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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

SM 2 2011/2012 
 

 * Bilagor finns 
 ** Bilaga kommer i kompletterande handlingar efter KF4 24/11 

1. Formalia     Föredragare 
1.1   Mötets öppnande 
1.2   Val av justeringsperson 
1.3   Mötets behöriga utlysande* 
1.4   Anmälan av övriga frågor 
1.5   Fastställande av föredragningslista 
1.6   Föregående mötesprotokoll* 
1.7   Bordlagda frågor 

a) Bokföringen för Alkemisterna 2007 
b) Bokföringen för Alkemisterna 2009 
c) Bokföringen för Alkemisterna 2010 till SM2 2011/12. 
d) Ansvarsfrihet för styrelsen 2010/2011 

1.8   Adjungeringar 
1.9   Meddelanden 

2. Inlämning av bidrag till Tårttäfvlan 
3. Rapporter 

3.1   Studiemiljönämnden 
3.2  Skolledningsrepresentanterna 
3.3   KNUT* 
3.4   Styrelsen* 
3.5  KF-ledamöterna ** 

4. Verksamhetsberättelser 
4.1  KNUT 2010/2011 
4.2  Valberedningen 2010/2011 

5. Konfirmation av sektionsfunktionärer* 
5.1  Konfirmering av ledamöter i KNUT/KAKA 
5.2  Konfirmering av CHUST 
5.3  Konfirmering av BUS‐representant 

6. Val av sektionsfunktionärer* 
6.1  Val av ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus i Alkemisterna 
6.2  Val av pH‐bas och pH‐sur 
6.3  Val av ledamöter i Musikaliska Direktoriet (MD) 
6.4  Val av Kapten och Styrman i KOMPIS 
6.5  Val av revisor 
6.6  Val av fanbärare 
6.7  Val av ordförande i CIA 
6.8  Val av skolledningsrepresentanter kemi‐ och bioskolan 
6.9  Val av datorgruppen 
6.10 Val av Generöl och Ölverste 
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7. Överraskning 
8. Motioner* 

8.1  Motion angående valberedningen  Björn Blomkvist 
8.2  Motion angående val av fanbärare  Mailén Andersson, 

Sara Wengström 
8.3  Motion angående val till $$   Björn Blomkvist 
8.4  Motion angående verksamhetsplan för $$  Björn Blomkvist 
8.5  Motion angående BUS på KTH hösten 2012  Sebastian Hedberg 
8.6  Motion angående Datorgruppens verksamhet Sebastian Ols 

Reuben Monsen 
8.7  Motion angående val till Datorgruppen  Sebastian Ols 

Reuben Monsen 
8.8   Motion angående Fadderiet som sektionsorgan Emma Fogelström 

9. Övriga frågor  
1.1   Övriga frågor 
1.2   Nästa möte 

10. Mötets avslutande 
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18.02  Mötets öppnande 
 
18:04 Formalia 
 
18:34 Inlämning av bidrag till Tårttäfvlan 
 
18:40 Rapporter 
 
19:10 Verksamhetsberättelser 
 
19.15 Konfirmation av sektionsfunktionärer 
 
19.25 Val av sektionsfunktionärer (6.1-6.2) 
 
20.00 Matpaus 
 
20.30 Mötet återupptas 
 
20.31 Val av sektionsfunktionärer (6.3-6.9) 
 
21:31 Överraskning 
 
21.35 Motioner 
 
23.35 Övriga frågor 
 
23.45 Mötets avslutande 
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THS	

KEMISEKTIONEN	

KALLELSE	

Stockholm,	31/10	2011

KALLELSE	TILL 	SEKTIONSMÖTE	2 	

MÅNDAGEN	DEN	28	NOVEMBER,	KLOCKAN	18:02	

DRAGSKÅPET,	TEKNIKRINGEN	36B	

Kallelsen	avser:	 Kemisektionens	medlemmar	
För	kännedom:		 THS	styrelse	och	verksamhetsrevisorer	
	
Motionsstopp	är	söndag	den	18	november.	Motioner	skickas	till	styrelsen@k.kth.se		
	
Slutgiltiga	handlingar	och	föredragningslista	kommer	att	anslås	på	anslagstavlor	i	Dragskåpet	och	i	
Nymble	den	21	november.	

PRELIMINÄR	FÖREDRAGNINGSLISTA	

Nr	 Ärende	 Föredragande
	

1. 		 Mötets	öppnande	
2. 		 Formalia	
3. 																					Inlämning	av	bidrag	till	Tårttäfvlan	
4. 		 Rapporter	
5. 																					Verksamhetsberättelser	
6. 																					Val	av	ÖpHverpHeus,	HvispHeus	och	KronpHeus	i	Alkemisterna	
7. 																					Val	av	pH‐bas	och	pH‐sur	
8. 		 Val	av	ledamöter	i	Musikaliska	Direktoriet	(MD)	
9. 																					Val	av	Kapten	och	Styrman	i	KOMPIS	
10. 		 Val	av	revisor	
11. 	 Val	av	fanbärare	
12. 																					Val	av	ordförande	i	CIA	
13. 																					Val	av	skolstyrelserepresentanter	kemi‐	och	bioskolan	 	
14. 																					Val	av	datorgruppen	
15. 																					Konfirmering	av	ledamöter	i	KNUT/KAKA	
16. 																					Konfirmering	av	CHUST	
17. 																					Konfirmering	av	BUS‐representant	
18. 	 Motioner	
19. 		 Propositioner	
20. 		 Övriga	frågor	
21. 		 Nästa	möte	
22. 		 Mötets	avslutande	
	
	
Denise	Fuglesang,		
Ordförande	2011/2012	
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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE 1, 2011/2012 
 
Tid: 18:01 måndagen den 3 oktober  
 
Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B 
 
Närvarande ur 2010/2011 års styrelse:   

  Denise Fuglesang, Ordförande 
  Jens Aronsson, Vice ordförande 
  Philippa Reuterswärd, Sekreterare 
  Emma Fogelström, Kommunikationsansvarig 
  Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna 
  Malin Nordenström, Lokalansvarig 
  Fredrik Abele, nr1 

 
Bilagor: 41 
 

1 Formalia  
 
1.1. Mötets öppnande 

Ordförande Denise förklarade mötet öppnat klockan 18:04. 
 

1.2. Val av justeringsperson 
Sektionsmötet beslutade  

 att  Adam Eriksson och Mishu Sarqume är mötets justeringspersoner och tillika 
rösträknare. 

  
1.3. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1 
 Sektionsmötet fann mötet behörigt utlyst. 

