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

KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 2 

Tid: måndagen den 18 november, klockan 18:02 

Plats: H1, Teknikringen 33 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är tisdagen den 5 november. Motioner skickas till styrelsen@k.kth.se 

Handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet samt på 

www.kongligkemi.se den 11 november. 

Reservtid för SM 2 är tisdagen den 26 november. 

 

__________________________ 

Fredrik Abele 

Ordförande THS Kemisektionen 13/14 

 

mailto:styrelsen@k.kth.se
http://www.kongligkemi.se/
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Föredragningslista SM2 2013/2014 

*=bilaga finns 

1 Formalia 

a. Mötets öppnande 

b. Val av justeringsperson 

c. Val av mötespresidium 

d. Mötets behöriga utlysande* 

e. Anmälan av övriga frågor 

f. Fastställande av föredragningslista* 

g. Föregående mötesprotokoll 

h. Bordlagda frågor 

I. Sektionens bokslut 11/12 

II. Ansvarsfrihet för $$ 11/12 

III. Sektionens bokslut 12/13* 

IV. Ansvarsfrihet för $$ 12/13 

V. Konfirmeringar från SM1* 

i. Adjungeringar 

j. Meddelanden 

k. Inlämning tårttäfvlan 

  



Föredragningslista SM2 
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2 Rapporter 

a. Styrelsen  

b. Revisorerna 

c. KF  

3 Val* 

a. ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus i 

Alkemisterna. 

b. pH-bas och pH-sur 

c. KAPTEN och STYRMAN i KOMPIS 

d. BluffO och vice BluffO 

e. GenerÖl och Ölverste i KÖN 

f. Två fanbärare 

g. Revisor 

h. Ordförande i CIA 

i. Skolledningsrepresentanter kemi- och bioskolan 

j. Två KAOSa  

4 Konfirmeringar* 

a. Ledamöter i Kommunikationsnämnden (KN) 

b.  Ledamöter i KK 

c. Ledamöter i Musikaliska Direktoriet (MD) 

d. Ledamöter i CHUST 

e. BUS-Representant 

f. SNOK 
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5 Motion om borttagande av punkten 2.10 

övrigt i valberedningens policydokument* 

6 Andra läsningen av stadgaändringar* 
 

a. Proposition om stadge- och reglementesändringar 

pga. det nya programmet Teknisk Kemi.* 

 

b. Motion angående personval med en sökande* 

I. Motion* 

II. Motionssvar* 

III. Yrkande om ändring i motionssvar* 

7 Övriga frågor 

8 Nästa möte 

9 Mötets avslutande 
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Bordlagda konfirmationer från SM 1 13/14 

IN 

Ledamot: Carl Östling 

Ledamot: Joans Cham 

Ledamot: Adrian Celsi 

Ledamot: Glenn Säfwe 

Ledamot: Erik Lindström 

Ledamot: Emelie Sandström 

Ledamot: Oskar Gustavsson 

Ledamot: Carl Davidsson 

 

Krexet 

Ledamot: Robban Cronlund (ToM-chef) 

Ledamot: Lovisa Wallberg (Maestro) 

 

Skolledningsrepresentant Kemi 

Ledamot: Håkan Roos  

 

KNUT 

Ledamot: Björn Lindström  

Ledamot: Jennie Lodén  

Ledamot: Amina Basara  

Ledamot: Linnea Pettersson  
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KAKA 

Ledamot: Stina Raskopp (Vice Projektledare)  

Ledamot: Anna Maria Clementz (Marknadsföringsansvariga) 

 Ledamot: Heidi Lemström (Marknadsföringsansvariga) 

Ledamot: Linnea Hjelm (Bankettansvariga)  

Ledamot: Gabriella Jensen (Bankettansvariga)  

Ledamot: Björn Alander (Bankettgrupp)   

Ledamot: Promila Bhattachrya (Bankettgrupp)   

Ledamot: Maria Edvardsson (Bankettgrupp) 

 Ledamot: Marica Johansson (Bankettgrupp) 

Ledamot: Johannes Yayo (Företagsansvarig) 

Ledamot: Marcus Lundin (Företagsgrupp)  

