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Bakgrund 
Som bakgrund till Kemisektionens vision* ligger organisationens mission utifrån dess stadgar 

samt de värden som är viktiga för sektionen. 

Kemisektionens mission 
I Kemisektionens stadgar § 1.3 Ändamål står det 

Sektionens ändamål är att främja studier och studentliv för studerande vid bioteknik-, 

kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen samt programmet för teknisk kemi vid KTH. 

Värdegrund 
Visualisera visionen på ett enkelt sätt, sätta prägel på all verksamhet inom sektionen.  

Gemenskap - På Kemisektionen välkomnas alla som jämlikar. Sektionslivet grundas i 

respekt, god kamratanda, och vänskap. Alla studenter känner sig trygga och säkra i sin 

studiemiljö och för sin framtid i arbetslivet.  

Utveckling - Kemisektionen erbjuder fantastiska möjligheter för utveckling på flera plan. 

Under sin studietid ska studenterna få företagskontakter och en trygg framtidsro. 

Glädje - All verksamhet på Kemisektionen ska framförallt genomsyras av glädje och ge 

värdefulla livserfarenheter. 

Mål 
Målet med Vision är att skapa generella riktlinjer för hur Kemisektionen ska arbeta och 

utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. 

Syfte 
Syftet med Vision är att måla upp en bild av hur verksamheten för Kemisektionens styrelse 

och organisationen bör utformas. Dokumentet är tänkt att användas som vägledning i 

framtagandet av styrelsens verksamhetsplan och tänkt att genomsyra organens verksamhet. 
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Vision Kemisektionen 
Visionen är uppbyggd som ett hus med en övergripande vision som ett tak. Visionen delas 

sedan upp i tre olika arbetsområden som symboliseras av pelare. Visionsarbetet vilar på ett 

fundament som står för grundtanken med verksamheten. 

Den övergripande visionen lyder: Kemisektionen ska främja studier och studentliv. 

 

 

Fundament 
Kemisektionen är en plats där alla känner samhörighet och glädje, där studenterna 

tillsammans har roligt och hjälps åt under studietiden. Studenterna utgör grunden för 

Kemisektionens själ och hjärta. 

Engagemang 
Alla studenter har möjlighet att delta i roliga och givande sektionsaktiviteter. 

På Kemisektionen finns ett brett utbud av sektionsengagemang och arbetet sker efter egen 

förmåga. Sektionen uppmuntrar en sund balans mellan studier och engagemang och arbetet 

känns givande och uppskattat. Sektionslivet är i ständig utveckling samtidigt som traditioner 

bevaras. 
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Påverkan 
Varje student ska ha chansen att påverka sina studier och sin studiesociala miljö. 

Kemisektionen ska arbeta för att upprätthålla en god kvalité på utbildningen hos kemi- och 

bio-skolan och att studenterna har en högkvalitativ studiemiljö i både fysisk och psykosocial 

bemärkelse. Studenterna vid kemi- och bioskolan ska känna en trygghet i deras situation som 

studenter, där varje individ har möjlighet att påverka sin utbildning. 

Framtid 
Studerande på kemi- och bio-programmen har goda möjligheter att hitta och få kontakt med företag inom sitt 

specifika intresseområde. 

Kemisektionen strävar efter att vara en attraktiv källa till arbetskraft för industrin och 

akademin. Utbytet går åt båda håll – studenter på Kemisektionen har insikt i företag och vice 

versa. Företag ska känna sig välkomna på Kemisektionen. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

$$ 14/15 

Sammansättning 
Aneri Patel, Ordförande 

Daniel Ruotsalainen, Sekreterare 

Alexandra Holmgren, Lokalvärdinna 

Frederik Mathiason, Kommunikationsansvarig 

Anna Wessén, Ambassadör 

Alma Andersson, Nr1 

Året i korthet 

Sommar 
Sommaren började redan på våren 2014 med planeringsmöten över hur styrelsen skulle 

arbeta under året. Vi delade också upp vilka ansvarsområden respektive ledamot skulle få 

varpå vi såg till att få en varsin överlämning inför det stundande året. Vidare fortsatte 

sommaren med att vi träffades en helg och skrev verksamhetsplan samt hade teambuilding. 

Styrelsen representerade även under sektionens underbara mottagning och höll i 

sektionshistorian och närvarade vid skogsvandringen och organlunchen. Här låg krutet på 

att, utöver att visa upp sig, marknadsföra att man kan söka Nr1 för nØllan. Detta gick bra 

och styrelsen fick såsmåningom ett nytt tillskott, nämligen Alma Andersson.  

Höst 
Under hösten drog det kontinuerliga arbetet igång för $$14/15. För att varje vecka kunna 

stämma av arbetets gång hölls regelbundna möten varje tisdag lunch i mötesrummet där 

aktuella punkter och problem togs upp och diskuterades. Därtill anordnade styrelsen diverse 

tillställningar såsom storstädning av Draget, OAR-möten samt lite mer speciella evenemang 

som till exempel en mycket lyckad kväll med Dolph Lundgren. Styrelsen deltog därtill även i 

många representationstillfällen där middagar med respektive styrelse från MiT, Elektro och 

Bergs hölls. Även i andra sektioners övriga större tillställningar, såsom nØllegasquer och 

Bergslusse, var Styrelsen inbjudna och på plats för att insupa inspiration och kontakt med 

sina medteknologer på KTH. 

Utmed höstens gång arbetade $$14/15 med att beta av punkter i den under sommaren 

skrivna verksamhetsplanen. Ett kommunikations-PM för sektionen arbetades fram för att 

underlätta och assistera det enorma informationsflöde som förekommer i en sådan här 

verksamhet. Diverse pubar och andra evenemang i varierande grad anordnades av Styrelsen. 

När Dolph kom på besök blev Draget fullpackat och det hela hade inte gått så felfritt som 

det gick, utan KKs hjälp. Sektionen firade även sin 104-årsdag och styrelsen anordnade en 

pub med många tårtor.  

Mycket arbete för att utveckla och omforma OAR-möten lades också ner, då konceptet var 

något föråldrat och inte längre så givande som OAR skulle kunna vara. Styrelsen ansåg 
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enhetligt att återkoppling och utvärdering helt saknades och lite olika varianter av 

mötesstruktur beprövades.  

Utöver den utvärtes verksamhet som styrelsen bedrev så umgicks även gruppen utöver 

möten i diverse middags- och myskvällar där syfte och mål helt bestämdes av situationen, 

men med en klar baktanke att stärka gruppen och dess medlemmar invärtes för att på så vis 

bibehålla en stark och stabil styrelse.  

Vår 
Styrelsen inledde det nya året med halvårsuppföljningar tillsammans med samtliga organ på 

sektionen för att få en bättre inblick i hur deras verksamhet fortlöpte samt diskutera hur 

samarbetet mellan styrelsen och organen skulle utformas, för att få ett så givande utbyte som 

möjligt. Mycket intressanta punkter togs upp under dessa möten och bidrog framförallt till 

en bättre förståelse för vilka förväntningar som de båda parterna hade på varandra. 

Parallellt med halvårsuppföljningarna så gick, likt traditionen bjuder, även den årliga INFO-

konferensen med efterföljande kryssning av stapeln. INFO är en konferens för alla under det 

föregående året aktiva funktionärer, där allting från studierelaterade frågor till JML 

diskuteras. INFO är möjligtvis ett av de viktigaste evenemangen som sker under året på 

sektionen, då detta är ett av de få tillfällen där personer från alla sektionens hörn och vrår, 

med olika befattningar och ansvarsområden ges tillfälle att fundera över frågor angående 

sektionens verksamhet. Många intressanta åsikter samt förslag på förbättringar kom fram 

under konferensen, vilka styrelsen sedan försökte att implementera i vårt arbete. Kryssningen 

som alla deltagarna i konferensen fick chansen att följa med på blev ett perfekt avslut på 

dagen, med mycket glädje och skratt. Slutligen kan nämnas att inget av detta hade varit 

möjligt att genomföra utan kansliet för CHE/BIO-skolan, som ytterst generöst valde att 

sponsra hela evenemanget även detta år. 

Ett av de ämnen som togs upp under INFO var att många av de ansvariga kände att de 

skulle vilja ta del av någon form av ledarskapsutbildning, vilket sedan diskuterades på 

kommande OAR där deltagarna var av samma åsikt som vid INFO. Styrelsen tog fasta på 

denna önskan och en OAR-konferens tillsammans med MiT började sakta men säkert 

planeras, där målet var att hålla en heldag för alla organansvariga på bådadera sektionerna i 

syfte att ge utbildning i såväl ledarskap som kommunikation och känsla för gruppdynamik 

inom sina respektive organ. Dessutom skapades en chans att hämta inspiration och knyta 

kontakter med medlemmar från andra sektioner. 

Styrelsen anordnade inte enbart konferenser under våren utan såväl middagar med MiT, 

Bergs och Elektro skedde under denna period, alla mycket trevliga men framförallt ett 

givande spelrum för utbyte av tankar kring hur man driver en sektion på bästa sätt. Trots att 

vi alla är olika sektioner, står de flesta inför likartade problem. Att få se hur andra väljer att 

lösa dessa svårigheter och dilemman gör att man får ett mycket bredare perspektiv på den 

egna verksamheten samt möjlighet att hitta nya angreppsvinklar till gamla problem. 

Utöver de interna middagarna så deltog även styrelsen vid festligheter såsom Berzelli, vilket 

TLC och KK som vanligt förrättade med bravur. MiT och Elektrosektionen anordnade likt 

varje vår den imponerande vårbalen, vilken styrelsen blev inbjudna till och närvarade på.  
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Året har nått sitt slut och trots att det blev ett år med många utmaningar är lärdomarna och 

de fina minnenena, det som skiner mest. Vi vill också passa på att tacka sektionen och önska 

$$ 15/16 lycka till med det oförglömliga året de har framför sig! 

THS Kemisektionens Styrelse året 2014/2015: 

Aneri Patel  

Daniel Ruotsalainen  

Alexandra Holmgren  

Frederik Mathiason  

Anna Wessén  

Alma Andersson 

 



Verksamhetsberättelse för Kemis 
Klubbmästeri verksamhetsåret 
2014/2015
Sammansättning:

Mästare 
Jonathan Ström Klubbmästare
Maria Qvarnström Pubmästare
Lukas Jackalin Sexmästarinna

Övriga medlemmar i mästeriet är ledamöter.

HT 2014 
Tobias Frick
Linnea Österberg
Johanna Swedenlöf
Björn Alander
Emelie Parflo
Oscar Haglund
Jacob Kjellman
Carl Davidsson

HT/VT 2014/2015 
Emelie Sandström
Wilhelm Sundewall
Viktor Kjellvertz
Louise Seregard
Dennis Chmielewski
Promila Battacharya
Charlotte Karlsson

VT2015 
Anders Norrman
Josefin Kask
Ulrika von Otter
Casper Rockström
Christina Norén
Lovisa Falk
Andre Borrfors
Cecilia Waldna



Året i korthet
Efter mästarvalet under sektionsmöte tre samlades de nya mästarna för att planera det kommande 
året samt en teambuilding-helg för sittande ledamöter samt äldre medlemmar. Tillsammans med 
sittande mästare hölls intervjuer samt val av nya ledamotskandidater inför sektionsmöte fyra. 

Under sommarlovet anordnades teambuilding-helgen för vederbördande. Helgen ägnades åt att 
diskutera nya spelregler samt policier som ska gälla under det kommande verksamhetsåret. Utöver 
detta anordnades aktiviter med syftet att stärka gemenskapen mellan de nya samt existerande 
medlemmarna av mästeriet. Då klubbmästaren var utomlands under majoriteten av sommaren, 
planerades mottagningsperioden för mästeriet framförallt via digitala kommunikationsvägar. 

Mottagningsperioden var en ovanligt aktiv period för mästeriet som anordnade samtliga fester för 
nollan. Utöver festverksamheten arbetade mästeriet aktivt med att marknadsföra verksamheten till 
nollan och annonserade ut praktikantmöjligheter till dem. Veckan efter mottagningsperioden 
anordnades Nollepubrundan.

