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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 
TID: MÅNDAGEN DEN 7:E OKTOBER, klockan 18:01 
PLATS: K2, Teknikringen 28 
 
Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 
För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer  
 
Motionsstop är måndag den 16:e september. Motioner skall följa den 
grafiska profilen (hittas på hemsidan) och skickas till talman@k.kth.se 
som både PDF- och Word-fil. Vänligen vidarebefordra motionen till 
styrelsen@k.kth.se i samma mejl. 
 
Konfirmeringstexter, verksamhetsberättelser och dylikt skall vara 
inskickade senast måndag den 23:e september. 
 
Slutgiltiga handlingar och föredragslista kommer att anslås på 
anslagstavlor i Dragskåpet måndag den 30:e september.  

Preliminär Föredragningslista: 
 
Nr. Ärende Föredragande 
   
1. Mötets öppnande  
2. Formalia  
3. Rapporter  
4. Bordlagda frågor  
5. Verksamhetsberättelser  
6. Styrelsens verksamhetsplan  
7. Bokslut  
8. Ansvarsfrihet för Styrelsen 2018/2019  
9. Motioner  
10. Propositioner  
11. Val  
12. Konfirmation av ledamöter  
13. 
14. 

Övriga frågor 
Smörgåstäfvlan 

 

15.  Nästa möte  
16. Mötets avslutande  

 
Gustav Aniander 
Talman 19/20 
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FÖREDRAGNINGSLISTA SM1 19/20 

*Bilaga finns  

1 Mötets öppnande  

2 Formalia  

2.1 Mötets behöriga utlysande*  

2.2 Adjungeringar  

2.3 Val av justerare tillika rösträknare 

2.4 Föregående protokoll SM 4 18/19 

2.5 Anmälan av övriga frågor 

2.6 Bordlagda frågor  
2.6.1 Verksamhetsberättelse Valberedningen 17/18 

2.6.2 Verksamhetsberättelse CHUST 17/18 

2.7 Fastställande av föredragningslista 

2.8 Meddelanden 

2.9 Inlämning Smörgåstäfvlan  

3 Verksamhetsberättelser 

3.1 Sektionsstyrelsen 18/19* 

3.2 Studiemiljönämnden (SN)*  

3.3 Valberedningen*  

3.4 Talmanspresidiet* 

3.5 Kongliga Kemisektionens Klubbmästeri (KK)*  
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3.6 TLC 

3.7 Paparazzi*  

3.8 KNUT 

3.9 IN* 

3.10 CHUST-KOMMITTÉN 

3.11 SOFT 

3.12 KÖN* 

3.13 HU 

3.14 LIGANDERNA 

3.15 TUT 

3.16 UK 

3.17 KÄKA* 

4 Styrelsens verksamhetsplan* 

5 Bokslut 

6 Ansvarsfrihet för styrelsen 18/19 

7 Motioner* 

7.1 Frinominering åt folket, andra läsningen 

7.2 Revisorernas verksamhetsår, andra läsningen 

7.3 Införande av KF-representanter i reglementet 

7.4 Definitioner och förtydliganden i reglementet 
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8 Propositioner* 

8.1 Budgetrevidering budget 19/20 

9 Val* 

9.1 Val av DM  

9.2 Val av vice DM 

9.3 Val av ÖpHverpHeus 

9.4 Val av HvispHeus  

9.5 Val av KronpHeus 

9.6 Val av ordförande i CIA 

9.7 Val av PAS-King 

9.8 Val av KAS-K 

10 Konfirmeringar  

10.1 Ledamöter i TLC* 

10.2  Chefer i Krexet*  

10.3  Ledamöter i SOFT*  

10.4  Ledamöter i HU* 

10.5  Ledamöter i Paparazzi* 

10.6  Leadmöter i TUT 

10.7  Ledamöter i KNUT 

10.8  Ledamöter i KÄKA* 

10.9  Ledamöter i KEq* 
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11 Presentation av K-Krönika 

12 Övriga frågor 

13 Smörgåstäfvlan 

14 Nästa möte 

15 Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

SEKTIONSSTYRELSEN 18/19 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

SEKTIONSSTYRELSEN 18/19 

1 Sammansättning 

1.1 Ansvariga 
Adrian Södergren, Ordförande 

Emelie Wistedt, Vice Ordförande 

1.2 Ledamöter 
Anna Tian, Kassör 

Elin Hedberg, Lokalansvarig 

Lovisa Brandt, Sekreterare 

Elizaveta Kim, Kommunikationsansvarig 

Andreas Renberg, Eventkoordinator 

Lovisa Wåhlström, KUTA (entledigad januari 2019) 

1.3 Maskotar 
Sofie Rehnström, Nr 1 

2 Mål och visioner 
I början av hösten författades en verksamhetsplan, där årets målsättningar fastställdes. Dessa 
utvärderas och kommenteras i avsnitt 4. Verksamhetsplanen var uppdelad i fem 
fokusområden, som kortfattat beskrivs nedan.  

2.1 Hållbart engagemang 
Kemisektionen är en relativt stor och väldigt aktiv förening, där det finns många sätt att 
engagera sig och en mängd saker som händer varje vecka, vilket ger upphov till att en viss 
administrativ verksamhet ständigt måste pågå i bakgrunden. Det finns därför mycket att hålla 
reda på, vilket tyvärr kan leda till att det ibland medför stress att vara funktionär, och i 
synnerhet organansvarig. Styrelsen valde därför att fokusera på att underlätta och avlasta 
sektionens funktionärer genom att bland annat ta fram mallar och lathundar, uppmuntra till 
en större stolthet och sammanhållning bland organansvariga, samt undersöka hur 
sektionsengagemang kan bli mer ekonomiskt tillgängligt. 
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2.2 Inkludering 
Sveriges studentkultur, och Kemisektionen i synnerhet, har den senaste tiden genomgått flera 
förändringar för att bli mer inkluderande och inbjudande för alla studenter. Ändå syns 
fortfarande en obalans i representationen av sektionens programstudenter bland de som är 
aktiva i föreningen och deltar på dess evenemang, främst med avseende på program, 
socioekonomisk bakgrund och huruvida en är internationell eller inhemsk student. För att nå 
ut till fler, och i längden förhoppningsvis göra sektionen mer inkluderande, valde styrelsen 
därför att verka för mer kommunikation på engelska och att skicka ut information om 
sektionen regelbundet till alla medlemmar. Dessutom skulle orsakerna till den bristande 
mångfalden undersökas. 

2.3 Näringsliv och kontakter 
Som en del av Tekniska Högskolans Studentkår, THS, har Kemisektionen alltid haft viktiga 
kopplingar till Kårens centrala verksamhet såväl som till övriga sektioner. Dessa relationer är 
dock inte alltid så framträdande för sektionens medlemmar, varför styrelsen prioriterade att 
lyfta fram förhållandet till THS Centralt och söka fler gemensamma evenemang med 
vänsektioner. Dessutom, för att ge sektionsmedlemmarna bättre förutsättningar i sin framtida 
karriär, avsåg styrelsen även att lyfta fram näringslivsutskottet KNUT:s verksamhet, samt 
förbättra relationen med sektionens alumner. Slutligen låg även förhållandet till skolan i fokus, 
där Studiemiljönämnden spelar en central roll och därför även de skulle göras mer synliga och 
tillgängliga. 

2.4 Trivsam miljö 
Sektionen upplevs generellt av de flesta engagerade som en trygg och trevlig miljö, men tyvärr 
uppstår det ibland situationer som avviker från denna bild. Det kan röra sig om kränkande 
sånger, nedlåtande attityder mot nya studenter eller ren och skär stress. Styrelsen valde därför 
att fokusera på sätt att säkerställa en trivsam miljö, bland annat genom att se över sångkulturen 
och undersöka ifall ett organ eller policy för Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling (JML) 
skulle platsa på sektionen. Dessutom skulle det tydliggöras vart studenter som behöver någon 
form av hjälp kan vända sig. 

2.5 Underlätta och tillgängliggöra ekonomin 
Ekonomi är ett ämne som kan upplevas som krångligt och svårt att ta till sig. Även om 
Kemisektionens ekonomi är förhållandevis väl uppstyrd gäller detta även hos oss, då de flesta 
funktionärer inte alls entusiasmeras av termer såsom budget eller bokföring. Ändå är 
ekonomiskt arbete i form av budgetering, betalningar och bokföring ett måste för att sektionen 
skall fungera. Därför valde styrelsen att fokusera på att göra sektionens ekonomi tydligare och 
enklare, bland annat genom att utarbeta guider och lathundar, presentera ekonomiska 
rapporter och mötesanteckningar från Bokföringsansvarigas Råd (BAR), samt testa nya, 
enklare betalsätt. 
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3 Året i korthet 

3.1 Hösten 
Verksamhetsåret började på riktigt när mottagningen kom igång, där styrelsen höll i 
sektionshistorian, deltog under organlunchen, höll i en station på KEMI-festivalen tillsammans 
med Elektro och MiT samt presenterade sig under Osquarstinas gasque. Det var kul att ge de 
nyantagna en nästan fullständig bild av styrelsen då endas en av sex medlemmar behövde vara 
hemlig. Under mottagningen marknadsförde vi posten Nr1 och öppnade sedan upp för sök. 
Efter intervjuer valde vi in Sofie som Nr1, vilket var ett steg närmre en fullsatt styrelse.  

Efter mottagningen började arbetet med Verksamhetsplanen och åkte ut till Vinön för en 
teambuilding-helg med VP-workshop. Vi förberedde för Kemis nØllegasque genom att bjuda 
in jubilarer samt andra sektioners styrelser, och representerade även Kemisektionen på 
Maskins, W:s, CL:s samt E&MiT:s nØllegasquer, vilket var trevligt! 

På SM1 valdes även två nya ledamöter in till styrelsen, Lovisa Brandt och Andreas Renberg, 
vilket gjorde oss till en fullsatt styrelse! 

Under hösten återupplivades periodsmejlen, vilket är ett nyhetsbrev som går ut till alla 
medlemmar varje period, med avsikt att informera dem om vad som händer på sektionen. 
Arbetet med att inkludera internationella studenter fortsatte genom att på sektionens 
informationskanaler utöka mängden information på engelska samt headhunta en ordförande 
för sektionens slumrande organ för internationalisering, CIA. Det hölls intressanta 
diskussioner under Organansvarigas Råd (OAR) och BAR, de bokföringsansvarigas råd, hade 
fler möten än tidigare för att stämma av och arbeta kontinuerligt med bokföringen.  

Vi hann även med att bjuda på tre middagar för styrelser från andra sektioner samt att i 
december åka upp till Uppsala för Polystyren, vilket är som en konferens för Kemi-och 
Bioteknik-styrelser från andra lärosäten i Sverige. Där fann vi mycket intressanta diskussioner 
och bra kunskapsutbyte! 

3.1.1 Framgångar 

Forum för kunskapsöverföring 

Genom att delta aktivt i THS olika råd och anordna flera styrelsemiddagar, samt åka till 
Polystyren, uppnådde vi en god nivå av kunskapsöverföring mellan sektioner, vilket var mycket 
användbart under resten av året. 

Bra respons på motionssvar  

Styrelsen tog en aktiv och konstruktiv ställning till motioner, och skrev därför ofta utförliga 
motionssvar som byggde vidare på motionärernas idéer. Dessa godtogs i nästan alla fall av 
motionären, varpå motionerna antogs med styrelsens ändringar.  

Ökad internationalisering 

I enlighet med styrelsens direktiv gavs en betydligt större andel av sektionens kommunikation 
ut på engelska. Mot slutet av året fick styrelsen förstärkning i sina ansträngningar för 
internationalisering, då CIA återuppstod efter en lyckad headhunting-rekrytering utförd av 
ordförande i styrelsen. 
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3.1.2 Motgångar 

Förvirring kring Salamandrarnas existens 

På grund av bristande kommunikation mellan generationer av styrelser fanns det under höstens 
början till styrelsens kännedom inga medlemmar av sektionens alumniförening, 
Salamanderordern. De som fortfarande ansåg sig vara Salamandrar uppskattade dock inte 
påståenden om att de inte existerade, och läget blev än värre då styrelsen hänvisade till 
stadgarna och sin tomma salamanderlista för att förklara sina uttalanden. Genom dialog med 
Veritasgruppen, en skara (till viss del utexade) studenter som frivilligt tagit på sig uppdraget att 
rekonstruera alumniordern, kunde man diplomatiskt reda ut situationen. 

Krock mellan BKW och Veritas 

På grund av bristfällig övergripande planering av event blev den för året nya Salamander-
middagen Veritas schemalagd bara några dagar innan arbetsmarknadsmässan BKW:s 
avslutande bankett. Detta var en krock styrelsen borde förhindrat, då bägge event utgjorde 
viktiga möjligheter för sektionens medlemmar, som därför borde getts större möjlighet att 
närvara på båda. 

3.2 Våren 
Våren var något mer turbulent än hösten och som vanligt går tiden snabbare än vad man tänkt 
och allt man planerat hinns inte med.  

I januari entledigande sig styrelsens utbildnings- och arbetslivsrepresentant, Lovisa W, vilket 
var tråkigt då vi förlorade en gruppmedlem och var tvungna att omfördela arbetet. Draget fick 
sig ett lyft då vi i februari fick nytt golv i stora allrummet, mötesrummet och mysrummet. Det 
skrevs många propositioner och mellan SM3 och SM4 genomfördes en ny undersökning 
angående utformningen av en eventuell JML-nämnd. Det inleddes även ett samarbete med CL 
för en gemensam bal, något som tyvärr inte blev av p.g.a. bristande intresse vid 
biljettförsäljning.  

Under Berzeliis finsittning delade vi ut styrelsens pris till Esther Wennerstrand för hennes 
engagemang kring upprustningen av Draget. Styrelsen hade även för ambition att börja dela ut 
medaljer till alla ansvarspostinnehavare varje år, vilket blev ett projekt som drog ut på tiden. 
Nära slutet av verksamhetsåret beställdes till slut medaljerna, men de har i skrivandes stund 
fortfarande inte levererats. 

Styrelsen representerade även under våren sektionen på några baler samt på en finsittning hos 
K-sektionen i Uppsala. Året avslutades med $$-alltime där vi bjöd på palt i norrländsk anda! 

3.2.1 Framgångar 

Bidrag från CBH-skolan 

Efter ett tips från Kårstyrelsen på THS fick vi reda på att många sektioner på KTH får bidrag 
från sina skolor för att de utför studiebevakning och JML-arbete. Utifrån detta kontaktade vi 
andra sektioner för att få en bild av hur det såg ut. Denna undersökning resulterade i att 
styrelsen, TryggO och SNOK tillsammans med styrelserna och studienämnderna från MiT 
och IsF hade ett gemensamt möte tillsammans med skolchefen från CBH för att se om ett 
sådant bidrag skulle kunna delas ut till även våra sektioner. Även om vi inte beslutade något 
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under mötet var skolan positivt inställda till sådana bidrag, och frågan kommer fortsätta 
utarbetas under verksamhetsåret 19/20. 

Utökade styrelsemiddagar  

Både Sektionen för Medicinsk Teknik samt Sektionen för Civilingenjör och Lärare är två sektioner som 
vi på skolnivå är ganska nära; utbildningarna för studenter som tillhör MiT och Kemisektionen 
ligger alla under CBH-skolan, vilket innebär att skolråd m.m. är något vi gemensamt delar, 
samtidigt som MiT är nära knutna till Elektro, vilka vi länge haft ett tätt samarbete med.  
Studenter på CL-programmet kan i sin tur välja Kemi som en av sina inriktningar och läser 
många kurser tillsammans med studenter från Teknisk Kemi. Med denna bakgrund tyckte 
styrelsen att det vore lämpligt att utöka sin kontakt med dessa sektioner, något som vi lyckades 
med genom gemensamma middagar under våren.  

Ökad transparens 

Under våren införde styrelsen en praxis gällande $$M liknande den inför SM, där mötet utlystes 
i god tid och handlingar publicerades offentligt ca en vecka innan mötet. Detta för att ge 
sektionsmedlemmar en större chans att följa styrelsens arbete och bidra med sina egna åsikter. 
Detta gav i viss mån resultat, då sektionsmedlemmar i några fall närvarade på $$M för att de 
sett något som intresserade dem bland handlingarna. Det gav också styrelsen själva en större 
möjlighet att vara förberedda inför diskussionerna på $$M. 

Genomförda reformer 

Under våren producerade styrelsen ett stort antal propositioner om allt från vårstädning i 
styrdokument till JML-strategier. De flesta av dessa antogs av SM och vad de har för effekt på 
sektionens utveckling kommer att noteras och utvärderas under nuvarande och kommande år. 

Nytt koncept för Organansvarigas Lunch 

På efterfrågan från OAR prövades ett nytt koncept för Organansvarigas Lunch (ÅL, eftersom 
O:et hoppat upp på A:et och bildat ett Å). Fokus på dessa möten låg under våren främst på 
eventplanering, då ett kalkylark för gemensam schemaläggning inom OAR upprättats, och ÅL 
då kunde användas för att reda ut och förebygga krockar. Detta upplägg tycktes uppskattat 
hos organansvariga. 

3.2.2 Motgångar 

BKW-kontraktet 

Inför Bergsektionens, Kemisektionen och W-sektionens gemensamma arbetsmarknadsdag 
BKW ingick de tre sektionerna ett avtal med varandra, som reglerade hur de skulle hantera 
projektet. Bland annat stod det att ingen av sektionerna skulle hålla event som kan anses 
konkurrera med BKW under samma vecka eller månad som mässan. På grund av den bristande 
planering som nämndes ovan fick både Veritas och SM3 skrivas in som undantag för denna 
regel. När styrelsen kort innan BKW insåg att det gick att tolka kontraktet som att inga 
sittningar alls fick anordnas under Februari valde vi att snarast kontakta alla organansvariga 
och be dem att flytta eller ställa in event som var planerade under denna månad.  Detta visade 
sig vara en övertolkning och ett något förhastat beslut, då BKW-teamet inte hade avsett en så 
bred tolkning av ”konkurrerande event”.  
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Dock hade då vissa organ redan hunnit ställa in sina planer och ett missnöje bredde ut sig på 
sektionen kring hur styrelsen hanterat det här ärendet. Detta kulminerade på SM3, då frågan 
spontant tillades till föredragningslistan och en stor del av mötet gick åt till att fråga ut och 
ifrågasätta styrelsen. En utvärdering av händelseförloppet genomfördes på $$M7, där även 
förslag för att undvika liknande situationer i framtiden diskuterades. Anteckningar från denna 
diskussion finns att läsa i protokollet. En mer utförlig rapport skulle även författas, men detta 
skedde inte under vårterminen på grund av tidsbrist. Ett utkast till rapporten finns dock att 
läsa i handlingarna till $$M12. 

Den inställda balen 

Som tidigare nämnts planerades en gemensam vårbal mellan Kemisektionen och Sektionen för 
Civilingenjör och Lärare. Projektet lyftes under SM3 som en fråga från styrelsen och fick 
positiv respons. Balen fick dock ställas in då biljetterna såldes i alldeles för liten utsträckning 
för att evenemanget skulle bli ekonomiskt gångbart. Dessvärre fick sektionerna betala 
depositionen och en avbokningsavgift. Balkommittén, gruppen som planerade balen, utlovade 
en rapport om projektet, men denna kom aldrig styrelsen tillhanda. 

Kontroversiella propositioner och oro för intressekonflikt 

En ansenlig andel av vårens propositioner blev kontroversiella och flera av dessa avslogs på 
SM. Här kunde styrelsen ha gjort ett bättre jobb med att kommunicera med sektionens 
medlemmar och förankra sina idéer innan de lade ner stor möda på att författa propositioner. 
Ovan nämnda ökning av transparensen kring $$M och ihärdiga uppmaningar att dela med sig 
av feedback till styrelsen förväntades uppnå detta, men var uppenbarligen inte tillräckliga 
åtgärder. 

Baserat på vetskapen om att ingen annan sökt vid tillfälle för sökstopp beslutade sig styrelsens 
ordförande för att kandidera till sektionens skyddsombud tillika JML-ansvarig, TryggO. Detta 
efter en utdragen jakt på alternativa kandidater. Denna kandidatur tillsammans med det faktum 
att styrelsen skickat in flera propositioner som rörde just posten TryggO gav upphov till en 
intressekonflikt. Styrelsen underskattade nivån av kontrovers som denna intressekonflikt skulle 
ge upphov till och valde därför att stå kvar vid sina propositioner, med förbehållningen att 
ordförande ställt sig utanför frågorna efter sitt beslut om att kandidera. På SM4 uttrycktes dock 
stor oro över detta och en hetsig diskussion kombinerat med två fällda propositioner bidrog 
till en mycket tryckt stämning under detta möte. Intressekonflikten mellan TryggO-söket och 
propositionerna utvärderades och diskuterades under $$M12, och en sammanfattning av detta 
finns i protokollet. 