 
1.4. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 
 

THS 
KEMISEKTIONEN 
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Yrkande från Emma     Bilaga 2 
 att Sektionsvärdinnan ska komma ner från mötesrummet. 
Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Emmas yrkande. 
1.5. Fastställande av föredragningslistan  

Yrkande från Denise     Bilaga 3 
att Hederspriset läggs in som punkt 8. 

Sektionsmötet beslutade 
att bifalla Denises yrkande. 

Yrkande från Jens     Bilaga 4 
att 2.3 Skolstyrelserepresentanter i föredragningslistan ändras till 2.3 
Skolledningsrepresentanter. 

 
Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Jens yrkande. 
Yrkande från Sara Wengström    Bilaga 5 

att punkt 4.4 flyttas till efter middagen då skattmästaren 10/11 kommer 
sent. 
att punkt 5 Ansvarsfrihet för styrelsen 10/11 även den behandlas efter 
middagen. 

Sektionsmötet beslutade 
att bifalla Saras yrkanden. 

 
Sektionsmötet beslutade 

   att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar. 
 

1.6. Föregående mötesprotokoll    Bilaga 6 
Sektionsmötet beslutade  

att lägga föregående mötesprotokoll från SM4 2010/2011 till 
handlingarna. 

 
1.7. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor 
 

Yrkande från Pontus Nordgren    Bilaga 7 
att den i styrelsen som har punschpralinens uppgifter ska 
så snart som möjligt införskaffa en passande huvudbonad 
minst lika fin och estetiskt tilltalande som föregående 
huvudbonaden. 

Yrkande från Mailen Andersson    Bilaga 8 
att samtliga personer i styrelsen ska ha unika 
huvudbonader. 
att personen som serverar punsch ska ha 
punschpralinhatten. 
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Yrkande från Sara Wengström    Bilaga 9 
att styrelsen går och hämtar sina attiraljer och sätter på 
sig dessa. 
att SM ger $$ i uppgift att tillsätta en grupp Attiraljgrupp 
om 2-4 personer. 

Diskussion 
 
Yrkande från Jens     Bilaga 10 

att avslå samtliga yrkanden berörande attiraljer. 
att malin tar över punschhatten. 

Sektionsmötet beslutade 
  att bifalla Jens yrkanden. 
 

1.8. Adjungeringar 
Yrkande från Jens     Bilaga 11 

att adjungera Aman Mebrahtu och Randi Berggren med närvaro- och 
yttranderätt. 
 

Sektionsmötet beslutade 
att bifalla Jens yrkande. 

1.9 Meddelanden 

 Noa hälsar att man ska maila sin anmälan till nOlle till anmalan@kemisklubbmasteri.se 
eftersom mail servicen inte riktigt funkat. Har man fått mail är man dock anmäld. 

 Denise hälsar att det går fortfarande att söka KAKA-gruppen. KAKA dagen hålls den 14 feb. 

 Sara från SOFT hälsar att folk måste diska. Ställ in disken i skåpen, annars är det svårt att veta 
om det är rent eller inte. 
 

2. Rapporter  
2.1. Studiemiljönämnden (SN) 
SN hälsar att regeringen nya förslag på 40 veckors läsår kommer tidigast börja gälla år 2013/2014. 
Kåren och skolstyrelserepresentanterna jobbar på att vi ska få behålla den nuvarande 
läsårsindelningen och 36 veckors läsår. 
SN söker representanter i 1,2,3 att samarbeta med. 
Håll utkik efter SN-fika som kommer hållas efter tentaperioden. Då får du en chans att prata med SN 
direkt om din utbildning. 
2.2. KNUT/KAKA 
Energidagarna kommer hållas 30 nov-1 dec som ett samarbete mellan kemi, energi och miljö, fysik, 
CL. Flera företag medverkar och det kommer hållas en sittning. Mer info kommer komma snart. 
Maila knut@k.kth.se om du vill få KNUTs nyhetsbrev. 
Har du en ny och rolig ide om ett företagsevent? Maila knut@k.kth.se! 
2.3. Skolledningsrepresentanterna 
Hälsar att KTH vill pusha folk att ta examen. Ta examen för det är bra för dig och skolan! 
2.4. KF-ledamöterna 
KF1 har hållits. Val till valberedningen har genomförts. En valgeneral kommer att tillsättas. Kåren 
letar också efter studenter som vill vara med och undersöka THS inflytande på politisk nivå. 

mailto:anmalan@kemisklubbmasteri.se
mailto:knut@k.kth.se
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2.5 Styrelsen      Bilaga 12 
2.6. Alkemisterna 
Alkemisterna vill tacka för sig och alla som gjorde denna mottagning så bra. 
3. Revisionsrapporter 
3.1 Idrottsnämnden 2005/2006    Bilaga 13 
 
3.2 Alkemisterna 2007     Bilaga 14 
 
3.3 Alkemisterna 2009     Bilaga15 
 
3.4 Alkemisterna 2010     Bilaga 16 
 
Yrkande från revisorerna     Bilaga 17 
 

att Sektionsmötet godkänner Bokföringen för IN 05/06 och lägger dessa 
till handlingarna. 

 
att Sektionsmötet bordlägger Bokföringen för Alkemisterna 2007 till 
SM2 2011/12. 

 
att Sektionsmötet bordlägger Bokföringen för Alkemisterna 2009 till 
SM2 2011/12. 

 
att Sektionsmötet bordlägger Bokföringen för Alkemisterna 2010 till 
SM2 2011/12. 

 
Sektionsmötet beslutade 

att bifalla revisorernas yrkande. 
 
4. Verksamhetsberättelser 
 
4.1. KK 2010/2011     Bilaga 18 
4.2. TLC 2010/2011     Bilaga 19 
4.3. Idrottsnämnden 2010/2011    Bilaga 20 
4.5. Studiemiljönämnden 2010/2011    Bilaga 21 
4.6. Krexet III 2010/2011     Bilaga 22 
4.7. CHUST 2010/2011     Bilaga 23 
4.8. CIA 2010/2011     Bilaga 24 
4.9. Paparazzi 2010/2011     Bilaga 25 
4.10. KNUT 2010/2011 
4.10 a) KNUT 
 b) KAKA     Bilaga26 
4.11. Valberedningen 2010/2011 
 
 
Sektionsmötet beslutade 
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att lägga samtliga verksamhetsberättelserna 4.1-4.3 and 4.5-4.10 till 
handlingarna. 

 
Mötet ajourneras för matpaus kl. 19:40 - 20:17. 
 
4.4. Styrelsen 2010/2011     Bilaga 27 
 
Sektionsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för styrelsen 2010/2011 till 
handlingarna. 
 

5. Ansvarsfrihet för Styrelsen 2010/2011 
Sektionsmötet beslutade  

att bordlägga Styrelsen 2010/2011 ansvarsfrihet till SM2. 
 