Hösten har varit en aktiv period för mästeriet. Fredagspubarna har påbörjats i vanlig ordning och 
praktikanterna placerades jämt ut bland barlagen. Samtidigt arbetade mästarna med att skapa en 
grupp för Takkfesten beståendes av nollan, under denna fest anordnades även 
Sverigemästerskapen i Caps i Dragskåpet. Under hösten hölls även den årliga nollegasquen och i 
vanlig ordning anlitades Mediasektionens mottagningsorganisation för att sköta serveringen, i 
utbyte mot att mästeriet arbetar på Mediasektionens motsvarighet. Som en del av de åtaganden 
mästeriet har tagit på sig hölls Klubbmästarådets ÄPS. Den årliga Julfesten anordnades kort 
därefter. Som vanligt anordnades även tentapub ett och två efter den första respektive andra 
tentamenperioden. Slutligen intervjuades samt hölls det val för nya ledamotskandidater inför 
sektionsmöte två. 

Planeringen inför Berzelli inledde vårterminen. Under vinterlovet hade mästarna och TLCs 
ansvariga träffats för att diskutera ett upplägg samt finna slutgiltiga lokaler för evenemanget. 
Arbetsgrupper skapades för att sköta detaljplaneringen samt utförande av eventet. Tentapub tre 
tillsammans med Valborgspubrundan anordnades också av mästeriet. Fredagspubarna fortgick 
samtidigt under vårterminen. Efter SM tre, då de nya mästarna valts, inledes en upplärningsperiod 
av dem. Tentapub fyra ställdes in.

Motgångar
Mästeriet inledde året höga ambitioner. Tyvärr kunde inte alla dessa införlivas, dels på grund av 
bristande planering under sommarlovet. Detta visades under mottagningsperioden då fanns vissa 
svårigheter att finna personal till alla evenemang. 

Med ny lokal samt säkerhetsansvarig på KTH så uppstod en del bekymmer med tillstånd för 
eftersläpp under Nollegasquen. Tyvärr, kunde inte dessa problem lösas, vilket resulterade i det 
extra eftersläppet fick skjutas fram. Mästarna tog steg för att förhindra att denna situation uppstår 
igen genom att informera de nya ansvariga. 

Ibland kunde otydliga ansvars- och befogenhetstruktur försvåra kommunikationen internt med 
mästeriet och övriga framförallt styrelsen. Detta avhjälps genom att i ett tidigt skede diskuterar mål 
och ansvarsområde för mästeriet mellan mästarna själva och styrelsen.

I övrigt fortgick året relativt väl, dock vore det önskvärt med fler gäster på fredagspubar. Det är vår 
förhoppning att bättre och mer riktad marknadsföring nästa år kommer lösa detta bekymmer. En 
anmärkningsvärd händelse under året var att Klubbmästaren entledigade sig själv strax innan 
Berzelli.



Framgångar
Årets största framgång att mästeriet bytte alkoholleverantör från Spendrups till Carlsberg och 
Renbjer & Magnusson med tillhörande gynnsamma avtal. Detta medförde att sektionen fick in ett 
helt nytt sortiment med bättre prismarginaler än tidigare samt 

Under året fick mästeriet bättre kontakt med övriga mästerier aktiva i studentstockholm, nollan 
under mottagningen och sektionen i allmänhet. Detta medförde att vi utökade vårt 
praktikantprogram för nollan samt samordnade evenemang och pubar med sektionen och övriga 
mästerier i allmänhet. 

Mästeriet tog på sig mer ansvar under mottagningsperioden än tidigare. Detta var en bra 
utveckling i stort och profilerade mästeriet som ett tydligt festorgan på sektionen, både för nollan 
och övriga sektionsmedlemmar.

Förutom problemet med tillstånd från KTH så var även Nollegasquen en framgång. Fler gäster 
kunde komma än tidigare år samt började eftersläppet tidigare då Gamla Matsalen användes 
istället för Nya Matsalen.



Verksamhetsberättelse för TLC 2014/2015 
 

 

Sammansättning: 

TLCO   Lisa Bremer 

TLCNous   Adrian Celsi  

Ledamot   Julia Tengelin 

Ledamot   Vivien Hjelm  

Ledamot   Clara Persson   

Ledamot   Matilda Carlqvist 

Ledamot   Leonard Sjöström  

Ledamot   Kid Karjalainen  

Ledamot   Caroline Liljebjörn 

Ledamot    Wissam Lemmouh 

Året i korthet  

Vi valde i år att rekrytera åtta ledamöter till TLC, vilka konfirmerades på SM1. För att 

motivera ledamöterna höll vi intervjuder där vi främst tog reda på varför de sökte och hur de 

ville abeta med TLC.  Vår löpande verksamhet var, som tidigare år, främst att anordna ÄPSar, 

sälja märken, ovvar och sektionsprylar, samt anordnan sittningen Oldies but Goldies och 

Berzelii tillsammans med KK på våren. Overallerna beställdes från Jobtop och blev tyvärr lite 

försenade på grund av organisatoriska anledningar, men efter leverans gick allt bra med 

dessa och de verkar ha hållit en väldigt bra kvalité i och med att inga klagomål har 

registrerats.   Första ÄPSen hade många anmälda och gick jättebra. Oldies but Goldies 

registrerade fler antal sittande än tidigare år och vi i TLC fick mycket positiva kommentarer 

om både sittningen och eftersläppet. ÄPS 2 (GPS) blev tyvärr inställd på grund av för få 

anmälda. Detta berodde antagligen på att denna sittning (och tentapub 2) i år låg innan 

många tentor. Förutom de löpande uppgifterna så ordnade vi bland annat en syjunta och 

delade ut kärleksmums (kärleksmumsdagen) i Draget. Framför allt så hittade vi på saker 

tillsammans i organet! Nya märken har ritats och kommer snart att vara tillgängliga genom 

TLC 15/16. ÄPS 3 gick bra och Berzelii och samarbetet med KK gick mycket bra, vilket själva 

festerna också gjorde. 

Vi vill rikta ett stort tack till världens bästa ledamöter för ett mycket bra och mysigt år, samt 

ett stort tack till mästarna och ledamöterna i KK för ett underbart och roligt samarbete med 

Berzelii. Vi vill också tacka alla som kommit på våra fester och stöttat vår verksamhet. 

Slutligen vill vi tacka Björn Alander för all hjälp under verksamhetsåret.  

Det är med glädje vi nu lämnar över organet till Leonard och Caroline, och vi är övertygade 

att de kommer att föra organet framåt med strålande resultat.   

Vi tackar för oss  



Verksamhetsberättelse för TLC 2014/2015 
 

Lisa Bremer och Adrian Celsi  

TLCO och TLCNous 2014/2015. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PAPARAZZI 

14/15 
Paparazzis uppgift på sektionen är att stå till förfogande för organen med bilder samt 

fotografiskt dokumentera sektionens liv och leverne till fest och vardags.  

Sammansättning 
Astrid Helmfrid  PapA, Organansvarig 

Maximilian Karlander  Ledamot 

Lucas Bremer   Ledamot 

Lovisa Pettersson  Ledamot 

Jonna Holmqvist  Ledamot 

Joanna Messmer  Ledamot 

Sofia Bergström  Ledamot 

Karin Andersson  Ledamot              

Alexandra Holmgren  Ledamot 

Året i korthet samt förändringar 
På SM4 2014 gjordes hela den dåvarande strukturen för Paparazzi om, från att vara ett organ 

som bara bestod av två ledamöter blev det ett organ med en organansvarig och ett fritt antal 

ledamöter. Under sommaren drog söken igång och lagom till mottagningen var det första 

”nya Paparazzi” valt och kunde jobba. Ett kort tag i början var även Jens Aronsson maskot i 

paparazzi. Hela mottagningen dokumenterades och Paparazzi var noga med att introducera 

sig för de nyantagna så de visste att de blev fotade, och av vilka, och kunde ta kontakt om de 

hade synpunkter på det.  

Paparazzi valde gula labbrockar som sitt organplagg, samt ett presskort för tillställningar då 

labbrock inte passar sig. Som främsta distributionsforum för bilder användes en 

facebooksida, då den uppfyllde de krav Paparazzi hade. Några krav var att det skulle vara lätt 

att sköta om, lätt för andra att hitta, billigt och bara Paparazzis. Dessutom vill många kunna 

tagga folk i bilder som läggs upp, så facebook passade bra. Paparazzi skapade även ett 

instagramkonto för att kunna lägga upp bilder även där.  

Under året så fotades det under fester och andra event. Organ fick säga till om det var något 

specifikt som de ville skulle dokumenteras, annars så försökte Paparazzi dokumentera så 

mycket som möjligt i mån av tid och intresse. Paparazzi har även spelat in filmer som visats 

på större event, som både har varit av sektionsnyttig karaktär men också för skojs skull. En 

del tävlingar, CV-fotningar samt att en filmfestival (som planeras vara återkommande) 

ordnades. Paparazzi gjorde även en julkalender med gamla videoklipp från sektionen som 

visade sig vara väldigt uppskattad.  

I allmänhet var visionen för Paparazzi att sektionen skulle få event dokumenterade samt att 

skapa ett trevligt organ med inte allt för stora krav på sina medlemmar. Som bonus visade 

det sig även att man blev väldigt cool i labbrock.   
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Framgångar och motgångar 
Det mesta har varit framgångar, många saker har uppskattats mer än vad som förväntades 

samt att det ´har varit ett otroligt roligt år. Dock, då man kan se det som ett helt nytt organ, 

så har mycket tid gått åt att strukturera upp och definiera vad Paparazzi är och hur saker ska 

gå till. Så alla idéer fanns det inte tid för, även om många genomfördes. Det var även tänkt 

att en årsbok med bilder skulle tryckas upp i slutet av läsåret och placeras i Draget, men då 

sektionen hade det svårt med ekonomin fick det skjutas till framtiden.   

 

 

Tack för ett fantastiskt läsår och tack KK för ett nära samarbete under filmpuben men också 

för alla gånger som ni tagit hand om kamerorna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollentuna, Norrängsvägen 4a, Stockholm den 1 oktober 2015 

 

 

______________________________    

Astrid Helmfrid 

PapaA 14/15 



Verksamhetsberättelse Studiemiljönämnden 14/15 
 
SN bestod totalt av 10 personer 
SNOK         Nektaria Lalangas 
PAS-Bio        Max Karlsson 
PAS-K         Amanda Kessler 
PAS-King        Leonard Sjöström 
Skolledningsrepresentant-kemi     Erik Bergendal  

Jacob Kjellman 
Elisabeth Nilsson 

Skolledningsrepresentant-bio    Sandra Månsson 
        Linnea Österberg 
SkyddO/JämO      Adam Eriksson 
 
 
Det mål som genomsyrade arbetet under hela året var att göra SN mer synligt för 
sektionen. Vi ville att studenter skulle få en inblick i vårt arbete för att de ska bli 
mer involverade och på så sätt förbättra studiebevakningen på kemisektionen. 
 
Det första steget var att vi introducerade oss för n0llan under mottagningen. 
Därefter bestämde SN att vi ville nå ut till sektionen genom att anordna fyra 
fikatillfällen, ett per period, för utbildningsrelevanta diskussioner. 
 
Under det första fikatillfället introducerade sig SN för sektionen och bjöd in 
Susanna Wold, grundutbildningsanvarig för Kemi, som pratade om varför skolan 
behöver att vi studenter utvärderar vår utbildning. Andra tillfället som 
anordnades hade SYV-tema och enkäter delades ut där studenter fick besvara 
olika frågor.  Syftet var att ta reda på vad som fungerade bra och mindre bra med 
studievägledarna och hur kontakten mellan SYV och studenten kunde förbättras. 
SN gjorde en sammanställning och hade möte med kanslichefen, båda SYV för att 
diskutera det vi kom fram till. Det tredje fikatillfället hade tema Master då 
deadline för mastervalet började närma sig. Det fanns möjlighet att diskutera de 
olika mastrarna med äldre studenter som var på plats. Någon månad senare 
under det fjärde och sista fikatillfället försökte vi knyta ihop säcken och 
utvärdera vad studenterna tyckte om läsåret som helhet. 
 
Förutom att dessa fyra möten var tillfällen att diskutera kurser med oss fanns 
det även möjlighet att fylla i kursutvärderingar. PAS sammanställde dessa efter 
varje fika och förde vidare studenternas åsikter till de ansvariga på bio- och 
kemiskolan. PAS hade även kontinuerlig kontakt med årskursrepresentanterna 
för att få en inblick i hur kurserna går.  
 
Vidare har SN bland annat arbetat med att förbättra masterbevakningen, gått på 
olika råd i skolan och sist men inte minst har vi i organet haft kul tillsammans. 
 
Slutligen vill jag tacka alla ledamöter för allt ert hårda och fantastiska arbete 
under detta läsår. Det har varit väldigt roligt att samarbeta med er! Dessutom vill 
jag tacka styrelsens kontaktperson Alma Andersson som har fungerat som en 
utmärkt kontakt mellan styrelsen och studiemiljönämnden. 