Bristande närvaro 

Under våren var styrelsen ofta underbemannade, vilket försvårade arbetet. Utöver den 
entledigade ledamoten var flera medlemmar i olika utsträckning frånvarande på grund av 
arbete. Detta ledde till färre perspektiv i diskussionen, högre arbetsbelastning för de 
närvarande samt en allmän diskontinuitet i arbetet. 

Misskött ekonomi i Klubbmästeriet  

I början av sommaren började det uppdagas att Sexmästarinnan, alltså bokföringsansvarig i 
KK, inte skött sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Denna misskötsel tog sig uttryck i 
förfallna fakturor, ej genomförd bokföring, en försenad restaurangrapport samt alltmer 
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bristande kommunikation. Till slut anmäldes en stor del av årets bokföringsunderlag för KK 
som stulen, och i början av nuvarande verksamhetsår upptäcktes ett flertal överföringar till 
Sexmästarinnans bankkonto som var svåra att förklara. Händelsen har polisanmälts och 
behandlades utförligt på det extrainsatta sektionsmötet som hölls under hösten. Styrelsen 
kommer göra sitt bästa för att rekonstruera bokföringsunderlaget så att en ekonomisk rapport 
förhoppningsvis kan inlämnas till SM2. 

3.3 Avsteg från styrdokument 
3.3.1 Stadgarna §1.7 

”Salamander som under två år i rad inte hört av sig, utesluts automatiskt ur Salamanderorden.” 

Styrelsen frångick, på inrådan av Veritasgruppen, ovanstående skrivelse eftersom det annars 
hade inneburit att de flesta Salamandrarna uteslutits. 

3.3.2 Stadgarna §2.3 

”$$ är beslutsmässig om minst 50% (avrundat uppåt) av ledamöterna är närvarande samt att kallelse med 
tid och plats anslagits på sektionen senast sju dagar innan mötet.” 

”Protokoll skall föras och i justerat skick anslås på sektionen senast tio dagar efter mötet, exklusive 
tentamensperiod.” 

Ovanstående efterlevdes inte alltid helt eftersom kallelser och protokoll i vissa fall inte var 
uppe i tid eller i alla kommunikationskanaler. Detta har noterats och förklarats i protokoll. 

3.3.3 Stadgarna §4 

”Bokslut och sektionens verksamhetsberättelse för föregående år skall presenteras av $$ ordförande och vice 
ordförande på SM 1.” 

Eftersom bokslutet, på grund av tidigare nämnda svårigheter med KK:s bokföring, inte kan 
presenteras på SM1 frångås denna paragraf. 

3.3.4 Reglementet §3.1.2 

”Hämta, sammanställa och vidarebefordra eller behandla inkommen korrespondens.” 

Eftersom sektionens post, på grund av misskommunikation, inte hämtades under sommaren 
fullgjordes inte detta uppdrag under hela året. 
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3.3.5 Policy för val §2.2 

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

Ovanstående mening efterlevdes ej helt under interimsvalen av ansvariga för KK. Detta 
redovisades i valhandlingarna till SM4. 

4 Utvärdering av mål 
Slutfört - 12 
Påbörjat/delvis slutfört - 7 
Ej påbörjat/övergivet - 3 

4.1 Hållbart engagemang 
 
$$ ska göra ansvarsposter mer attraktiva. 

 En del av att göra ansvarsposter mer attraktiva är att minska deras arbetsbelastning 
och förenkla uppdragen. 

o Styrelsen har förenklat organansvarigas planering genom att hålla 
lunchmöten dedikerade till eventplanering samt upprättat ett kalkylark där 
eventplanering kan skötas gemensamt. 

o Styrelsen har släppt flera guide-och malldokument som förenklar 
organansvarigas arbete samt gör det enklare att förstå innan någon söker. 

 En mysig middag hölls för att tacka de organansvariga som satt under hösten, och 
en liknande (inomhus)picknick hölls senare för alla som suttit under året. Tyvärr 
kom inte så många av de som skulle gå av, men de som var där tycktes uppskatta 
eventet. 

 Medaljer har beställts, som är menade att inspirera stolthet och tacksamhet kring 
positionen som organansvarig. 

 Alla organansvarigposter som behandlades på SM4 tillsattes. Korrelationen mellan 
detta och styrelsens ansträngningar är inte given, men söktryck för ansvarsposter kan 
användas som mätindikator för detta mål. 

 
$$ ska visa vad sektionen erbjuder genom att presentera det grafiskt. 

 Väggen som tidigare fylldes av gamla bilder på pH har blivit omgjord till en vägg där 
alla organ kan hänga upp något, vilket visar på sektionens bredd men inte dess 
struktur. 

 En grafisk representation av sektionens struktur planerades, men har försenats. Den 
kommer antagligen färdigställas under hösten. 

 
$$ ska utnyttja hemsidan för att erbjuda fler mallar och lathundar. 
Följande dokument har tagits fram och gjorts tillgängliga på hemsidan: 

 Skriftligt underlag för JML-diskussioner inom organ  
 Mall för valhandlingar 
 Mall för överlämningar 
 Mall för verksamhetsberättelser 
 Mall för generella rapporter 
 Mall för budget-kalkylark 
 Guider för generella organansvariga och ekonomiskt ansvariga är nästan klara. 
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$$ ska utreda möjligheter att göra sektionsengagemang mer ekonomiskt tillgängligt. 
 Sätt att subventionera olika former av sektionens volontärarbete diskuterades i 

början av BAR, detta följdes dock inte upp och målet kan därför inte sägas ha 
uppfyllts.  

 
$$ ska implementera GDPR i sektionens verksamhet. 

 Även om de flesta formulär och liknande har ”GDPR-checkboxar”, så har ingen 
beskrivning av sektionens GDPR-rutiner, vilket lagen kräver, gjorts. Att styrelsen 
inte har implementerat rutiner för detta beror på att THS Kommunikationsansvarige 
förmedlat till sektionens motsvarighet att THS Centralt skulle ta fram ett sådant 
dokument, vilket skulle kunna utgöra en grund för rutiner baserade på vår 
verksamhet. Detta har dock till styrelsens kännedom inte gjorts, vilket innebär att 
det inte finns några rutiner att implementera.  

4.2 Inkludering 
$$ ska verka för att all kommunikation från Kemisektionen och dess organ skall vara 
tillgänglig delvis eller helt på engelska. 

 Styrelsen har regelbundet informerat organansvariga om behovet av kommunikation 
på engelska, och har bett alla att erbjuda en engelsk översättning eller 
sammanfattning när de publicerar på hemsidan, i social media, eller genom affischer 
i Draget. 

 På grund av detta har den mesta av sektionens offentliga kommunikation, inklusive 
eventbeskrivningar, lysning av sök och möteskallelser publicerats åtminstone delvis 
på engelska. 

 Det mesta av styrelsens offentliga kommunikation har varit tillgänglig på engelska, 
med undantag för motionssvar och propositioner. 

 De flesta av lysningarna och protokollen för SM har gjorts tillgängliga på engelska. 
 Styrdokumenten har dock inte ännu översatts till engelska. 
 All offentlig kommunikation är ännu inte tillgänglig på engelska. Men, med 

ovanstående i åtanke, har styrelsen definitivt verkat för detta, och gjort ansenliga 
framsteg, varför detta mål markeras som slutfört. 

 
$$ ska regelbundet sprida information och ge uppdateringar om vad som händer på 
sektionen genom riktad kommunikation. 

 Ett nyhetsbrev för varje period har introducerats, där alla organ får utrymme att 
beskriva sig själva och sina aktiviteter. 

 
$$ ska undersöka hur sektionen kan spegla den mångfald som finns på dess 
program. 

 Enkäten som skickats till alla studenter vid sektionens program har samlat data som 
kan ge insikt i detta. Tyvärr var svarsfrekvensen mycket låg, vilket förmodligen till 
stor del beror på att enkäten skickades ut först under sommarledigheten. 
Enkätsvaren ger därför inte någon pålitlig statistik, men kan fortfarande ge 
indikationer om vilka faktorer som påverkar sektionens mångfald. 

4.3 Näringsliv och kontakter 
 
$$ ska se till att Salamanderordern struktureras upp så att nya Salamandrar kan 
sväras in. 

 Det mesta av arbetet kring Salamanderordern har skötts av Veritas-projektgruppen, 
där styrelsen har haft en representant samt stöttat genom kommunikation och 
fikabudget. 
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 Deras event, Veritas, var mycket framgångsrikt. För att uppfylla målet måste 
styrelsen dock diskutera möjligheterna att faktiskt strukturera upp ordern med 
projektgruppen. Detta har inte gjorts – delvis på grund av tidsbrist men också då 
Veritasgruppen även vill finna ett fungerande koncept innan det förankras helt i 
sektionen. Styrelsen har dock haft en dialog med projektgruppen för att löpande 
uppdateras angående framsteg i frågan. 

 
$$ ska uppmärksamma sektionen på de möjligheter som skapas av KNUT och SN. 

 Väldigt lite marknadsföringsarbete har gjorts för detta, antagligen delvis på grund av 
avsaknad av den ansvariga styrelseledamoten (KUTA). 

 Detta mål har dock använts som motivation för att bifalla bägge organens (relativt) 
stora äskningar för marknadsföringsmaterial. 

 Styrelsen styrkte vikten av KNUT-projektet BKW och försvarade det när ett 
kontrakt angående eventet hamnade i konflikt med andra event. På grund av 
kontroversen som uppstod är det dock osäkert ifall styrelsens agerande i denna fråga 
verkligen resulterade i ett steg mot detta mål.  

 
$$ ska sträva efter mer gemensamma evenemang tillsammans med andra sektioner. 

 $$ höll på att samordna en vårbal med CL-sektionen. Denna blev dock inställd på 
grund av för få sålda biljetter. 

 En gemensam storstädning med tillhörande middag och bastu organiserades 
tillsammans med Elektrosektionen. 

 
$$ ska förtydliga länken till THS centralt samt belysa möjligheten att påverka genom 
KF. 

 En proposition om att formalisera namnet ”THS Kemisektionen” i stadgarna 
skickades in till och godkändes av SM. 

 Information från KF-möten har presenterats för sektionen via SM och Facebook, 
och sektionsmedlemmar har uppmanats kontakta KF-representanterna ifall de har 
åsikter de vill skall tas upp i KF. 

o Det är dock svårt att avgöra ifall styrelsen bidragit till detta, eller ifall KF-
ledamöterna gjort det självständigt, eftersom den KF-ledamot som gjort det 
mesta av detta sitter i styrelsen. 

 Kandideringen och röstningen till KF marknadsfördes hårt av styrelsen. Både antalet 
kandidater och röstdeltagandet var rekordhögt i förhållande till de senaste åren. 

4.4 Trivsam miljö 
 
$$ ska undersöka behovet och intresset för en JML-nämnd samt en trivselpolicy. 

 Bägge koncept har diskuterats med OAR, THS OR, THS JML-råd, inom styrelsen, 
med TryggO och med KTH Equality Office. 

 Även om varken intresset eller behovet hade undersökts i hela sektionen drogs 
slutsatsen att de potentiella fördelarna av att ha ett JML-organ var så stora att det 
borde införas så snart som möjligt. 

 En proposition för att införa ett sådant organ skickades in till och antogs av SM (på 
andra försöket). 

 Den tidigare nämnda enkätundersökningen ger också en bild av behovet för dessa 
åtgärder. 
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$$ ska verka för att sektionens sångkultur presenterar en sund syn på alkohol samt 
speglar THS:s sångpolicy. 

 Styrelsen yrkade för att en strukturerad kommitté skulle förnya sångboken. 
Kommittén skulle innehålla TryggO, för att försäkra om att JML-perspektiv skulle 
inkluderas i arbetet. En sådan kommitté godkändes av SM och är nu i slutskedet av 
sitt arbete. 

 Styrelsen tog även upp ämnet i början av flera OAR-möten, där en kondenserad 
version av sångpolicyn presenterades med hänvisning till vad organansvariga skulle 
tänka på i samband med gyckel. 

 
$$ ska tydliggöra för sektionsmedlemmar vart de kan vända sig om de känner sig 
stressade, diskriminerade eller behöver hjälp med studierna. 

 Från början fanns idén att göra affischer om detta, men även om det tycks vara en 
enkel åtgärd togs det aldrig upp på något möte och föll därför mellan stolarna. Även 
om det tycks vara en enkel uppgift att göra affischer om detta, har det ännu inte 
gjorts. 

 En “Help”-flik lades till på hemsidan, där denna typ av information finns samlad. 
 
$$ ska motarbeta negativa attityder gentemot nyare studenter och verka för en positiv 
inställning till utveckling av sektionen. 

 Styrelsen och mottagningsansvariga enades om att ha med striktare regler om 
negativa attityder mot nya studenter i mottagningsreglerna. 

 Styrelsen har pratat om vikten att vara hövlig mot nya studenter tillsammans med 
ämnen som ”sjung inte om sexuella övergrepp” på JML-punkter på OAR. 

4.5 Underlätta och tillgängliggöra ekonomin 
$$ ska verka för ett fortsatt gott ekonomiskt samarbete inom BAR. 

 BAR har trappat upp antalet möten för att ha ett tätare samarbete. 
 BAR såg även till att använda upp hela sin höjda internrep genom att under några 

möten ha extra lyxigt fika samt att gå ut och äta middag tillsammans. 
 Det fanns tankar om att genomföra gemensamma bokföringskvällar, men detta var 

tyvärr inte något som förverkligades.  
 
$$ ska skapa manualer för bokföring och funktioner i Fortnox, sektionens 
bokföringsprogram. 

 Detta har inte gjorts på grund av andra prioriteringar och tidsbrist. 
 
$$ ska se till att sektionens bokslut blir klart till SM1. 

 Möjligheterna för detta såg mycket goda ut i våras då majoriteten av de 
bokföringsansvariga låg i fas med sin bokföring. Efter det som uppdagades i somras 
angående KK:s bokföring, är detta tyvärr inte något som kan genomföras. 
Förhoppningsvis kan bokföringen bli klar under hösten, men ingenting är säkert 
förrän det faktiskt är gjort. 

 
$$ ska göra budgeten och ekonomin mer förståelig för samtliga sektionsmedlemmar 
genom att ta fram lättillgängliga och enklare förklarande dokument och lathundar. 

 Kvittoredovisningsblanketterna har gjorts om för att bli tydligare. 
 Ett PM om pengahantering har blivit antaget och publicerat. 
 En guide för ekonomiansvariga är på gång. 
 Det finns mycket att göra för att göra ekonomin så förståelig som möjligt, men den 

har definitivt gjorts mer förståelig, varför detta mål är markerat som slutfört. 
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$$ ska utveckla transparens mot sektionen genom att presentera det ekonomiska 
läget på SM samt publicera sammanfattningar av BAR-möten på hemsidan. 

 Anteckningarna från BAR publicerades regelbundet på hemsidan. 
 Det ekonomiska läget har dock inte presenterats på SM. 
 Läget för internrepresentationens budgetmedel har i alla fall presenterats på OAR. 

 
$$ ska se över alternativa betalsätt till bankgiro. 

 iZettle har undersökts som ett alternativ och prövats av KK, men ingen definitiv 
slutsats har nåtts. 

 Stripe har fortsatt prövats av Krexet. Ingen definitiv slutsats har nåtts här heller. 
 Även om olika metoder har testats har ingen riktig slutsats dragits, så 

undersökningen kan inte kallas fullgjord. 

5 Lärdomar 
Efter detta år har vi dragit många lärdomar, vilka vi nu ska dela med oss av.  

Kommunikation är A och O, det gäller både internt och externt! 

Flera gånger under året tyckte vi att vi förmedlade bra transparens kring vårt arbete samt 
informerade vad vi höll på med, men för att få in andras åsikter måste man vara mer aktiv i 
sökandet av dem. Att förvänta sig att sektionsmedlemmar kommer med input efter att man 
publicerat möteshandlingar är inte gångbart och där måste styrelsen se över vilka 
kommunikationskanaler som används samt om man kan nå ut i andra forum. Genom att 
utveckla denna kommunikation skulle diskussioner kunna förkortas under SM och styrelsen 
skulle undvika att arbete läggs ner i onödan.   

Under mottagningen borde man även försökt nå ut till de nyantagna genom att t.ex. 
marknadsföra Instagram för att visa upp sin verksamhet samt att försöka använda Facebook i 
mindre utsträckning, då det blir allt svårare att nå ut via detta forum.  

Det är även viktigt med god kommunikation kring schemaläggning av event samt att 
upprätthålla transparens kring kontrakt som tecknas av sektionen.  

Teambuilding är viktigt för att skapa en bra sammanhållning och effektivisera arbetet, nu i 
efterhand hade vi vunnit på att gjort fler saker som inte var “arbete” tillsammans. Att vara en 
fullsatt styrelse är även något som underlättar arbetet under året, men det är även viktigt att 
alla deltar på mötena för att upprätthålla kontinuitet.  

Att vårda relationer är även viktigt att inte glömma bort, både inom sektionen med 
funktionärer och sektionsmedlemmar, men även utanför, både till Salamandrar och övriga 
alumner samt med andra sektioner. 

Skulle vi skrivit om Verksamhetsplanen idag hade vi fokuserat på färre områden och punkter 
som kanske istället kunnat utformats mer konkret. Vi hade även försökt ha en workshop eller 
likande diskussionsforum innan för att få in åsikter och förslag från sektionsmedlemmar, så 
verksamhetsplanen kan vara bättre förankrad. Uppföljning av arbetet mot VP:n är även något 
vi borde ha börjat med tidigare under året., för att säkerställa att vi arbetat i rätt riktning. 

Det är svårt att upprätthålla en balans mellan hållbart engagemang och ekonomiskt arbete, 
men ett hjälpmedel kan vara att arbeta utifrån delmål. Kontrollfunktioner kan kännas onödiga 
så länge allt sköts som det ska, men de är viktiga att upprätthålla, eftersom det är svårt att veta 
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i förväg när de verkligen kommer att behövas.  Glöm inte att ha kontinuerlig uppföljning av 
arbetet, både av pärm och i sektionens bokföringsprogram!  

6 Tack 
Vi vill tacka för detta år! Även om året stundvis varit väldigt intensivt och något turbulent, har 
det varit otroligt lärorikt och givande!  

Särskild tacksamhet vill vi rikta till: 

 Alla våra ledamöter och givetvis vår kära maskot! Tack för att vi fått genomföra detta 
äventyr tillsammans med er!  

 THS Centralt, och speciellt Kårpresidiet, för bra diskussionsforum och allt stöd de 
gett oss.  

 TLC, som flertalet gånger låtit oss köpa märken, böcker och pins utanför ordinarie 
försäljningstillfälle. 

 Andra styrelser, för trevligt umgänge och intressanta diskussioner. 

Tack alla andra på sektionen som hjälpt och stöttat oss under året! Tack och hej, vi ses i 
bokslutet!  
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Verksamhetsberättelse SN 
18/19 

 
 

Sammansättning 

SNOK: Paula Sommer 
TryggO: Jonathan Persson 
PAS-Bio: Angelos Miliadis 
PAS-K: Elin Fossum 
PAS-King:Alif Kabir 
MAK: Rebecka Karmakar 
SN1: Pernilla Öberg 
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INTRODUKTION 
Studiemiljönämndens fokusområde under verksamhetsåret var att fortsätta jobba för ett bra 
sammarbete med CBH-skolan. Tyngd har lagts på att kartlägga områden i skolan där 
kommunikationen mellan studenter och anställda kan stärkas. Man har även genomfört flertal 
förändringar strukturmässigt för att kunna SN:s sammansättning ska stämma överrens och 
fungera väl med skolans arbete. SN har även deltagit aktivt iJML-frågor på sektionen samt 
utvärderat alla Kemisektionens programs grundutbildning för att säkra ett mer kontinuerligt 
arbete. I övrigt har tidigare traditioner hållits, bland annat SN-Fika samt utdelning av priset 
Årets Lärare. 
 