6. Val av inskrivningsårsrepresentanter (IÅR) i valberedningen 
 
Poster med endast en sökande: 
Pontus Nordengren ordinarie K-ing 11 

Anton Lagerholm ordinarie Bio11 
Julia Remnestål ordinarie Bio10 

Susanna Lindberg ordinarie K08 
 
Följande överenskommelse har nåtts: 
Marcus Jawert ordinarie K09 
Sara Isaksson  suppleant K09 
Sara Björk  ordinarie Bio09 
Caroline Sjöberg suppleant Bio09 
 
Sektionsmötet beslutar 
 att ta beslut i klump till de poster där det bara finns en sökande. 
 att välja de sökande som inte har något motstånd till respektive sökt post.  
 
Yrkande från Sofia Jäfvert     Bilaga 28 

att öppna upp till fri nominering till de vakanta platserna i 
valberedningen. 

 
Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Sofias yrkande. 
 
Fri nominering: 
K11 Lina Aglén ordinarie/suppleant 

K11 Ljubov Rebenius ordinarie/suppleant 
Bio11 Johannes Yayo suppleant 
Bio11 Sofia Bergström suppleant 
Bio11 Cecilia Molinder suppleant 
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Bio11 Adam Eriksson suppleant 
Bio10 Gustav Wändell ordinarie 
Bio 08 Olle Kamperin ordinarie 
K07 Amelie Hållberg ordinarie 
K07 Tobias Hallberg suppleant 
Bio07 Anders Nilsson ordinarie 
 
Sektionsmötet beslutar 
  att ta beslut i klump till de poster där det bara finns en sökande. 
  att välja de sökande som inte har något motstånd till respektive sökt post.  

att öppna upp punkt 1.2 Val av justeringsperson igen. 
att sektionsmötet valde Sebastian Hedberg till ny justeringsperson. 

 
Sluten omröstning och justeringspersonerna räknar rösterna. 63 personer har rösträtt. 63 röstade i 
valet. 
 
De valda personerna är: 
 
K11 Lina Aglén ordinarie 

K11 Ljubov Rebenius suppleant 
Bio11 Johannes Yayo suppleant 
K10 Michael Ekström ordinarie 
K10 Anna Wessén suppleant 
 
Yrkande av Mailen Andersson    Bilaga 29 

att ordförande och vice ordförande i valberedningen får i 
uppdrag att interims välja personer till de vakanta 
posterna. 

 
Yrkande av Sofia Jäfvert     Bilaga 30 

att styrelsen får i uppdrag att interims välja personer till 
de resterande vakanta posterna. 

Tilläggsyrkande av Jens till Sofias yrkande    Bilaga 31 
att styrelsen interimsväljer efter att valberedningen 
nominerat till posterna. 

 
Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Sofias yrkande med Jens tilläggsyrkande. 
 
7. Konfirmering av Sektionsfunktionärer 
 
7.1. Konfirmation av ledamöter i Idrottsnämnden (IN)   Bilaga 32 
7.2. Konfirmation av ledarmöter i TLC    Bilaga 33 
7.3. Konfirmation av chefer i Krexet    Bilaga 34 
7.4. Konfirmation av KAKAE och ledamöter i KNUT/KAKA   Bilaga 35 
7.5 Konfirmation av Revisor     Bilaga 36 
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7.6 Konfirmation av maskot i Styrelsen    Bilaga 36 
 
Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera 7.1-7.6 i klump. 
  att konfirmera punkt7.1-7.6. 
8. Hederspriset     Bilaga 37 
 
Diskussion 
 
Sluten omröstning. 61 personer har rösträtt. 42 röstade i valet. 
 
Ingen av de nominerade erhöll en majoritet vilket gör att de två med mest röster ska ställas mot 
varandra enligt de nya stadgarna. 
 
Sluten omröstning mellan Mailen Andersson och Mats Linder. 52 personer har rösträtt. 39 röstade i 
valet. 
 
Hederspriset tilldelades Mailen Andersson. 
 
9. Överraskning 
 
10. Motioner 
10.1. Utökande av KÖNs verksamhet/Uppstart av kemisektionens beerponglag Bilaga 38, 39 
 
Sektionsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens svar på motionen. 
 
11. Propositioner 
11.1. Proposition angående inkrävning av verksamhetsberättelser Bilaga 40 
 
Diskussion 
 
Sektionsmötet beslutade  

att bifalla propositionen. 
 
11.2. Proposition om att revidera budgeten för verksamhetsåret 2011/2012 Bilaga 41 
 
Diskussion 
 
Sektionsmötet beslutade  

att bifalla propositionen. 
 
12. Övriga frågor 
12.1 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
12.2 Nästa möte 
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Nästa möte kommer hållas den 28 november kl 18:02. 
13. Mötets avslutande 
Ordförande Denise avslutande mötet 23:08  
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Justerat, Stockholm 2011- Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
 
Philippa Reuterswärd,   Adam Eriksson, 
Sekreterare                                                                                       Justeringsperson 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
  
Mishu Sarqume,  Sebastian Hedberg, 
Justeringsperson  Justeringsperson 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
 
Denise Fuglesang, 
Ordförande 
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Rapport Styrelsen 
SM 2 2011/2012 

 
 