CHUST Kommittén 2014/2015  

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse för CHUST 2014/2015 

Verksamhetsåret 

Kommittén bestående av Leonard Hartmanis, Linnea Hjelm, Johannes Yayo och 

Rebecca Östman tillsattes i september 2014 med överlämning i oktober. Året började 

med att lägga upp en verksamhetsplan för det kommande arbetet och insamlandet av 

reseberättelser från kvarstående av resande på CHUST 2014. Därefter togs den första 

kontakten med partner universiteten samt försök till nya kontakter. I december 

annonserades de första platserna ut och i januari öppnades alla platser för sökande till 

CHUST 2015. I februari hade alla ansökningar behandlats och utvalda studenter satts 

i kontakt med respektive ansvarig professor på partner universiteten. Från denna 

punkt agerade CHUST kommittén som rådgivare för visum processen och stipendium 

utdelningar till och med att alla studenter åkt iväg. Vid hemkomst och terminsstart i 

september 2015 påbörjades arbetet med att insamla reseberättelser och tillsätta en ny 

kommitté för CHUST 2015/2016. Valet av ledamöter öppnades i början av september 

och en ny kommitté hade tillsatts i slutet av månaden.  

Event och studentnärvaro under verksamhetsåret 2014/2015 

Under verksamhets året deltog CHUST på KAKA för att öka närvaron bland 

studenterna och ett antal inspring gjordes i årskurserna 3-5 i och med att ansökan till 

praktikplatserna öppnades. CHUST kommittén har även varit aktiva med att skriva i 

månadsmailet och på CHUSTs Facebook sida om var i processen arbetet legat i för att 

nå ut till flera studenter på sektionen. Vid ansökningar till CHUST 2015 och 

kommittén 2015/2016 har maillistor från LADOK används för att nå ut till berörda 

studenter. CHUST hemsidan har aktivt används för att lägga upp ny information om 

utbytena.  

Under våren anordnades även två möten med alla utresande studenter för att lyfta 

frågor om visum processen och utbytet.  



CHUST Kommittén 2014/2015  

Verksamhetsberättelse 

Förändringar under verksamhetsåret 2014/2015 

Under året 2014/2015 gjordes ett antal förändringar i verksamheten berörande 

kommitténs arbete. Detta grundades på att kommittén och KTH upplevde att det 

tidigare bestämda arbetssättet inte längre var tillförlitligt. Problem med t.ex. 

stipendium utdelningar och  diverse certifikat var några områden som berördes. För 

att tackla detta problem skevs styrelsedokumentet för CHUST om (se bilaga 1), i 

samrådan med ansvarig professor Lars J Pettersson för CHUST samt 

grundutbildningsansvariga på Kemi- och Bioskolan; Susanna Wold och Andres 

Veijde. Detta gav upphov till ett mer strukturerat styrelse dokument samt ett antal 

bilagor som underlättar hanteringen för ansökningar som går via Kemi- respektive 

Bioskolan och standardiserade processen även för utresande och kommande CHUST 

kommittéer.  

Kommittén 2014/2015 satsade även på att öka antalet bioplatser till CHUST utbytet 

till sommaren 2015. Efter första konfirmationen om medverkan i CHUST 2015 av 

partner universiteten utökades detta mål till att även inkludera några nya platser inom 

kemi, då ett antal tidigare platser drog sig ur pga. brist på resurcher. Detta resulterade 

i att CHUST 2015 hade totalt 28 platser varav 12 bio och 16 kemi. Utav dessa var 

fyra nya bioplatser och två nya kemiplatser. Av dessa platser tillsattes inte de två nya 

kemiplatserna och två av bio platserna, en gammal och en ny, år 2015. Denna utkomst 

grundade sig både på avsaknad av sökande samt icke kvalificerande sökande enligt 

styrdokumentens stadgar.  

 

Vi i kommittén 2014/2015 tackar för ett härligt verksamhetsår och hoppas att alla 

som åkt på CHUST 2015 har varit nöjda med sitt utbyte. Vi önskar även den nya 

kommittén lycka till och hoppas på att flera tar chansen att åka iväg på CHUST 2016! 

CHUST kommittén 2014/2015 

Lenoard Hartmanis, Linnea Hjelm, Johannes Yayo och Rebecca Östman 



Verksamhetsberättelse IN 14/15 

MEDLEMMAR 

Carl Östling (INO) 

Jonas Ricknell (VIN) 

Billy Hoogendoorn 

Madeleine Eriksson 

Oskar Gustafsson 

Stefan Berg 

Jonas Cham 

Erik Samuelsson 

Jesper Borin 

Jakob Flygar 

Året med IN 

Under året har vi förutom måndagslöpningar och onsdagsträningarna, där vi märkte att rullstolsbasket är 

en hit, även gjort mycket mer. IN-utmanar återupplivades där det lagades pannkakor i superfart, korvar 

slukades nästan otuggade och lektes chockerande, högspännande charader. Vi arrangerade även special-

event där vi bland annat spelade paintball mot elektro och klättrade. Det infördes även ett nytt koncept 

som vi kallat in-presenterar där personer som har djupa kunskaper inom en viss träningsform håller i en 

onsdagsträning. Ett sådant pass var t.ex. yoga. IN hade även en helg tillsammans ute på Oskars landställe 

där vi skrev överlämningar, diskuterade vad vi gjort bra eller mindre under året och lite om hur vi skulle 

önska att INs framtid skall se ut. IN höll även i ett antal pubar där det har tittat på sport och spelats e-

sport. e-sportspuben var väldigt välbesökt och hade även en stor andel med utbytesstudenter. Året 

avslutades med att vi höll i en tentakubb i ugglan som ersättning till tentapuben. 

Vi vill skicka iväg ett extra tack till alla som kom på våra event samt de organen som ställt upp på våra 

utmaningar! 

 

Carl Östling och Jonas Ricknell 

INO och VIN 

 

 

 



Valberedningen 

 Ordförande:  

Filip Friberg  

Ledamöter: 

 Linus Svenberg  

Adrian Celsi 

Jonas Ricknell  

Adam Eriksson  

Karin Andersson  

Tobias Frick 

Året  

Under årets gång har valberedningen berett val för söken till ansvarsposter. Vårt arbete har följt 

riktlinjerna som står i reglementet, stadgarna och valberedningens policydokument. Valberedningen 

har berett val till alla 4 ansvarsposter med varierande söktryck från SM till SM.  

Förra året så bestämdes det att valberedningen skulle ha 7 ledamöter. Detta har fungerat utmärkt då vi 

har kunnat dela upp valberedningens arbete i grupper. Vi hade tyvärr ett avhopp under hösten, vilket 

ledde till vår motionsändring som kommer nämnas under nästa rubrik.  

Reflektioner och förändringar  

Detta har varit ett bra år för valberedningen. Vi skrev en motion till SM3 där vi ändrade det så att 

ledamöter i valberedningen för söka poster till val som bereds av valberedningen så länge inte den 

ledamoten är med och bereder valet. Den här motion skrevs för att det har länge varit dåligt söktryck 

till valberedningen just för att man inte får söka några ansvarsposter under hela året. Vi hoppas att 

detta ökar söktrycket till framtida valberedningar! 

 Det har inte gått helt perfekt, vi hade kunnat gjort ett bättre arbete om vi hade löst valen tidigare, och 

varit tydligare under vissa möten. Men tack vare bra engagemang av ledamöterna så har allting löst 

sig. Men trots små problemen så har vi haft otroligt kul!  

Mvh Filip Friberg 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
TALMANSPRESIDIET 
Inledning 
Titeln skulle kunna förlängas med en spexig eller-titel i form av ”eller att starta nytt organ utan 
overall”. Tack vare en samlad erfarenhet med god volym bland oss ”talmanspionjärer” kunde 
vi raketstarta ett organ som för den oinvigde kan te sig byråkratiskt och stelt. Året präglades 
av att vi angrep det knepiga balansgången mellan effektivitet och ”mysighet” under 
sektionsmötet, samtidigt som vi försökte anlägga grund för vad vi har hoppats ska bli många 
verksamhetsår av engagerade talmanspresidier. 

Från idé till genomförande 
Det var kanske ingen slump att Talmanspresidiet 14/15 såg ut som det gjorde. Ordförande i 
styrelsen som författade propositionen om att instifta ett talmanspresidium råkade, kan man 
måhända se det som, bli ordförande i det nyformade Talmanspresidiet, med två gamla 
styrelsekollegor som kumpaner (den ene sittande sekreterare i styrelsen, och den andre 
sekreterare emeritus). Det visade sig att de hade planer och idéer sedan innan som de genast 
började bearbeta. De kan sammanfattas som något i stil med följande: 

• SM ska återgå till att vara trevligt, kul, och lite mysigt, som på den gamla goda tiden 
när vi hade sektionsmötet i Draget, $$ drack punsch när de ledde mötet, och 
mötesdeltagarna pimplade vin och vägrade lyssna. Denna tankebana fick snabbt den 
interna etiketten ”att dra ut pålen ur stjärten”. 

• SM ska, punkten ovan till trots, bibehålla den effektivitet SM fått tack vare de senaste 
årens utveckling. 

• SM ska vara tillgängligt för medlemmar! Alltså, information ska vara både lätt att få 
tag på och lätt att smälta.  

• Talmanspresidiet ska bli ett kul och personligt utvecklande organ med sina egna 
traditioner. 

Pizza, Folköl, och Snus blev kodfrasen för Talmanspresidiets sammanträden hemma hos 
ordförande på Lappis. Inför varje SM samlades Talmanspresidiet och åt middag på den lokala 
plåtugnspizzerian i Lappiskrokarna och diskuterade det kommande sektionsmötet, för att 
sedan retirera hem till ordförandes residens. Där fortgick diskussionerna och den idag 
kultförklarade ”SM-podden” spelades in. ”Talmanspodden” kallas den också, ingen kan riktigt 
bestämma sig för vad som ligger bäst på tungan. Syftet med denna ”pod” var att informera 
och väcka tankar och frågor hos sektionsmedlemmarna på ett lättsmält och enkelt sätt. De 
förberedande diskussionerna syftade i sig, förutom att vara underlag till podden, till att 
underlätta planeringen av själva mötet. Hur smidigt ett SM går beror till nittio procent på hur 
väl förberedda Talmanspresidiet är. Viktigt att nämna är också att dessa Pizza, Folköl, och 
Snus-sammanträden gav upphov till många diskussioner och idéer om Talmanspresidiet som 
organ, och var goda knytpunkter för teambuilding. 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 
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Som nämnt definierades Talmanspresidiet 14/15 av kampen mellan effektivitet och mysighet. 
Denna kamp utspelar sig under sektionsmötets gång, och det var således där majoriteten av 
alla idéer och planer som kollektivt föddes inom gruppen fick uttryck. De är, till skillnad från 
t.ex. SM-podden, abstrakta och har mycket att göra med fluffiga saker som kultur och attityd. 
”Meta” skulle väl dagens yngre generation av flanörer kalla det. Oavsett skulle 
Talmanspresidiet 14/15:s modus operandi kunna beskrivas som följande: 

Tråkiga och stelbenta saker som inte var nödvändiga för mötets fortgång kapades bort eller 
kortades ner där det var möjligt. Exempel är borttagning av kontroll av kårlegitimation i entrén, 
och påskyndande av formaliapunkter. Roliga och trevliga moment som avvecklats tidigare år 
men inte skadade mötets fortgång återinfördes helt eller i optimerat format. Exempel är 
öppnad bar under matpausen, pajaserier i form av matchad uppklädnad av Talmanspresidiet, 
och inplanerade underhållningsmoment under dödtider i mötet. Talmanspresidiet la extra krut 
på att vara tydlig i förväg med hur mötet kommer gå till och hur man som deltagare för sig, så 
att den tiden kunde läggas på bättre saker under mötet. Exempel är regelgenomgången i början 
på varje möte om ”SM:s tre dödssynder: Upprepningar, Långrandighet och Osaklighet”. 
Samtidigt jobbade Talmanspresidiet för att både traditionsenliga och nya moment av 
underhållande eller trevlig karaktär skulle få plats där det kunde, vilket krävde utförlig planering 
innan sektionsmötet. Exempel är den nyinstiftade Smörgåstäfvlan, och förberedda yrkanden 
om ”Arga Leken”, yogapauser med sektionens yogaguru Anton Lagerholm, och att applådera 
och tacka matlagningsteam:et. Till sist hade Talmanspresidiet som vision att alla deltagare alltid 
skulle hänga med bra i mötet, och att alla diskussioner skulle vara uttömmande utan att behöva 
avbrytas pga. tidsbrist. 