FOKUSOMRÅDEN 

1 SN:s struktur och framtid 
Stora ändringar har skett i KTHs struktur, därmed har stort fokus lagts på att ändra SN:s 
sammansättning och fördelning av arbetsuppgifter. Bland annat har detta resulterat i införande 
av KAS-K och KAS-Bio samt borttagande av skolledningrepresentant samt fakultetsförnyare. 
Skolledningrepresentant samt fakultetsförnyare tillsätts numera av skolrådet men kandidater 
kan nomineras av SN.  
 
Följande mål har uppfyllts helt: 

●  Utforska möjligheten av omfördelning av ansvarsområden från PAS:ar till en 
eventuell ny post till SM2 

● Förnya stadga och reglemente för att ta bort gamla poster som inte längre väljs 
av THS Kemisektionen 

● Ta fram ny struktur för att kunna nominera till posterna 
skolledningsrepresentant och fakultetsförnyare i skolrådet 

● Fastställa roller och ansvarsområden på nya råd och möten på CBH-skolan 
Följande mål har uppfyllts delvis: 

● Utforska möjligheten att formulera nya poster och eventuellt tillsätta individer 
vid dessa till SM2 

● Säkra att deltagande och arbete i SN går att förena med studier. 

2 Exponering och SN-Fika 
Under mottagningen 2018 så deltog SN de evenemang som förväntats delta vid. SN-fika hölls 
under period 1 och 2 med fokus på studieteknik respektive mental hälsa. Loggan uppdaterades 
även och profilkläder införskaffades. SN har under verksamhetsåret använt sociala medier för 
att uppmärksamma sitt arbete men också för att kunna informera studenter om arbete på 
skolan, extra examenstillfällen och samla åsikter om utbildningen.  
 
Följande mål har uppfyllts helt: 

● Mer kommunikation på sociala medier ska vara på engelska 
● SN ska delta vid mottagningen vid Organlunchen, Kemiska Äventyr och Pluggakuten 

(Matematik och kemi) 
● Införskaffa profilkläder 

Följande mål har uppfyllts delvis: 
● Hålla ett SN-Fika per period 
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● Öka medvetenhet om SN:s arbete genom ökad användning av facebook-sida och 
instagramkonto. 

● Nå ut mer till icke- sektionsaktiva studenter och utbytesstudenter  
● Eventuellt skriva periodsbrev där vi summerar arbetet vi gjort i en period, minst en 

gång per period 
Följande mål kunde inte uppfyllas: 

●  Samarbeta med andra organ för ökad medvetenhet om SN och de samarbetsvilliga 
organen 

3 SN1 
Rollen SN1 har uppmuntrats och givits möjlighet att delta mer i SN:s arbete. Det har varit ett 
positivt tillskott i diskussioner och arbetet.  
 
Följande mål har uppfyllts helt: 

● Ge SN1 större möjlighet att delta på möten som de får delta vid 
● Ge mer utrymme för att arbeta med egna mål och frågor eller bedriva personliga 

projekt tillsammans med andra medlemmar i SN 

4 Jämställdhetsmål 
SN har bland annat etablerat fungerande kommunikation mellan både CBH och THS 
angående JML-frågor genom deltagande på olika möten.  Med införandet av 𝐾 , 
Kemisektionens Egalitetsquommitté, så kommer TryggO agera ansvarig för organet. 
Diskussion och arbete av JML-frågor bedrivs på flera håll på CBH-skolan, varav andra 
medlemmar av SN har kunnat ta del av diskussionerna, bland annat vid skolråd och GRU-råd.  
 
Följande mål har uppfyllts helt: 

● Faställa råd och forum för deltagande i CBH-skolan för diskussion av JML-frågor 
● Delta i sektionens arbete gällande JML- frågor 

Följande mål kunde inte uppfyllas: 
● Göra TryggO mer tillgänglig genom att exempelvis arbeta med hemsidan och/ eller 

sätta upp en kontaktlista till SN i Draget 

5 Bevakning av problemkurser 
SN:s arbete för kvalitétssäkring av kurser har varit välfungerande på Kemiteknikprogrammet, 
medan bristande kommunikation har försvårat arbetet vid Teknisk Kemi och Bioteknik.  
 
På CBH har bland annat deltagande vid skolråd samt GRU-råd en viktig kommunikationskanal 
för att bedriva ett större arbete på skolan. Vid dessa har man framfört studenters åsikter 
angående sen rapportering, granskat kursplaner samt öppnat diskussionen om bidrag till 
sektionen för den studiebevakning som studienämnderna bedriver.  
 
Samtliga programs grundutbildning har även utvärderats för att försäkra god kontinuitet i SN:s 
och skolans arbete.  
 
Följande mål har uppfyllts helt: 

● Sammanfattar generella förbättringsområden på grundutbildningen och föra vidare till 
grundutbildningarna och efterträdande SN 

Följande mål har uppfyllts delvis: 
● Få bättre kontakt med flertal kursansvariga på samtliga program. 

Följande mål kunde inte uppfyllas: 
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● Arbeta med att förbättra kvalitén på laborationer och rapportskrivning som 
examinationsmoment  

6 Masterprogrammen i Bioteknik 
Masterprogrammen har adresserats och diskuterats med ansvariga på CBH. På grund av 
utebliven kommunikation har arbetet dröjt, men åsikter har delvis framförts vid utvärdering 
av programmet samt i ett flertal dialoger med ansvariga på CBH-skolan.  
 
Följande mål har uppfyllts delvis: 

● Utvärdera mastrarna som infördes till läsåret 2018/2019 på bioteknikprogrammet 

7 Kommunikation mellan kansliet och studenter 
SN har haft möte med kansliet och underrättat dem om information som inte varit tydliga eller 
tillgängliga på ett tydligt sätt för studenter. Bland annat ska informationen finns mer synlig på 
programwebbar. Däremot har SN inte sammanställt den informationen då vissa regler 
korrigerats och fortfarande är under arbete. I övrigt har SN kunnat etablera sig som en 
trovärdig och god funktion på skolan och har kunnat samarbeta väl med både studie- och 
kursstöd. 
 
Följande mål har uppfyllts helt: 

● Informera anställda vid KTH om SN:s roll i sektionen för att underlätta 
kommunikationen mellan skolan och SN 

● Arbeta med informationsflödet mellan kansliet och studenter för att minska problem 
som uppstår av bristande kommunikation 

Följande mål har uppfyllts delvis: 
● Arbeta med information om att läsa utökad studieplan (läsa mer än motsvarande 

300hp på något av programmen som är en del av THS Kemisektion) 
● Arbeta med information om krav och rättigheter när man få individuell studieplan 

Följande mål kunde inte uppfyllas: 
● Sammanställa informationen och framställa den som mer tillgänglig för studenter 

8 Mer tillgängliga 
SN har bland annat delat ut priset Årets Lärare samt deltagit vid sittningar. Medlemmar i SN 
har även samlat åsikter från studenter angående specifika ärenden, framförallt vid utvärdering 
av grundutbildningen. Kontaktlista har hängts upp men enbart för PAS:ars kontaktuppgifter.  
 
Följande mål har uppfyllts helt: 

● Delta vid olika evenemang, sittningar och liknande för ökad exponering. 
● Ökad användning av instagram och facebook för att kommunicera våra 

arbetsuppgifter. 
Följande mål har uppfyllts delvis: 

● Sätta upp kontaktlista i Draget med e-mail, namn och eventuell bild. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
VALBERDNINGEN 18/19 

1 Medlemmar 
Jacob Degenne   Ordförande 
Samuel Emilsson   Ledamot 
Alexander Taborsak-Lines   Ledamot 
Tamara Patranika   Ledamot 
Matilda Palmér   Ledamot 
Kid Karjalainen   Ledamot 
Hugo Widehammar   Ledamot 
Emanuel Nelson Vedung   Ledamot 

2 Året i korthet 
Verksamhetsåret började med ett intromöte där Stadgar, Reglemente och Policy för 
Valberedningen gicks igenom och diskuterades för att undvika oklarheter eller tvetydigheter. 
Under mötet lades även grunden för hur arbetet skulle läggas upp under året. 
 
Valberedningens första SM-period inleddes med att de sökbara posterna marknadsfördes 
och söken öppnades. Marknadsföringen skedde på hemsidan, Facebook och affischer i 
Draget. Sökande ombads skicka sitt eller sina sök endast till Valberedningens ordförande för 
att även ge Valberedningens ledamöter chans att söka poster. När sökperioden stängts 
delades de olika posterna upp mellan Valberedningens medlemmar som därefter skötte 
intervjuerna i par. När alla intervjuer hållits sammanträde Valberedningen för att diskutera 
kandidaterna. För transparens skickades även en inbjudan till diskussionsmötet till $$18/19 
och revisorer. När kandidaterna diskuterats skrevs valutlåtanden som sedan skickades till 
Talmanspresidiet. 
 
Resterande SM-perioder utfördes på samma sätt.  
 
Inför SM4 entledigade sig Samuel Emilsson från Valberedningen på grund av utbyte. 

3 Motgångar 
Inför SM4, när kandidater till vissa poster skulle kontaktas för intervjutider, skickades 
ett mail ut till kandidaterna utan att mailadresserna hade lags till som hemlig kopia. 
Detta resulterade i att kandidaterna kunde se mailadresserna, och därav även 
namnen, till varandra. När detta upptäcktes kontaktades revisorerna. På inrådan av 
revisorerna redogjordes misstaget under det aktuella SM och SM godkände 
sökprocessen. 

4 Framgångar 
Inför intromötet och varje diskussionsmöte inhandlades mat på internrepresentation vilket 
verkade mycket uppskattat av medlemmarna och gav Valberedningen den energi som 
behövdes för att föra vettiga och produktiva diskussioner.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
TALMANSPRESIDIET 2018/2019 

1 Talmanspresidiets medlemmar 
Vi som har härjat framför SM  2018/2019 är:  

o Talman: Astrid Wilsby 
o Vice talman: Oskar Westöö och Victor Waller 
o Sekreterare: Lovisa Wåhlström och Lovisa Brandt 

På grund av justeringar av ansvarsposter inom sektionsstyrelsen tog Lovisa Brandt vid inför 
SM2 efter Lovisa Wåhlström. 

2 Årets SM 
Under året har talmanspresidiet lett fyra sektionsmöten.  

o SM1: 9/10-2018 
o SM2: 10/12-2018 
o SM3: 21/10-2019 
o SM4 13/5-2019 samt 17/5-2019 

SM4 delas upp på två dagar då allt inte hann behandlas under första tillfället. 

3 Lärdomar 
o Grafiska profilen behöver lite mer marknadsföring 
o Det minskar förvirringen när medlemmar i talmanspresidiet ändras om för- och 

efterträdare delar samma namn. 
o Ibland står talarlistan tom. 
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KEMIS KLUBBMÄSTERIS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 18/19 

1. Vad vi lärt oss 
 

 Varför grädde blir hårt när det vispas  

 Pubmästare Emma har lärt sig utnyttja fler funktioner på sin Iphone  

 Klubbmästare Olivia har lärt sig mer om det svenska språket  

 KK har lärt sig hur ordet marskalk stavas 

 Hur man öppnar en kapsyl med en dosa  

 Hur man bäst dricker en öl 

 Att man bör ta ut izettle och Ipad ur kassaskåpet innan man ställer in stolar  

 Det är svårt att öppna dörrar utan accesskort  

 

1.1. Verksamhetsberättelse  
Kemis Klubbmästeri hade tre mästare under verksamhetsåret 2018/2019 som bestod av 
Klubbmästare Olivia Andersson, Pubmästare Emma Neill samt Sexmästerinna Kadar Hassan.  
Mästarna 18/19 är dock mer kända som EKO.  

Detta år har minst sagt varit händelserikt för EKO, det finns alltför många bra minnen och 
event för att kortfattat beskriva detta år, vi har därför valt att gå in på detalj på de vi minns 
som starkast.  

Verksamhetsåret påbörjades på Solvik för KKs årliga teambuilding vecka  “Hellweek”. Under 
veckan hölls flertal aktiviteter bland annat seminarium, barlags-möten, genomgång av KKs 
spelregler och visioner samt waterslide med en intressant twist. Det var även här spelet “8 
bananer” hade sin uppkomst, vilket är KKs variant på ett känt dryckesspel. Dessvärre är det 
inte många ledamöter som minns detta och därför etablerades spelreglerna senare under året. 

Flertal teambuildings-event hölls under året, men det som uppskattades mest av ledamöter och 
gamlingar var troligtvis Stockholms Öl & Whiskymässa. Detta år fick alla chansen att gå gratis, 
något som EKO kunde erbjuda efter att Klubbmästare Olivia skickat över 100 mejl till olika 
leverantörer.  

nØllepubrundan var ett event som gick bättre än EKOs förväntningar, då det bland annat 
resulterade i ett nytt försäljningsrekord. Vi hade även DJ, vilket var något som uppskattades 
av både nØllan och mottagare. 

 

    

Planeringen inför nØlle började med flertal moodboards och visionen att anordna ett nØlle 
som sent skall glömmas. Att nØlle skulle vara ett elegant event var något som var självklart för 
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Pubmästare Emma, Klubbmästare Olivia verkade dock ha missat detta då hon under sitt andra 
tal var klädd i tre streck (även känt som Adidas) och Yeezys. Efter en magiskt middag och ett 
fartfyllt eftersläpp städade EKO lokalen fram till 07:00. Därefter begav vi oss till en annan 
gyllengul bokstav, det gula M:et, McDonalds. 

Detta verksamhetsår infördes ett samarbete med Bioteknikdagarna, KK arbetade under 
sittning och eftersläpp. KK var även delaktig i planeringen. Detta samarbete var i vår mening 
lyckat, och uppskattat från båda parter.  

Årets Berzelii var utan tvekan höjdpunkten på detta verksamhetsår, och detta 3 dagars 
evenemang genomfördes tillsammans med TLC. Inspirationen bakom årets Berzelii tema var 
att anordna den fetaste festen kemisektionen sett. Detta startades med sittning och eftersläpp 
på en båt därefter finsittning där ingen mindre än Peter Dinér närvarade. Sist men inte minst 
avslutades Berzelii 2019 på Osqvik. Vi har inte ord nog att beskriva hur underbart Berzelii var, 
utöver en sjudundrande fest lärde vi känna fantastiska människor!  

Ytterligare ett event som hamnar på vår topplista är valborgspubrundan. Anledningen till detta 
är då Klubbmästare Olivias idoler närvarade, nämligen tillståndsenheten. Ett misstag som 
begicks var dock att Olivia inte bad om ett foto med dem. När tillståndsenheten satte fot i vår 
älskade sektionslokal utbrast Pubmästare Emma “Äntligen” för att sedan ge dem en rundtur. 
Tillståndsenheten berömde KK för puben, de var imponerade över kvalitén på puben och sa 
“Det här är den bästa puben vi sett på KTH”.  

Allt gott har även ett slut, vilket innebar att det var dags för oss att anordna vårt sista event 
som mästartrio. Detta gjordes i form av “Det sista EKOt”, en sittning för EKOs ledamöter i 
nØlle-stil. KKs favoritmat, tacos, serverades och en film över året visades under middagen. 
Efter middagen fick även ledamöterna en present som var en KK-vattenflaska, vilket var ett 
av Klubbmästare Olivias projekt sedan starten.  

Utöver de redan nämnda eventen hölls även 3 tentapubar och flertal fredagspubar. Samtliga 
blev lyckade tack vare våra älskade ledamöter. 

Honorable mentions 

 Mästardrinkarna  

 rekordmånga PP-KK 

 Introducerandet av “listor för prepp” och “listor för städning”  

 Uppdatering av eventmanualen  

 Introducerandet av “KKs how to förstå alkohollagen” 

 Tydligare organisering av mellanförrådet i form av inhandling av förvaringslådor  

 Ökad konsumtion av vatten tack vare de snygga karafferna med tappkran  

 KK arbetade bergslusse  

 KK arbetade på flygs nØllegasque samt eftersläpp 

 KK etablerade ett samarbete med Veritas Hermetica och arbetade under sittning 
och eftersläpp. KK mästarna hjälpte till med planeringen.  
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Tyvärr avslutades inte året lika bra som det började. Sexmästerinnan blev misstroende 
förklarad, och då det var han som var ekonomiskt ansvarig så kan tyvärr klubbmästaren 
Olivia och pubmästaren Emma inte ge några uppgifter om KKs ekonomiska läge.  
 
 
Stort tack till:  

Alexander Hellgren (Benny) 

Amanda Halvarsson 

Andreas Renberg 

Anna Köttö 

Avital Cherednik 

Christel Gradin 

Elin Ljungström 

Eliot Diklev 

Elizaveta Kim 

Emil Tiger Lundell 

Emma Kroon 

Erik Estreen 

Fredrik Thorsén 

Frida Preuss 

Gabriel Salemyr (Brian) 

Gustav Aniander 

Hanna Dubeck Schömer 

Hannah Juhlin 

Jonathan Samuelsson 

Lou Hellquist 

Magnus Davidsson (Mange) 

Malin Lill 

Nima Ahanian 

Oscar Bergström 

 

EKO skulle även vilja tacka: 

Bjarne Falk 

Cecilia 

De som närvarade på de sista EKO 
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Killen på grillen 

Klubbmästarens ort - Lindesberg 

Klubbmästarens rådgivare 

Max Lindgren 

Ronja Krische 

Siberia 

Simon Dahlberg 

Styrelsen 

Tillståndsenheten 

TLC 

Tony på Mclarens 

Wilhelm Sundewall 

 

Sist men absolut inte minst så önskar vi den nya mästartrion lycka till. Äpplet faller ju inte långt 
från trädet, och vi älskar att även ni namngivit er trio med hjälp av en akronym. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
[PAPARAZZI 2018/2019] 

1 Sammansättning 

1.1 Ansvariga 
Jonna Hidell, PapA 

1.2 Ledamöter 
Anna Tian, Carolina Nealis, Caroline Lilliebjörn, Emanuel Nelsson Vedung, Klara Lindkvist, 
Madeleine Eriksson, Matilda Hendeberg, Rebecka Karmakar.  

2 Året i korthet 

2.1 Hösten 
Året började med mottagningen och flera ledamöter från Paparazzi hjälptes åt för att 
dokumentera mottagningen så bra som möjligt. Paparazzi fotade under sittningar och de flesta 
aktiviteter under mottagningen, men deltog även i Kemiska äventyr med en egen station för 
fotografering till NØllefotolistan. Paparazzi hade en tydlig plan med Alkemisterna, inför och 
under mottagningen, om hur Paparazzis roll ska se ut. Efter mottagningen fortsatte Paparazzi 
att fota event, bland annat NØllegasquen, StugpHesten och Julfesten. I december gjorde 
Paparazzi en julkalender med luckor på Instagram samt en julfilm som visades på 
Facebooksidan. Paparazzi stod även för fotografering av/ marknadsföring inför sittningen 
Veritas.  

2.2 Våren 
Under våren fortsatte Paparazzi att fotografera på sittningar men höll även i deras egna årliga 
event – Filmestivalen. 

2.3 Framgångar 
Under mottagningen följdes den uppgjorda planen med Alkemisterna, och det fungerade bra 
från båda sidor. Alla verkade nöjda med hur samarbetet hade fungerat samt att tidsplanen för 
uppladdning av bilder mm. följdes. Bilderna från de event vi fotade anser vi håller den kvalitet 
vi vill uppnå och den bredd vi strävar efter. På det stora hela blev det lyckade bilder från alla 
event.  

2.4 Motgångar 
Efter mottagningen stod NØllegasquen på schemat och då det blev lite missförstånd fick 
tyvärr inte Kemis Klubbmästeri den gruppbild de hade lovats. Detta kändes väldigt tråkigt från 
båda sidor, men löstes sedan genom att ta en gruppbild vid annat tillfälle. 
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3 Lärdomar 
Inför kommande år tar vi i Paparazzi med oss att planering i detalj inför Filmfestivalen behöver 
göras ännu tidigare, då det är mycket som ska göras och det lätt blir stressigt. Vi var ute i väldigt 
god tid med den generella planeringen och hade en bra ansvarsuppdelning med olika grupper 
för olika uppgifter. Trots flertalet möten och planeringar kunde inte vissa delar av tidsplanen 
hållas. På det stora hela löste det sig till slut och kommunikationen med Kemis Klubbmästeri 
fungerade bra. Inför kommande år behövs även mer kommunikation med tidigare Paparazzis 
inför vårt eget bidrag till Filmfestivalen, då det tar mycket tid och kräver planering. Vi vill att 
man som medlem i Paparazzi inte ska känna någon press utan ska få vara med och forma 
organet själva. För detta krävs dock en jämn ansvarsfördelning och att alla sedan gör vad de 
lovat, något som behöver ses över mer till nästa år. I perioder blev det alldeles för mycket 
ansvar för vissa då Paparazzi får mycket att göra, vid dessa tillfällen är det extra viktigt att alla 
tar sig tid att hjälpa till.  