Kära Sektion, 
Sedan senaste SM har det hänt en hel del på sektionen. Inte minst så har nØllan blivit etta. På 
nØlle valdes också en Salamander in för första gången på länge; Ronja Krische. 
Det fortsatta arbetet med Salamandrarna fortlöper och styrelsen jobbar nu med att planera en 
Salamandermiddag till våren med Salamandrar, professorer och kanslipersonal framförallt för de 
äldre studenterna. 
Arbetet med kansliet fortsätter och vi ser fram emot ett julfika med ettan i Draget där kansliet 
kommer att medverka. 
Vice ordförande har jobbat med den vision för Kemisektionens ekonomi som Sara Emilsson har 
gjort ett utkast till tidigare i höstas och som innebär att sektionens fem bokföringsböcker slås ihop 
till en bok. Detta ger vice ordförande bättre överblick över sektionens hela ekonomi och möjliggör 
och kräver bättre samarbete mellan bokföringsansvariga. Utkastet har omsatts i praktisk 
planering för hur en övergång ska se ut och det kommer bland annat inkomma en proposition om 
stadgeändring i frågan till SM 3. EkonomiAnsvarigRåd (EAR) kommer att vara behjälpliga i arbetet. 
För mer information se bifogad vision. 
Sektionens ekonomiska situation har lett till att diskussioner kring sponsring har kommit upp och 
styrelsen anordnade med THS Näringslivsansvariga en välbesökt sponsringsutbildningen. Detta 
har förhoppningsvis väckt idéer hos organen. Fortsättningen på detta arbete är att tillsammans 
med KNUT ta fram gemensamma riktlinjer för hur sektionen ska jobba med sponsring. 
Sektionen är numera föreningsmedlemmar i Förbundet Unga Forskare (FUF). Detta ger oss 
möjlighet att medverka i alla deras aktiviteter och rätt till ekonomiskt bidrag för att driva vår 
verksamhet. 
Styrelsen har påbörjat arbete med att kolla så att alla som är med i sektionens organ också är 
medlemmar i sektionen. Detta är ju ett krav som står med i våra stadgar och vi tycker att det ska 
efterhållas. 
Berörd ledamot i styrelsen har också varit på THS Råd med ansvariga från andra sektioner och 
diskuterat gemensamma frågor och representerat sektionen. Råden som vi medverkat på är 
Ordföranderåd, Ekonomiråd, Studiemiljöråd och Kommunikationsråd. Vi har också varit på 
lokalmöte med LokalFörvaltningsAvdelningen (LFA) där vi fått veta att KTH kommer att betala 
städningen av våra toaletter from årsskiftet. 
Inför SM 2 anordnade styrelsen en Motionspub som var mycket lyckade med många besökare och 
många bra diskussioner kring motionerande vilket resulterat i inte mindre än 8 motioner till detta 
möte. 
Styrelsen har också hunnit med att representera sektionen på mindre formella tillställningar som 
på styrelsemingel i Haninge, där vi diskuterade med styrelsemedlemmar från andra sektioner. Vi 
har hunnit ha två middagar med våra kära vänner från Elektros och Bergs styrelser. Dessa var 
mycket lyckade och vi pratade bland annat om gamla gemensamma traditioner som kan vara kul 
att väcka till liv igen. 
Vår sektionsvärdinna har styrt upp ett besök av glada finnar som stannade i tre dagar. Under 
vistelsen fick finnarna bland annat chansen att köpa kemimärken av TLC och basta med trevliga 
kemister. 



VISION FÖR K:s EKONOMI 
Sara Emilsson 
Vice ordförande 
Tekniska Högskolans Studentkår 
2011-09-20 
Sid 1(5) 
 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

VISION 
Kemisektionens ekonomiska struktur 

Bakgrund 
Under mina två år som kemirevisor har jag stött på en mängd problem, många av dessa bottnar i okunskap 
och för lite tid att söka hjälp för att åtgärda detta.  

Jag har tillsammans med Sara Blomqvist (revisor 2010) bland annat börjat jobba på en ekonomihandbok, 
som jag är hyfsat nöjd med men bör hållas uppdaterad och levande. Det är bara ett litet steg i en riktning 
mot att göra rollen som ekonomiansvarig ett lättare åtagande och en mindre bajsmacka. 

Först nu när jag tagit ett steg ur ”vår egen” ekonomiska struktur, och framförallt efter jag sett hur THS 
Centralt sköter sin, har jag bildat mig en ny uppfattning om hur man skulle kunna jobba för att lösa många 
av de problem som vi har idag. 

Dagssituationen 
Kemisektionen har för närvarande fem bokföringsböcker: Styrelsen (inkluderande sektionens ekonomi i 
stort, samt små-organ), KK, Alkemisterna, KNUT och Krexet. Av dessa har samtliga samma 
verksamhetsår som sektionen förutom Alkemisterna. Styrelsen ansvarar ytterst för de övriga 
bokföringsböckerna och kan som jag förstått det inte beviljas ansvarsfrihet före de övriga godkänts. 

Problemformulering 
Problem som jag ser det: 

1. Folk tar sig inte tid att göra bokföring i tid 

2. Bokförare/ekonomiansvariga bollar inte problem med varandra 

3. Många har problem med uppstart av Hogia 

4. Alkemisternas verksamhetsår ger en oklar bild av vilket sektionsverksamhetsår de tillhör och 
därmed vilken Styrelse som bär deras ansvar 

5. Styrelsen ytterst ansvarig men har inte koll på bokförandet 

6. Styrelsen ”tar” och ”ger” överskott och äskade pengar oregelbundet och utan förvarning, vilket 
försvårar bokförandet för båda parter. 

7. Svårt att upprätthålla god kontakt mellan revisorerna och bokförarna 

8. Svårt att dra gräns hur mycket av samordnandet som ska ligga på styrelsen respektive revisorerna 

Försök komma ihåg dessa nummer – jag tänkte återkoppla till dem. ;) 

Lösning 
Min lösning är vagt grundad på den ekonomiska struktur som THS Centralt använder sig av. För att förstå 
den gäller att man är insatt i följande begrepp: 
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RS – Resultatställe, dvs. vilken del av organisationen som en viss kostnad/intäkt hör till. T.ex. skulle ”utgifter 
för mat i samband med nOlle” höra till KK:s resultatställe. 

Kb – Kostnadsbärare, dvs. en ännu mer detaljerad specificering av vart en viss kostnad/intäkt hör. T.ex. 
skulle ”utgifter Herr & Dam” höra till Alkemisternas resultatställe, med Kostnadsbäraren pHeuseriet. 

Grundidé 
Min idé kretsar kring problematiken att man har en person (f.d. skattmästare, numera vice ordf) som är 
ytterst ansvarig för samtliga bokföringar men inte har ett dugg inflytande över bokförandet i sig och heller 
ingen inblick i hur bokförandet går. 

 

 

 

Numren på RS är slumpmässig utdelade – självklart kan det också existera fler RS om man vill dela upp det 
ytterligare, och man kan lägga till fler Kb, men det är ofta ganska onödigt extrajobb att ha för många. 

Ansvarsfördelning 
Som ni kanske ser i den otroligt pedagogiska bilden så finns det fortfarande fem ansvariga – samma roller 
som man har nu. Vice ordförande är fortfarande ytterst ansvarig men ska framförallt agera som samordnare 
mellan de övriga fyra. 

Extremt fantastisk framtidsvision: 

- Samtliga ekonomiansvariga bokför löpande i samma Hogia-företag. Man bokför i sitt eget RS och 
kan därmed också dra ut resultatrapport för en enskild RS. 

- Ekonomiansvariga träffas självmant c:a varannan vecka för att hjälpa varandra, stämma av och 
fixa verifikationer tillsammans -  löser problem 1 och 2. 

- Man lär sig av varandra och får därmed en ”skjuts” av att någon annan crackat hur man lyckas 
fixa ”den där jobbiga Hogia-grejen som jag hade problem med igår” – löser problem 3. 

- KronpHeus bokför löpande under sitt eget verksamhetsår, men blir automatiskt uppdelad i 
sektionens verksamhetsår. Man svarar mot en vice ena halvåret och en annan det andra. 