Avslutande ord 
Det bör nämnas att Talmanspresidiet hade en god grund att stå på tack vare det gedigna 
utvecklingsarbetet kring SM som utfördes av styrelserna 11/12 tom. 13/14. Många koncept vi 
idag ser som självklara och oumbärliga delar av ett bra sektionsmöte kommer därifrån. För oss 
i Talmanspresidiet 14/15 har det även varit viktigt att förankra SM som koncept i sektionens 
historia. Det kommer från att vi i gruppen har erfarenhet och minne av SM så långt tillbaka 
som 2010/2011, samt en hel del anekdotiska data äldre än så, som legat till grund för vårt 
arbete. Det har varit väldigt kul för oss att få jobba med något som vi bryr oss mycket om och 
är engagerade i, och som dessutom betyder något för alla på sektionen, men som ändå inte 
kräver ett lika intensivt engagemang som vissa andra befattningar inom sektionen gör.  

Vi hoppas att vi lagt en god grund för Talmanspresidiet som organ, att det kommer fortsätta 
utvecklas, och att nästa år blir ännu bättre. Vi vill även tacka alla matlagningsteam för era 
insatser, och alla sektionsmedlemmar för ert engagemang. Vi hoppas at alla har haft kul med 
oss som talmän!  

Tack för oss! 

Lidingö, 2015-10-06 

 

__________________       _______________________     _________________________ 
Fredrik Abele, Talman        Gustav Wändell, Vice Talman    Daniel Ruotsalainen, Sekreterare 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 
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1. Introduktion 
Sektionsstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015/2016 är författad av 
Sektionsstyrelsen och antas av sektionsmötet (SM). Syftet med en verksamhetsplan är att ge 
styrelsen riktlinjer och mål i sitt arbete och att öka transparensen gentemot sektionens 
medlemmar.  

Verksamhetsplanen 2015/2016:s fokusområden berör delar som ett fortsatt nära samarbete 
med KNUT för att expandera näringslivsverksamheten, och fastställa hur samarbetet med 
Salamanderordern ska utvecklas. Nya fokusområden är att utreda hur vi kan utveckla 
sektionens hemsida ur ett användarvänligt perspektiv och göra denna mer tillgänglig för 
medlemmarna. Upprätta rutiner ur ett ekonomiskt säkerhetsperspektiv och utreda 
Kemisektionens utvecklingsområden inom JML-frågor. 

Sist men inte minst att förmedla värdet i ett kår- och sektionsmedlemskap till studenter. 
Standardisera så att ett engagemang är kompatibelt med studier och personlig hälsa, så att vi 
på bästa sätt håller liv i sektionsglöden. 

1.1. Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet 
Ur Reglementets § 2.3, Sektionsstyrelsen ($$): 

$$ är sektionens ledning och ansvarar för sektionens hela verksamhet. 

Styrelsen sköter det fortlöpande arbetet på sektionen och är dess ansikte utåt. Skötsel av 
sektionsfundament, såsom ekonomi och sektionslokal, ansvarar styrelsen för och är 
grundläggande förutsättningar för att sektionen ska kunna fungera, växa och utvecklas. Fyra 
gånger per år kallar $$ till sektionsmöten (SM) då sektionens medlemmar samlas och 
gemensamt beslutar om Kemisektionens verksamhet och framtid. 
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2. Fokusområden 

2.1. Ett värdefullt medlemskap 
Sektionsmedlemskapet är en viktig del av studenters upplevelse på KTH. Det är därför 
viktigt att information om vad ett medlemskap innebär är tillgänglig. Sektionens verksamhet 
ska vara öppen, inkluderande och lätt att ta del av. Den ska var uppbyggd så att möjligheter 
och aktiviteter är utspridda. 

• $$ ska marknadsföra och tillgängliggöra information om fördelarna av medlemskap i 
sektionen genom relevanta kanaler. 

• $$ ska undersöka hur sektionsaktiviteter kan göras öppna och inkluderande. 

• $$ ska skapa rutiner för koordination av evenemang under verksamhetsårets gång. 

2.2. Hållbart engagemang 
Engagemang är något som håller Kemisektionen vid liv och därför vill styrelsen att dess 
medlemmar får möjlighet att se vad sektionsengagemang kan leda till samt att se vad de olika 
organen har för aktiviteter. Att hålla sig i fas med studierna samtidigt som man är aktiv i 
sektionen är något som kan vara svårt. Därför ska styrelsen utvärdera hur dessa två kan 
kombineras på ett bra sätt för att främja studierna för sektionsaktiva. En för sektionen 
genomgående trend de senaste åren har varit att sektionsaktiva medlemmar känt sig 
utmattade av sitt engagemang, vilket styrelsen önskar utreda hur man kan motverka på bästa 
sätt för att hålla liv i sektionsglöden. 

• $$ ska standardisera riktlinjer för hur sektionsengagemang ska vara kul, ge möjlighet till 
personlig utveckling och främja gemenskap. 

• $$ ska undersöka hur sektionsengagemang kan säkerställas vara kompatibelt med studier 
och personlig hälsa. 

• $$ ska utreda hur sektionsmedlemmars möjlighet till engagemang kan underlättas. 

• $$ ska se till att det finns tillgänglig information om organen och deras verksamhet. 

2.3. En välförvaltad ekonomi 
Sektionens ekonomi är känslig, och missbruk och dålig skötsel kan lätt gå obemärkta förbi. 
Därför bör sektionens ekonomiska rutiner utvärderas, och eventuella hål i säkerheten täckas 
upp. Styrelsen vill samtidigt fokusera på ökad transparens i den ekonomiska verksamheten 
med förhoppningen att det sätter större press på funktionärer med ekonomiskt ansvar att 
sköta och redovisa ekonomin väl. 

• $$ ska sätta rutiner som gör sektionens ekonomiska verksamhet transparent för 
medlemmarna. 

• $$ ska utvärdera sektionens ekonomiska rutiner ur säkerhetssynpunkt.  
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2.4. Framtid 
Efter att studier har slutförts så följer idealiskt en stimulerande och tillfredställande 
sysselsättning, vilket Kemisektionen ska skapa goda förutsättningar, samt erbjuda verktyg, 
för. Samarbete mellan KNUT och styrelsen är en förutsättning för en välfungerande och 
stabil näringslivsverksamhet. 

Sektionens alumniorden, Salamanderorden, är ett av de främsta verktygen för att inhämta 
information om näringslivet och skapa kontakter i detta, vilket innebär att det är av yttersta 
intresse för sektionen att undersöka hur dessa kan nyttjas på bästa sätt. 

• $$ ska innan period 2 upprätta rutiner för kontakt och samarbete med KNUT. 

• $$ ska under läsårets första termin fastställa vilken relation mellan Salamanderordern och 
Kemisektionen som önskas samt hur denna erhålles. 

2.5. En mer användarvänlig hemsida 
Sektionens hemsida har under en längre tid varit under ombyggnad, detta har medfört att ett 
antal funktioner på hemsidan har varit obrukbara. Styrelsen har som mål att göra hemsidan 
användarvänlig och tillgänglig. Informationen på hemsidan ska vara relevant och uppdateras 
kontinuerligt. Styrelsen vill även undersöka hur hemsidan kan fungera som en plattform för 
marknadsföring. 

• $$ ska utreda hemsidan som marknadsföringsyta. 

• $$ ska utreda hemsidans utformning ur ett användarperspektiv. 

• $$ ska se till att innehåll på hemsidan är informativt och relevant. 

2.6. Jämställdhet, mångfald och likabehandling 
Kemisektionen ska vara en plats där alla känner sig trygga, inkluderade och välkomna. Detta 
är något som kräver ett fortlöpande arbete, därför är det viktigt att vi alltid analyserar vår 
verksamhet i vår strävan att bli bättre.  

En väg till gemenskap är att kommunicera på flera språk. Det är viktigt att alla studenter har 
möjlighet att ta del av den information som sprids via våra kommunikationskanaler. Detta 
kommer förhoppningsvis att leda till en mer inkluderande sektion, och även ge utrymme för 
en blomstrande mångkulturell verksamhet. 

• $$ ska utreda Kemisektionens utvecklingsområden inom JML och författa en 
handlingsplan för Kemisektionen i JML-frågor. 

• $$ ska införa rutiner för att kommunikation i Kemisektionens officiella 
informationskanaler ska ske på både svenska och engelska. 

• Kemisektionen ska följa THS JML-policy. 
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MOTION SM 1 15/16 

Uppdatering av CIA:s uppgifter 
 

Bakgrund 
CIA:s beskrivning i reglementet stämmer inte överens med dagens verksamhet. Därför bör 

den uppdateras. 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att Reglementets 3.8.2 ändras från 

CIA har till uppgift att samordna sektionens mottagning av internationella studenter med ansvarig på kåren 

samt att söka och samordna faddrar till sektionens internationella studenter. 

till 

CIA har till uppgift att inkludera internationella studenter på CHE- och BIO-skolorna i Kemisektionen. 

Ordförande i CIA ska representera Kemisektionen i THS Internationella Råd. 

 

 

 

 

Stockholm, Dragskåpet, 2015-09-25 

 

 

 

Anna Höglund 

Ordförande CIA 2015 
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MOTIONSSVAR SM 1 15/16 

Uppdatering av CIA:s uppgifter 
 

Bakgrund 
Reglementet ska beskriva organisationens verksamhet. Motionären föreslår en uppdatering 

av reglementet som $$ anser lämplig. Vi rekommenderar därför bifall.  

 

 

 

 
Stockholm, 10-01-2015 

 

 

 

Kadar Hassan 

Kommunikationsansvarig 2015/2016 
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MOTION SM 1 15/16 

Motion angående val av Hedersprismottagare 
 

Bakgrund 
Som det ser ut nu är Kemisektionens hederspris ett pris som tilldelas en person som har 

engagerat sig djupt i Kemisektionens verksamhet och jobbat för sektionens bästa under en 

längre tid. Mottagare väljs en gång om året av SM efter att sittande styrelse tagit emot förslag 

på nomineringar samt nominerat personer själva och presenterat dem för SM.  

Jag anser att tanken med att ha ett sådant pris är att framhäva och hedra en person som gjort 

bra saker för och på sektionen. Priset har även ett syfte att motivera fler att jobba för 

sektionen samt främja en uppmuntrande stämning. Jag anser dock att detta inte alltid 

uppfylls på grund att valet sker på SM samt oklarheter i hur nomineringar ska hanteras.  

Därför vill jag ändra hur valet går till, och av vilka valet görs, samt uppdatera 

policydokumentet för Hederspriset.  

Problem i dagsläget:  
 Många medlemmar vet lite eller inget om de nominerade som de ska rösta på. 

Detta beror på att de som är nominerade ofta är äldre medlämmar som nyare medlämmar 

inte sett vara verksamma, vilket resulterar i att SM röstar lite på måfå..  

 Ont om tid för Hederspriset på SM. 

Då det är ett val, tar det tid samt att det ofta händer mycket på SM4. Detta leder till att det 

hastas igenom eller ibland bordläggs till nästa SM och leder då i sin tur till att förgående 

nämnda punkt förstärks. 

 Medlemmar blir upprörda över nominerade/icke nominerade samt icke valda. 

Jag har upplevt att många blir upprörda när de tycker fel person/personer är nominerade 

samt att andra kan bli upprörda över att själva inte vara nominerade. Jag har även upplevt att 

de som är nominerade men inte blir valda känner sig otillräckliga. Detta är normalt vid val, 

men i detta fall tycker jag det borde funderas på om det går att undvika när det rör sig om ett 

pris.    

 De nominerades får sitt sektionsengagemang utvärderat och samt att deras värdighet 

av priset bedöms. 

Att bedöma och utvärdera är oundvikligt när det gäller val (bortsätt att man kan rösta blankt) 

men i det här fallet är det tal om folk som inte ställt upp själva utan fått en nominering som 

ska synas. Att få sitt sektionsengagemang synat och värderat kanske inta alltid är eftertraktat 

av alla. Frågan är om det är nödvändigt att låta ett helt SM utvärdera de nominerade.    
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 Oklarheter i hur nomineringar ska tas fram 

Hanterandet av nomineringar är otydligt i policydokumentet och många gånger meddelas 

inte de nominerade att de är nominerade innan det publiceras i handlingarna.  