4 Avslut/tack 
 
Vi skulle vilja tacka KK för bra samarbete under och innan Filmfestivalen samt de ansvariga 
för sittningen Veritas för att vi fick vara med och marknadsföra, ett väldigt roligt och lärorikt 
projekt! Vi vill också tacka alla på Kemisektionen, ni är anledningen till att vi kan föreviga så 
många fina minnen ihop!  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
IDROTTSNÄMNDEN 18/19 

1 Sammansättning 

1.1 Ansvariga 
Alexander Taborsak-Lines, INO 

Andreas Renberg, INO 

1.2 Ledamöter 
Anja Ramström 

Astrid Bergman 

Carl Rämgård 

Carolina Nealis 

Nicole Harnevie 

Wilma Brogren 

2 Mål och visioner 
INO och VIN satte sig under sommaren och början av året och gjorde en verksamhetsplan. 
Den bestod av diverse aktiviteter som IN hade för avsikt att genomföra, så som paintballmatch 
med Elektrosektionen och diverse sportpubar. IN hade även för avsikt att göra evenemangen 
mer tillgängliga och tilltalande för sektionen, detta genom att hålla workshops med 
ledamöterna för att få idéer till vad som kan genomföras. 

2.1 Utveckla samarbeten med andra sektioner (BEFF) 

2.2 Sträva efter att skapa inkluderande och omfattande 
event 

2.3 Dokumentera verksamheten genom bilder och 
närvarodokumentation 

2.4 Genomföra specialevent såsom pubar, paintball osv 
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3 Året i korthet 
Under mottagningen fick IN en helt egen eftermiddag för att marknadsföra organet. 
Organisationen av denna eftermiddag föll på föregående årets ansvariga då IN 18/19 
fortfarande bara hade ansvariga och inga ledamöter. Under året var fotbollsträningarna både 
mest efterfrågade och hade högst deltagande, och av specialeventen var utflykten till Bounce 
den som drog flest deltagare. 

3.1 Hösten 
Under hösten låg fokuset tidigt på fotbollsträningar då detta var av stort intresse för INO och 
organet saknade ännu ledamöter. Det genomfördes 8 fotbollsträningar under hösten, med ett 
genomsnittligt deltagarantal på 12,3 deltagare per tillfälle. Under slutet av september 
arrangerades ett paintball-tillfälle, dock var det svårt att sammanstråla med Elektrosektionen 
så Bergssektionen bjöds in också. Dock var det endast en deltagare från Bergssektionen och 
15 deltagare från Kemisektionen. En Champions league-pub hölls också för att se bland annat 
PSG – Liverpool, där det dök upp ungefär 20 personer, och även om kvällen var lugn så var 
stämningen god. Till SM1 antogs 6 ledamöter och efter första tentaperioden så hölls en 
teambuilding-kväll där det hölls workshops på ämnen som JML, marknadsföring av event och 
planering av hösten. Sedan gick vi ut och åt indiskt och en ledamot meddelade magproblem 
så sent som 4 dagar efter.  

3.2 Våren 
Våren inleddes med att innebandy-träningar organiserades inför THSM i innebandy. Dock 
lades dessa träningar på dåliga datum då INO och VIN inte kollade med andra organ om deras 
aktiviteter och det ledde till att det var mycket bortfall. THSM i innebandy resulterade i en tidig 
eliminering i gruppspelet. Träningar arrangerades också inför THSM i volleyboll och basket, 
men på båda dessa träningar dök det endast upp en deltagare förutom INO, och därför ställdes 
de in. Det anmäldes heller inget lag till någon av dessa turneringar pga bristande intresse. Det 
arrangerades även 6 fotbollsträningar under våren, dessa hade ett genomsnittligt deltagarantal 
på 10 personer. Till THSM i fotboll anmäldes ett lag som slogs ut i första utslagsmatchen mot 
de eventuella vinnarna av turneringen. Under våren arrangerades även en resa till Bounce i 
Kungens Kurva, något som uppskattades mycket av medlemmarna och något som kommer 
tas med till nästa år. Inför SM3 så skrev INO en motion om att strukturera om 
Idrottsnämndens verksamhet och den klubbades igenom. Den behandlade flytten av val av 
ansvariga till SM3 och val av ledamöter till SM2 samt SM4 för att spegla andra organs 
verksamhet på sektionen och bidra med stabilitet till ett organ som har en historia av att dö. 
Alexander Taborsak-Lines valdes om till INO och Oskar Westöö valdes till VIN för 
verksamhetsåret 19/20. 

3.3 Framgångar 
Fotbollsträningarna var en stor framgång med högt deltagarantal. Även paintball och Bounce 
var väldigt lyckade event och något som kommer tas med till nästa år. 

3.4 Motgångar 
Flera event hade lågt deltagarantal, däribland volleyboll- och basketträningarna. Dessutom var 
det svårt att få ihop ett samarbete med andra sektioner. En sak som bromsade verksamheten 
på våren lite grann var också att VIN tog studieuppehåll. Det påverkade inte verksamheten 
jättemycket då det mesta var planerat redan, men det ökade ansvaret på INO en del. 
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4 Utvärdering av mål och visioner 
 

4.1 Utveckla samarbeten med andra sektioner (BEFF) 
Detta mål uppfylldes inte alls då medlemsavgiften i BEFF var för dyr för IN, den omfattade 
mer än INs allokerade budget.  

4.2 Sträva efter att skapa inkluderande och omfattande 
event 

Ett mål som varit svårt att mäta, men känslan är att IN har gjort en satsning för att ledamöter, 
tillsammans med ansvariga, har arbetat för att vara mer inkluderande. Men mer arbete på denna 
punkt kan alltid göras och det kommer även vara ett mål under 19/20. 

4.3 Dokumentera verksamheten genom bilder och 
närvarodokumentation 

På sociala medier (främst Instagram) publicerades bilder av event och närvaro dokumenterades 
genom anmälningsformulär och närvaroformulär. 

4.4 Genomföra specialevent såsom pubar, paintball osv 
Det genomfördes en pub, ett paintball-event och ett Bounce-event.  

5 Lärdomar 
T.ex.:  

 Bättre marknadsföring av event 

 Undersök mer vad sektionen är ute efter för event 

 Ät inte indiskt på teambuilding-middagen 

 Kolla stavning på logotyp innan det skickas för tryck #idrotsnämnd 

6 Avslut/tack 
Jag (Alexander) och Andreas vill tacka våra ledamöter för ett givande år och hoppas att dom 
hade lika roligt som oss. Vi vill även tacka alla som dök upp på våra event och hoppas att 
verksamhetsåret 19/20 kommer locka dem också. Ha dé gôtt! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE KÖN 

1 Medlemmar 

1.1 Ansvariga 
Anton Åkesson (GenerÖl – Huvudansvarig) 

Anja Ramström (Ölverste – Vice ansvarig) 

1.2 Staben 
Staben är de medlemmar som är officiella deltagare i organet, de som sökt, haft intervju och accepterats in i 
KÖN.  

Emanuel Nelsson Vedung 

Elin Ljungström 

Simon Dahlberg 

Bjarne Falk 

Bruno Fierro 

Viktor Kalinowski 

Simon Edin 

Elin Hedberg 

Miranda Jonsson 

Victor R. Fredlund 

Marcel Neuman 

1.3 Maskotar 
Maskotar är medlemmar som är inofficiella i ögonen av sektionen men som även de har sökt in till KÖN efter 
sökperioden. De ses av KÖN som om de var Staben. Dock formellt är de inte ledamöter.  

David Morger 

Adam Johansson Holopainen 

Cornelia Thane  

Klara Lindkvist 

Matilda Fornstad 

Jonathan Samuelsson 
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Adrian Södergren 

Philip Masreliez 

Madeleine Lövås  

Alexander Claesson 

Hampus Eurén 

Josephine Berg  

Lovisa Cajselius 

Erik Lyrén 

Ludvig Hallberg 

Malcolm Halvarson 

Pauline Granit 

Viktor Nykvist 

William Larsson 

Lena Westerlund Xie 

Jakob Klefenberg 

2 Årsredovisning  
Målet med KÖN under 18/19 var att agera ett organ som inte tog upp allt för mycket tid för 
medlemmarna. Under tidigare år var invalsperioden för ansvariga i KÖN under SM3 av okänd 
anledning. Övergången till nya valperioden gav både fördelar och nackdelar: fördelarna var 
längre planeringstid för verksamhetsåret för KÖN både som organ internt och externt. KÖN 
höll i fler internevent och teambuilding-kvällar med staben och planering av de pubar, 
turneringar och sittningar vi arrangerar gick väldigt smidigt. Nackdelar var till stor del att 
valperioden för staben var tvungen att vara innan sommaren och mottagningen och därav inga 
nya studenter fick möjligheten att söka. Som tur är löstes detta lätt, som tidigare år hölls en 
invalsperiod av maskotar efter att mottagningen 2018 var över med väldigt många fantastiska 
sökande vi inte skulle haft utan maskotposterna. 

Planeringsmöten hölls innan varje event KÖN höll i och oftast i flertalet beroende på behov 
och/eller önskemål.  

Mottagningens flaskhävning gick bra till med mindre logistiska problem som delvis uppstod 
då båda ansvariga hade en hemlig roll. Dessa löstes med att införa temporära ansvarsposter till 
KÖN medlemmar. Dessa poster var bara för teatralisk effekt och innebar inget faktiskt ansvar 
för organet. 

Första flaskhävspuben i samarbete med KK med var en lyckad upplevelse med flera deltagande 
och spännande tävlingar.  
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Backhävspuben i samarbete med KK, period två var en fantastisk upplevelse från ansvarigas 
syn. Fler lag än tidigare anmälde sig med sju (7) lag och fjorton (14) deltagare som var med 
och tävlade. Många var interna från KÖN men publiken på puben var mångfaldig.  

Period tre planerades den första KÖN sittningen för andra gången. I fjol försöktes den hållas 
men då datumet var på påskdagen antogs det att detta bidrog till saknat intresse och därav 
ställdes in. Detta år planerades sittningen på bättre dag men intresset var ändå bristande och 
ställdes in. Det verkar då som att intresset för en KÖN sittning har avsvalnat. Trots denna 
förlust var sittningen välplanerad inom gruppen och KÖNs medlemmar var väldigt kreativa 
och duktiga i sitt engagemang.   

Beerpongturneringen i samarbete med KK period 4 var intressant men rolig för många 
närvarande. Det var 19 deltagande lag med störst intresse med stor marginal och en spännande 
turnering. Den var aningen långdragen men de arbetande KÖN verkade inte bry sig med allt 
det roliga.  

Tyvärr var det en handfull avhopp under KÖNs verksamhetsår på grund av andra åtaganden 
och studier vilket är förståeligt och hanterbart.  

Vi vill tacka alla våra ledamöter och vänner för ett fantastiskt år i KÖN.  

Bästa Häphvningar 

Anja Ramström och Anton Åkesson <3 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE KÄKA 
18/19 

1 Sammansättning 

Victor R. Fredlund  Master Chef, Ansvarig 
Simon Edin   Sous Chef, Vice ansvarig 
Anton Åkesson  Ledamot 
Aush Agawal   Ledamot 
Danna Gutierrez   Ledamot 
Ellen Engquist  Ledamot 
Erik Lyrén   Ledamot 
Khuê Húa Tran Minh Ledamot 
Intisar Salim  Ledamot 
Linus Svenberg  Ledamot 
Lovisa Cajselius  Ledamot   
Matilda Fornstad  Ledamot 
Nils Toll    Ledamot 
Vidar Särnesjö  Ledamot 

2 Verksamhet 
Hösten - 18 

KÄKA rivstartade hösten genom att officiellt bli ett eget organ under SM1 den 9:e oktober 
följt av ett event med liganderna mindre än en vecka senare. Sök öppnades den 31:e och 
avslutades den 16:e november och all konfirmationsformalia blev klart den 19:e. Ledamötena 
blev konfirmerade under SM2 och bistod TLC i att laga maten under samma möte. För att 
ledamötena skulle få en chans att lära känna varandra hölls ett internevent den 7:e december. 
Året slutade tyvärr med ett inställt event p.g.a. fullbokat schema för Draget. 

Våren – 19  

Året drogs igång igen den 18:e januari men hade en relativt seg start med väldigt varierande 
mötesnärvaro och ett par ledamötsavhopp, men verksamheten fortgick utan problem via andra 
kommunikationsmedier och med glatt humör. Posterna för Master- och Sous chef öppnades 
för sök under januari månad fram till den 18:e och ledamötena uppmanades söka. 
Ledamötenas första officiella event ”Souperman” hölls den 6:e februari. KÄKA:s andra stora 
event ”Around the world in several dishes” ägde rum den 23:e mars och var ett samarbetsevent 
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mellan KÄKA, CIA och CHUST med tungt internationellt fokus. Under SM3 valdes Victor 
R. Fredlund som Master Chef och Matilda Fornstad som Sous Chef. 

Förbättringspotential 

KÄKA har gjort flera roliga samarbeten med andra organ under året och gjort ett par lyckade 
event. Målsättningen till nästa år är att försöka samla gruppen bättre, organisera mer unika 
event samt hålla fler interna event för att cementera en starkare KÄKA identitet. 

Sammanfattning  

Verksamheten har på det hela taget gått bra och åstadkommit mycket trots tidsbegränsningar, 
avhopp och mindre gynnsamma förhållanden. KÄKA och dess ledamöten har nu värmt upp 
och är taggade att testa sina vingar med lite mer ambitiösa projekt inför våren.  

Övrigt 

Antal recept på KÄKA:s facebooksida: 

Organ som vi samarbetat med: TLC, Talmanspresidiet, Liganderna, CIA(påbörjat), 
CHUST(påbörjat),  KK(planeringsstadium) 

Antal klagomål från KK för odiskade grytor: 1 

Antal ursäkter för att inte komma på lunchmöte: för många. 

Vinnare av Pun-turneringen: fett oklart men vinnare av flest urkassa puns gick till MC. 

Största gullöken: 760g 
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1 Introduktion 
Sektionsstyrelsen författar tillsammans varje år en verksamhetsplan som lämnas in till 
SM1 för resten av sektionen av se. Verksamhetsplanen fungerar i praktiken som ett 
verktyg för både abstrakta ambitioner och konkreta mål om vad sittande styrelse vill 
åstadkomma under verksamhetsåret. Ambitioner präglar arbetet och beslut som sker 
under året medan mer konkreta mål aktivt styr verksamheten. (Notera val av ord efter “$$ 
ska….”!) 

Sektionsstyrelsen ($$) 19/20  har i år valt följande fokusområden; Kommunikation, 
Ekonomisk verksamhet, Lokal och upprustning och en klassiker - Hållbart 
sektionsengagemang 

1.1 $$ och Sektionen 
Det är upp till Styrelsen att bestämma verksamhetsplanens innehåll, men det är likväl 
Styrelsens ansvar att dra i frågor som ligger i sektionens intresse. Det är såklart svårt för 
styrelsen att representera hela sektionens önskemål, men målet är att arbetet ska gynna 
alla medlemmar på Kemisektionen. Styrelsen är självklart öppna till förslag och 
feedback under årets gång då verksamhetsplanen ses som ledsagning snarare än 
begränsningar. 

1.2 Fokusområdena i korthet 
1.2.1 Kommunikation 

I samband med generationsskifte börjar det bli dags att strukturera om användningen 
av kommunikations medier. Mycket av sektionens verksamhet finns på Facebook, 
men då färre studenter använder appen på daglig nivå är det lägligt att se över andra 
möjligheter, såsom en mer utvecklad version av sektionens hemsida.  

Med många event på sektionen och få dagar på året pekar allt för att en effektiv 
koordinering av event är på sin plats! I samband med tighta scheman ska styrelsen 
också se om bokning av rummen i Draget kan ske digitalt istället för i dess nuvarande 
manuella form. 

Kontakten mellan $$ och sektionen är essentiell och i år vill Styrelsen arbeta för ännu 
mer transparens men även göra vår verksamhet både tillgänglig och  lättförståelig för 
alla.  

1.2.2 Ekonomisk verksamhet 

I dagsläget kan sektionens kontoplan och rutiner förbättras för att underlätta både 
aktuellt och kommande bokföringsarbete. Styrelsen vill även göra sektionens ekonomi 
lättförståelig och begriplig för transparensens skull och intresse, men även för 
kommande granskningsarbete med tanke på det som hände slutet av verksamhetsåret 
18/19. 

1.2.3 Lokal och upprustning 

Städning är inte allas favoritsyssla men det är ett måste för att verksamheten hos oss 
ska fungera. Däremot finns det saker i Draget som behöver ersättas med nytt, 
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exempelvis ljudsystem och kylskåp. De nuvarande städrutinerna verkar inte fungera 
optimalt och alternativ ska därför ses över. 

1.2.4 Hållbart sektionsengagemang 

De senaste åren har hållbart sektionsengagemang varit viktigt, något som $$ står fast 
vid och vill därför fortsätta driva inkludering och internationalisering på sektionen. I 
samband med det ska korrelationen mellan ekonomiska förutsättningar och grad av 
sektionsengagemang undersökas. 

2 Kommunikation 

2.1 Hemsidan och sociala medier 
Sektionens kommunikation sker i dagsläget på många olika kanaler. Vi har Facebook, 
Instagram, mail, och självklart hemsidan. Ibland kan det då bli rörigt att reda ut hur rak 
kommunikation kring ex. event och sök ska genomföras. Bland annat så spammas det mycket 
i alla olika grupper på Facebook, vilket i dagsläget både gör det svårt att hitta de sök eller event 
man är ute efter, dessutom kanske det inte heller når ut till alla eftersom Facebook börjar bli 
något ”gammalt” och ”ocoolt” (Ouch!). Det finns därför behov av att se om det finns andra 
forum som skulle kunna lösa de problemen. Utöver detta är det ofta svårt för sektionens 
funktionärer och allmänna medlemmar att veta hur de ska hitta allt material, eller ens vart de 
ska vända sig för att få reda på det. I nuläget inkluderar hemsidan det mesta av det nödvändiga 
materialet som en funktionär behöver, men kanske inte allt som gemene medlem känner behov 
av. Hemsidan skulle dessutom kunna utvecklas vidare för att rymma mer än bara nödvändig 
information; den har många funktioner som skulle kunna användas för dialoger, 
biljettförsäljning m.m. En av de sakerna som försvårar användningen av hemsidan är att det 
kan vara svårt att veta vart man ska leta, det kan därför även behövas en omstrukturering av 
vissa delar av hemsidan för att den ska bli mer användar-vänligt. 

● $$ ska arbeta för att hemsidan ska vara en värdefull resurs för alla medlemmar och 
funktionärer. 

● $$ ska omstrukturera hemsidan för att göra den till en bättre resurs för medlemmar 
och funktionärer. 

● $$ ska undersöka forum att använda som bättre alternativ till Facebook som resurs 
för medlemmar och funktionärer i vissa områden. 

 

2.2 Eventkoordination 
I nuläget saknar sektionen ett sätt att samarbeta och koordinera när och vad som händer, detta 
har en tendens att skapa perioder med väldigt mycket aktiviteter och högt tryck såväl som 
perioder med väldigt få. I vissa fall påverkar detta vissa evenemang och aktivitet negativt 
antingen genom att flera saker ligger för nära varandra eller helt enkelt krockar med varandra. 
Medans detta inte alltid är ett större problem har det visats att det kan ha en väldigt negativ 
inverkan på sektionen som helhet (se BKW 2019). En bidragande faktor varför det är så svårt 
att undvika är för att datumen för de flesta evenemang inte är tillkännagivna innan dem börjar 
marknadsföras en kort stund innan de tar plats. Eftersom planering ofta tar mycket längre tid 
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än denna marknadsföringsperiod är det väldigt enkelt att flera saker planeras och bokas in på 
samma tillfälle. 