KK 
Sexmästarinna 

RS 4 KAKA 
KAKAE 

RS 3 

KNUT 
KAKAE 

RS 2 

KOMPIS – Kb 1 

pH – Kb 2 

MD – Kb 3 

Fadderiet – Kb 4 

ALKEMISTERNA 
KronpHeus 

RS 5 

KREXET 
Ekonomichef 

RS 6 
$$ 

Vice 
ordförande 

RS 1 

KEMISEKTIONENS BOKFÖRING – EN BOK 
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Problemet kring ägandeskap av mottagningens resultat blir alltså inte ett problem. – löser 
problem 4. 

- Revisorerna återfår sin roll som granskare och inte samordnare, trots att man kan finnas kvar och 
stötta styrelsen. Dock ska ekonomiansvariga sköta sig själva i stor del! – löser problem 7, 8. 

Arbetsstruktur 

Kort/kontanthantering 
Samtliga ekonomiansvariga har varsitt kort knutet till samma bankkonto. Eller olika konton, men 
åtminstone samma bank och lätt överskådligt från styrelsens håll. Överföring till/från genomförs och 
bokförs enbart av vice ordförande, eftersom det enbart är en enkel transaktion mellan olika bankkonton. 
Easy peasy! – löser problem 5, 6. 

En total kontantkassa bör hållas uppdaterad (alltså hur mkt kontanter vi har på hela sektionen). 

Utläggsredovisning 
Om någon lägger ut pengar skriver man en enkel utläggsredovisning. Alltså, vad pengarna använts till, vem 
som köpt, summa, m.m. Varje utläggsredovisning ska sedan signeras av dem som är ansvarig för det 
aktuella RS. 

Kortköp med ”sektions-bankkort” redovisas på samma sätt som kontantutlägg, men man kan specificera 
att det är ett kortköp som direktkopplats till sektionens bankkonto. Detta är viktigt eftersom man måste 
kontera pengarna på bankkonto istället för kontantkassa. 

Budgetering och ekonomiuppföljning 
Sätt som detta underlättar: 

- Man kan lätt göra en detaljerad resultatbudget för samtliga resultatställen 

- Man får en enkel överblick över totalbudgeten 

- Man kan jämföra budgeten med utfall för respektive organ, samt inom vilket område avvikelser 
ligger 

Man kan föra in sin budget i Hogia för respektive konto, RS och Kb, och kan därmed också lätt jämföra i 
Hogia hur man ligger till i förhållande mot budget. 

Vidare fördjupning 
Om ni vill så kan jag visa exempel på: 

- Bokföring med RS i Hogia 

- Utläggsredovisningar 

- RS-baserad budget 
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Vidare fördjupning 

Resultatrapport efter resultatställe 
Såhär ser det ut i rapportcentralen när man ska dra ut resultatrapport för ett enskilt RS. 

 

När man valt sitt RS, klickat i ”budgetjämförelse” så väljer man ”Förhandsgranska”. 

Utläggsredovisningar 
Exempel på hur en utläggsredovisning kan se ut finns på nästa sida: Rött är skrivet av den som gjort 
utlägget/ansvarig för utgiften, blått skrivs av bokförare. 

Den liknar vanliga verifikat, man skulle kunna utveckla de verifikatmallar som finns nu.  
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UTLÄGGSREDOVISNING 
 

Utlägg av: 

Här skriver  

 
man sitt namn 

Ver nr (fylls i av KårX) 

Datum för inköp:   Datum 

Kontonamn: 

t.ex. ”utgifter näringslivsevent” 

Konto RS Kb Debet Kredit 

4230 2  800 00   

1910     800 00 

       

       

       

Attest 
Signatur, ansvarig för utlägget 

Signatur, bokförare 

 

Godkänd 

________---- 

 

 Mat på lunchföreläsning med Akzo Nobel. 

Här häftar du fast ditt 
kvitto, ett (1) kvitto per 
ark. 

 

Om kvittot är stort häftar 
du fast det på baksidan. 

Detta utlägg användes till: 

 

SUPERFRÄSCH  
RESTAURANG AB 

 
 

Artikel         à pris       Ant.    Belopp 
Sallad     40,00         40      800,00 
 
Betalsätt: 
Kontant     800,00 



 

  

Postadress 

 

Besöksadress 

 

Telefon 

 

Org.nr. 

 

Bankgiro 

 THS, Kemisektionen 

100 44 Stockholm 

Teknikringen 36B +46 (08)-790 82 88 80 24 13-21 54 477-9765 

 

THS 

KEMISEKTIONEN 

Stockholm: 2011-11-21 
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Rapport KNUT 
SM 2 2011/2012 

 
KNUT har under de senaste månaderna arbetat med följande: 
 
1) Studiebesök till LKAB, Kiruna 
 
KNUT kommer att skicka ca 15 personer på studiebesök till Kiruna. Besöket bekostas helt av LKAB och beräknas 
ske i februari/mars 2012.  
 
2) Energidagarna 
 
Den 30/11 och 1/12 är det dags för Energidagarna. Det är två arbetsmarknadsdagar som går av stapeln i F1/F2 
och utgörs av en mässa den 30/11 samt föreläsningar. På kvällen den 30/11 blir det gasque och den 1/12 
anordnas en energidebatt under torsdagspuben i Nymble. Då finns det möjlighet att lyssna till de främsta 
forskarna samt politiker, mingla eller bara ta en öl i trevligt sällskap. För mer info se Energidagarna på facebook 
eller hemsidan www.energidagarna2011.se. 
 
3) IQ Extramatte 
 
I pipeline ligger just nu också ett projekt med IQ Extramatte, som anställer KTH-studenter för att lära ut matte till 
gymnasieelever. Idén är att IQ Extramatte ska anordna en mattestuga för ettorna i period 3 innan tentan i linjär 
algebra, för att hjälpa till med tentaplugget. 
 

http://www.energidagarna2011.se/
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Konfirmation av sektionsfunktionärer 
SM2 2011/2012 

 
 

Jessica Gard Timmerfors   Ledamot KNUT 

Johannes Yayo   Ledamot KNUT 

Ted Johansson    Ledamot KNUT 

Sebastian Ols    Ledamot KNUT 

Stina Clasö    Ledamot KNUT 

Camilla Gustafsson   Ledamot KNUT 

Erik Landberg    Ledamot KNUT 

Julia Remnestål Bio-10  Ledamot KAKA 

Lovisa Åkesson Bio-10  Ledamot KAKA 

Joakim Tisell  K-09  Ledamot KAKA 

Brita Hansson  K-08  Ledamot KAKA 

 

