrevidering (se 2.2 ovan) så måste man skicka in en motion till SM innan 
motionsstopp. I motionen skriver man bakgrunden till varför man vill ändra budgeten och vad ändringen 
ska leda till. Yrkandet bör utformas så att det tydligt framgår vilken budgetpost man vill ändra och vilket 
belopp man vill att budgetposten ska ändras till. 

Motionen skickas till Talmanspresidiet, som skickar motionen till styrelsen som ska svara på motionen. 
Talmanspresidiet sammanställer sedan handlingarna. 
 

4.2 Äskning till $$ 
När man skickar en äskning till $$ så ska den skickas in i skriftligt format till styrelsen@k.kth.se. Det ska 
tydligt framgå vad man vill äska pengar till, hur stort belopp man äskar och varför $$ bör bifalla äskningen. 

$$ kommer att behandla äskningen på nästa $$-möte och därefter återkommer $$ med svar om utfallet. 

4.3 Förslag till organansvarig/bokföringsansvarig 
För att påverka detaljbudgeten för ett organ så tar man kontakt med organansvarig och eventuellt 
bokföringsansvarig (om det finns en sådan för organet) för att ta reda på hur man ska gå tillväga för att 
framföra sitt förslag. 

mailto:styrelsen@k.kth.se
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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Detta dokument reglerar Kemisektionens grafiska profil med logotyper, teckensnitt, färger 

och övriga riktlinjer. 

1.2 Syfte 
Allt material som används både inom sektionen och utåt bidrar till hur Kemisektionen och 
vårt varumärke uppfattas. En grafisk profil är ett sätt att ge Kemisektionen en visuell 
identitet som bidrar till igenkänning och ger Kemisektionen ett seriöst intryck.  
Syftet med denna profil är att man snabbt och tydligt ska kunna se att Kemisektionen är 

avsändare samt att reglera användandet av Kemisektionens kännetecken. Det skall finnas en 

enhetlighet i allt material som ges ut, och Kemisektionens kännetecken får inte olovandes 

nyttjas. Utöver detta ska dokumentet också fungera som ett stöd för att varje medlem ska 

slippa lägga onödig tid på formatering varje gång ett dokument ska sammanställas. 

1.3 Omfattning 
Detta dokument och tillhörande bilagor omfattar allt material som Kemisektionen står för, 

samt alla till Kemisektionen knutna föreningar som vill använda sig av Kemisektionens namn 

och kännetecken. 

1.4 Historik 
Grafisk profil skapad av Emma Fogelström 2012-05-31. 

Redigerad av Fredrik Abele 2012-11-01. 

  



Kemisektionens grafiska profil 

2012-11-02 

Sid 4(7) 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

Kemisektionens emblem - Original 

2 Bakgrund 
Kemisektionen bildades 1910 och är den sektion vid Kungliga Tekniska Högskolan som 

vänder sig till programstuderande på Civilingenjörsprogrammen Kemivetenskap och 

Bioteknik samt till högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik. Under verksamhetsåret 

2011/2012 infördes denna grafiska profil för att ge ramar och riktlinjer för hur 

Kemisektionens grafiska uttryck skall kommuniceras. 

3 Emblem 
Kemisektionens emblem är Salamandern, som i vardagligt tal även kallas ”kajan”. Emblemet 
infördes i form av sektionsfanan vid THS hundraårsjubileum år 1927 och härstammar från 
manuskriptet ”Veritas Hermetica Veritatem Quaerenti”, daterat 1725. Salamandern 
registrerades som varumärke den 29 maj år 1970. Det finns flera olika versioner av emblemet 
men det som skall användas idag är originalet som syns nedan. Emblemet finns även i en 
färgversion. I enstaka fall, exempelvis i inbjudningar och diplom, får det akvarellmålade 
emblemet användas. 

Kemisektionens emblem - Färg 

Akvarellmålad version 
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4 Logotyp 
Kemisektionens logotyp består av emblemet (”Kajan”) med texten ”THS Kemisektionen” i 

typsnittet Myriad Pro, högerjusterad till vänster om emblemet. Logotypen finns i en svartvit 

version samt en i färg. 

 

4.1 Frizon 
Det ska alltid finnas en frizon runt logotypen, dvs. ett minimiavstånd till all annan text och 

grafik. Detta minimiavstånd representeras av höjden på bokstaven M i logotypen. 

4.2 Logotypens placering 
Logotypen placeras uppe i högra hörnet i alla dokument där THS Kemisektionen står som 

avsändare. Logotypen skall alltid ha höjden 2,5 cm. 