Under vårterminen gjordes ett försök där organansvarigas lunch (förkortat ÅL) omvandlades 
ett lugnare informativt möte till ett tillfälle där organansvariga fick chansen att koordinera och 
planera perioden tillsammans för att undvika schemakrockar och liknande. Detta visade sig 
vara ett populärt koncept och bidrog till att sprida ut event mer jämt samt gav alla en 
uppfattning om hur mycket aktiviteter som planerades på sektionen. Styrelsen tycker därmed 
att detta är något som är värt att fortsätta att utveckla under det kommande året. 
Förhoppningsvis kommer det här att minska en del av den stress som orsakas av att ha för 
många evenemang planerade under korta tidsperioder, samt ge alla organ en lika stor chans att 
nå framgång med sina evenemang. 

Löst relaterat till detta är bokningsformulären för de individuella rummen i Draget. I nuläget 
sker bokningar av dessa antingen manuellt på bokningslapparna utanför de specifika rummen 
eller genom styrelsen för mer återkommande bokningar. För att underlätta för sektionens 
medlemmar som inte besöker Draget lika ofta samt göra det möjligt att se vilka rum som är 
tillgängliga utan att behöva gå dit personligen kommer styrelsen att undersöka möjligheten att 
digitalisera dessa bokningar och hantera dem via hemsidan eller annan kanal. 

● $$ ska fortsätta anordna tillfällen för organansvariga samt andra arrangörer att 
koordinera och samarbeta med planering och schemaläggning av aktiviteter på 
sektionen. 

● $$ kommer fortsätta arbeta för att göra det tydligare när ett evenemang och aktiviteter 
tar plats i god tid. 

● $$ kommer undersöka möjligheten att digitalisera bokning av individuella rum i 
Draget. 

 

2.3 Extern och internt kontakt 
För att Kemisektionen ska kunna fortsätta existera som förening krävs det en viss formalia 
och ett antal regler. Med det sagt, ska inte formalia göra det svårt för medlemmarna att förstå 
vilket arbete som utförs på sektionen eller göra det svårt för medlemmarna att kunna påverka 
hur sektionen styrs. För att bättre inkludera sektionens medlemmar och för att göra det 
lättare för dessa att följa vad styrelsen gör, ska styrelsen därför göra sitt arbete mer begripligt 
och lättillgängligt. Det skulle till exempel kunna göras med kortare sammanfattningar eller 
“updates” på aktuellt arbete, korta ner onödig formalia och förenkla terminologin.  

I dagsläget sker ger majoriteten av Kemisektionens event med andra sektioner på KTH 
under mottagningen, och utbyte med andra lärosäten sker i väldigt liten skala. Det är positivt 
att bilden som förmedlas till nØllan är att utbyte och kontakt med andra sektioner är något 
som uppmuntras. Fler utbyten ger fler möjligheter att skapa nya kontakter och lära av 
varandra. När mottagningen är avslutad avtar dock kontakten, för att inte säga tar slut helt. 
För att ge äldre sektionsmedlemmar samma möjligheter att skapa nya kontakter, och 
samtidigt ge nØllan fler tillfällen att umgås med de vänner de skaffat utanför Kemisektionen, 
vill styrelsen undersöka möjligheterna att ha fler gemensamma event under året tillsammans 
med andra lärosäten eller sektioner på KTH.  
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● $$ ska göra sitt arbete mer förståeligt och lättillgängligt för övriga 
sektionsmedlemmar.  

● $$ ska undersöka möjligheten för Kemisektionen att öka kontakten och utbytet med 
andra lärosäten eller sektioner på KTH genom gemensamma event.  

 

2.4 Hantering av arkiv och personuppgifter 

Sektionen har tillgång till weblagring via KTH:s egna servrar på filsystemet känt som ”kungen” 
eller ”KTH homedrive on the web”. Detta system är till skillnad från t.ex. Google Drive 
tidslöst och lagringen samt underhållet är inte uppbundet på en privatperson. Det är möjligt 
att kungen är en resurs som bättre skulle kunna utnyttjas av sektionen för att arkivera våra 
styrdokument och möteshandlingar men också för att värdefulla lärdomar och kunskaper från 
tidigare ansvariga i form av t.ex. skriftliga överlämningar inte ska förloras med tiden. 

I en förening där majoriteten av de aktiva medlemmarna byts ut inom loppet av några år är det 
desto viktigare att vi har verktyg och rutiner för att bevara vår historia, som kan vara mycket 
användbar men också rolig, intressant och berikande att blicka tillbaka på. 

I kemisektionen lagras även många personuppgifter i samband med sök till poster inom 
sektionen, gasquer och andra tillfällen. Vid tidpunkterna är det nödvändig information som 
sparas, men det viktiga är att de inte lagras längre än nödvändigt. Dataskyddsförordningen, 
förkortat GDPR, innebär kortfattat ett skydd mot den enskilda personens rättigheter och 
skyldigheter av personuppgifter, samt framlägger regler och skydd angående användningen av 
personuppgifter. Kemisektionen har följt GDPR men för att det ska finnas något för 
sektionsmedlemmar att förlita sig på, ska $$ arbeta fram en policy för sektionen. Det gör även 
att alla organ kommer behandla alla personuppgiftslagringar likadant, och minskar risken för 
missförstånd, otydligheter och liknande. 

● $$ ska undersöka möjligheten att upprätta ett PM för arkivering av styrande 
dokument, möteshandlingar, överlämningar och andra saker som kan ligga i 
medlemmarnas intresse i filarean. 

● $$ ska arbeta fram en policy för hantering av personuppgifter, i samband med GDPR. 

3 Ekonomisk verksamhet 

3.1 Kontoplan 
Syftet av sektionens budget och bokföring är att förklara hur pengar förflyttas och vad de 
används till. En förflyttning av pengar eller värde kallas transaktion. 

För att smidigt kunna dela upp transaktioner i olika kategorier har sektionen en kontoplan i 
sin bokföring och budget. Ett konto anges av 4 siffror med en tillhörande förklaring. 

Exempel: 

-     Konto 6993 ”Intern representation” kan vara att talmanspresidiet köper peruker 
av en oklar anledning. 

-    Konto 3980 ”Erhållna offentliga stöd” kan vara att Kemisektionen får ett bidrag av 
CBH-skolan att använda på mottagningen. 

-  Konto 5460 ”Förbrukningsmateriel” kan vara det toapapper som köps in till Draget. 
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Sektionens bokföring använder en kontoplan vars enskilda konton ökar och minskar i värde 
när pengar spenderas och skulder genereras, men i nuläget innehåller kontoplanen även konton 
som inte används eller är tvetydiga i sin användning. Detta kan exempelvis leda till att olika 
bokföringsansvariga använder konton för olika ändamål. När intäkter eller kostnader delas 
eller klumpas till följd av för allmän eller överdrivet specifik kontering blir det svårare att få en 
rättvisande bild av sektionens ekonomi när den rapporteras. 

En möjlighet till förbättring som vi har identifierat i sektionen ekonomi är därför att se över 
sektionens kontoplan för att underlätta arbetet för våra bokföringsansvariga samt göra 
bokföring och budget mer lättbegripliga. En bättre definierad kontoplan skulle därför även 
underlätta framtida granskning och göra bokföring klarare för både nuvarande och framtida 
ekonomiskt ansvariga i sektionen. 

Den nuvarande kontoplanen har flera konton vars användning är vag eller flera konton som 
skulle kunna användas på samma sätt och detta leder till att olika personer använder konton 
för olika ändamål.  

● $$ ska revidera och reducera sektionens kontoplan för att göra den mer lättförståelig 
och bättre anpassad till sektionens verksamhets och behov. 

 

3.2 Rutiner för rapportering 
För att den ekonomiska verksamheten ska kunna rapporteras till sektionen på ett sätt som alla 
medlemmar kan sätta sig in i är ett av målen för året att uppdatera våra ekonomiska 
styrdokument. Innehållet av den ekonomiska rapporten ska fastställas och det ska finnas 
hjälpmedel tillgängliga för att kunna tolka det innehållet. 

● $$ ska införa riktlinjer för sammansättningen av sektionens ekonomiska rapporter. 
● $$ ska utforma den ekonomiska rapporteringen till sektionen så att den är 

sammanhängande och självförklarande. 

 

3.3 Uppstädning 
Ett av målen för 19/20 är i sin enkelhet att i största möjliga mån säkerställa att förra årets 
bristande ekonomiska arbete i KK inte ger några större efterföljder, samt att liknande 
situationer inte uppkommer igen. Några av de milstolpar som kan komma att beröras av detta 
är vår deklaration till Skatteverket, vår relation till tillståndmyndigheten och klubbmästeriets 
leverantörer samt sektionens kreditstatus. 

● $$ ska arbeta för att minimera efterföljderna av bristande ekonomiska arbetet i 
Klubbmästeriet verksamhetsåret 18/19. 

● införa rutiner för att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser i det 
ekonomiska arbetet på sektionen. 

4 Lokal och upprustning 
 
Kemis sektionslokal är idag i behov av en upprustning där alla förvaringsutrymmen behöver 
städas grundligt och rutiner för städningen ska gå till från vecka till vecka. Rutinerna som 
används idag behöver ses över då det ofta “fuskas” med städningen och att organen som har 
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städvecka ibland inte vet vilken vecka som är deras. Även D-förrådet bör städas och rensas 
ut för att skapa mer ordning, samt för att göra det lättare att hålla ordning.  
 
Det finns dock områden som istället för att rustas upp bör ersättas på grund av många års 
slitage. Detta gäller främst vårt ljudsystem som blivit misskött genom åren och behöver 
därför bytas ut. Likt ljudsystemet är kylen välanvänd och är inte längre tät, vilket försvårar 
rengöringen som bör göras varje vecka. Under hösten har kylskåpet läckt och behöver bytas 
ut. 
 
Under året kommer styrelsen även se över intresset för att skaffa en sektionsbil och om det 
finns ett sådant intresse hur inköpet och hanterandet av en sådan skulle gå till. Det finns 
många andra sektioner som äger bilar, vilket underlättar stora inköp inför event och dylikt, 
därför är Styrelsen nyfikna huruvida det skulle vara något för sektionen. 
 

● $$ ska arbeta för en ökad trivsel i draget och se till att det är mer ordning i de 
gemensamma ytorna. 

● $$ ska se till att våra gemensamma förvaringsutrymmen blir ordentligt rengjorda och 
att ska rensas och skapas plats på dessa ytor.  

● $$ ska köpa in och installera ett nytt kylskåp 
● $$ ska köpa in och installera ett nytt ljudsystem 
● $$ ska se över våra städrutiner och jobba för att hitta en bättre lösning 
● $$ ska undersöka eventuellt intresse för en sektionsbil och hur en sådan skulle kunna 

administreras. 
 

5 Hållbart sektionsengagemang 

5.1 SN och KNUT 
I kemisektionen bär Studienämnden (SN), och Kemisektionens Näringslivsutskott (KNUT) 
ett stort ansvar för att hjälpa studenter. Det är en av anledningar till varför de två organen har 
fått en representant i styrelsen som ska hjälpa dem att bli hörda och förstådda genom olika 
sätt. SN ser till att programmen som tillhör sektionen är bra och utvecklas, samt hjälper 
studenterna. Mycket av SN arbete syns kanske inte alltid, och därför är det viktigt att få 
sektionen att inse allt arbetet de lägger ned. KNUT står för en stor del av kemisektionens 
inkomst, och hjälper även studenter att få sin första fot ute på arbetsmarknaden. De 
marknadsför kemisektionen utåt mot företag samtidigt som de hjälper studenter inse hur 
arbetsmarknaden är. 

För att uppmärksamma SN och KNUTs arbete i sektionen kommer $$ arbeta med följande. 

● $$ ska hjälpa SN och KNUT med deras arbete. 

● $$ ska sprida evegemang och likande arbete av SN och KNUT i sektionen. 
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5.2 Överlämningar 
Kemisektionen grundar sig på ideellt arbete, där man byter ledamöter, organansvariga och så 
vidare för varje läs- eller kalenderår. För att varje det ska finnas en sektion för varje år måste 
alltså människor frivilligt engagera sig. Därför är det väldigt viktigt med ett hållbart 
sektionsengagemang, så att sektionen fortsätter att finnas, utvecklas och vara rolig. En väldigt 
viktig del i sektionen är kunskaper, förståelse och erfarenheter för olika poster, och framför 
allt för poster med mer ansvar. När en person sitter på en post under ett år samlar den på sig 
kunskaper och erfarenheter som nästkommande på samma post kanske saknar. En efterträdare 
ska kunna utveckla sin post och sitt ansvarsområde, vilket enkelt kan göras om den får ta del 
av det den tidigare på posten har lärt sig. Det kan dock vara så att efterträdaren vill göra på sitt 
vis, eller inte är beroende av att det finns en viss stabilitet eller kontinuitet för posten och 
ansvarsområdet. För att hjälpa personer på olika poster, och samtidigt bidra till ett hållbart 
sektionsengagemang kommer $$ arbeta med skriftliga överlämningar, bland annat. Vad det ska 
leda till är över tid en minskad påfrestning för organansvariga eftersom de har något att läsa 
och förlita sig på, återkommande gånger om de nu så föredrar. Det ger en trygghet och säkrar 
att vissa uppdrag inte glöms bort. Det innebär att folk kan ge vidare i sektionen och då bidra 
till ett hållbart sektionsengagemang. 

● $$ ska arbeta för att uppmuntra skriftliga överlämningar för de som innehar en sådan post 
som kan behöva det i nu eller i framtiden. 

● $$ ska ta fram mallar eller andra hjälpverktyg som kan användas av alla i sektionen för 
skriftliga överlämningar. 

 

5.3 Inkludering och hållbarhet 
Tidigare år har Styrelsen arbetat med ökad inkludering av både icke-sektionsaktiva medlemmar 
likväl internationella studenter, något som definitivt burit frukt i form av bland annat 
internationella studenter på funktionärsposter inför året 19/20. $$ vill därför fortsätta arbeta 
för ökad inkludering och internationalisering för en sektions som finns till för alla medlemmar! 

Att vara sektionsaktiv är både roligt och lärorikt, men vad krävs egentligen för att upprätthålla 
en students deltagande i sektionens verksamhet? På sektionen hålls mycket sittningar som 
peppas igång på tidigt skede av både organ och inom umgängeskretsar, och många organ har 
verksamhet där ledamöter förväntas betala varierande summa för att kunna delta. Sektionen 
drivs ju av studenter för studenter, vilket borde återspeglas i verksamheten och hur den är 
upplagd. 

● $$ ska fortsätta arbeta för ökad inkludering och internationalisering på sektionen likt 
tidigare års verksamhetsplaner. 

● $$ ska undersöka hur ekonomiska förutsättningar kan påverka deltagande i sektionens 
aktiviteter.  
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MOTION SM4 18/19 

1 Fri nominering åt folket 

1.1 Bakgrund 
Hej fatta att vi genomför massa val genom fri nominering när detta inte ens står beskrivet i 
våra styrdokument? Sjukaste. 

Här är en motion för att fixa det xoxo 

1.2 Yrkande 
Därför yrkar jag  

 att1 i reglementet §3.2.5 Personval lägga till: 

”Om en post står vakant och alla kandidater till denna har behandlats är det möjligt att yrka 
för att öppna upp för fri nominering. Om mötet beslutar att öppna upp för fri nominering 
kan varje sektionsmedlem nominera valfri sektionsmedlem till posten, som i sin tur har rätt 
att acceptera eller frånsäga sig sin nominering. Frånsagda nomineringar behöver inte 
protokollföras. En självnominering är per automatik accepterad. 
 
Mötet beslutar därefter om att stänga fri nominering. Varje kandidat ska därefter presentera 
sig själva, motivera sin kandidatur och redogöra för varför de inte hade möjlighet att delta i 
ordinarie valprocess. Mötet ska ha möjlighet att ställa frågor till samtliga kandidater samt 
diskutera med kandidater frånvarande. Valbeslut för fri nominering sker per automatik via 
sluten votering.” 
 
 

Tack och hej leverpastej, 

Stockholm, 2019-04-23 

 

     

Alfred Kedhammar 

Reviseur 2018/2019 
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MOTIONSSVAR SM4 18/19 

1 Fri nominering åt folket 

1.1 Bakgrund 
Styrelsen tycker det är rimligt att lägga till detta till stadgarna då det ofta behövs vid snabba val 
av poster. 

1.2 Yrkande 
Därför yrkar jag 

 att godkänna motionen i sin helhet. 

 

Starbücks Stockholm, 2019-05-02 

$$18/19 genom 

 
 
 
 

__________     
Elin Hedberg 

Lokalansvarig 2018/2019 
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MOTION SM4 18/19 

1 Revisorernas verksamhetsår 

1.1 Bakgrund 
Halloj, jag och Oscar Bergström var på THS revisorutbildning och jag passade på att fråga lite 
om syftet till att vår sektion har två revisorer som sitter på överlappande verksamhetsår när vi 
bara har ett räkenskapsår att granska. Alla pekade och skrattade. Ok inte riktigt men det 
framgick lite för mig att det inte riktigt finns ett superbra syfte till att vi ska ha en revisor på 
skolår och en på kalenderår. Tanken bakom är ju kanske att det alltid ska finnas en tillsatt 

revisor mEN SYKE det blir ju snarare så att vi får vakanser för två olika poster istället 

för en. 

Suppleantposten tycker jag är vagt definierad och onyttig, så jag föreslår att vi tar bort den när 
vi ändå är i farten. 

Hur ser läget ut nu? :O 

 Kemisektionen har två stycken ordinarie revisorer. En som väljs på SM4 till följande 
skolår (samma som styrelsen) och en som väljs på SM2 till följande kalenderår. 

 Vi har även en revisorsuppleant. Denna post har samma verksamhetsår som EN av 
våra ordinarie revisorer och syftet är att den ska kunna agera stand-in. Exakt när detta 
sker och slutar att ske är inte supertydligt. 

Revisorernas uppdrag är att…  

 Granska styrelsens och organens löpande verksamhet för att se att ingen gör något 
som är mot lagen eller sektionens styrdokument. 

 Granska sektionens bokföring för att se att allt stämmer. 

 Vara tillgängliga för rådgivning och tolkning av styrdokument till alla sektionens 
medlemmar. 

 Avlägga revisionsberättelse i slutet av varje skolår. Revisionsberättelsen är i princip en 
rapport till SM där man säger ifall styrelsen har skött sig eller ej och huruvida de 
förtjänar ansvarsfrihet. 

Varför borde vi INTE ha två revisorer på ÖVERLAPPANDE verksamhetsår? :( 

 Det kan uppstå tvetydigheter i hur ansvaret är kopplat till olika verksamhetsår. 

 Det blir dubbelt så många ordinarieval. 

 Det blir ev. dubbelt så många vakanser. 

 Det uppstår diskontinuitet i arbetet av att ingen börjar eller slutar samtidigt. 

 Detta år liksom förra året arbetar båda revisorer i princip inom samma tidsramar 
eftersom att verksamhetsåret naturligt avslutas med att avlägga revisionsberättelse. 

Varför BORDE vi ha två revisorer på SAMMA verksamhetsår? :)  

 Det blir mer attraktivt att söka revisoruppdraget och man vet att man kommer ha 
någon med sig hela vägen. 

 Det tar mindre tid från SM och valberedningen att bereda val till olika poster 
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 Om val till revisor äger rum en gång om året istället för att vara utsmetat över 
vartannat SM kan man genomföra en mer satsig marknadsföring. 

 Kontinuitet i överlämningar. 

 Höjer möjligheten att utveckla granskningsarbetet genom att vara helt synkade med 
styrelsens verksamhetsår. 

Varför borde vi inte ha en revisorsuppleant? :(( 

 Det är konstigt och diffust att ha en post som endast blir relevant när en ordinarie 
post fallerar och inte har någon annan form av verksamhet. 

 Det framgår inte tydligt när suppleantposten erhåller sina befogenheter och 
skyldigheter. 

 Om en ordinarie revisor inte har möjlighet att uppfylla sitt uppdrag är det möjligt att 
välja en ny på nästföljande SM. 

 Posten är sällan fylld och kräver mest tid att behandla som vakans. 
Jag förstår att den här motionen kan uppfattas som lite kontroversiell eftersom att 
revisorposten är en av sektionens mest populära och prestigefyllda så jag kan bara hoppas att 
ni ser The Greater GoodTM och vågar pilla lite i vårt demokratiska maskineri. 