Ledamot: Therese Drugge (Företagsgrupp)  

Ledamot: Emelie Falk (Företagsgrupp) 

Ledamot: Daniela Eriksson (Företagsgrupp)  

Ledamot: Matilda Berkell (Företagsgrupp) 

Ledamot: Amina Basara (Företagsgrupp)  

 

Hvitterhetsutskottet 

Ledamot: Lovisa Åkesson 

Ledamot: Julia Remnestål 

Ledamot: Håkan Roos 

Ledamot: Joakim Engström 

Ledamot: Jonna Holmqvist 

Ledamot: Charlotte Karlsson 

Ledamot: Ida Larsson 

Ledamot: Jonas Ricknell 

Ledamot: Karin Fagerland 
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Rapport SM 2 
Sammanfattningsvis har fokus sedan SM 1 legat på fortlöpande arbete samt planering av S-

Hybrid. Vi har även jobbat på att vårda de ”intersektionella” kontakter vi har, samt skaffa 

några nya. 

S-Hybrid 
S-Hybrid tar form mer och mer, och de sista pusselbitarna håller på att falla på plats. Som det 

ser ut i nuläget kommer vi att få besök av åtminstone 3 av 5 andra kemistyrelser i landet. Två 

styrelser har lämnat sena återbud efter att först ha sagt att de kan komma; som kompensation 

ska de försöka skicka lämpliga ersättare från nyckelorgan inom sina sektioner. $$ ser fram 

emot en givande konferens och kommer se till att en sammanställning publiceras på 

hemsidan och på OAR (Organansvarigrådet).  

Intersektionell kontakt 
Elekto- och Bergssektionerna har enligt gammal tradition bjudits in till en romantisk middag 

med sin maka/älskarinna Kemisektionen. Båda sektionerna har fenomenalt trevliga styrelser i 

år, och vi har efter att ha representerat på deras nollegasquer, och de på vår, blivit riktigt bra 

vänner. Elektro har ju som bekant introducerat en helt ny nivå av ”spänning” i förhållandet, 

så vi får se var det tar oss när vi träffas över middag i slutet av november. 

Medan Elektro och Bergs är oss bekanta sedan urminnes tider, så har vi även nya spännande 

relationer på gång! Samhällsbyggnadssektionen, tillika nyutnämnd BFF-sektion till Kemi på 

deras nollegasque, träffade $$ 12/13 över middag förra året i deras lokal OaSen, och vi ska se 

till att anordna en ännu trevligare träff i år. Till sist har vi en alldeles nykläckt relation: MiT! 

Det är ju en smula underligt att vi har en tajt relation med Elektro utan att känna MiT särskilt 

väl. MiT tänker i precis samma bana, och har därför bjudit in $$ till en supé hos dem senare i 

höst. Vilken form relationen tar, middag med ännu en älskare (go Kemi!) eller kvällsmacka 

med barnet som följde med i skilsmässan, återstår att se. 

Rikstämma FUF 
$$ kommer i år igen att representera på riksstämman för Förbundet Unga Forskare. Det var 

ett givande besök till Linköping förra året, vilket bl.a. ledde till implementerandet av 

kandidat- och åsiktstorg m.m. på SM. Vi hoppas på ett minst lika givande besök, i år till 

Leksand. Sit tight för en rapport på det! 
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Revisorernas rapport till SM 2 

Utlåtande 
Revisorerna har inte funnit något i sektionens verksamhet som markant strider mot 

sektionens styrdokument eller andra lagar och regler. 

Närvaro 
Sedan förra SM så har $$ haft två stycken $$m. Vi revisorer har närvarat på båda. Samarbetet 

har fungerat fortsatt bra och revisorerna har hittat en bra roll på $$m. 

Inför valprocessen för nya ledamöter i MD har revisorerna blivit tillfrågade om att hjälpa till 

vid intervjurena för att det skulle bli en bra och rättvis valprocess. Jens närvarade under två 

intervjuer i början av processen och hjälpte sittande MD med att utveckla intervjutekniker 

för att få bra underlag till valen. Tack Jennie, Frederik, Max och Anton för gott samarbete! 