4.3 Logotypen på kuvert 
På kuvert placeras logotypen fördelaktligen i det övre vänstra hörnet. Då passar det bättre 

med en vänsterjusterad logotyp, dvs. emblemet med texten ”THS Kemisektionen” 

vänsterjusterad till höger om emblemet. 

  

Kemisektionens logotyp - Färg Kemisektionens logotyp - Original 

Logotypens frizon 

Kemisektionens logotyp - vänsterjusterad 
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5 Färg 
Kemisektionens färg är gyllengul, samma färg som korset på den svenska flaggan. 

 

6 Teckensnitt 
I alla dokument som Kemisektionen står bakom används de två Century Gothic och 

Garamond. Century Gothic används i första hand för rubriker, adresser, sidhuvud samt 

sidfot medan Garamond används i brödtext och bildtext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Användning av Kemisektionsns teckensnitt 
I dokument rekommenderas följande anpassningar av teckensnitt: 
Rubrik 0: Century Gothic Bold, 24 punkter, versaler, vänsterjustering  
Rubrik 1: Century Gothic Bold, 16 punkter, vänsterjustering  
Rubrik 2: Century Gothic, 14 punkter, vänsterjustering  
Rubrik 3: Century Gothic, 12 punkter, vänsterjustering  
Brödtext: Garamond, 11 punkter, marginaljustering 

Bildtext: Garamond kursiv, 11 punkter, centrerad under bild 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  

0123456789  
Century Gothic Bold  
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  

0123456789 
Century Gothic  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
0123456789 
Garamond Bold  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
0123456789 
Garamond  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
0123456789 
Garamond Kursiv 

NCS:0580-Y10R 

CMYK: 0 20 100 0 

RGB: 255-204-0 

HTML: #FFCB05 
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7 Mailsignaturer 
Om man väljer att inkludera en mailsignatur i sin mailkommunikation skall den se ut som 
följande exempel: 
--  
Förnamn Efternamn  
(Namn på post) THS Kemisektionen  
mailadress@k.kth 

070-123 45 67 

I vissa mailklienter måste man använda sig av HTML-kod för att få rätt signatur. Följande 

mall ger samma utseende som i signaturen ovan. 

<b>Förnamn Efternamn </b></br> 
(Namn på post) THS Kemisektionen </br> 

mailadress@k.kth </br> 
070-123 45 67 

8 Mallar och filer 
Alla versioner av Kemisektionens emblem samt mallar för olika typer av dokument ska 
finnas att hämta på Kemisektionens hemsida (www.kongligkemi.se). De mallar som för 
närvarande finns att tillgå är följande:  

 Dokumentmall 1 – Enkelt dokument, används vid enklare dokument så som 
exempelvis brev eller andra dokument med en eller ett fåtal sidor.  

 Dokumentmall 2 – Standard, innehåller framsida och innehållsförteckning, lämplig 
för längre dokument.  

 Dokumentmall 3 – Motioner, Dokumentmall 1 men med de rubriker som skall 

användas i en motion till Sektionsmötet. 

mailto:mailadress@k.kth
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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Detta dokument reglerar Kemisektionens grafiska profil med logotyper, teckensnitt, färger 

och övriga riktlinjer. 

1.2 Syfte 
Allt material som används både inom sektionen och utåt bidrar till hur Kemisektionen och 
vårt varumärke uppfattas. En grafisk profil är ett sätt att ge Kemisektionen en visuell 
identitet som bidrar till igenkänning och ger Kemisektionen ett seriöst intryck.  
Syftet med denna profil är att man snabbt och tydligt ska kunna se att Kemisektionen är 

avsändare samt att reglera användandet av Kemisektionens kännetecken. Det skall finnas en 

enhetlighet i allt material som ges ut, och Kemisektionens kännetecken får inte olovandes 

nyttjas. Utöver detta ska dokumentet också fungera som ett stöd för att varje medlem ska 

slippa lägga onödig tid på formatering varje gång ett dokument ska sammanställas. 

1.3 Omfattning 
Detta dokument och tillhörande bilagor omfattar allt material som Kemisektionen står för, 

samt alla till Kemisektionen knutna föreningar som vill använda sig av Kemisektionens namn 

och kännetecken. 

1.4 Historik 
Grafisk profil skapad av Emma Fogelström 2012-05-31. 

Redigerad av Fredrik Abele 2012-11-01. 

Redigerad av Alfred Kedhammar 2017-11-09. Antaget på $$m4-17/18. 
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Kemisektionens emblem - Original 

2 Bakgrund 
Kemisektionen bildades 1910 och är den sektion vid Kungliga Tekniska Högskolan som 

vänder sig till programstuderande på civilingenjörsprogrammen Kemivetenskap, Teknisk 

Kemi och Bioteknik samt till högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik. Under 

verksamhetsåret 2011/2012 infördes denna grafiska profil för att ge ramar och riktlinjer för 

hur Kemisektionens grafiska uttryck skall kommuniceras. 