1.2 Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

 att1 i stadgarna §2.5 byta ut 

”Sektionens revisorer utgöres av två av SM valda revisorer och en suppleant. 
Revisionsberättelse skall undertecknas av minst två av dessa.” 

mot 

”Sektionens revisorer utgöres av två av SM valda ledamöter. I slutet av verksamhetsåret ska 
revisionsberättelse avläggas och undertäcknas av dessa.” 

 att2 i reglementet §3.2.1 byta ut 

”Revisorerna består av två ledamöter och en suppleant. En ledamot väljs på SM2 och har 
kommande kalenderår som verksamhetsår. Resterande ledamot samt suppleant väljs på SM4 
och har kommande läsår som verksamhetsår.” 

mot 

”Revisorerna består av två ledamöter. Revisorerna väljs på SM4 och har kommande läsår som 
verksamhetsår.” 

 att3 i reglementet §3.2.2 ta bort 

”Revisorsuppleantens uppgift är att vid behov agera ersättare för respektive ordinarie revisor. 
Revisorsuppleant erhåller de befogenheter och skyldighter som tillfaller sektionens revisorer 
endast då det är aktuellt att ersätta ordinarie revisor.” 

 att4 sittande revisor Oscar Bergström för kalenderåret 2019 innefattas i 
 verksamhetsåret 2018/2019. 
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Chou L’Hoppe, 

Stockholm, 2019-04-23 

 

     

Alfred Kedhammar 

Rävisor 2018/2019 
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MOTIONSSVAR SM4 18/19 

1 Revisorernas verksamhetsår 

1.1 Bakgrund 
Styrelsen tycker självklart inte att det är bra att sektionens revisorer blir utpekade och 
utskrattade av andra sektioners- och THS revisorer. Motionens grund är därför väldigt bra, 
dock skulle styrelsen vilja se ett par förändringar.  

För det första är det viktigt att poängtera ut att en revisor följer med bokföringen från 
revisorns verksamhetsår tills dess att den är helt färdigställd. Detta infaller inte nödvändigtvis 
under revisorns verksamhetsår. I den nuvarande formuleringen finns det risk för att framtida 
revisorer väljer att författa en revisionsberättelse innan deras arbete egentligen är färdigställt. 
Styrelsen vill därför ändra formulering så att det specificeras att revisionsberättelsen avläggs 
efter den ekonomiska berättelsen färdigställts. 

För det andra uppstår det en revisorbrist för verksamhetsåret 19/20 om denna motion slås 
igenom i nuvarande form. Detta för att det inför SM 4 enbart har beretts val för en revisor. 
Styrelsen yrkar därför att lägga till en att-sats för att välja in den andra revisorn på SM 1 
19/20. 

Med de ändringar som motionen vill göra angående val av revisorer finns det nu också risk 
för att det inte kommer att tillsättas någon revisor för nästkommande verksamhetsår, särskilt 
om en revisor som ska kliva av i slutet av 2019, kliver av redan nu. Dock finns det förståelse 
för att Oscar vill kliva av nu och enbart följa det här verksamhetsårets ekonomi. Styrelsen 
finner det därför lämpligt att han får kliva av med läsåret när en ny revisor tillsats, annars 
måste han sitta kvar tills slutet på hans invalda verksamhetsår. 

Slutligen vill styrelsen bara poängtera att det är bra om man i reglementet även ändrar i 
listorna för vad som ska hanteras på SM när man justerar val av poster och vill därför inflika 
två att-satser som hanterar detta. 

1.2 Yrkande 
Därför yrkar styrelsen  

att1 i motionens att1 ändra:  

“ I slutet av verksamhetsåret ska revisionsberättelse avläggas och undertäcknas av 
dessa.”  

till  

“ Efter avslutat verksamhetsår, när den ekonomiska rapporten färdigställts, 
ska revisionsberättelse avläggas och undertecknas av dessa.”  

att2 i motionen lägga till: 

 att5 val av revisor ska hanteras på SM 1 19/20. 

att3 i motionens att4 lägga till: 

 “ Detta träder enbart i kraft när en revisor för verksamhetsåret 19/20 har 
tillsatts. ” 
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att4 i motionen lägga till: 

 att6: i reglementet §4.2 ta bort  

" val av revisor " 

att7: i regementet §4.4 ändra  

" val av revisor och revisorssuppleant " 

till 

" val av revisorer " 

 
 
 
 
 

Stockholm, 2019-05-02 

$$18/19 genom 

 
__________________     

Lovisa Brandt 

Sekreterare 2018/2019 
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MOTION SM1 19/20 

1 Införande av KF-representanter i reglementet 

1.1 Bakgrund 
Sektionen är formad på ett sådant sätt att alla våra permanenta organisationer är organ, 
inklusive flera som på andra sektioner bara är ”poster”, exempelvis fanbärare, revisorer och 
talmanspresidiet. Därför är det väldigt märkligt att våra representanter i Kårfullmäktige, som 
är sektionens röst i THS, inte räknas som ett organ, vilket jag insåg när jag ströläste 
Datasektionens styrdokument och såg att de räknar sina representanter som en ”nämnd” 
(deras variant av organ). Denna motion syftar till att lägga till KF-representanterna som ett 
organ i reglementet, och även ålägga dem att informera sektionens medlemmar om relationen 
mellan THS Centralt och Kemisektionen, Kårens funktion och möjligheten att påverka den, 
samt att marknadsföra valen till KF gentemot sektionen, något som i dag är en uppgift ingen 
specifik post ansvarar för. 

Att skriva in något i reglementet är såklart inget trolleritrick som gör hela sektionen medvetna 
och taggade på allt som heter THS, varför jag har för ambition att, utöver att skriva denna 
motion, under året genomföra mer praktiska ansträngningar i denna anda. Exempelvis vill jag 
inför varje kommande KF-möte kommunicera med medlemmarna för att samla in åsikter, och 
åtminstone ett par gånger under året anordna någon form av evenemang där medlemmar 
under avslappnade former kan diskutera vilka förändringar de skulle vilja se i Kåren. Men för 
att något skall bli beständigt tror jag det är vist att befästa det på pränt, speciellt när det gäller 
något så viktigt som sektionens relation till Kårens högsta beslutande organ. 

Att jag yrkar för att KF-representanterna skall få just plats 3.6 i reglementet är för att följa en 
redan existerande konvention där organ som är centrala för sektionens demokratiska 
organisation placerats i början av avsnitt 3 oberoende av när de infördes. 

1.2 English summary 
This motion aims to add Kemisektionen’s elected representatives to the Student Union 
Council (THS Kårfullmäktige - KF) to the list of formal chapter associations in the regulations. 
The purpose of this is to solidify the place of the chapter’s voice in THS, and to also give the 
elected delegates some responsibility to communicate the workings of THS Central to the 
chapter, and market the elections for KF. 

1.3 Yrkande 
Därför yrkar jag  

att1  I reglementet byta nummer på alla punkter §3.6-3.31 enligt formeln n+1 

att2  I reglementet lägga till §3.6 ”Kårfullmäktige-representanter” 

att3  I reglementet lägga till §3.6.1 ”Organisation” 

Kårfullmäktige-representanterna består av ett antal ledamöter och suppleanter som 
fastställs av THS Valnämnd. Representanterna väljs av sektionens medlemmar via digital 
röstning, som administreras av THS Centralt. 
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att4  I reglementet lägga till §3.6.2 ”Uppgifter”. 

Kårfullmäktige-representanterna ska representera sektionen i Kårfullmäktige (KF), men 
är fria att rösta efter eget tycke. De skall även klargöra för sektionens medlemmar hur 
dessa kan påverka kåren via KF, och redovisa viktiga frågor och beslut som behandlas på 
KF för sektionen, samt marknadsföra valen till KF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2019-09-16 

 

 

     

Adrian Södergren 

KF-ledamot 2019/2020 
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MOTIONSVAR SM1 19/20 

1 Införande av KF-representanter i reglementet 
 

1.1 Bakgrund 
Styrelsen finner motionen överlag rimlig men har några synpunkter. 

Eftersom att Kårfullmäktige i grunden tillhör THS centralt är det rimligt att i att3 lägga till i 
vilka dokument KF-representanter beskrivs i. Därför rekommenderar styrelsen att de som vill 
veta mer om hur KF-representanter arbetar ska titta i THS stadgar och reglementet där deras 
roll beskrivs. 

Styrelsen vill också ändra att4 så att den låter lite snelare. 

1.2 Yrkande 
Därför yrkar styrelsen  

att1   bifalla motionens att1 och att2. 

att2   i motionens att3  lägga till meningen: 

”Kårfullmäktige-representanternas roll står beskriven i större detalj i THS 
stadgar och reglemente.” 

att3    i motionens att4 ändra från: 

”Kårfullmäktige-representanterna ska representera sektionens intressen i 
Kårfullmäktige (KF), men är fria att rösta efter eget tycke. De skall även 
klargöra för sektionens medlemmar hur dessa kan påverka kåren via KF, och 
redovisa viktiga frågor och beslut som behandlas på KF för sektionen, samt 
marknadsföra valen till KF.” 

Till 

”Kårfullmäktige-representanterna representerar sektionens intressen i 
Kårfullmäktige (KF), men är fria att rösta efter eget tyckte. De klargör för 
sektionens medlemmar hur dessa kan påverka kåren via KF, och redovisa 
viktiga frågor och beslut som behandlas på KF för sektionen, samt 
marknadsför valen till KF.” 
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Stockholm, 2019-09-24 

$$19/20 genom 

 

     

Ellen Engquist 

KUTA 2019/2020 
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MOTION SM1 19/20 

1 Definitioner och förtydliganden i reglementet 

1.1 Bakgrund 
Även om jag gillar våra styrdokument väldigt mycket måste även jag erkänna att de inte är 
perfekta. Bland annat finns det vissa saker vars innebörd inte är uppenbar, och vissa saker som 
tål att förtydligas. Denna motion syftar helt enkelt till att åtgärda några sådana företeelser i vårt 
reglemente, så att det skall vara mer lättförståeligt och att vissa viktiga poänger kring SN:s 
verksamhet skall framgå.  

 Attsats 1 lägger till ett avsnitt med definitioner i början av reglementet, likt det som 
finns i stadgarna. Där definieras begrepp och förkortningar som inte har en uppenbar 
betydelse och inte kan hittas säkert via en sökning på internet. 

 Attsats 2 förtydligar att TryggO är studerandeskyddsombud, då ”trygghetsombud” 
inte är någon allmänt känd eller definierad term. 

 Attsats 3 förtydligar att SN skall verka även för våra masterstudenter. 

 Attsats 4 utökar TryggO:s ansvarsområde från ”jämlikhetsfrågor” till det bredare 
”JML-frågor”, vilket är vad sektionen i verkligheten brukar ålägga TryggO att hantera. 

Det finns många fler saker i reglementet som går att förtydliga, uppdatera och förfina, men för 
att inte göra SM1 mer förvirrande än nödvändigt håller jag mig här till saker som jag anser 
faktiskt spelar roll men ändå bör vara okontroversiella, och sparar resten till en senare 
vårstädning. 

1.2 English summary 
This motion aims to add a “definitions” sections to the introduction of Kemisektionen’s 
regulations, where some non-obvious terms are defined. It also clarifies that SN (the education 
board) shall represent master students, that the post TryggO is all chemistry- and biotech-
students’ safety representative and that TryggO is responsible not only for equality issues, but 
also for diversity and equal treatment topics (see THS equality policy).  
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1.3 Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

 att1  i reglementet, innan §1 lägga till  

Definitioner 

Med ”nØllan” avses de studenter som senast antagits till något av sektionens anknutna 
program på kandidatnivå. 

Med ”interimsval” avses personval som förrättas utanför SM. 

Med ”JML” avses Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling – se THS policy för JML. 

Med ”fri nominering” menas en valprocess där alla ges tillfälle att nominera valfri person, 
inklusive sig själv. Nominerad person måste acceptera nomineringen för att bli vald. Den 
som nominerar sig själv accepterar automatiskt nomineringen. 

Med ”öppen rekrytering” avses en valprocess där samtliga sökande automatiskt accepteras 
utan urval. 

Mer grundläggande begrepp definieras i stadgarna. 

 att2  i reglementets §3.2.1, efter 

trygghetsombud (TryggO) 

lägga till 

som agerar studerandeskyddsombud för studenterna vid sektionens anknutna program 

 att3  i reglementets §3.3.2 ändra 

SN:s huvuduppgift är att kvalitetssäkra Teknisk kemi-programmet, 
Bioteknikprogrammet samt Kemiteknik-programmet på CBH-skolan 

till 

SN:s huvuduppgift är att kvalitetssäkra Teknisk kemi-programmet, 
Bioteknikprogrammet, Kemiteknik-programmet, samt till dessa tillhörande 
masterprogram på CBH-skolan. 

att4  i reglementets §3.3.2 ändra 

TryggO för sektionsmedlemmarnas talan i frågor som rör den psykiska och fysiska 
arbetsmiljön, samt i jämlikhetsfrågor. 

till 

TryggO för sektionsmedlemmarnas talan i frågor som rör den psykiska och fysiska 
arbetsmiljön, samt i JML-frågor. 
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Stockholm, 2019-09-15 

 

 

     

Adrian Södergren 

TryggO 2019/2020 
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MOTIONSVAR SM1 19/20 

2 Definitioner och förtydliganden i reglementet 

2.1 Bakgrund 
Styrelsen anser att tanken bakom motionen är god och uppmuntrar till att våra styrdokument 
ska vara lättförståeliga. Dock anser vi inte att detta bäst skulle uppnås genom att införa en 
definitionsbeteckning i början av dokumentet, utan att snarare genomföra förtydliganden där 
de skulle kunna tänkas behövas. För att i åtminstone någon mån leda via exempel har vi bakat 
in detta i vår att3. 

Vi anser också att motionens att2 som syftar att beskriva TryggOs arbetsuppgifter bör hamna 
just i den delen av reglementet som beskriver SN-posternas arbetsuppgifter, den bakas därför 
ihop med motionens att4. 

2.2 Yrkande 
 

Därför yrkar $$  

att1  avslå motionens att1 och att2. 

att2  bifalla motionens att3. 

att3  i motionens att4 ändra den föreslagna meningen till 

”TryggO agerar studerandeskyddsombud för studenterna vid sektionens anknutna 
program och för deras talan i frågor som rör den psykiska och fysiska arbetsmiljön 
samt frågor rörande Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling (JML).” 

 

 

Stockholm, 2019-09-24 

$$19/20 genom 

 

     

Alfred Kedhammar 

Vice Ortförande 19/20 
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REVIDERING AV BUDGET 19/20 

THS KEMISEKTIONEN 
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1 Bakgrund 
Budgeten - eller resultatbudgeten som den egentligen heter - är ett utkast på de intäkter och 
kostnader som sektionen räknar med att göra under skolåret. Den budget som presenteras på 
SM diskuteras och beslutas om i BokföringsAnsvarigas Råd (BAR) som består av Vice 
ordförande och Kassör i styrelsen, samt KronpHeus i Alkemisterna, KNUTE i KNUT, 
Ekonomichef i Krexet och Sexmästarinna i KK. 

Även om budgeten aldrig kommer att kunna vara en exakt kopia av verkligheten är det ett 
värdefullt verktyg som vi kan använda för att öronmärka pengar för olika ändamål och på så 
sätt påverka sektionens verksamhet under året. Budgeten är överenskommelsen mellan alla 
sektionsmedlemmar för hur vi lägger våra pengar och vilken medlem som helst kan komma 
med specifika ändringsyrkanden till budgeten under SM. 

Praxis på Kemi är att budgeten föreslås på SM4 för nästkommande verksamhetsår och sedan 
revideras av nästa styrelse på SM1 det kommande året. Denna proposition är en revidering av 
den budget som föreslogs SM4 18/19, och det är därför den som vi jämför med. 

1.1 Sammanfattning av förändringar 
I år går sektionen några lax minus, åtminstone enligt budget. Detta beror på ett antal 
engångsinköp av nya verktyg och inventarier, samt värden som justerats för att ge en mer 
rättvisande bild av verksamheten. 

Vi har en reviderad kontoplan för budget och bokföring vilket märks tydligast i 
sammanslagning av konton 3011+3012 och 4011+4012.  

Fika är död, länge leve fika. 

Nedan följer en sammanfattning av förändringarna i resultatbudgeten för sektionens 
resultatställen. 

RS1 – Central verksamhet 
I år håller vi i NKK, så ett bidrag på 28000 kr ska tas emot av sektionen och spenderas av 
NKK-staben på kost och logi för besökare. 

Paparazzi vill köpa en till kamera med tillbehör då de i nuläget bara har en. Denna kostnad 
finns med i budgetförslaget men vi uppmanar SM att diskutera den. 

Kostnader tillkommer i form av engångsinköp av verktyg samt återkommande inköp av 
registerutdrag och utbildningar. 

RS2 – Styrelsen 
Polystyrén, som är ett konvent för alla kemistyrelser i Sverige blir inte av i år. Vi slussar 
därför en del av resekostnaderna till styrelsens externa representation, resten går tillbaka till 
sektionen. 

RS3 – TLC 
Inga ändringar. 
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RS4 – IN 
∆𝑘𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 = 0 

RS5 – Mottagningen 
Lokalhyran för nollespexet har trillat in i vår budget och balanseras av minskade städavgifter. 
Hyra av högtalare för Osqvikfester läggs till och tryckkostnader för företagstorgets guide 
försvinner. 

RS6 – KNUT 
KNUTs externa representation får sig ett rejält uppsving då utbyte mellan sektionerna bör 
uppmuntras! Den interna representationen återställs till det värde den hade innan SM4 
18/19. Dessa ökade kostander balanseras av KNUTs ökade inkomster från sponsorer. 

RS7 – Krexet 
Hyrbilskostnader minskar och balanseras av ökade kostnader för teknik och lokaler. 

RS8 – KK 
En omvärdering har gjorts av KKs matkostnader och lokalhyra. De ökade kostnaderna 
balanseras delvis av att vid behov höja priserna på biljetter och barutbud. 

2 Förändringar i presentation 
Några åtgärder har tagits för att budgeten i år (och kanske framtiden) ska vara mer begriplig, 
sammanhängande och självförklarande. 

 Sektionens reviderade kontoplan bifogas. 

 Jämförelsetal presenteras för hela budgeten, istället för endast sammanfattningen. 

 Jämförelser mellan olika budgetar anknyter till de SM de röstades igenom på 

 Höjda och sänkta kostnader belopp är färgkodade. 

 Borttagna och tillkomna kommentarer är färgkodade. 

Budgeten ska även presenteras utan ovanstående punkter på hemsidan. 

 

 

 

Vi yrkar 

att godkänna sektionens resultatbudget 19/20 enligt bilagor. 