Förslag 
Jag föreslår att valet av Hedersprisdeltagare flyttas från SM och att det istället åläggs en 

hedersgrupp som lyser valet, samlar in och själva nominerar kandidater och sedan väljer en 

pristagare. Valet presenteras sedan på SM4 för konfirmering. Hedersgruppen bestå av 

sittande styrelse ($$), Klubbmästaren, Direktören för Krexet, SNOK, KNUTO och 

ÖpHverpHeus. Jag har baserat förslaget på hur valet av S-excellence, Samhällsbyggnads 

motsvarighet till vår hedersprismottagare, går till.  

Ett reviderat policydokument för Kemisektionens hederspris går att se som bilaga med det 

nya gulmarkerat, samt en original kopia av policidokumentet. I den beskrivs 

Hedersprisgruppens arbete. Kortfattat så är förslaget att valet kommer gå till genom en 

diskussion efter insamling av nomineringar och sedan omröstning inom Hedersgruppen, 

enbart den valda tillkännages och meddelas (de nominerade som inte blev valda kommer inte 

veta att de varit nominerade) innan SM att den blivit vald.  

    

Yrkande 
Jag tror detta förslag kommer att lösa de problem jag sett med hederspriset. 

Därför yrkar jag  

att1  i Reglementet under punkt 2 Insignier, i andra stycket, ändra  

”Mottagare av Kamratstipendiet och Kemisektionens hederspris väljs av SM 

och delas ut i samband med en offentlig tillställning.” 

till 

”Mottagare av Kamratstipendiet väljs av SM och Kemisektionens hederspris 

väljs av en Hedersgrupp bestående av sittande styrelse ($$), Mästarna i KK, 

Direktören för Krexet, SNOK, KNUTO och förra kalenderårets Alkemister. 

valet konfirmeras sedan på SM. Hederspriset och Kamratstipendiet delas ut i 

samband med en offentlig tillställning.” 

att2 i Reglementets 4.4 Sektionsmöte 4 ändra 

”Val av pristagare till Kemisektionens hederspris” 

till 

”Konfirmation av val av pristagare till Kemisektionens hederspris” 

att3  anta det reviderade policydokumentet ”policy för kemisektionens hederspris” 

som ligger som bilaga.   
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Stockholm, Sollentuna, 25/9-2015 

 

_________________________ 

Astrid Helmfrid 

Revisor 2015/2016 

 

 

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLICY FÖR KEMISEKTIONENS HEDERSPRIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antaget våren 2001 
Reviderad av Astrid Helmfrid, 2015 

http://www.kongligkemi.se/


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

 
 

 
Kemisektionens Policy för Kemisektionens Hederspris 
2015-09-25 
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1 Formalia 
 

1.1 Sammanfattning 
Detta policydokument ger anvisningar om hur valet av mottagare av Kemisektionens Hederspris ska gå 
till, vem som kan vara mottagare av priset samt vad priset ska vara. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med Policy för Kemisektionens Hederspris är att ge Hedersgruppen vägledning när de ska välja en 
mottagare av priset. 

 

1.3 Omfattning 
Detta policydokument berör Hedersgruppen när den ska välja mottagare av Kemisektionens Hederspris. 

 

1.4 Historik 
Detta policydokument antogs i sin ursprungliga form våren 2001. 
 

Detta policydokument anpassades efter PM för PM:s och PM för Grafisk Profil:s riktlinjer av Jens 
Aronsson den 18 september 2012 och antogs på SM2 2012/2013. 
 
Detta policydokument reviderades efter Reglementes ändring och flytt av val från SM till en Hedersgrupp av 
Astrid Helmfrid 2015, den 25 september.  

 

2 Anvisningar för Hederspriset 
 

2.1 Valet 
Val av pristagare skall årligen utses av Hedersgruppen bestående av sittande styrelse ($$), Mästarna i KK, 

Direktören för Krexet, SNOK, KNUTO och förra kalenderårets Alkemister, där styrelsen är sammankallande. Valet 

lyses och utförs av Hedersgruppen innan det sektionsmöte som ligger närmast inpå verksamhetsårets slut. 
Hedersgruppen ska efter diskussion, med minst 2/3 närvarande, rösta fram en pristagare. Det kan utses 
maximalt en pristagare per verksamhetsår. Valet av pristagare konfirmeras sedan på SM.  

 

2.2 Mottagare av priset 
Till pristagare väljs en person som har engagerat sig djupt i Kemisektionens verksamhet och jobbat för 
sektionens bästa under en längre tid. Pristagaren skall vara nuvarande eller tidigare sektionsmedlem. Man kan 
endast tilldelas Kemisektionens Hederspris 1 gång. 

 

2.3 Nominering 
Nomineringar tas fram av Hedersgruppen samt samlas in från sektionsmedlemmar. Hedersgruppen ska 
informera om denna möjlighet i god tid innan valet genomförs innan för ovan nämnda sektionsmöte. 
Nomineringarna hemlighålls och enbart den valda meddelas. 

 

2.4 Priset 
Priset skall bestå av en plakett, som skall förvaras i Kemisektionens lokaler, samt ett mindre pris, som får 
Behållas av pristagaren. På priset skall pristagarens namn graveras in. 
 

Priset skall högtidligen utdelas på närmast efterföljande nØlle efter att pristagaren valts. 
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MOTIONSSVAR SM 1 15/16 

Kemisektionens Hederspris 
 

Bakgrund 
$$ tycker att motionen är ett mycket bra initiativ som angriper problematiken kring 

Hederspriset. Dock anser vi att det finns ytterligare ansvarigposter som bör ingå i 

Hedersgruppen för att säkerställa diversitet av erfarenhet av sektionen i gruppen. Vidare 

tycker $$ att beslutet om hederspristagare ska vara enhälligt. 

Här följer en förklaring av $$ yrkanden: 

Att-sats 1 

Här vill vi ändra sammansättningen av Hedersgruppen i motionärens förslag. Mer specifikt 

tycker vi det räcker med att $$ representeras av Ordförande och Vice Ordförande, KK av 

Klubbmästaren, och Alkemisterna av ÖpHverpHeus. Vi tycker även att det är lämpligt att 

INO och Ordförande i CIA ingår i Hedersgruppen. 

Att-sats 2 

Här vill vi ändra i bilagan för motionärens förslag på reviderat policydokument för 

hederspriset. Vi vill ändra Hedersgruppens sammansättning att spegla den som föreslås ovan, 

samt lägga till att valet av hederspristagare ska fattas enhälligt. 
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Yrkande 
Därför yrkar vi 

att1 i motionens första att-sats ändra  

Mottagare av Kamratstipendiet väljs av SM och Kemisektionens hederspris väljs av en Hedersgrupp 

bestående av sittande styrelse ($$), Mästarna i KK, Direktören för Krexet, SNOK, KNUTO och 

förra kalenderårets Alkemister. valet konfirmeras sedan på SM. Hederspriset och Kamratstipendiet 

delas ut i samband med en offentlig tillställning. 

till 

Mottagare av Kamratstipendiet väljs av SM och Kemisektionens hederspris väljs av en Hedersgrupp 

bestående av Ordförande och Vice Ordförande i $$, Klubbmästaren i KK, Direktören för Krexet, 

SNOK, KNUTO, INO, Ordförande i CIA och förra kalenderårets ÖpHverpHeus i Alkemisterna. 

Valet konfirmeras sedan på SM. Hederspriset och Kamratstipendiet delas ut i samband med en 

offentlig tillställning. 

att2 i bilagan för reviderat Kemisektionens Policy för Kemisektionens Hederspris ändra §2.1 Valet till 

Val av pristagare skall årligen utses av Hedersgruppen bestående av Ordförande och Vice Ordförande 

i $$, Klubbmästaren i KK, Direktören för Krexet, SNOK, KNUTO, INO, Ordförande i CIA och 

förra kalenderårets ÖpHverpHeus i Alkemisterna, där Ordförande i $$ är sammankallande. Valet 

lyses och utförs av Hedersgruppen innan det sektionsmöte som ligger närmast inpå verksamhetsårets 

slut. Hedersgruppen ska efter diskussion, med minst 2/3 närvarande, enhälligt välja en pristagare. Det 

kan utses maximalt en pristagare per verksamhetsår. Valet av pristagare konfirmeras sedan på SM.  

 

 

 

 

Stockholm, 2015-10-01 

$$ 15/16 genom 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Emma Ingo   Fredrik Abele 

Nr 1   Vice Ordförande 
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MOTION SM 1 15/16 

Ändring av KNUT’s Organisation 
 

Bakgrund 
Efter att sektionens näringslivsverksamhet varit vilande under en tid har ett arbete med att 

försöka återupprätta och omstrukturera denna påbörjats. I dagsläget så väljs till 

näringslivsutskottet (KNUT) en ordförande (KNUTO), en bokföringsansvarig (KNUTE) 

och en vice ordförande (Projektledare KAKA) med ansvar för Kemisektionens 

arbetsmarknadsdag (KAKA). 

Det har dock varit svårt att fylla dessa tre ovan nämnda poster, och upplevs även som att det 

skapar viss distans mellan KNUTO och vice ordförande när den senare har ett så pass 

specifikt arbetsområde, vilket leder till att KNUTO antingen får driva KNUT mer eller 

mindre ensam eller att Projektledare KAKA får två stora projekt på sitt bord. 

Det bedöms därför som en bättre lösning att låta ansvariga för KNUT från år till år 

strukturera sin verksamhet utefter vad de finner lämpligast, genom att de ansvariga 

tillsammans tilldelar sina ledamöter olika ansvarsområden. Således bör inte vice ordförande 

låsas till ett specifikt projekt. 

Genom att ställa större krav på organansvariga att tidigt hitta ledamöter kommer 

verksamheten igång snabbare (något det finns ett behov utav), vilket gör det önskvärt att 

flytta fram konfirmationen av KNUT’s ledamöter till SM4. 

Slutligen är ett problem som uppmärksammats hur företag finner det förvirrande med flera 

kontaktpersoner inom sektionen och att detta kan göra att sektionen upplevs som 

ostrukturerad samt skapa tvivel på vem de ska höra av sig till vid frågor. För att undvika 

detta samt få en bättre översikt av näringslivsverksamheten föreslås att KNUT blir det organ 

genom vilken all (om omständigheterna tillåter) kontakt med näringslivet bedrivs på 

sektionen. 

Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

att1  i Kemisektionens reglemente §3.10.1, första stycket ersätta meningen  

”KNUT består av en ordförande (KNUTO) tillika organansvarig, en vice ordförande 

(Projektledare KAKA), en bokföringsansvarig (KNUTE), en BUS-representant samt 

fritt antal ledamöter.” 

med 



Motion SM 1 

Ändring av KNUT´s organisation 

Amanda Kessler 

2015-09-10 

Sid 2(3) 

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

”KNUT består av en ordförande (KNUTO) tillika organansvarig, en vice ordförande 

(KNUTVO), en bokföringsansvarig (KNUTE), en BUS-representant samt fritt antal 

ledamöter” 

att2 i Kemisektionens reglemente §3.10.1, fjärde stycket ersätta meningen 

”KNUT:s ledamöter, samt eventuella BUS-ledamöter, väljs av KNUTO, projektledare 

KAKA och ”KNUTE. Dessa val konfirmeras av SM.” 

med 

”KNUT:s ledamöter, samt eventuella BUS-ledamöter, väljs av KNUTO, KNUTVO 

och ”KNUTE. Dessa val konfirmeras av SM.” 

 

att3  i Kemisektionens reglemente §3.10.2, ersätta meningen 

”KNUT skall också verka som en länk mellan studenter och näringslivet.” 

med 

”KNUT skall också utöver att verka som en länk mellan studenter och näringslivet vara 

det organ genom vilken i största möjliga utsträckning all kontakt med representanter från 

näringslivet sker inom sektionen” 

att4  i Kemisektionens reglemente §3.10.2 , andra stycket ersätta meningen 

”Projektledare KAKA ansvarar för sektionens arbetsmarknadsdag, KAKA.”  

med 

”KNUT som organ ansvarar för genomförandet av sektionens arbetsmarknadsdag, 

KAKA.”  

att5  i Kemisektionens reglemente §4.1 flytta meningen  

 ”Konfirmation av val av ledamöter i KNUT/KAKA” 

  till §4.4, samt ändra denna till 

 ”Konfirmation av val av ledamöter i KNUT” 

att6 i Kemisektionens reglemente §4.3 ersätta 

 ”Val av KNUTO, Projektledare KAKA och KNUTE” 

 med  

 ”Val av KNUTO, KNUTVO och KNUTE” 

Stockholm, Datum 

 



Motion SM 1 

Ändring av KNUT´s organisation 

Amanda Kessler 

2015-09-10 

Sid 3(3) 

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

 

 

Amanda Kessler 

KAKA-P 

 

 

 



Motionssvar SM 1 

Motion angående Ändring av KNUT’s organisation 

Angelica Andreasson 

2015-10-01 

Sid 1(1) 

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

 

MOTIONSSVAR SM 1 15/16 

Motion angående Ändring av KNUT’s organisation 

Bakgrund 

KNUT är ett väldigt viktigt organ på Kemisektionen och Styrelsen tycker att motionen är bra 

och nyttig. Styrelsen anser att de förändringar som KNUT vill göra kan utveckla och styra 

upp organet till det bättre. Styrelsen vill dock formulera KNUT:s beskrivning lite enklare för 

att göra reglementet tydligt. Detta gäller motionens tredje att-sats. 