Valberedningen har också haft fullt upp med att bereda val till SM. Micke har närvarat vid 

några intervjuer för att hjälpa till med intervjuteknik och också göra den processen så bra 

som möjligt. Tack valberedningen för gott samarbete! 

Revisorerna har också svarat på frågor från medlemmar som inkommit. 

Ekonomi 
Den ekonomiska granskningen gäller fortfarande verksamhetsår 2011/2012 och 2012/2013. 

Granskningen av bokföringen sker löpande varefter bokföringsserierna avslutas. På grund av 

det tidskrävande arbetet med att granska är revisionsberättelser för 2011/2012 och 

2012/2013 inte klara i tid för att vara med i handlingarna. Vidare information om läget 

kommer på SM. 

 

Jens Aronsson & Michael Ekström 

Revisorer 2013/2014 & Revisor 2013 
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KF-delegationens rapport till SM 2 

Restaurangkonceptet 
En fråga som diskuteras i Kårfullmäktige nu under hösten är restaurangkonceptet på 

Nymble. På KF 1 diskuterades frågan efter att en interpellation (formell fråga som 

Kårstyrelsen måste besvara skriftligt) inkommit som handlade om hur riktlinjerna för fester 

och annan eventverksamhet i Nymble ser ut. 

Kårstyrelsen ska ha arbetat med frågan under hösten då det är ett mål i verksamhetsplanen 

att ” Fortsätta arbetet med THS Event- och restaurangkoncept”. Vi ser fram emot att höra 

hur långt Kårstyrelsen har kommit i arbetet och att rapportera det till SM.  

Kårfullmäktigesammanträde 2 (KF 2) 
KF 2 kommer att vara den 14 november och därför vet vi inte när handlingarna till SM 2 vad 

som hänt på mötet. Utfallet av KF 2 kommer vi därför att redogöra för muntligt på SM 2. 

Frågor som kommer att tas upp på KF 2 är bland annat: 

 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för THS verksamhetsår 2012/2013. 

Kårstyrelsen med Denise och Emma i spetsen ska redogöra för det som har hänt 

under föregående år och KF ska välja att ge dem ansvarfrihet eller ej. Utifrån 

verksamhetsberättelsen anser vi att det är högst sannolikt att de får det. 

 Teknisk Kemis studenter tillhör inte någon sektion ännu (rent byråkratiskt) så kemis 

KF-delegation har lagt som förslag att de ska tillhöra Kemisektionen. Vi hoppas att 

det går igenom utan problem. 

 Det finns ett förslag om att tydligare definiera THS färger med färgkoder som 

används idag. Som Kårstyrelsen uttryckte det i sitt svar: ”Ä N T L I G E N finns 

möjligheten för gemene student, att utan minsta tvivel, måla en fondvägg hemma i 

THS-blått” 

 Val av THS inspektor. Inspektorn är en KTH-anställd som är THS nära kontakt 

inom KTH som kan representera THS frågor i KTH och ge KTH:s syn på frågor. 

Inspektor har också en granskande uppgift mot THS. 

Om ni undrar något särskilt kring detta så fråga oss. Om ni tycker något om dessa frågor så 

framför det till oss innan den 14 november. 

Vad vill ni? 
KF är plattformen för att driva frågor som berör hela THS verksamhet. Sektionen berörs i 

många fall av hur THS bedriver sin verksamhet och i vissa fall måste beslut tas på en högre 

nivå för att sektionen sa kunna bedriva sin verksamhet som vi vill. 

Vi i KF-delegationen är till för att driva era frågor på den nivån. Vi vill diskutera frågor som 

berör er. 