 

Styrelsen 19/20 genom 

 

  

Alfred Kedhammar 
Vice Ordförande 19/20 



THS Kemisektionen
802413-2154 Kontoplan Utskrivet 2019-09-25 23:40

Konto Benämning Momskod SRU

1220 Inventarier och verktyg 7215 

1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg 7215 

1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 7215 

1350 Andelar och värdepapper i andra företag 7233 

1461 Lager av handelsvaror Spritförrådet 0 

1462 Lager av handelsvaror Märkesförrådet 0 

1510 Kundfordringar 7251 

1530 Kontraktsfordringar 7251 

1685 Fordringar hos närstående 7261 

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7263 

1931 Huvudaffärskonto 7281 

1932 Affärskonto Alkemisterna 7281 

1933 Affärskonto KNUT 7281 

1934 Affärskonto Krexet 7281 

1935 Affärskonto Klubbmästeriet 7281 

1936 Affärskonto iZettle 0 

1937 Affärskonto Kort 0 

2010 Eget kapital 7300 

2440 Leverantörsskulder 7365 

2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad U1 7369 

2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 1 U2 7369 

2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 2 U3 7369 

2641 Debiterad ingående moms I 7369 

2893 Skulder till närstående 7369 

2910 Upplupna kostnader 7370 

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7370 

3000 Försäljning varor 7410 

3011 Försäljning mat 7410 

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker 7410 

3022 Försäljning alkohol, vin 7410 

3023 Försäljning alkohol, öl 7410 

3024 Försäljning alkohol, andra jästa drycker 7410 

3025 Försäljning lättdryck 7410 

3032 Försäljning biljetter, event 7410 

3033 Försäljning biljetter, föreställning 7410 

3034 Försäljning biljetter, resa 7410 

3040 Försäljning tjänster 7410 

3050 Medlemsavgifter 7410 

3500 Vidarefakturerade intäkter 7410 

3730 Lämnade rabatter 7410 

3740 Öres- och kronutjämning A 7410 

3790 Övriga intäktskorrigeringar 7410 

3980 Erhållna offentliga stöd m.m. 7413 

Sida 1(3)



THS Kemisektionen
802413-2154 Kontoplan Utskrivet 2019-09-25 23:40

Konto Benämning Momskod SRU

3990 Övriga ersättningar och intäkter 7413 

4000 Inköp av varor 7511 

4011 Inköp av mat 7511 

4012 Inköp av fika 7511 

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker 7511 

4022 Inköp av alkohol, vin 7511 

4023 Inköp av alkohol, öl 7511 

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker 7511 

4025 Inköp av lättdryck 7511 

4032 Inköp av biljetter, event 7511 

4033 Inköp av biljetter, föreställning 7511 

4034 Inköp av biljetter, resa 7511 

4040 Inköp av tjänster 7511 

4730 Erhållna rabatter 7511 

4800 Vidarefakturerade kostnader 0 

4960 Pant in/ut via barleverantörer 7512 

5010 Lokalhyra 7513 

5060 Städning och renhållning 7513 

5070 Reparation och underhåll av lokaler 7513 

5090 Övriga lokalkostnader 7513 

5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 7513 

5220 Hyra av inventarier och verktyg 7513 

5460 Förbrukningsmaterial 7513 

5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m. 7513 

5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll 7513 

5611 Milersättning 7513 

5619 Parkeringsavgifter 7513 

5790 Fraktkostnader 7513 

5800 Resekostnader 7513 

5820 Hyra av fordon 7513 

5830 Kost och logi 7513 

5890 Övriga resekostnader 7513 

5910 Annonsering 7513 

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 7513 

5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar 7513 

5990 Övriga kostnader för reklam och PR 7513 

6062 Inkassoavgifter 7513 

6070 Representation 7513 

6110 Kontorsmateriel 7513 

6150 Trycksaker 7513 

6230 Datakommunikation 7513 

6250 Postbefordran 7513 

6350 Förluster på kundfordringar 7513 

Sida 2(3)
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802413-2154 Kontoplan Utskrivet 2019-09-25 23:40

Konto Benämning Momskod SRU

6570 Bankkostnader 7513 

6870 Inhyrd restaurang- och butikspersonal 7513 

6890 Övrig inhyrd personal 7513 

6930 Kostnader för varumärken m.m. 7513 

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 7513 

6990 Övriga externa kostnader 7513 

6992 Styrelsens dispositionsfond 7513 

6993 Intern representation 7513 

7610 Utbildning 7514 

8390 Övriga finansiella intäkter 7417 

8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 7522 

8999 Årets resultat 7450 

Sida 3(3)
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Resultat Intäkter Kostnader
varav 

avskrivningar
Resultat Intäkter Kostnader

varav 

avskrivningar

1 Centralt -            109 545 kr        216 480 kr        328 025 kr -        99 000 kr       181 550 kr           282 550 kr 

2 $ektions$tyrelsen -              41 000 kr                 -   kr          41 000 kr -        43 000 kr               -   kr             43 000 kr 

3 TLC                  4 700 kr          91 500 kr          86 800 kr             4 700 kr        91 500 kr             86 800 kr                   5 000 kr 

4 IN -              24 300 kr -         1 000 kr          23 300 kr -        24 300 kr -        1 000 kr             23 300 kr 

5 Alkemisterna -              40 710 kr        317 600 kr        358 310 kr -        55 650 kr       295 800 kr           351 450 kr 

6 KNUT              139 700 kr        215 000 kr          75 300 kr         141 200 kr       215 000 kr             73 800 kr 

7 Krexet -               7 075 kr        105 625 kr        112 700 kr -          7 475 kr       105 625 kr           113 100 kr 

8 KK                75 100 kr        828 000 kr        752 900 kr           85 100 kr       777 000 kr           691 900 kr 

-               3 130 kr     1 773 205 kr     1 778 335 kr                     -   kr             1 575 kr    1 665 475 kr        1 665 900 kr                   5 000 kr 

Sektionens nuvarande tillgångar Per datum

Transaktionskonton              452 042 kr 2019-07-01

Räntefonder              433 894 kr 2019-09-13

- Stratega ränta              306 920 kr 2019-09-13

- Sekura              126 974 kr 2019-09-13

Totalt 885 936 kr        

SM1 19/20 SM4 18/19

Totalt

Resultatställe

Resultatbudget Kemisektionen 2019/2020



Sid 2(17)

Konto SM1 19/20 SM4 18/19 Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39 Intäkter

3011 Försäljning av mat 3 000 kr 3 000 kr Försäljning vid event anordnade av Liganderna eller KÄKA.

3025 Försäljning av lättdryck 1 300 kr 1 300 kr Försäljning vid event 

3034 Försäljning biljetter, resa 124 000 kr 124 000 kr KÅT-biljetter, baserat på 40 personer. 

3050 Medlemsavgifter 27 500 kr 27 500 kr Baserat på 550 medlemmar á 50 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 56 180 kr 21 250 kr
Förbundet Unga Forskare 21930 kr, UFS 4000 kr, Bidrag från 

KTH för förbrukningsmateriel (pappershanddukar, toalettpapper) 

2250 kr, bidrag till NKK från CBH 28000 kr.

3990 Övriga ersättningar och intäkter 4 500 kr 4 500 kr Returpant 4500 kr

Summa intäkter 216 480 kr       181 550 kr       

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 20 900 kr 12 300 kr

Priser och diplom 500 kr, Sittningsbiljett Årets Lärare 600 kr, 

Paparazzi färg och tryck labrockar 1550 kr, Paparazzi priser 130 kr, 

CIA hoodies 2700 kr, SN profilkläder 2700 kr, Städverktyg SOFT 

1300 kr, Färg till baskrar och tröjor KÖN 500 kr, Menti pro för 

SM 1120 kr, KÅT goodiebag 1200 kr. 

Systemkamera, UB-filter, kamerabatteri samt minneskort till 

Paparazzi 8600 kr.

4011 Inköp av mat 20 500 kr 16 900 kr

SM 8000 kr, MUTA 5000 kr, Liganderna och KÄKA 2000 

kr, OAR 600 kr, SN 1200 kr, Valberedningen 500kr, 

Hedersprisgruppen 100kr, Liganderna 1000kr, 

sångboksgruppen 200 kr. Mat till storstädning 1900 kr.

4012 Inköp av fika 0 kr 3 400 kr Kontot avskaffas och flyttas till 4011

4025 Inköp av lättdryck 1 300 kr 1 300 kr Till event

4040 Inköp av tjänster 500 kr 500 kr Gravyr av priser 500 kr

Summa rörelsekostnader 43 200 kr         34 400 kr         

50-76 Övriga kostnader



Sid 3(17)

5070 Reparation och underhåll av lokaler 19 300 kr 15 000 kr Upprustning av Draget, låsbyte 3600 kr, pirra 700 kr.

5460 Förbrukningsmaterial 15 000 kr 15 000 kr Pappershanddukar, diskmedel, diskborstar, soppåsar etc.

5520
Reparation och underhåll av 

inventarier, verktyg och datorer mm.
9 000 kr 9 000 kr Gemensamma reparationskostnader och TUT-budget

5800 Resekostnader 32 000 kr 32 000 kr Busskostnader KÅT

5830 Kost och logi 70 000 kr 42 000 kr Stughyra KÅT, NKK boende till deltagare.

5890 Övriga resekostnader 48 000 kr 48 000 kr Liftkort KÅT

6070 Representation 5 250 kr 5 250 kr

Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 3000 kr, samt 1000 kr 

för bidrag till hyra av klädesel. Presenter vid  internaltionell 

representation 3 st á 250 kr.

6150 Trycksaker 8 000 kr 8 000 kr Utskrifter från Nymbles skrivare

6110 Kontorsmateriel 1 400 kr 900 kr
Pärmar, papper och toner till bokföringsskrivare, 

dokumentförstörare 150 kr, datumstämpel 400 kr.

6230 Datakommunikation 2 500 kr 2 500 kr
(270 USD) Squarespace Webbhotell och domän, 

www.kongligkemi.com

6570 Bankkostnader 22 400 kr 22 400 kr
Bankavgifter, iZettle (435 kr/månad) och 

transaktionsavgifter iZettle.

6930 Kostnader för varumärken mm. 5 500 kr 5 500 kr STIM-kostnad för upphovsskyddad musik i draget

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 4 775 kr 4 100 kr
Livsmedelskontroll 2100 kr, serveringstillstånd 2000 kr, 

utdrag ur bolagssverkets register 9 pers á 75 kr/person

6993 Intern representation 38 400 kr 36 700 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka sammanhållningen 

och höja stämningen i gruppen. Av detta är 100 kr per ansvarig till 

för överlämning. (OAR 4300 kr, BAR 4500 kr, revisorerna 1000 kr, 

SN 4100 kr, valberedningen 3100 kr, CIA 3100 kr, paparazzi 4100 

kr, Talman 1900 kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr, SOFT 500 kr, HU 

1700 kr, KÖN 2700 kr, TUT 500 kr, Utrikeskommittén 1100 kr, 

Liganderna 1500 kr, KÄKA 2700 kr)

7610 Utbildning 3 300 kr 1 800 kr STAD 12 pers á 150kr, alkohollagsutbildning 3 pers á 500 kr

Summa övriga kostnader 284 825 kr       248 150 kr       

Summa kostnader 328 025 kr       282 550 kr       



Sid 4(17)

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8390 Övriga finansiella intäkter 2 000 kr 2 000 kr Fondernas värdeförändring

2 000 kr 2 000 kr

Resultat 109 545 kr-  99 000 kr-    

 Summa övriga ränteintäkter och liknande 



Sid 5(17)

Konto SM1 19/20 SM4 18/19 Kommentarer

RS 2 - $ektions$tyrelsen
30-39 Intäkter

Summa intäkter                   -   kr                   -   kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 2 900 kr 2 900 kr Styrelsens pris 200kr, kläder 2700kr

4032 Inköp av biljetter, event 1 000 kr 1 000 kr Till för subventionering av biljetter till sektionens 

evenemang till andra sektioner och lärosätens representanter

Summa rörelsekostnader             3 900 kr             3 900 kr 

50-69 Övriga kostnader

5800 Resekostnader 800 kr 4 800 kr Resekostnader till Polystyren

6070 Representation 9 000 kr 7 000 kr Extern representation

6950 Tillsynsavgifter Myndigheter 300 kr 300 kr Kontroll hos Bolagsverket av $$

6992 Styrelsens dispositionsfond 20 000 kr 20 000 kr

Denna summa används för att bevilja oförutsedda utgifter 

under året. Styrelsen bör inte bevilja äskningar till ett större  

totalbelopp än detta.

6993 Intern representation 7 000 kr 7 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i gruppen. Av detta 

är 100 kr per överlämning för presidiet och 6 ledamöter. 

Summa övriga kostnader           37 100 kr           39 100 kr 

Summa kostnader           41 000 kr           43 000 kr 

Resultat 41 000 kr-    43 000 kr-    



Sid 6(17)

Konto SM1 19/20 SM4 18/19 Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 55 000 kr 55 000 kr Overaller 30000kr, Märken och Sångböcker 25000kr

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3032 Försäljning biljetter, event 15 500 kr 15 500 kr Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

Summa intäkter           91 500 kr           91 500 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 50 000 kr 50 000 kr Overaller 30000kr, Märken och Sångböcker 20000kr

4011 Inköp av mat 12 000 kr 12 000 kr Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

Summa rörelsekostnader           78 000 kr           78 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 1 500 kr 1 500 kr Lokal till  Oldies but goldies

5460 Förbrukningsmateriel 2 000 kr 2 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr 100 kr Affischer Oldies but goldies

6993 Intern representation 5 200 kr 5 200 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i gruppen. Av detta 

är 100 kr per ansvarig till för överlämning. 

Summa övriga kostnader 8 800 kr           8 800 kr           

Summa kostnader 86 800 kr         86 800 kr         

16 000 kr

21 000 kr Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

21 000 kr

16 000 kr



Sid 7(17)

Resultat 4 700 kr      4 700 kr      



Sid 8(17)

Konto SM1 19/20 SM4 18/19 Kommentarer

RS 4 - IN
30-39 Intäkter

3050 Medlemsavgifter 4 000 kr 4 000 kr Deltagaravgifter och terminsavgifter

3032 Försäljning biljetter, event 5 000 kr 5 000 kr Specialevent

3730 Lämnade rabatter 10 000 kr 10 000 kr
Subventionerat deltagarpris för sektionsmedlemmar på 

specialevent

Summa intäkter -           1 000 kr -           1 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 3 000 kr 3 000 kr Idrottsmaterial (fotbollar, klubbor etc) 3000 kr

4032 Inköp av biljetter, event 5 000 kr 5 000 kr Specialevent

Summa rörelsekostnader             8 000 kr             8 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 12 000 kr 12 000 kr Hallhyra 12 000 kr

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr 100 kr Affischer

6993 Intern representation 3 200 kr 3 200 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i gruppen. Av detta 

är 100 kr per ansvarig till för överlämning. 

Summa övriga kostnader 15 300 kr         15 300 kr         

Summa kostnader 23 300 kr         23 300 kr         

Resultat 24 300 kr-    24 300 kr-    



Sid 9(17)

Konto SM1 19/20 SM4 18/19 Kommentarer

RS 5 - Mottagningen
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 9 000 kr 9 000 kr Spex: tröjor 5000 kr, märken 2500 kr

3011 Försäljning mat
26 100 kr 7 500 kr

Mat till mottagare 12000 kr, Pubmat 1000 kr, café Kajan 

13 100 kr

3012 Försäljning fika 0 kr 10 100 kr Kontot avskaffas och flyttas till 3011

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3032 Försäljning biljetter, event 60 400 kr 60 400 kr
Mottagningsgasquer, nyantagnas gasquer subventioneras ca 

25 kr/biljetter

3033 Försäljning biljetter, föreställning 21 600 kr 21 600 kr Spexbiljetter

3040 Försäljning tjänster 44 000 kr 39 200 kr
Altenevent: 10 000, Kemiska äventyr 2x 4000 kr, 

lunchföreläsningar ca 2x13000 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 76 500 kr 68 000 kr
Bidrag från CBH-skolan. 450 kr á student och 170 nominella 

platser. 

Summa intäkter 317 600 kr       295 800 kr       

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 41 050 kr 41 050 kr

Spex: tröjor 5000 kr, 2500 kr märken, dequor och quostym 

8000 kr. KOMPIS: tröjor 3800 kr. MD: overaller 3500 kr. 

pH: overaller  5000 kr. Preppis: kläder 1500 kr. KAOS: 

kläder 3000 kr. Bluffis: Rollkläder 1500 kr. 

Mottagningsmärken 1500 kr. Övrig rekvisita 2250 kr.

4011 Inköp av mat 110 800 kr 100 000 kr

Luncher, gasquer 94 000 kr. Mat till storrep för spex 6000 

kr, inköp café kajan 9400 kr, fika till JML-föreläsningen 1700 

kr,  fika Alteneventet 1700 kr.

4012 Inköp av fika 0 kr 6 000 kr Kontot avskaffas och flyttas till 4011

80 000 kr

Sittningsdryck samt eftersläpp i Dragskåpet som hålls av 

mottagningsorgan eller under mottagningen. (T.ex. 

Spexfesten, pH-sittningen, Osquaruldasgasque m.fl)

80 000 kr



Sid 10(17)

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

4032 Inköp biljetter, event 8 000 kr 8 000 kr
Subventionering av biljetter åt nollan för nollegasquen 8000 

kr

Summa rörelsekostnader         219 850 kr         215 050 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 21 600 kr 3 600 kr Hyra för Osqvik under stugphest 3000 kr, nollespex 17500 kr

5060 Städning och renhållning 4 000 kr 18 000 kr Städavgifter för THS lokaler

5210
Hyra av maskiner och andra tekniska 

anläggningar
23 760 kr 22 700 kr

RN-teknik nollespex 22 700 kr. Hyra av högtalare till 

stugfesten och tackfesten 1060 kr.

5220 Hyra av inventarier 10 500 kr 10 500 kr Finsittning Nymble

5460 Förbrukningsartiklar 15 000 kr 15 000 kr Gasquedekorationer och material till den trojanska grisen

5611 Milersättning 1 500 kr 1 500 kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil

5619 Parkeringavgifter 1 500 kr 1 500 kr Parkeringskostnader under mottagningen

6110 Kontorsmateriel 1 000 kr 1 000 kr Färgade papper, pennor

6150 Trycksaker 7 500 kr 10 500 kr
MD kramkort 500 kr, pH idolkort 500 kr, företagsguide 

3000 kr, nollefotolista 1500 kr, 5000 kr spexprogram

6230 Datakommunikation 500 kr 500 kr www.pheuseriet.com

6890 Övrig inhyrd personal 12 000 kr 12 000 kr RN nollespex och Osquarsgasque

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 600 kr 600 kr Utökade alkoholtillstånd 1 st á 600 kr

6993 Intern representation 39 000 kr 39 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i gruppen. Av detta 

är 100 kr per ansvarig till för överlämning.  Alkemisterna: 

3300 kr. Bluffis: 6800 kr. KAOS: 6500 kr. KOMPIS: 7000 

kr. MD: 7200 kr.  pH: 5200 kr. KLUMP:3000 kr.

Till eftersläpp samt sittningar som hålls av mottagningsorgan 

eller under mottagningen.
60 000 kr60 000 kr



Sid 11(17)

Summa övriga kostnader         138 460 kr         136 400 kr 

Summa kostnader 358 310 kr       351 450 kr       

Resultat -    40 710 kr -    55 650 kr 



Sid 12(17)

Konto SM1 19/20 SM4 18/19 Kommentarer

RS 6 - KNUT
30-39 Intäkter

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3032 Försäljning biljetter, event 5 000 kr 5 000 kr BKW

3040 Försäljning av tjänster 205 000 kr 205 000 kr BKW 200 000 kr, övriga KNUT-arrangemang 5000 kr.

Summa intäkter         215 000 kr         215 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 16 000 kr 16 000 kr Märken, dekor och material. Profilkläder 4500kr

4011 Inköp av mat 27 000 kr 25 000 kr
Lunchföreläsningar, företagslunch, BKW, mingel, fika BKW-

lounge 2000 kr

4012 Inköp av fika 0 kr 2 000 kr Kontot avskaffas och flyttas till 4011

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader           47 000 kr           47 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 12 000 kr 12 000 kr Lunchföreläsningar, BKW

5220 Hyra av inventarier och verktyg 1 000 kr 1 000 kr Mingelglas

5460 Förbrukningsmaterial 1 000 kr 1 000 kr Tejp, mm.

5820 Hyra av fordon 500 kr 500 kr Hyrbil

5910 Annonsering 700 kr 700 kr Banderollplats

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 2 500 kr 2 500 kr Affischer, BKW-banderoll

6070 Representation 2 500kr 500 kr För att öka sammanhållningen mellan BKW ansvariga.

5 000 kr Pub, mingel, BKW

4 000 kr Pub, mingel, BKW

5 000 kr

4 000 kr
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6230 Datakommunikation 1 700 kr 1 700 kr Hemsida BKW

6250 Postbefordran 100 kr 100 kr Frimärken för fakturor

6890 Övrig inhyrd personal 500 kr 500 kr Serveringsansvarig till mingel

6993 Intern representation 8 300 kr 6 300 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i gruppen. Av detta 

är 100 kr per ansvarig till för överlämning. 

Summa övriga kostnader           28 300 kr           26 800 kr 

Summa kostnader           75 300 kr           73 800 kr 

Resultat 139 700 kr    141 200 kr    



Sid 14(17)

Konto SM1 19/20 SM4 18/19 Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 5 000 kr 5 000 kr Märken 2000 kr, t-shirts 3000 kr

3011 Försäljning mat 2 000 kr 0 kr Pausförsäljning

3012 Försäljning fika 0 kr 2 000 kr Kontot avskaffas och flyttas till 3011

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3032 Försäljning biljetter, event 3 000 kr 3 000 kr Gasquer och/ eller premiärfest 

3033 Försäljning biljetter, föreställning 65 625 kr 65 625 kr

Vårens biljetter: 375 biljetter á 140/200 kr. 50/50 

student/ordinarie ger ett snitt på 170 kr/biljett.  Höstens 

biljetter: 375 biljetter á 125/185 kr. 50/50 student/ordinarie 

ger ett snitt på 155 kr/biljett.