Yrkande 

Därför yrkar Styrelsen  

att1 i tredje att-satsen ersätta 

”KNUT skall också utöver att verka som en länk mellan studenter och näringslivet vara 
det organ genom vilken i största möjliga utsträckning all kontakt med representanter från 
näringslivet sker inom sektionen” 
 
med 

 
”KNUT skall verka som en länk mellan studenter och näringsliv. KNUT skall också 
vara det organ genom vilken sektionens kontakt med representanter från näringslivet sker.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm, 2015-10-01 
 
$$ 15/16 genom 
 
 
 
 
________________________________ 

Angelica Andreasson 
Sekreterare 



Motion SM 1 

Ändring i Studienämndens organisation 

Tobias Frick och Alma Andersson 

2015-09-24 

Sid 1(4) 

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

MOTION SM 1 15/16 

Ändring i Studienämndens organisation 
 

Bakgrund 
KTH bedriver ett kontinuerligt arbete med att anställa nya professorer och lärare på bio- och 

kemiskolan. Vilka av de sökande som får anställningen i fråga bestäms av ett råd bestående 

av KTH-personal men även studenterna har närvarande- och rösträtt vid dessa val. Detta är 

däremot en tidskrävande process som skulle behöva en enskild post inom Studienämnden. I 

dag finns det inte någon post som har detta ansvar. Därför tycker Studienämnden att det är 

lämpligt att lägga till en sådan post för bio- respektive kemiskolan, kallad 

fakultetsrådsrepresentant, som har som uppgift att närvara på dessa möten och representera 

studenternas åsikter. 

Idag har Kemisektionen också ett antal poster i Studienämnden, bl.a. två 

skolledningsrepresentanter för bio- respektive kemiskolan. Då det inte uppfattats som att 

posten är så tung så att den behöver fyra representanter, utan att det snarare är överflödigt 

med så många skulle Studienämnden vilja minska antalet till en skolledningsrepresentant per 

skola. 

Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

att1  i Kemisektionens reglemente §3.3.1, första stycket ersätta meningen  

”SN har läsår som verksamhetsår. SN består av studiemiljönämndens ordförande 

(SNOK) som också är organansvarig, studerandeskyddsombud (SkyddO), en 

programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet (PAS-K), 

Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), två 

skolledningsrepresentanter för Bioskolan samt två skolledningsrepresentanter för 

Kemiskolan.” 

med 

”SN har läsår som verksamhetsår. SN består av studiemiljönämndens ordförande 

(SNOK) som också är organansvarig, studerandeskyddsombud (SkyddO), en 

programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet (PAS-K), 

Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), två 

skolledningsrepresentanter för Bioskolan, två skolledningsrepresentanter för Kemiskolan 

samt en falkultetsrådsrepresentant för vardera av dessa två skolor. 

att2 om att-sats ett bifalles, i Kemisektionens reglemente §3.3.1, första stycket 

ersätta meningen  
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”SN har läsår som verksamhetsår. SN består av studiemiljönämndens ordförande 

(SNOK) som också är organansvarig, studerandeskyddsombud (SkyddO), en 

programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet (PAS-K), 

Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), två 

skolledningsrepresentanter för Bioskolan, två skolledningsrepresentanter för Kemiskolan 

samt en falkultetsrådsrepresentant för vardera av dessa två skolor. 

med 

”SN har läsår som verksamhetsår. SN består av studiemiljönämndens ordförande 

(SNOK) som också är organansvarig, studerandeskyddsombud (SkyddO), en 

programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet (PAS-K), 

Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), en 

skolledningsrepresentant för Bioskolan, en skolledningsrepresentant för Kemiskolan samt 

en falkultetsrådsrepresentant för vardera av dessa två skolor.  

om att-sats ett avslås, i Kemisektionens reglemente §3.3.1, första stycket 

ersätta meningen  

”SN har läsår som verksamhetsår. SN består av studiemiljönämndens ordförande 

(SNOK) som också är organansvarig, studerandeskyddsombud (SkyddO), en 

programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet (PAS-K), 

Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), två 

skolledningsrepresentanter för Bioskolan samt två skolledningsrepresentanter för 

Kemiskolan.” 

med 

”SN har läsår som verksamhetsår. SN består av studiemiljönämndens ordförande 

(SNOK) som också är organansvarig, studerandeskyddsombud (SkyddO), en 

programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet (PAS-K), 

Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), en 

skolledningsrepresentant för Bioskolan samt en skolledningsrepresentant för Kemiskolan.” 

att3 om att-sats ett bifalles, i Kemisektionens reglemente §3.3.1, tredje stycket 

ersätta meningen  

”SNOK, PAS:ar, SkyddO samt en skolledningsrepresentant per skola väljs vid SM4. 

De resterande skolledningsrepresentantposterna väljs vid SM2. Varje post har ett års 

mandatperiod.” 

med 

”SNOK, PAS:ar samt SkyddO väljs vid SM4. Skolledningsrepresentanterna för 

samtliga skolor väljs vid SM2. Varje post har ett års mandatperiod. Även 

falkultetsrådsrepresentanterna för vardera skola väljs vid SM2.” 

om att-sats ett avslås, i Kemisektionens reglemente §3.3.1, tredje stycket 

ersätta meningen  
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Ändring i Studienämndens organisation 

Tobias Frick och Alma Andersson 

2015-09-24 

Sid 3(4) 

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

”SNOK, PAS:ar, SkyddO samt en skolledningsrepresentant per skola väljs vid SM4. 

De resterande skolledningsrepresentantposterna väljs vid SM2. Varje post har ett års 

mandatperiod.” 

med 

”SNOK, PAS:ar samt SkyddO väljs vid SM4. Skolledningsrepresentanterna för 

samtliga skolor väljs på SM2. Varje post har ett års mandatperiod.” 

 

att4  i Kemisektionens reglemente §3.3.2, lägga till följande stycke 

”Falkultetsrådsrepresentanterna ska representera studenterna vid frågor rörande 

anställning på Kemi respektive Bioskolan. Fakultetsrådsrepresentanterna är medlemmar i 

SN och är berättigade rösträtt i samtliga frågor.” 

att5  i Kemisektionens reglemente §3.3.2, femte stycket ersätta meningen  

”Skolledningsrepresentanter (två per skola) sitter i respektive skolas styrelse i syfte att 

bevaka teknologernas intresse i grundutbildningsfrågor. I kemiskolans respektive 

bioskolans ledningsgrupp sitter vid varje tillfälle en av skolans skolledningsrepresentanter. 

Skolledningsrepresentanterna är fullvärdiga medlemmar av SN och har full rösträtt i 

frågor” 

med 

”Skolledningsrepresentanterna (en per skola) sitter i respektive skolas styrelse i syfte att 

bevaka teknologernas intresse i grundutbildningsfrågor. I kemiskolans respektive 

bioskolans ledningsgrupp sitter vid varje tillfälle skolans skolledningsrepresentant. 

Skolledningsrepresentanterna är fullvärdiga medlemmar av SN och har full rösträtt i 

frågor.” 

att6  i Kemisektionens reglemente §4.2, lägga till punkten 

 Val av falkultetsrådsrepresentanterna 

att7  i Kemisektionens reglemente §4.4, ta bort punkten 

 Val av skolledningsrepresentanter 

Teknikringen 36B, 2015-09-24 

 

Tobias Frick 

PAS-BIO 2015/2016 

 

Alma Andersson 

KUTA 2015/2016 
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Motionssvar SM 1 

Motion angående Ändring i Studienämndens organisation  

Anton Lagerholm 

2015-10-02 

Sid 1(2) 
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MOTIONSSVAR SM 1 15/16 
 

Motion angående Ändring i Studienämndens 

organisation 

Bakgrund 
Styrelsen anser att Studienämnden är extremt viktigt och vill hjälpa till att stödja dem i all sin 

verksamhet. Med det i åtanke så har Styrelsen fört ett resonemang att bevilja vissa delar av 

motionen samt avslå andra för att under perioden fram till SM 2 bli mer insatt i frågan och 

kunna ta ett nytt, bättre och mer informerat beslut om de avslagna delarna. Styrelsen vill 

bevilja de att-satser som handlar om fakultetsrådsrepresentant och avslå de som handlar om 

att ta bort en skolledningsrepresentant  

Anledningen till att Styrelsen vill avslå delar av motionen är för att frågan om fördelarna 

respektive nackdelarna om att ha en respektive två skolledningsrepresentant inte är så intuitiv 

som man skulle vilja att det är och vill undersöka möjligheten till en bättre lösning än vad 

som är föreslaget. 

Styrelsen vill också ta bort de alternativa delarna av att-sats 2 och 3 för att få en tydligare 

motion som är enklare att följa! 

Yrkande 
 

Därför yrkar Styrelsen  

att1  i att-sats 2 ta bort följande stycke 

 ”om att-sats ett bifalles” 

”om att-sats ett avslås, i Kemisektionens reglemente §3.3.1, första stycket ersätta meningen   

”SN har läsår som verksamhetsår. SN består av studiemiljönämndens ordförande 

(SNOK) som också är organansvarig, studerandeskyddsombud (SkyddO), en 

programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet (PAS-K), 

Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), två 

skolledningsrepresentanter för Bioskolan samt två skolledningsrepresentanter för 

Kemiskolan.”  

med  

”SN har läsår som verksamhetsår. SN består av studiemiljönämndens ordförande 

(SNOK) som också är organansvarig, studerandeskyddsombud (SkyddO), en 

programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet (PAS-K), 

Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), en 

skolledningsrepresentant för Bioskolan samt en skolledningsrepresentant för Kemiskolan.” 
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Motion angående Ändring i Studienämndens organisation  

Anton Lagerholm 

2015-10-02 

Sid 2(2) 

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

att2 i att-sats 3 ta bort följande stycke 

 ”om att-sats ett bifalles” 

”om att-sats ett avslås, i Kemisektionens reglemente §3.3.1, tredje stycket ersätta meningen   

”SNOK, PAS:ar, SkyddO samt en skolledningsrepresentant per skola väljs vid SM4. 

De resterande skolledningsrepresentantposterna väljs vid SM2. Varje post har ett års 

mandatperiod.”  

med  

”SNOK, PAS:ar samt SkyddO väljs vid SM4. Skolledningsrepresentanterna för 

samtliga skolor väljs på SM2. Varje post har ett års mandatperiod.” 

att3 Bifalla att-sats 1, 3, 4 och 6 efter de ovanstående ändringarna. Samt att avslå 

att-sats 2, 5 och 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2015-10-04 

$$ 15/16 genom 

 

 

Anton Lagerholm 

Lokalansvarig 15/16 

 



Proposition SM 1 
Gemensam firmatecknare 
Anna Wessén och Emma Ingo 
2015-10-01 
Sid ! ( ! )1 1

Proposition SM 1 13/10-2015 

Gemensam firmatecknare 

Bakgrund 
I Kemisektionens stadgar står att sektionens firma tecknas enskilt av sektionens ordförande 
och vice ordförande. Firmatecknare innebär de som har rätt att teckna föreningens firma och 
skriva under avtal, alltså företräder föreningen gentemot bank och myndigheter. 

Alternativet till enskild firmateckning är gemensam firmateckning, då båda firmatecknare 
företräder sektionen tillsammans. Eventuella avtal och beslut skrivs under av båda 
firmatecknare, och bankärenden görs tillsammans. En fullständig transparens och ett nära 
samarbete är därför fundamentalt för en välmående verksamhet.  