3 Emblem 
Kemisektionens emblem är Salamandern, som i vardagligt tal även kallas ”kajan”. Emblemet 
infördes i form av sektionsfanan vid THS hundraårsjubileum år 1927 och härstammar från 
manuskriptet ”Veritas Hermetica Veritatem Quaerenti”, daterat 1725. Salamandern 
registrerades som varumärke den 29 maj år 1970. Det finns flera olika versioner av emblemet 
men det som skall användas idag är originalet som syns nedan. Emblemet finns även i en 
färgversion. I enstaka fall, exempelvis i inbjudningar och diplom, får det akvarellmålade 
emblemet användas. 

Kemisektionens emblem - Färg 

Akvarellmålad version 
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4 Logotyp 
Kemisektionens logotyp består av emblemet (”Kajan”) med texten ”THS Kemisektionen” i 

typsnittet Myriad Pro, högerjusterad till vänster om emblemet. Logotypen finns i en svartvit 

version samt en i färg. 

 

4.1 Frizon 
Det ska alltid finnas en frizon runt logotypen, dvs. ett minimiavstånd till all annan text och 

grafik. Detta minimiavstånd representeras av höjden på bokstaven M i logotypen. 

4.2 Logotypens placering 
Logotypen placeras uppe i högra hörnet i alla dokument där THS Kemisektionen står som 

avsändare. Logotypen skall alltid ha höjden 2,5 cm. 

4.3 Logotypen på kuvert 
På kuvert placeras logotypen fördelaktligen i det övre vänstra hörnet. Då passar det bättre 

med en vänsterjusterad logotyp, dvs. emblemet med texten ”THS Kemisektionen” 

vänsterjusterad till höger om emblemet. 

  

Kemisektionens logotyp - Färg Kemisektionens logotyp - Original 

Logotypens frizon 

Kemisektionens logotyp - vänsterjusterad 
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5 Färg 
Kemisektionens färg är gyllengul, samma färg som korset på den svenska flaggan. 

 

6 Teckensnitt 
I alla dokument som Kemisektionen står bakom används de två Century Gothic och 

Garamond. Century Gothic används i första hand för rubriker, adresser, sidhuvud samt 

sidfot medan Garamond används i brödtext och bildtext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Användning av Kemisektionsns teckensnitt 
I dokument rekommenderas följande anpassningar av teckensnitt: 
Rubrik 0: Century Gothic Bold, 24 punkter, versaler, vänsterjustering  
Rubrik 1: Century Gothic Bold, 16 punkter, vänsterjustering  
Rubrik 2: Century Gothic, 14 punkter, vänsterjustering  
Rubrik 3: Century Gothic, 12 punkter, vänsterjustering  
Brödtext: Garamond, 11 punkter, marginaljustering 

Bildtext: Garamond kursiv, 11 punkter, centrerad under bild 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  

0123456789  
Century Gothic Bold  
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  

0123456789 
Century Gothic  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
0123456789 
Garamond Bold  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
0123456789 
Garamond  
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  
0123456789 
Garamond Kursiv 

NCS:0580-Y10R 

CMYK: 0 20 100 0 

RGB: 255-204-0 

HTML: #FFCB05 
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7 Mailsignaturer 
Om man väljer att inkludera en mailsignatur i sin mailkommunikation skall den se ut som 
följande exempel: 
--  
Förnamn Efternamn  
(Namn på post) THS Kemisektionen  
mailadress@k.kth 

070-123 45 67 

I vissa mailklienter måste man använda sig av HTML-kod för att få rätt signatur. Följande 

mall ger samma utseende som i signaturen ovan. 

<b>Förnamn Efternamn </b></br> 
(Namn på post) THS Kemisektionen </br> 

mailadress@k.kth </br> 
070-123 45 67 

8 Mallar och filer 
Alla versioner av Kemisektionens emblem samt mallar för olika typer av dokument ska 
finnas att hämta på Kemisektionens hemsida (www.kongligkemi.se). De mallar som för 
närvarande finns att tillgå är följande:  

• Dokumentmall 1 – Enkelt dokument, används vid enklare dokument så som 
exempelvis brev eller andra dokument med en eller ett fåtal sidor.  

• Dokumentmall 2 – Standard, innehåller framsida och innehållsförteckning, lämplig 
för längre dokument.  

• Dokumentmall 3 – Motioner, Dokumentmall 1 men med de rubriker som skall 

användas i en motion till Sektionsmötet. 

mailto:mailadress@k.kth
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