Om ni har idéer om något som bör ändras eller undrar hur ni ska bära er åt för att få igenom 

en förändring så uppmanar vi er att kontakta oss. Fundera innan SM och ställ frågor och 

förslag till oss då så kommer vi ta med det till KF. 
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Stockholm, 2013-11-07 

Jens Aronsson 

Fredrik Abele 

Sebastian Ols 

Sara Blomqvist 

Astrid Helmfrid 

Michael Ekström 

Erik Lindström 
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Val  

Alkemisterna 

ÖpHverpHeus: Anton Lagerholm (ej förordad) 

HvispHeus : Anton Lagerholm (ej förordad) 

KronpHeus : Vakant 

 

pH-bas och pH-sur 

pH-Bas:  

Anton Lagerholm  

Olle Gustavsson Kamperin  

Daniel Bedman (ej förordad) 

 

pH-Sur: 

Olle Gustavsson Kamperin  

Daniel Bedman (ej förordad) 

KAPTEN och STYRMAN i KOMPIS 
 

KAPTEN:  

Linnea Hjelm  

Viktoria Losenius Lindahl (ej förordad) 

Johan Forsberg  

Serhat Aktay (ej förordad) 

Filip Friberg (ej förordad) 
 
STYRMAN: 

Linnea Hjelm  

Viktoria Losenius Lindahl 

Johan Forsberg  

Serhat Aktay  

Filip Friberg  
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BluffO och vice BluffO 
 

BluffO: 

Henrik Lindquister  

Tim Igefors (Ej förordad) 

Vice BluffO: 

Henrik Lindquister  

Tim Igefors  

 

GenerÖl och Ölverste i KÖN 

Tobias Frick 

Två fanbärare 

Cecilia Molinder 

Fredrik Abele 

Karin Andersson 

Michael Ekström 

Revisor 
Vakant 

Ordförande i CIA 

Vakant 

Skolledningsrepresentanter kemi- och bioskolan 

Vakant 

Två KAOSa  
Vakant 
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Konfirmeringar 

*Se kompletterande handlingar  

KN 

Ledamot: Filip Friberg  

KK* 

MD 

Ledamot: Emma Chadwick 

Ledamot: Jennifer Theland 

Ledamot: Adam Eriksson 

Ledamot: Liv Jakobsson 

Ledamot: Gustaf Bergentz 

Ledamot: Ludvig Bönke 

CHUST  

Ledamot: Polina Vasiljeva 

Ledamot: Martina Montesino Malmberg 

Ledamot: Sebastian Ols 

Ledamot: Marica Merkel Johansson 

BUS-representant 
Vakant 

SNOK 

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

MOTION SM 2 18/11 

Motion om borttagande av punkten 2.10 övrigt i 

valberedningens policydokument   
 

Bakgrund 
I valberedningens policydokument punkt 2.10 övrigt står det hur man ska behandla valen av 

ledamöter i Musikaliska Direktoratet. Då Valberedningen inte längre bereder dessa val är 

punkten nu helt irrelevant.  

Yrkande 
 

Därför yrkar jag 

Att1  punkten 2.10 övrigt tas bort helt ur Valberedningens policydokument.  

 

Eriks kök, Professorsslingan 37, Stockholm den 20e oktober 2013 

 

 

  

Erik Lindström  

Ordförande Valberedningen 2013/2014 
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MOTIONSSVAR SM 2 18/11 

Motionssvar om borttagande av punkten 2.10 

övrigt i valberedningens policydokument   
 

 

Bakgrund 
 

Det är korrekt att det står om hur beredandet av valet av ledamöter i MD ska utföras i 

Valberedningens policydokument och att det inte borde stå där, därför står Styrelsen bakom 

denna motion.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mötesrummet, Teknikringen 36b, Stockholm den 11e november2013 

 

  

Astrid Helmfrid  

Sekreterare 2013/2014 

 

 



Andra läsningen SM2 

Proposition om stadge- och reglementesändringar  

pga. det nya programmet Teknisk Kemi 

2013-11-11  

 

Andra läsningan SM2 
 

Proposition om stadge- och reglementesändringar 

pga. det nya programmet Teknisk Kemi 

Bakgrund 

På SM1 13/14 inkom det en proposition från Styrelsen om ändring i reglemente och stadgar 

p.g.a. et nya programmet Teknisk Kemi. Se propositionen i sin helhet i handlingarna. Denna 

proposition bifölls, då det är en stadgaändring måste beslutet ta i en andra läsning.   