Brita Hansson  K-08  CHUST 

Syed Sahrash Riaz K-09  CHUST 

Beatrice Höglund  Bio08  CHUST 

Niklas Thalén  Bio09  CHUST 

 

Sebastian Ols  K-10  BUS-representant 
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VAL AV SEKTIONSFUNKTIONÄRER i 

SM 2 2011/2012 

 
NOMINERAD  POST  KVARSTÅENDE REKOMMENDERAD 
Vakant  ÖpHverpHeus  Philippa Reuterswärd Bio-08 
Amelie Hållberg K-07 HvispHeus   
Joakim Tissel K-09  KronpHeus   
 
Carl Östling K-10 pH-bas #  Jonna Holmqvist K-10 
  pH-sur #  Gustav Wändell Bio-10 Jonna Holmqvist K-10 
      Anna Wessén K-10 
 
Karin Fagerland K-09 MD/DM   
Hugi Àsgeirsson Bio-10 MD/Kantor   
Lovisa Petterson King-10 MD   
Patrik Stenström K-10 MD   
Isabelle Forslund Bio-09 MD   
Alexandra Holmgren K-11 MD  Andreas Christiansen K-11 
Cecilia Molinder Bio-11 MD  Lucas Bremer Bio-11 
Björn Schmidt Bio-11 MD  Matilda Berkell Bio-11 
Tim Svensson K-10 MD  Sandra Blomgren Bio-11 
Lovisa Åkesson Bio-10 MD  Adam Eriksson Bio-11 
 
Zebastian Lundhall K-10 KAPTEN   
Julia Remneståhl Bio-10 Styrman   
 
Vakant  Revisor 
 

Sara Emilsson ##  Fanbärare 
Pontus Nordengren ### Fanbärare 
Denise Fuglesang #### Fanbärare 
 
Vakant  Ordförande CIA 
 
Vakant  Skolledningsrepresentant kemi-skolan 
Vakant  Skolledningsrepresentant bio-skolan 
 
Reuben Monsen Bio-09 Datorgruppen 
Sebastian Ols Bio-10 Datorgruppen 
 
Oscar Vega K09 Generöl 
Fredrik Abele Bio-11 Ölverste 
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# : ”Valberedningens uppgift är att förbereda valet inför SM och nominera de personer som finnes bäst lämpade till 
de poster som söks. Valberedningen beaktar gruppdynamik, personliga kvalifikationer, visioner och ledarskap för att 
nämna några egenskaper. Valberedningen har till SM2 valt att rekommendera två sökande till posten som pH-Sur. 
Då diskussionen började gå in på detaljer och väldigt små marginaler diskuterades kände valberedningen att hjälp 
behövdes från sektionsmötet för att kunna ta ett rättvist beslut. Vi hoppas på fler åsikter som kan hjälpa sektionen 
välja nästa års pH-Sur.” 
 
## Sara Emilsson  
Sara har alltid haft en framträdande roll på sektionen och slitit hårt för att driva kemisektionen framåt. Hon började 
som nr1 i styrelsen, var engagerad inom KNUT när de reste sig från tidigare års falnade intresse. Hon har dessutom 
hunnit med att vara pHeusare, varav ett år som en uppskattad pH-bas, och kostymchef i Krexet. Dessutom har hon 
styrt upp sektionens bokföringar som revisor i två års tid. Under 2011/2012 är Sara THS vice ordförande, men 
hindrar henne inte från att stolt bära upp Kemis fana vid högtidliga tillfällen.  
 
Nominering av: Mailén Andersson, ordinarie fanbärare 2011 och Sara Wengström, vice fanbärare 2011 
 
### Pontus Nordgren  
Vägen från ”nollan som lagade alla stolar i Draget” till HvispHeus har varit brokig men Pontus har lagt ned själ och 
hjärta i alla uppdrag han åtagit sig under tiden på K. Han är driftig, pålitlig och inte rädd att hugga in om någon 
behöver hjälp. Pontus har inte haft de mest glamorösa uppdragen på kemi men man hör honom aldrig klaga. 
Förutom alkemist har han varit med i flera uppsättningar av Krexet, JÄMO, SoftA och nu senast KK-ledamot. I Pontus 
händer kan kemis fana vaja tryggt.  
 
Nominering av: Mailén Andersson, ordinarie fanbärare 2011 och Sara Wengström, vice fanbärare 2011  
 
#### Denise Fuglesang  
Denise sitter idag, under sitt tredje år i styrelsen, som sektionens ordförande. Hon är dessutom en av sektionens 
representanter i KF och har hunnit med två år i pHeuseriet. Hon är driftig och ser till att saker och ting blir gjorda och 
hinner samtidigt med att sprida glädje och energi omkring sig. Har hon bara tillgång till lite smör och ägg kan du vara 
säker på att man hittar henne i dragets kök i full fart med att baka något gott. Att vilja sitta med i $$ i tre år och 
fortfarande ha mer att ge visar hur mycket Denise brinner för kemisektionen och vad passar inte bättre än att låta 
henne få det ädla uppdraget att bära kemis fana!  
 
Nominering av: Mailén Andersson, ordinarie fanbärare 2011 och Sara Wengström, vice fanbärare 2011 
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Motion angående valberedningen 

Bakgrund 
Om samtliga inskrivningsår är representerade i valberedningen innebär det att vid ett sammanträde består 
den av ordförande, vice ordförande, 13 IÅR samt eventuellt två maskotar. Det ger ett sammanlagt mantal 
om 17 personer. Jag tror att detta är för mycket för att kunna ge en fokuserad och avspänd intervju- och 
diskussionsgrund. 

Man måste rimligtvis önska att samtliga intervjuobjekt känner sig så avspända och lugna som möjligt. Alla 
som har sökt en post på sektionen vet att det känns som att sitta inför en inkvisitionspatrull när man träffar 
valberedningen och jag tror inte att det hjälper de sökande att visa upp sitt rätta jag. 

Valberedningens uppgift är att vägleda SM och jag tycker därför att när det gäller val till viktiga 
ansvarsposter bör valberedningen skriva en sammanfattning av sina intryck av de sökande och vad som 
fick valberedningen att nominera/inte nominera en viss kandidat. På så vis skulle valberedningen på bästa 
möjliga sätt uppfylla sitt uppdrag att vägleda sektionsmötet vid personval. 

En sista detalj som jag vill förändra är bruket av ordet ”nominering”. För att undvika förvirring med 
nominering som kan göras av vem som helst föreslår jag att man byter ut nominera med ”förorda” 

Förslag till beslut  
 

Att1  Reglementets ”§3.4.1 Organisation” ändras till 

”Valberedningen har läsår som verksamhetsår. Valberedningen består av en ordförande tillika 
organansvarig samt 3 till 7 ledamöter. En representant från $$ samt revisorerna äger närvarorätt 
vid valberedningens sammanträden förutsatt att denne inte har sökt den post som avhandlas.  