Att firman tecknas enskilt innebär att en av föreningens firmatecknare kan skriva under beslut 
och vidta rättshandlingar på egen hand. Vilket i sin tur kan leda till ett odemokratiskt 
agerande där bristfällig kommunikation orsakar förödande konsekvenser. 

Ur en säkerhetssynpunkt är det därför av yttersta vikt att stadgan ändras från enskild 
firmatecknare till gemensam firmatecknare för att undvika att företrädare missbrukar sin 
ställning. 

Yrkande 
Därför yrkar vi 

att1  i Kemisektionens stadgar under punkt 4 Kemisektionens ekonomi, första stycket, 
 ändra från 

 Sektionens firma tecknas enskilt av sektionens ordförande och vice ordförande. $$ är  
 ytterst ansvarig för sektionens ekonomi. 

 till 

 Sektionens firma tecknas gemensamt av sektionens ordförande och vice ordförande. $$ är  
 ytterst ansvarig för sektionens ekonomi. 

Stockholm, 1/10-2015  Stockholm, 1/10-2015 

 

Anna Wessén   Emma Ingo 

Ordförande 2015/2016  Nr 1 2015/2016

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



Proposition SM 1 
Proposition angående budgetrevidering 
$$ 15/16 
2015-10-06 
Sid 1(2) 

PROPOSITION SM 1 15/16 

Proposition angående budgetrevidering 

Bakgrund 
Budgeten för läsåret författades och klubbades till SM 4 innan sommaren, och är i stort 
behov av en revidering. Styrelsen ($$) har därför tagit fram ett revideringsförslag. Nedan 
följer en sammanfattning av hur förslaget togs fram samt vad det innehåller. Själva 
revideringsförslaget finnes som bilaga. 

Underlag 
Som verksamhetsår är 15/16 speciellt pga. hur ekonomin sköttes förra verksamhetsåret. I 
vanliga fall när en budget författas eller revideras används förra årets bokslut, dvs. en 
fullständig redovisning av hur förra årets ekonomi såg ut, som underlag. Då ingen bokföring 
från förra verksamhetsåret finns till i år så har $$ behövt använda sig av andra 
informationskällor som bas. 

Styrelsens förslag baseras på ett underlag sammanställt av BAR, Bokföringsansvarigas Råd. 
BAR samlade in relevant ekonomisk information och data dels från tidigare års bokslut, dels 
från egna erfarenheter, och dels från sina respektive organ. 

Sammanfattning av revideringsförslaget 
• Vi uppskattar ett stort positivt resultat på ca 187000 kr. Det beror på att felaktiga 

utbetalningar som gjordes förra året kommer återbetalas till sektionen. Man bör ha i 
åtanke att vi förlorade väldigt mycket pengar förra året, så ett plusresultat i år är bara 
hälsosamt för att ta igen det vi förlorat. I normala fall skulle man dock vilja ha ett 
nollresultat. Även andra intäkter och utgifter från förra verksamhetsåret, t.ex. sådant 
relaterat till Sommarbalen, är med i beräkningarna. 

• Vi satsar i år på ordentligt ökat anslag till alla organ. Det innebär mer 
internrepresentation, mer bidrag för profilkläder, mer pengar till organen helt enkelt! 
Totalt rör det sig om över 30 000 kr extra! $$ anser att detta är en välbehövlig, kul 
och god investering. 

• TLC gör ett lite mindre resultat än tidigare budgeterat. Det beror dels på att man 
tidigare tagit ut mer "vinst" på overallerna pga. att man sålt färre och behövt 
finansiera annan verksamhet. Vi har i år alltså tagit mindre betalt av nollan, vilket är 
jättebra! Dels beror det mindre resultatet också på att TLC tidigare år inte spenderat 
hela sin inköpsbudget för märken. Vi lider i år därför av en lagerbrist som TLC-
ledningen vill råda bot på genom extra inköp. 

• Mottagningen har mycket större omsättning än tidigare. Alltså, vi drar in mer och 
spenderar mer, vilket betyder att vi gör mer saker för nollan. Kul! 

• KNUT/KAKA är det stora frågetecknet i årets budget, på ett (troligtvis) bra sätt. 
KNUT genomför radikala förändringar kring vår arbetsmarknadsdag KAKA, och i 
kombination med omorganiseringar av hela KNUT blir näringslivsverksamhetens 
resultat svåruppskattat. Den är därför oförändrad från föregående år. De intäkter 

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



Proposition SM 1 
Proposition angående budgetrevidering 
$$ 15/16 
2015-10-06 
Sid 2(2) 

KNUT har idag är dock relativt säkrade, så har vi goda möjligheter att göra ett ännu 
bättre resultat.  

• KK förväntas få ett riktigt bra resultat i år. Dels beror det på att nollan är taggnollan 
i år, och dels beror det på att smarta strategier väntas dra in mer pengar. Med smarta 
strategier menas t.ex. Mästarnas planer på mer samarbeten med organ (vilka haft 
gott resultat tidigare) och installation av iZettle i baren som möjliggör kortbetalning. 

• Av likvida medel, dvs. pengarna vi har ”i fickan”, har vi mindre i år. Detta är helt 
naturligt pga. förra årets ekonomi, och blir något sektionen kommer behöva ta ikapp 
kommande år. Våra fonder fortsätter dock att öka i värde, vilket är en ekonomisk 
trygghet. 

$$ vill rikta ett stort tack till BAR för det stora arbete de lagt ner, samt till alla organ som 
kommit med förslag, frågor och synpunkter! 

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att revidera sektionens budget för 15/16 enligt bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidingö, 2015-10-06 

$$ 15/16 genom 

 

 

Fredrik Abele 

Vice Ordförande 2015/2016 

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



Sid 1(14)

Resultat Intäkter Kostnader varav 
avskrivningar Resultat Intäkter Kostnader varav 

avskrivningar

1 Centralt                92 556 kr        278 800 kr        202 244 kr              28 958 kr -        24 355 kr        72 100 kr             96 455 kr             52 165,97 kr 

2 $ektions$tyrelsen -             40 710 kr          20 000 kr          60 710 kr -        40 410 kr        24 000 kr             64 410 kr 

3 TLC                  9 100 kr          87 000 kr          77 900 kr           14 360 kr        89 000 kr             74 640 kr 

4 IN -             22 100 kr        122 700 kr        144 800 kr -          8 200 kr        92 000 kr           100 200 kr 

5 Alkemisterna -             24 300 kr        358 000 kr        382 300 kr            4 185 kr      284 000 kr           279 815 kr 

6 KNUT/KAKA                98 450 kr 187 250 kr      88 800 kr                  96 550 kr      178 450 kr             81 900 kr 

7 Krexet                  1 290 kr        122 300 kr        121 010 kr           16 830 kr      122 900 kr           106 070 kr 

8 KK                72 700 kr        478 000 kr        405 300 kr           48 020 kr      440 000 kr           391 980 kr 
             186 986 kr     1 654 050 kr     1 483 064 kr              28 958 kr         106 980 kr    1 302 450 kr        1 195 470 kr                 52 166 kr 

Sektionens nuvarande tillgångar Per datum

Transaktionskonton 384 573,87 kr        2015-10-05

Räntefonder 381 882,11 kr        2015-10-05
- Stratega ränta 254 336,96 kr       
- Sekura 127 545,15 kr       
Totalt 766 456 kr              

Budget 2015/2016 Budget 2014/2015

Totalt

Resultatställe

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016



Sid 2(14)

Konto 15/16 Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39 Intäkter

3050 Medlemsavgifter 30 000 kr Baserat på 600 medlemmar á 50 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 31 200 kr
Förbundet Unga Forskare 15000 kr, UFS 
14000 kr, Bidrag från KTH för 
förbrukningsmateriel (pappershanddukar, 
toalettpapper) 2250 kr

3990 Övriga ersättningar och intäkter 217 600 kr

Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), 
deltagaravgift från icke-
sektionsmedlemmar CHUST 2 st á 50 kr, 
returpant 6000 kr, korrigering 
transaktionsfel 14/15 120000 kr, 
upphittade sektionsmedel 28000 kr, 
Intäkter Sommarbalen 14/15 30500 kr, 
Intäkter bröllopsjubileum elektro-kemi 
(balanseras med konto 6990) 23000 kr.

Summa intäkter 278 800 kr               

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 14 016 kr

Priser och diplom 500 kr, Gåva SN-
föreläsningar 500 kr, Paparazzi färg och 
tryck labrockar 1550 kr, Paparazzi priser 
130 kr, CIA hoodies 3900 kr, SN 
profilkläder 2700 kr, Paparazzi 
skyddsutrustning 736 kr, Städverktyg 
SOFT 1000 kr, SOFT Matriel till Draget 
3000 kr.

4011 Inköp av mat 8 000 kr SM

4012 Inköp av fika 2 200 kr Fika till OAR och Storstädning 1000 
kr, SN 1200 kr

4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr
Summa rörelsekostnader 24 716 kr                 

50-76 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 700 kr Bastuhyra storstädning 700 kr

5460 Förbrukningsartiklar 20 000 kr Pappershanddukar, diskmedel, 
diskborstar, soppåsar etc.

5520 Reparation och underhåll av 
inventarier, verktyg och datorer mm. 2 000 kr Gemensamma reparationskostnader 

för alla RS

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer för val, SN mm.

6070 Representation 2 500 kr Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 
2000 kr

6230 Datakommunikation 1 300 kr Webbhotell och domän, 
www.kongligkemi.se

6570 Bankkostnader 5 500 kr Företagspaket handelsbanken 1250 kr, 
transaktionskostnader 1400 kr
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6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 470 kr
Livsmedelskontroll 1170 kr, 
serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll 
hos Bolagverket av $$ 

6990 Övriga externa kostnader 89 000 kr

Utgifter Sommarbalen 14/15 66000 
kr, Utgifter Bröllopsjubileum 
(balanseras med konto 3990) 23000 
kr.

6993 Intern representation 21 800 kr

Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen (OAR 4300 kr, 
BAR 2500 kr, revisorerna 1000 kr, SN 
4000 kr, valberedningen 1000 kr, CIA 
2500 kr, paparazzi 4000 kr, Talman 1000 
kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr, SOFT 
500 kr, HU 500 kr)

7610 Utbildning 1 800 kr STAD 12 pers á 150kr
Summa övriga kostnader 148 570 kr               

78 Avskrivningar enligt plan

Summa avskrivningar 28 958,00 kr            

Summa kostnader 202 244,00 kr          

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8390 Övriga finansiella intäkter 16 000 kr Fondernas värdeförändring

16 000 kr

Resultat 92 556,00 kr

Avskrivningar på inventarier och 
verktyg7832 28 958,00 kr

 Summa övriga ränteintäkter och liknande 
  

Kök (t.o.m. 16/17) 28 958 kr
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Konto 15/16 Kommentarer

RS 2 - $ektions$tyrelsen
30-39 Intäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 20 000 kr INFO-kryssningen, ska balanseras med 
konto 4800

Summa intäkter            20 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 100 kr Styrelsens pris

4800 Vidarefakturerade kostnader 20 000 kr INFO-kryssningen, ska balanseras med 
konto 3500

Summa rörelsekostnader            20 100 kr 

50-69 Övriga kostnader

5800 Resekostnader 6 300 kr Resekostnader för $-hybrid (4800 kr) och 
Aaltobesök (1500 kr)

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer SM, pubar m fl

6070 Representation 8 000 kr Nollegasquer, presenter etc
6230 Datakommunikation 600 kr Månadsmailklient
6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

6992 Styrelsens dispositionsfond 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 5 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja stämningen 
i gruppen

Summa övriga kostnader            40 610 kr 

Summa kostnader            60 710 kr 

Resultat 40 710 kr-     
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Konto 15/16 Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 62 000 kr Märken 23000 kr, Overaller 37000 kr, 
Sångböcker 2000 kr

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker
3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl

3024 Försäljning alkohol, andra jästa 
drycker

3031 Försäljning biljetter, alkohol 20 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Summa intäkter           87 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 55 000 kr Overaller 35000 kr, Märken 20000 kr
4011 Inköp av mat 6 500 kr Oldies but Goldies + 2 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           71 500 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 1 300 kr Stora gasque, Oldies but goldies
5460 Förbrukningsmateriel 2 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer Oldies but goldies

6993 Intern representation 3 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader 6 400 kr           

Summa kostnader 77 900 kr         

Resultat 9 100 kr      

10 000 kr

4 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar
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Konto 15/16 Kommentarer

RS 4 - IN
30-39 Intäkter

3034 Försäljning biljetter, resa 120 700 kr KÅT-biljetter, baserat på 40 personer
3050 Medlemsavgifter 2 000 kr Deltagaravgifter och terminsavgifter