 

Yrkandet  

att1 ändra Stadgarnas 1.3 från: 

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

kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen vid KTH. 

 till: 

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

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

 

att2 ändra första sycket i Stadgarnas 1.6 från: 

    Som medlem i sektionen räknas samtliga THS medlemmar studerande vid bioteknik-, 

    kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen. 

 till: 

    Som medlem i sektionen räknas samtliga THS medlemmar studerande vid bioteknik-, 

    kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen samt programmet för teknisk kemi. 

  



Andra läsningen SM2 

Proposition om stadge- och reglementesändringar  

pga. det nya programmet Teknisk Kemi 

2013-11-11  
att3 ändra första styckets andra mening i Reglementets 3.3.1 från: 

 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 masterskoordinator (MAK), två 

skolledningsrepresentanter för Bioskolan samt två skolledningsrepresentanter för 

Kemiskolan. 

 till: 

SN består av studiemiljönämndens ordförande (SNOK) som också är organansvarig, 

studerandeskyddsombud (SkyddO), en programansvarig student från vardera av 

Kemivetenskapsprogrammet eller programmet för Teknisk Kemi (PAS-K), 

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

masterskoordinator (MAK), två  skolledningsrepresentanter för Bioskolan samt två 

skolledningsrepresentanter för Kemiskolan. 

 

att4 ändra andra styckets första mening i Reglementets 3.3.2 från: 

    PAS-K är ansvarig för att föra kemiteknologernas talan i frågor som rör  

    Kemivetenskapsprogrammets uppbyggnad och utveckling. 

 till: 

PAS-K är ansvarig för att föra kemiteknologernas talan i frågor som 

Kemivetenskapsprogrammets och programmet för Teknisk Kemi uppbyggnad och 

utveckling. 
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Proposition om stadge- och reglementesändringar pga.  

det nya programmet Teknisk Kemi 

Aneri Patel, Daniel Ruotsalainen 
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PROPOSITION SM 1 13/14 

Proposition om stadge- och reglementesändringar 

pga. det nya programmet Teknisk Kemi 

Bakgrund 
Då KTH ändrat på Civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap och bytt dess namn till 

Teknisk Kemi påverkas även Kemisektionen. Enligt stadgarna är kemisektionens ändamål att 

främja studerande på bioteknik-, kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen. Dessa 

utbildningar nämns även under Kemisektionens sammansättning. Självklart ska även 

studerande vid programmet för Teknisk Kemi stadgenligt inkluderas i Kemisektionen. Detta 

behandlas av de två första att-satserna nedan. 

Detta namnbyte påverkar även reglementets beskrivning av PAS-K. Självfallet ska även 

studerande på Teknisk Kemi få påverka sitt program.  

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  

att1 ändra Stadgarnas 1.3 från: 

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

    kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen vid KTH. 

 till: 

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

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

 

att2 ändra första sycket i Stadgarnas 1.6 från: 

    Som medlem i sektionen räknas samtliga THS medlemmar studerande vid bioteknik-, 

    kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen. 

 till: 

    Som medlem i sektionen räknas samtliga THS medlemmar studerande vid bioteknik-, 

    kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen samt programmet för teknisk kemi. 
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det nya programmet Teknisk Kemi 

Aneri Patel, Daniel Ruotsalainen 

2013-09-03 
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

att3 ändra första styckets andra mening i Reglementets 3.3.1 från: 

 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 masterskoordinator (MAK), två skolledningsrepresentanter 

 för Bioskolan samt två skolledningsrepresentanter för Kemiskolan. 

 till: 

 SN består av studiemiljönämndens ordförande (SNOK) som också är organansvarig, 

 studerandeskyddsombud (SkyddO), en programansvarig student från vardera av 

 Kemivetenskapsprogrammet eller programmet för Teknisk Kemi (PAS-K), Bioteknikprogrammet 

 (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), en masterskoordinator (MAK), två 

 skolledningsrepresentanter för Bioskolan samt två skolledningsrepresentanter för Kemiskolan. 