Valberedningens ordförande är sektionens representant i kårens valnämnd. Valberedningens 
ordförande får inte väljas till någon annan post på sektionen till vilken val bereds av 
valberedningen. 

Ingen får deltaga i beslut som gäller dem själva. 

Valberedningens utlåtanden skall inlämnas till $$ senast åtta dagar innan SM. Föreligger flera 
kandidater skall alla redovisas inför SM.” 

Att2 Reglementets ”§3.4.2 Uppgifter” ändras till 

”Valberedningen förbereder alla SM:s val och skall till sektionsmötets handlingar lämna 
utlåtande om de kandidater de finner lämpliga. Valberedningen ska lämna ett sakligt utlåtande 
om samtliga sökande kandidater vid val av organ- samt bokföringsansvariga samt: HvispHeus, 
pubmästare, KOMPIS styrman, pH-sur och ledamöter i styrelsen. 

Valberedningen förordar den eller de personer de finner lämpliga, detta oavsett antalet poster som 
skall tillsättas. 

Valberedningens ordförande skall se till att arbetet i Valberedningen utförs enligt 
policydokumentet Riktlinjer för Valberedningens arbete.” 

Att3 I reglementets §4.1 stryka punkt 7 

Att4 I reglementets §4.4 ändra punkt 9 till ”Val av Valberedning” 

Att5  I stadgarna ändra §2.6 till  

”Sektionens valberedning finns till för att ge SM vägledning vid personval. Valberedningen skall 
till SM lämna ett sakligt och uttömmande utlåtande om kandidaterna de valt att förorda. 
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Valberedningen ska intervjua samt diskutera samtliga sökande till poster inför SM, enligt 
reglementets §4. Finns det lika många, eller färre sökande som det finns poster, äger 
valberedningen rätt att förorda dessa utan att kalla till intervju.” 

Att6 Uppdra valberedningens ordförande och vice ordförande att samman med styrelsen uppdatera 
policydokumentet Riktlinjer för Valberedningens arbete till SM3. 

 

 

 

Fylke den 18 november 2011 

 
Björn Blomkvist 
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Bilaga: Nu gällande skrivelser 
Här ser ni de nu gällande skrivelserna. 

Reglementets ”§3.4 Kemisektionens valberedning” lyder nu 

”3.4.1 ORGANISATION 

Valberedningen har läsår som verksamhetsår. Valberedningen består av en ordförande tillika organansvarig, vice ordförande, 
två inskrivningsårsrepresentanter (IÅR), varav en ordinarie och en suppleant, för gällande inskrivningsår samt fyra år 
tillbaka från civilingenjörsprogrammen i Kemivetenskap respektive Bioteknik och gällande samt två år tillbaka för 
högskoleingenjör i Kemiteknik 180 hp. Därtill skall vid intresse två platser beredas till teknologer med inskrivningsår 
tidigare än fyra år tillbaka (eller två år för högskoleingenjörsprogrammet) och som fortfarande bedriver aktiva studier vid 
KTH. Dessutom äger representant från $$ närvarorätt vid valberedningens sammanträden förutsatt att denne inte har sökt 
den post som avhandlas. 

Valberedningens ordförande är sektionens representant i kårfullmäktiges valnämnd på kåren. Valberedningens ordförande 
och vice ordförande får inte väljas till någon annan post på sektionen till vilken val bereds. 

Ingen får deltaga i beslut som gäller dem själva. 

IÅR väljs under SM1. Sök till IÅR sker till sittande ordförande och vice ordförande i valberedningen. 

Valberedningens nomineringar skall inlämnas till $$ senast åtta dagar innan SM. Föreligger flera förslag skall alla 
redovisas inför SM. 

3.4.2 UPPGIFTER 

Valberedningen förbereder alla SM:s val och nomineringar. 

Valberedningens ordförande och vice ordförande skall se till att arbetet i Valberedningen utförs enligt policydokumentet 
Riktlinjer för Valberedningens arbete.” 

Stadgans ”§2.6 Valberedningen” lyder nu: 

”Sektionens valberedning finns till för att ge SM vägledning vid personval. Valberedningen skall bereda och efter bästa 
förmåga lämna en nominering till SM rörande den eller de personer man finner lämpligast.  

Valberedningen ska intervjua samt diskutera samtliga sökande till poster inför SM, enligt reglementets §4. Finns det lika 
många, eller färre sökande som det finns poster, äger valberedningen rätt att förorda dessa utan att kalla till intervju.” 
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Styrelsens svar på motion angående valberedningen 

 
SM 2 2011/2012 

 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att motionen är bra med den bakgrund som ges i Björns motion. Dock så 
anser styrelsen att det är en del saker som behöver kompletteras eller förtydligas. 
 
Hur man avgör hur många ledamöter som sitter i valberedningen och hur man söker eller 
nominerar till valberedningen och valberedningens ordförande framgår inte i motionen. 
Styrelsen tycker att ordförandeposten kräver egenskaper som att leda en grupp och 
organisationsförmåga vilket bör förberedas inför val av sittande valberedning. Valet till 
ledamot tycker vi ska vara mer transparant och därför förespråkar vi att fri nominering 
som sker på SM och att val till ledamöter i valberedningen hålls efter att man fastställt 
antalet ledamöter. Givetvis ska kandidater som inte kan närvara på SM nomineras genom 
ombud. 
 
Då vissa val på SM rör hedersutmärkelser och hedersuppdrag bör dessa inte gå genom 
valberedningen då även valberedningens ordförande eller ledamöter kan nomineras till 
dessa utmärkelser.  
 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  
 
att1 ”Valet till valberedningens ordförande förbereds av sittande valberedning. 

Kandidater till valberedningens ledamöter utses genom fri nominering på 
SM.” läggs till första att-satsen i motionen. 

 
att2 i reglementets §4.4 ändra punkt 9 till ”Fastställande av antal ledamöter samt 

val av valberedning”. 
 
att3 första stycket i andra att-satsen i motionen ändras till 

”Valberedningen förbereder alla SM:s val förutom val av fanbärare, 
kamratstipendiat (er) och mottagare av Kemisektionens hederspris. 
Valberedningen skall till sektionsmötets handlingar lämna utlåtande 
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om de kandidater de finner lämpliga. Valberedningen ska lämna ett 
sakligt utlåtande om samtliga sökande kandidater vid val av organ- 
samt bokföringsansvariga samt: HvispHeus, pubmästare, KOMPIS 
styrman, pH-sur och ledamöter i styrelsen.” 

 
att4 lägga till punkten ”Förbereda val av Kamratstipendiet och Kemisektionens 

hederspris” till §3.1.2 i Kemisektionens Reglemente. 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
 
________________________________ 
Jens Aronsson 
Vice ordförande 
 



                                           

 

Postadress Besöksadress Telefon Org. nr. Bankgiro 

KTH, Kemistyrelsen Teknikringen 36B +46 (08) – 790 82 88 80 24 13 – 21 54 477 - 9765 
100 44  Stockholm     
 

Stockholm 2011-11-18 
 
 
 

THS 

KEMISEKTIONEN 

 

MOTION ANGÅENDE VAL AV FANBÄRARE 

 
SM 2 2011/2012 

Bakgrund  
 
Att vara fanbärare är, i enlighet med punkt 3.19 i kemisektionens reglemente, ett hedersuppdrag.  
 