Summa intäkter       122 700 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 5 700 kr Idrottsmaterial (fotbollar, klubbor etc) 3000 
kr, KÅT-märken 2000 kr

Summa rörelsekostnader           5 700 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 18 000 kr Hallhyra
5800 Resekostnader 31 000 kr Busskostnader KÅT

5830 Kost och logi
39 000 kr Stughyra KÅT 35000 kr, Övriga 

vistelsekostnader 4000 kr
5890 Övriga resekostnader 48 000 kr Liftkort KÅT

5930 Reklamtrycksaker och 
direktreklam 100 kr Affischer, KÅT, Lasergame, Bowling etc.

6993 Intern representation 3 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att öka 
sammanhållningen och höja stämningen i 
gruppen

Summa övriga kostnader 139 100 kr     

Summa kostnader 144 800 kr     

Resultat 22 100 kr-  
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Konto 15/16 Kommentarer

RS 5 - Alkemisterna
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 9 000 kr Spextröjor 5000 kr, spexmärken 2500 kr
3011 Försäljning mat 13 000 kr Mat till mottagare 12000 kr, Pubmat 1000 kr
3012 Försäljning fika 3 500 kr Café Kajan
3021 Försäljning alkohol, spritdrycker
3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl

3024 Försäljning alkohol, andra jästa 
drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 100 000 kr Mottagningsgasquer, nollans gasquer 
subventioneras ca 25 kr/biljetter

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 20 000 kr Mottagningsgasquer, nollans gasquer 
subventioneras ca 25 kr/biljetter

3033 Försäljning biljetter, föreställning 18 500 kr Spexbiljetter

3040 Försäljning tjänster 65 000 kr
Företagstorg 35000 kr, Skogsvandring 2 x 
5000 kr, Sveriges ingenjörer 17000 kr, 
Lunchföreläsningar företag 3000 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 76 000 kr Bidrag från kansliet
Summa intäkter 358 000 kr         

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 32 000 kr

Spex: 2500 kr märken, 5000 kr tröjor, 8000 
kr dequor och quostym, 3500 kr tröjor 
KOMPIS, 2500 kr overaller MD, 4000 kr 
Overaller pH, 1500 kr flugor Preppis, 1500 
kr Rollkläder Bluffis

4011 Inköp av mat 115 000 kr Luncher, gasquer, etc.

4012 Inköp av fika 3 500 kr Bakgrupp KAOS 1000 kr, Inköp Café 
Kajan 2500 kr

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
4031 Inköp biljetter, alkohol 0 kr pHeusargasquen 16000 kr

4032 Inköp biljetter, alkoholfri 38 000 kr
Sponsring av biljetter åt nollan för 
nollegasquen 8000 kr och banketten 30000 
kr

Summa rörelsekostnader           283 500 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 1 500 kr Hyra för osqvik under stugphest 1500 kr

95 000 kr

53 000 kr Eftersläpp i Dragskåpet (Osquarsgasquen, 
mellanpHest, spexfest m.fl)
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5060 Städning och renhållning 18 000 kr Städavgifter för THS lokaler

5210 Hyra av maskiner och andra 
tekniska anläggningar 19 500 kr RN-teknik nollespex

5460 Förbrukningsartiklar 3 000 kr Gasquedekorationer och material till den 
trojanska grisen

5690 Övriga kostnader för 
transportmedel

1 500 kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil

5790 Övriga kostnader för frakter och 
transporter 500 kr Parkeringskostnader under mottagningen

6110 Kontorsmateriel 1 000 kr Färgade papper

6150 Trycksaker 12 500 kr
MD kramkort 500 kr, pH idolkort 500 kr, 
företagsguide 3000 kr, nollebibel 2000 kr, 
nollefotolista 1500 kr, 5000 kr spexprogram

6230 Datakommunikation 500 kr www.pheuseriet.com, 
www.musikaliskadirektoriet.se

6250 Porto 3 000 kr Kemisektionens guide till mottagningen
6570 Bankkostnader? 300 kr
6890 Övrig inhyrd personal 4 500 kr RN nollespex och Osquarsgasque

6993 Intern representation 33 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja stämningen 
i gruppen (MD 8000 kr, Alkis 500 kr, pH 
6000 kr, KOMPIS 5000 kr, Bluffis 5000 kr, 
KAOS 3000 kr, KLUMP 1500 kr)

Summa övriga kostnader             98 800 kr 

Summa kostnader 382 300 kr         

Resultat -     24 300 kr 
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Konto 15/16 Kommentarer

RS 6 - KNUT/KAKA
30-39 Intäkter

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker
3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl
3024

    
drycker

3025 Försäljning lättdryck
3031 Försäljning biljetter, alkohol 17 000 kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 750 kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag

3040 Försäljning av tjänster 130 000 kr KAKA-dagen, övriga KNUT arrangemang, 
huvudsponsorintäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 30 000 kr

28800 kr mellan samarbetspartners 
arbetsmarknadsdag, 1200 kr lokal till 
KAKA bekostas av kansliet. Ska balanseras 
med konto 4800.

Summa intäkter          187 250 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 4 000 kr Gasque-dekorationer

4011 Inköp av mat 15 000 kr Mat till KAKA-gasquen, Salamandermiddag 
samt en lunchföreläsningar

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

4800 Vidarefakturerade kostnader 30 000 kr

28800 kr mellan samarbetspartners 
arbetsmarknadsdag, 1200 kr lokal till 
KAKA bekostas av kansliet. Ska balanseras 
med konto 3500.

Summa rörelsekostnader            61 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 3 600 kr Stora och lilla gasque till KAKA-gasquen, 
Salamandermiddag

5220 Hyra av inventarier och verktyg 5 500 kr Hyra av porslin till KAKA-gasquen (täcks 
av 3031, 3032)

5690 Övriga kostnader transport 1 200 kr Hyrbil
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 3 000 kr Affischer

5960 Varuprover, reklamgåvor, 
presentreklam och tävlingar 2 400 kr

Kakor till releasepuben samt KAKA dagen

6150 Trycksaker 4 000 kr KAKA-katalogen, baserat på 200 ex (300 ex 
11/12 10000 kr)

6250 Porto 100 kr Frimärken för fakturor

8 500 kr Releasepub, efterkör KAKA-gasquen, 
Salamandermiddag, Salamanderpubar 4 st

12 000 kr
KAKA-gasquen sittning + efterkör, 
releasepub, Salamandermiddag, 
Salamanderpubar 4 st
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6993 Intern representation 8 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader            27 800 kr 

Summa kostnader            88 800 kr 

Resultat 98 450 kr     
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Konto 15/16 Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 9 000 kr Märken 2000 kr, t-shirts 3000 kr, 20 st 
tjocktröjor á 200 kr

3012 Försäljning fika 3 000 kr Pausförsäljning

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa drycker

3015 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 5 000 kr Premiär, omstartsfest. 100 biljetter á 50 kr. 

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 400 kr 10 biljetter á 40 kr

3033 Försäljning biljetter, föreställning 72 000 kr 600 biljetter á 100/170 kr per föreställning 
(snitt 120kr)

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 23 000 kr Ekonomiskt stöd från ABF
Summa intäkter       122 300 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 19 100 kr Scenografi 10000 kr, tröjor 6800 kr, 
märken 2300 kr

4011 Inköp av mat 3 500 kr Mat premiärfest, omstartsfest 3500 kr
4012 Inköp av fika 2 700 kr Inköp till pausförsäljning
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         33 800 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 40 000 kr 6 dagar föreställningar, 2 genrep Teater 
Bristol

5220 Hyra av inventarier och verktyg 10 000 kr Teknik
5460 Förbrukningsartiklar 1 500 kr Plastglas, servetter, dukar osv.
5611 Drivmedelskostnader 1 000 kr Bensin under föreställningar
5820 Hyrbilskostnader 6 500 kr Hyrbil under föreställningar
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 4 000 kr Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter
6150 Trycksaker 8 000 kr 300 program
6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

6993 Intern representation 16 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader 87 210 kr       

9 900 kr

Överraskningspub + 
sökpub+kollationering 3900 kr, Diverse 
efterkör 6000 kr (omstartsfest, 
premiärfest)

8 500 kr
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Summa kostnader 121 010 kr     

Resultat 1 290 kr    
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Konto 15/16 Kommentarer

RS 8 - KK
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 20 000 kr Drinkmärken
3011 Försäljning mat 13 000 kr Pubmat
3021 Försäljning alkohol, spritdrycker
3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl

3024 Försäljning alkohol, andra jästa 
drycker

3025 Försäljning lättdryck
3031 Försäljning biljetter, alkohol 175 000 kr
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 30 000 kr

Summa intäkter            478 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 16 000 kr Tröjor 4250 kr (15 st pikétröjor á 280 
kr), Märken 11000 kr, övrigt 750 kr

4011 Inköp av mat 100 000 kr Pubmat, sittningar
4012 Inköp av fika 4 000 kr
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            307 000 kr 

50-76 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 35 000 kr Hyra av lokal nollegasque samt extern 
lokal Berzelii

5210 Hyra av maskiner och andra tekniska 
anläggningar 0 kr

5460 Förbrukningsmateriel 25 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.
5611 Drivmedelskostnader 1 500 kr Berzelii, nØlle
5820 Hyrbilskostnader 2 000 kr Berzelii, nØlle

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 2 500 kr Affischer

5960 Varuprover, reklamgåvor, 
presentreklam och tävlingar 1 500 kr Klubbor till NØllan, priser till Berzelii

6570 Bankkostnader 0 kr
6890 Övrig inhyrd personal 12 000 kr Väktare NØlle, valborgspubrundan
6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 600 kr Utökade alkoholtillstånd 6 st á 600 kr

6993 Intern representation 14 000 kr

Pengar som ska användas av organ för 
att öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen (KK 12 000 kr, 
KÖN 2000 kr)

187 000 kr

240 000 kr
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7610 Utbildning 1 200 kr Klubbmästarrådet för 2 personer
Summa övriga kostnader              98 300 kr 

Summa kostnader 405 300 kr          

Resultat 72 700 kr       



12. Konfirmeringar 

IN 

VIN: Erik Samuelsson 

Ledamot: Carl Höög 

Ledamot: Antonia Tengbom 

Ledamot: David Jonsson 

Ledamot: Jesper Borin 

Ledamot: Billy Hoogerndoorn 

Ledamot: Hannes Gidlöf 

Ledamot: Björn Birdsong 

Ledamot: Emil Gillberg 

Revisor 

Björn Alander 

SN 

PAS-King: Philip von Wowern 

SkyddO: Oscar Bergström 

Skolledningsrepresentant Kemi: Paulina Sandberg Birgersson 

KNUT 

Ledamot: Julia Banda 

Ledamot: Natasa Ilic 

Ledamot: Miriam Jansson 

Ledamot: Anton Glenngård 

Ledamot: Mika Fors 

Ledamot: Vivien Hjälm 

Ledamot: Martin Höglund 

Ledamot: Li Ling 

Ledamot: Åsa Åhlander 

Ledamot: Jowan Ros 

Ledamot: Adrian Eliasson 

Ledamot: Jon Peterson 

 



Krexet 

Maestro: Andreas Hober 
Manuschef: Ludvig Bönke 
Musikproducent: Joanna Messmer 
Regissör: Max Karlsson 

 

Soft 

Ledamot: Matilda Hendeberg 

Ledamot: Elin Ljungdell 

 

TLC 

Ledamot: Oskar Gustafsson 

Ledamot: Hugo Widehammar 

Ledamot: Alexander Björling 

Ledamot: Adrian Bacaj 

Ledamot: Tanya Wallmon 

Ledamot: Frida Söderström 

Ledamot: Rebecka Karmakar 

Ledamot: Elleonore Ståhl 

Ledamot: Melker Cronhamn 

Ledamot: Matilda Hendeberg 

 

Paparazzi  

Ledamot: Emmy Ståhl 

Ledamot: Max Karlsson 

Ledamot: Karin Andersson 

Ledamot: Rebecka Stockgard 

Ledamot: Astrid Helmfrid 

Ledamot: Calle Östling 

Ledamot: Louise Seregard 

Ledamot: Linnea Stenbeck 

Ledamot: Malin Stauber Alfredsson 

 



13. Val 

* Se valhandlingarna 

Val av DM i MD 2016 

Jonathan Edin (förordad) 

Val av Vice DM i MD 2016 

Emma Lundell (förordad) 
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