 

att4 ändra andra styckets första mening i Reglementets 3.3.2 från: 

    PAS-K är ansvarig för att föra kemiteknologernas talan i frågor som rör      

    Kemivetenskapsprogrammets uppbyggnad och utveckling. 

 till: 

    PAS-K är ansvarig för att föra kemiteknologernas talan i frågor som rör      

    Kemivetenskapsprogrammets och programmet för Teknisk Kemi uppbyggnad och utveckling. 

 

 

 

 

 

 

Draget, Teknikringen 36b, Stockholm den 3 september 2013 

 

______________________________ 

Daniel Ruotsalainen 

Kommunikationsansvarig 2013/2014 

 

 

______________________________ 

Aneri Patel 

Sektionsvärdinna 2013/2014 

 



Andra läsningen SM2 

motion angående personval med en sökande 
2013-11-11 

  

 

Andra läsningan SM2 

 

Motion angående personval med en sökande 
 

Bakgrund 

På SM1 13/14 inkom det en motion från Björn Blomkvist om ändring av hur personval med 

en sökande ska gå till. Styrelsen skrev ett motionssvar som sedan ändrades genom ett 

yrkande från Styrelsen under SM1. Detta yrkande bifölls och eftersom motionen behandlar 

är en stadgaändring så måste det ska en andra läsning av beslutet. Se motionen, 

motionssvaret och yrkandet i handlingarna. 

 

Yrkandet  

att  Ändra tredje styckets första mening i Stadgarnas §3.2.4 till:  

 Omröstning sker öppet förutom i personval då omröstning  

 sker slutet om någon mötesdeltagande så begär. 

 



Motion SM 1 

Motion angående personval med en sökande 

Björn Blomkvist 

2013-05-06 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 1 13/14 

Motion angående personval med en sökande 
 

Bakgrund 
Då det är märkligt att personval måste ske slutet även vid val då det bara finns en 

sökande/post så vill jag att omröstningen ska kunna ske öppet. 

Yrkande 
Därför yrkar jag  

att  i Stadgans 3.2.4. ändra tredje styckets andra mening till "Omröstning sker 

 öppet, om ingen mötesdeltagare begär sluten votering". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTH K1, Stockholm den 6 maj 2013 

 

 

Björn Blomkvist 

 



Motionssvar SM1 

Motion angående personval med en sökande 

Aneri Patel, Daniel Ruotsalainen 

2013-09-02 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 1 13/14 

Motion angående personval med en sökande 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att idén med möjlighet till öppen votering för personval med en sökande är 

bra. Vi anser dock att personval med en sökande ska ske slutet men att möjligheten för att 

valet ska ske öppen finns. Dessutom har detta inget med Stadgarna 3.2.4. tredje styckets 

andra mening att göra, vi bör istället lägga till en mening efter tredje styckets första mening. 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att1 avslå motionen. 

att2 "Vid personval med en sökande ska voteringen ske slutet, om ingen 

 mötesdeltagande begär öppen votering." läggs till efter tredje styckets första 

 mening i Stadgarna 3.2.4. 

  

 

 

 

 

 

Draget, Teknikringen 36b, Stockholm den 2 september 2013 

 

 

 
 

______________________________ 

Aneri Patel 

Sektionsvärdinna 2013/2014 

 

 

______________________________ 

Daniel Ruotsalainen 

Kommunikationsansvarig 2013/2014 

 



Yrkande från SM1 13/14 

2012-11-11 

Sid 1(1) 

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

 

Sektionsmöte 1  

2013-09-30 

Datum 

Yrkande 

 

Ärende: Ändring av Motionssvar till Motion angående 

personval med en sökande. 

Framfört av: Daniel Ruotsalainen och Aneri Patel 

e-post: kommunikation@k.kth.se och vardinna@k.kht.se 

 

Vi har tyvärr fel version av motionssvaret i handlingarna och 

vill därför genom detta yrkande rätta till det. 

 

att1: Ta bort motionssvarets första att-sats 

 

att2:  Ersätta motionssvarets andra att-sats med: 

Ändra tredje styckets första mening i Stadgarnas 

§3.2.4 till:  

 Omröstning sker öppet förutom i personval då omröstning  

 sker slutet om någon mötesdeltagande så begär. 

 

Styrelsens noteringar 

Detta yrkande bifölls på SM1 2013. 