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 19 000 kr 19 000 kr Ekonomiskt stöd från Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

Summa intäkter         105 625 kr         105 625 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 10 300 kr 10 300 kr Scenografi 5500 kr, tröjor 3000 kr, märken 1800 kr

4011 Inköp av mat 6 200 kr 3 500 kr
Mat premiärfest, omstartsfest 3500 kr, inköp till 

pausförsäljning 2700 kr

4012 Inköp av fika 0 kr 2 700 kr Kontot avskaffas och flyttas till 4011

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader           24 700 kr           24 700 kr 

11 000 kr Kollationering, pubar, gasquer, premiärfest.

8 200 kr

11 000 kr

8 200 kr
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50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 40 500 kr 39 500 kr Hyra av teater, 2 st helger

5220 Hyra av inventarier och verktyg 12 750 kr 11 400 kr Teknik

5460 Förbrukningsartiklar 1 800 kr 1 800 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5611 Milersättning 1 000 kr 1 000 kr Milersättning för transport under föreställningar

5820 Hyra av fordon 2 750 kr 5 500 kr Hyrbil under föreställningar

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 1 500 kr 1 500 kr Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter annonsering

6150 Trycksaker 4 000 kr 4 000 kr Program 200 st

6570 Bankkostnader 1 600 kr 1 600 kr Avgift för Stripe

6890 Övrig inhyrd personal 1 800 kr 1 800 kr Tekniker på Tibble teater á 1 800 kr

6993 Intern representation 20 300 kr 20 300 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i gruppen. Av detta 

är 100 kr per ansvarig till för överlämning. 

Summa övriga kostnader 88 000 kr         88 400 kr         

Summa kostnader 112 700 kr       113 100 kr       

Resultat 7 075 kr-      7 475 kr-      



Sid 16(17)

Konto SM1 19/20 SM4 18/19 Kommentarer

RS 8 - KK
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 48 000 kr 48 000 kr Drinkmärken

3011 Försäljning mat 25 000 kr 25 000 kr Pubmat

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024

Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3032 Försäljning biljetter, event 173 000 kr 136 000 kr Sittningsbiljetter

Summa intäkter         828 000 kr         777 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 47 000 kr 47 000 kr

Arbetskläder 5500 kr , Märken 33000 kr, barutrustning 3500 

kr, DJ-mjukvara 500 kr, ny DJ-utrustning 2500 kr, övrigt 

2500 kr.

4011 Inköp av mat 138 000 kr 90 000 kr Pubmat, sittningar

4012 Inköp av fika 0 kr 4 000 kr Kontot avskaffas och flyttas till 4011

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader         595 000 kr         551 000 kr 

50-76 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 77 000 kr 60 000 kr Hyra av lokal nollegasque samt extern lokal Berzelii

5220 Hyra av inventarier och verktyg 1 000 kr 1 000 kr Hyra av bord, stolar och glas till sittningar.

5460 Förbrukningsmateriel 25 000 kr 25 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5520
Reparation och underhåll av 

inventarier, verktyg och datorer mm
2 000 kr 2 000 kr Underhåll och ersättning av kassautrustning.

5611 Milersättning 2 500 kr 2 500 kr Milersättning 25 kr/mil

410 000 kr

568 000 kr Sittiningsdryck och pubar582 000 kr

410 000 kr



Sid 17(17)

5619 Parkeringsavgifter 500 kr 500 kr

5790 Fraktkostnader 3 000 kr 3 000 kr

5820 Hyra av fordon 5 000 kr 5 000 kr Hyrbilskostnader

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

presentreklam och tävlingar
1 500 kr 1 500 kr Klubbor till nØllan, priser till Berzelii

6070 Representation 500 kr 500 kr Presenter till andra klubbmästerier vid vänskapsarrangemang.

6890 Övrig inhyrd personal 15 000 kr 15 000 kr Väktare NØlle, valborgspubrundan

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 4 800 kr 4 800 kr Utökade alkoholtillstånd 7 st á 600 kr

6993 Intern representation 18 300 kr 18 300 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i gruppen. Av detta 

är 100 kr per ansvarig till för överlämning och 3000 kr är för 

Berzelii.

7610 Utbildning 1 800 kr 1 800 kr Klubbmästarrådet för 3 personer

Summa övriga kostnader         157 900 kr         140 900 kr 

Summa kostnader 752 900 kr       691 900 kr       

Resultat 75 100 kr    85 100 kr    



Handlingar SM 1 2019/2020 
SM 
2019-07-10 
Sid 71(13) 

VAL 
* Se valhandlingarna 

1 Val av DM 
Vilhelm Carlens (förordad) 

2 Val av Vice DM 
Tomas Kierkegaard (förordad) 

3 Val av ÖpHverpHeus 
Daniel Hallgren (förordad) 

Linnéa Lindqvist (ej förordad) 

4 Val av HvispHeus 
Daniel Hallgren (förordad) 

Linnéa Lindqvis (förordad) 

5 Val av KronpHeus 
Emma Kroon (förordad) 

6 Val av ordförande CIA 
vakant 

7 Val av PAS-King 
vakant 

8 Val av KAS-K 
vakant  

  



Handlingar SM 1 2019/2020 
SM 
2019-07-10 
Sid 72(13) 
 

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

VALHANDLINGAR TLC 

1 Sökets lysande 

1.1 Använda informationskanaler 
Facebook, posters i Draget, intresselista från Kemiska äventyr under mottagningen.  

1.2 Sökperiod 
26:e augusti- 15:e september 

1.3 Språk 
Svenska 

1.4 Presentation av posten/organet 
En kort förklaring av TLC gavs under sökformuläret, där det stod: ”TLC är kemisektionens 
mysorgan som fixar allt från ovvar, kladdkaksdagar och några av kemis mäktigaste fester. 
Självklart ska det också klämmas in massa roliga intern-event under läsåret. TLC är en suverän 
start på sektionslivet för nollan och ett mångsidigt organ som erbjuder skönt häng även för 
sektionsveteraner.” På affischerna stod även att det inte krävdes mer än att man är en skön 
person och har ett intresse för att vara med.  

2 Antal sökande 
37 stycken.  

3 Valförrättare vid intervjuer 
TLCO Emmy Albinsson och TLCnous Love Wiklund höll samtliga intervjuer. 

4 Sökta egenskaper 
Vi letade efter folk med engagemang, som fungerar bra i grupper och folk som ville ha ett 
roligt läsår.  

5 Motivering till urval 
Vi valde 12 ledamöter, där 10 stycken kommer från de som började 2019 samt 2 stycken från 
äldre årskurser. På grund av de många söken prioriterades folk med extra stort engagemang, 
de som sades fungera bra i olika sorters grupper samt ha ett mål med vad man ville göra i TLC.  
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VAL AV GRUPPCHEFER I KREXET 

1 Sökets lysande 

1.1 Använda informationskanaler 
Facebook, samt hemsidan. 

1.2 Sökperiod 
Manuschef: 20:e maj – 6:e juni 

Resterande chefer: 30:e augusti – 13:e september. Förlängdes sedan vidare till 20:e september. 

1.3 Språk 
Svenska och engelska. Söket för manuschef hölls bara på svenska. 

1.4 Presentation av posten/organet 
En förklaring av varje chefspost och dess ansvarsområden fanns i formuläret. Informationen 
om varje post och om chefspositionen i allmänhet gavs under intervjun. Det innefattade info 
om att man är ansvarig för gruppen, för att gruppspecifika mål uppnås. 

2 Antal sökande 
Deqourchef - 1 sök (2 personer sökte tillsammans) 

DoM-chef - 1 sök (2 personer sökte tillsammans) 

KXM-chef - 1 sök 

Maestro - 1 sök (2 personer sökte tillsammans) 

Manuschef - 4 sök 

Scenograf - 2 sök  

2.1 Valförrättare vid intervjuer 
Två av tre personer i direktionen (Direktör, Producent och Ekonomichef) närvarade under 
alla intervjuer för manuschef. Alla tre närvarade under intervjuer för resterande chefssök. 
Undantag uppstod när det inte var lämpligt på grund av kopplingen mellan någon i direktionen 
och personen som intervjuades, eller när någon inte kunde närvara, då var det istället två 
personer som höll i intervjun. I de fall då flera personer sökte tillsammans så blev de erbjudna 
att ha intervju tillsammans.  

3 Sökta egenskaper 
I varje kandidat så söktes det ifall personen uppnår följande: har erfarenhet/kompetens det 
specifika området, ansvarstagande, kan lägga ner tiden som krävs, kan hantera den stressen 
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som krävs, kan hantera relevanta deadlines, kan hantera eventuella konflikter i gruppen, kan 
leda en grupp. 

4 Motivering till urval 
Urvalet gjordes med avseende på en kombination av, vem som var mest lämpad (levererad 
produkt + kul för medlemmarna), hur bra man skulle jobba med andra chefer och vem som 
var mest taggad. Den personen som ansågs uppfylla kriterierna bäst valdes in. När två personer 
sökte tillsammans så tolkades det som ett sök och då spelade även deras samarbetsförmåga in. 
Två personer på samma chefspost ansågs som en fungerande strategi som har visat sig fungera 
innan.  

5 Förteckning över valda personer 
Jessica Andersson - Deqourchef 

Jesper Carlsson - Deqourchef 

Erik Lyrén - DoM-chef 

Laís Santos Montarroyos - DoM-chef 

Jakob Klefenberg - KXM-chef 

Hampus Eurén - Maestro 

Samuel Deuda Lundkvist – Maestro 

Simon Edin - Manuschef 

Simon har erfarenhet av scen efter att ha varit med som skådespelare i krexet X och har en bra 
inblick i hur karaktärer ska skrivas. Han är väldigt intresserad av att skriva manus och har 
erfarenhet av att skriva karaktärer och spänning. Genom att ha tydliga mål och deadlines samt 
viljan att få ut det bästa utav medlemmarna i manusgruppen är han ett perfekt val som 
manuschef. 

Klara Lindkvist - Scenograf 

Klara har tidigare varit med i kostymgruppen i både Nøllespexet och i Krexet. Hon har varit 
kostymchef i Krexet XI och Kaosa i mottagningen-19. Hennes glada humör, kreativitet och 
visioner gör henne till ett perfekt val som scenograf för Krexet XII. 
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SÖK TILL SOFT  

1 Sökets lysande 

1.1 Använda informationskanaler 
Söken lystes via hemsidan och anslagstavlan  

1.2 Sökperiod 
Söken perioden var mellan 16-23 september 

1.3 Språk 
Svenska och engelska. 

1.4 Presentation av posten/organet 
T.ex. ”En kort förklaring av KeMemes verksamhet gavs i sökformuläret, där det stod att vi 
anordnar internet-surf-kvällar för inspirationssökande, skapar-workshops där vi redigerar 
roliga bilder, samt anordnar Kemisektionens årliga ”Virala-vernissage”. Det stod att en 
individuell ledamot förväntas komma på ett lunchmöte varje vecka, hålla två 
workshops/surfkvällar per termin och vara tillgänglig under vernissage-dagen, samt att 
verksamhetsåret tar slut sista juni.” 

SOFT står för ”Sektionens Officiella Fixar Trio” och deras uppgift är enligt stadgarna: ”SOFT 
har till uppgift att sköta tillsynen av Kemisektionens sektionslokal Dragkåpet (Draget). I detta 
ingår ansvar för att köpa nya saker där behov finnes, att övervaka att städningen sköts, anordna 
städdagar samt i övrigt förhöja trivselstämningen i Draget.” 

2 Antal sökande 
Tre personer sökte.  

3 Valförrättare vid intervjuer 
Lokalansvarig ledde intervjuerna  

4 Sökta egenskaper 
Ett brinnande intresse för ett rent och fint draget.  

5 Motivering till urval 
Jag valde in de personer som jag uppfattade hade tydliga idéer för hur deras år i SOFT se ut 
och att de har tydliga idéer för hur de kan göra draget till en trevligare plats.  
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6 Förteckning över valda personer 
Klara Lindkvist 

Lovisa Cajselius 
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VALHANDLINGAR HU 19/20 

1 Sökets lysande 

1.1 Använda informationskanaler 
Hemsidan, anslagstavlor (i andra sökomgången) och Facebook. 

1.2 Sökperiod 
Sökperiod 1: 3:e –21:a juni. Sökperiod 2: 2:a-15:e september. 

1.3 Språk 
Svenska och engelska. 

1.4 Presentation av posten/organet 
I formuläret förklarades att HU producerar sektionens tidning, Kanalen, som skall ges ut minst 
2 gånger per termin. Det stod även att vi, ifall vi vill, kan göra mindre t.ex. blogg-poster mellan 
de större utgåvorna, samt att det fanns möjlighet till en bredd av uppgifter i organet, så som 
att skriva, intervjua folk, fota, utöva grafisk design eller recensera kultur. Verksamhetsåret 
definierades, och det gavs även möjlighet att mejla organansvarig för att ställa eventuella frågor 
om söket eller organet. 

2 Antal sökande 
Sökomgång 1: 1. Sökomgång 2: 6 

3 Valförrättare vid intervjuer 
Samtliga intervjuer förrättades av C-red Adrian Södergren. 1 skriftlig intervju utfördes under 
sommaren, då sökande var bortrest, och en intervju utfördes via telefon, då sökande fick 
förhinder till den bestämda intervjutiden. 

4 Sökta egenskaper 
Jag sökte de som var intresserade av tidnings-konceptet och taggade på att bidra med sina 
färdigheter, samt verkade trevliga och lätta att ha att göra med. Tidigare erfarenhet eller 
konkreta planer för verksamheten var inget krav men givetvis ett plus. Jag var tydlig med att 
HU inte behöver ta mycket tid, men att jag skulle förvänta mig i genomsnitt minst 1 timme 
per vecka, plus lite mer kring tiden för släpp av de stora utgåvorna. 

5 Motivering till urval 
Samtliga sökande verkade entusiastiskt inställda till att jobba med Kanalen och flera av dem 
hade roliga idéer för vad vi kan använda mediet till. Alla ansåg sig ha den tiden jag skulle begära 
av dem, samt verkade i mina ögon som schyssta människor. Därför valde jag alla som sökte. 
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6 Förteckning över valda personer 
Cornelia Thane 

Linnéa Lindquist 

Jonna Hidell 

Anton Jonason 

Chanakarn Chucheepchuenkamol (Fon) 

Karolina Gustavsson 

Thayanithi Ayyachi 
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VALHANDLINGAR PAPARAZZI 

1 Sökets lysande 

1.1 Använda informationskanaler 
Facebook, instagram, affischer i Draget 

1.2 Sökperiod 
19/5-9/6 

1.3 Språk 
Svenska 

1.4 Presentation av posten/organet 
I inlägg som las ut på facebook i olika klassgrupper stod att ” Paparazzi är det organ som fotar 
event och sittningar, filmar en julkalender, anordnar filmfestivalen som går av stapeln på 
vårterminen och massa annat kul.”. Organet arbetar även under mottagningen samt kan hitta 
på nya, egna projekt under skolåret. 

Utöver dessa facebookinlägg gjordes även inlägg på paparazzis instagramkonto, med en kort 
text samt länk till ansökningsformuläret i instagramkontots beskrivning. Affischer sattes upp i 
Draget (på nedervåningen, anslagstavlan vid huvudentrén samt på whiteboarden i mysrummet) 
under tentaperiod 4. Affischerna hade en länk samt QR-kod till sökformuläret. 

2 Antal sökande 
5 

3 Valförrättare vid intervjuer 
Papa höll samtliga intervjuer 

4 Sökta egenskaper 
Nyfikenhet, intresse, vilja att engagera sig och lära sig mer, god sammarbetsvilja, lätt att arbeta 
med och även gärna en kreativ sida. Erfarenhet inom, foto, film eller något relaterat till detta 
var ett plus men inget måste. 
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5 Motivering till urval 
Paparazzi har inga restriktioner gällande antal ledamöter. Inga krav ställdes heller på tidigare 
erfarenheter. Efter samtliga intervjuer uppdagades dock kunskaper och tankesätt hos 
ledamöter, som skulle kunna vara till fördel. De som valdes in var sådana som visade intresse 
för organets arbetsuppgifter, samt de som upplevdes kunna trivas ihop som en grupp och 
kunna lära av varandra. Några som valdes in hade även tidigare kännedom kring 
foto/film/kreativt tänk, vilket kan gynna organet i dess arbetsuppgifter. 

6 Förteckning över valda personer 
 

Ted Hjelm 

Stella Axelsson 

Avital Cherednik 

Simon Edin 
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KONFIRMATION AV KÄKA- 
LEDAMÖTEN SM1 19/20 

1 Konfirmation av KÄKA-ledamöten 
Ledamotssök lystes den 28:e augusti och stängde den 15:e september. Söket lystes via 
affischer uppsatta i Draget, cykelrummen vid labbsalarna i K, utanför K51 och K53 
samt i lunchrummet i Fysikhuset vid Alba Nova samt via inlägg på KÄKA:s och 
Kemisektionens Facebooksidor. Affischer och sök var på svenska och engelska. 
KÄKA beskrevs för de sökande som ett matlagningsorgan där ledarmöter anordnar 
events för matlagning, delar med sig av och lär sig olika matlagningstekniker och 
recept samt har internevent med bl.a. knytis och picknick. 

Då beslut om val togs hade 11 sök inkommit. KÄKA:s organansvariga Master Chef 
Victor Fredlund och Sous Chef Matilda Fornstad höll intervjuer och sökte kandidater 
som kunde skapa en heterogen, välfungerande grupp med ett intresse för mat, en 
vilja att prova nya saker och en positiv inställning och attityd som överrensstämmer 
med KÄKA:s vision. Det var önskvärt att ha en diversifierad grupp bestående av 
olika personligheter samt kulturella och kulinariska bakgrunder som kunde 
komplettera varandra och vi fann att de sökande uppfyllde dessa kriterier. 

De sökande hade olika ursprung och intressen men ville alla vara en del av gruppen 
och ha roligt tillsammans med andra. De hade en varierande kunskapsnivå och var 
ivriga att få lära sig mer om matlagning från andra och hade flera spännande förslag 
på vad KÄKA skulle kunna genomföra för event i framtiden. Samtliga uppvisade de 
egenskaper som KÄKA:s organansvariga sökte och vi tror att alla ledarmöter kan 
bidra med unika egenskaper och insikter till gruppen. 

1.1 Ledarmöter i KÄKA 
Alex Lundqvist Hemström 

Daniella Hanna 

Eddie Linander 

Elin Lindbom 

Henrik Wallin 

Lovisa Cajselius 

Lovisa Solman 

Martina Cauteruccio 

Panos Kalogeropoulos 

Sara Thunholm 

Sofia Wedin

 
Stockholm, 2019-09-21 

 
__________________________ 
Victor R. Fredlund.  
Post 2019/2020 
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VALHANDLINGAR KEQ 19/20 

1 Sökets lysande 

1.1 Använda informationskanaler 
Hemsidan, anslagstavlor (i andra sökomgången) och Facebook. 

1.2 Sökperiod 
Sökperiod 1: 3:e –21:a juni. Sökperiod 2: 3:e-20:e september. 

1.3 Språk 
Svenska och engelska. 

1.4 Presentation av posten/organet 
I formuläret förklarades att KEq skall främja jämlikhet och inkludering i sektionen, samt att hur 
detta skulle ske var mycket fritt och upp till medlemmarna, eftersom organet är nytt. Exempel 
på möjliga aktiviteter föreslogs dock. Det konstaterades att alla sökande skulle accepteras utan 
urval samt att intresserade kunde mejla organansvarig om de hade frågor. Framtida 
sökperioder samt verksamhetsår presenterades även. 

2 Antal sökande 
Sökomgång 1: 5.  

Sökomgång 2: 2. 

3 Valförrättare vid intervjuer 
Inga intervjuer hölls. 

4 Sökta egenskaper 
Eftersom KEq tillämpar öppen rekrytering var det inga speciella egenskaper som söktes. 

5 Motivering till urval 
Eftersom KEq tillämpar öppen rekrytering gjordes inget urval. Dock valde en ledamot att efter 
valet avsäga sig sin plats p.g.a. tidsbrist, och eventuellt vara med som maskot istället. 
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6 Förteckning över valda personer 
Rebecka Lund   Elizaveta Kim 

Amina Bensabra  Athea Thomas 

Cornelia Thane  Laia Villar 