Flertalet andra sektioner väljer inte ens fanbärare utan det är sektionsordförande som är ordinarie 
fanbärare och vice ordförande dennes suppleant, antingen under det året man sitter i styrelsen eller 
efterföljande år. På kemisektionen har det ofta hänt att personer i styrelsen blivit valda till fanbärare, 
men undantag finns. Det vore tråkigt om det ska vara ett hedersuppdrag som bara kan ges till en 
begränsad skara personer även om ledamöter i styrelsen gjort sig välförtjänta av posten och därför 
anser vi att detta inte är det optimala alternativet.  
 
Traditionsenligt är posten som fanbärare inget man söker utan styrelsen tar in nomineringar på 
lämpliga personer och valet sker sedan på sektionsmötet. I år tog valberedningen istället in 
nomineringar inför valet. Det finns en fördel med att valberedningen gör det då det tidigare som sagt 
ofta nominerats personer i styrelsen. Möjligheten att vara anonym ökar, om det överhuvudtaget 
finns behov av att dölja om man tycker någon gjort sig förtjänt av ett hedersuppdrag. Dock har 
valberedningen nog mycket att tänka på inför valen på SM2 och även valberedningens ordförande 
och vice ordförande borde kunna nomineras till ett hedersuppdrag.  
 
För att öka möjligheten att personer värda hedersuppdraget att vara fanbärare anser vi, fanbärare 
2011, att nomineringar istället bör skickas till avgående fanbärare och att det även ligger på 
avgående fanbärare att författa ett uttalande om lämpliga efterträdare där man väljer att förorda 
eller inte förorda en nominerad kandidat. En PM för fanbärare bör även tas fram för att dra upp 
riktlinjer för fanbärare och nomineringsprocessen, lämpligen av oss sittande fanbärare i samråd med 
styrelsen. 
 
 

Yrkande 
 
Därför yrkar vi 
 
att1  3.4.2 Uppgifter: Valberedningen förbereder alla SM:s val och nomineringar. 
 
 ändras till  
 

3.4.2 Uppgifter: Valberedningen förbereder alla SM:s val och nomineringar förutom val 
av fanbärare, kamratstipendiat (er) och mottagare av Kemisektionens hederspris. 

 
att2 3.19.1 Organisation: Fanbärarna har kalenderår som verksamhetsår, och består av två 

ledamöter; en ordinarie och en suppleant. 
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 ändras till 
 

3.19.1 Organisation: Fanbärarna har kalenderår som verksamhetsår, och består av två 
ledamöter; en ordinarie och en suppleant. Inför nyval är det sittande fanbärares 
uppgift att ta emot nomineringar på lämpliga kandidater inför valet som sker på SM. 
Avgående fanbärare författar sedan utlåtande om de nominerade kandidaterna. Dessa 
ska vara $$ tillhanda senast 8 dagar innan SM. 

 
att3 Fanbärarna 2011 får i uppdrag att ta fram en PM för fanbärare i samråd med, och som 

sedan antas av, $$. 
 
 
 
Stockholm, 2011-11-18 
 
 
 
_______________________________  ______________________________ 
Mailén Andersson,   Sara Wengström,  
ordinarie fanbärare 2011    vice fanbärare 2011 
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Styrelsens svar på motion angående val till fanbärare 

SM 2 2011/2012 
 

Bakgrund 
 
Styrelsen tycker att motionärerna tar upp en fråga som länge behövts definieras. Att vara 
fanbärare är, som nämns i motionen, ett hedersuppdrag och det är mycket tråkigt att 
beredning av valet kan falla mellan stolarna och att inte alla ska ha möjlighet att bli 
nominerade. Styrelsen tycker att det som föreslås är mycket bra och anser det mycket 
lämpligt att sittande fanbärare ansvar för beredning av valet. 
 
Till det här SM:et har vi fått in en Motion angående valberedningen. Denna innehåller en 
att-sats som behandlar samma punkt som motionärerna till den aktuella motionen 
behandlar: § 3.4.2. Eftersom Motion angående valberedning planeras behandlas innan 
Motion angående val av fanbärare är vårt nedanstående yrkande villkorat.  

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  
 
om andra att-satsen i Motion angående valberedningen bifallits 
 
att avslå första att-satsen och i övrigt bifalla motionen. 
 
att i övrigt bifalla motionen. 
 
annars 
 
att bifalla motionen i sin helhet. 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
________________________________ 
Denise Fuglesang 
Ordförande 



Motion SM2 

Val till $$ 

Björn Blomkvist 

2011-11-18 

Motion angående val till $$ 

Bakgrund 
I samband med att sektionens styrdokument skrevs om under förra verksamhetsåret togs val till specifika 
poster i styrelsen bort. I och med denna förändring finns det inte heller ett fixt antal uppdrag i styrelsen 
och antalet ledamöter är därför inte nödvändigtvis ett exakt antal. Det vore därför bra om det skapas en 
möjlighet för SM att besluta om storleken på $$ i förhållande till hur många lämpliga kandidater man har. 

Förslag till beslut  
 

Att1  Reglementets §3.1.1 andra mening ändras till ” $$ består av sektionens ordförande, vice 
ordförande, samt 3 till 6 ledamöter.” 

Att2 I stadgans §2.1, andra stycket byta ut ”fyra ledamöter” till ”50% (avrundat uppåt) av 
ledamöterna” 

Att3 I reglementets §4.4 ändra andra punkten till ”Fastställande av antal samt val av 
ledamöter i Styrelsen ($$)” 

 

Fylke den 18 november 2011 

 
Björn Blomkvist 
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Styrelsens svar på motion angående val till $$ 

 
SM 2 2011/2012 

 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att detta är en mycket bra motion med bra bakgrund.  Vi tycker dock 
även att valet av antal ledamöter bör beredas av valberedningen och tror att den sittande 
styrelsen har många bra åsikter om hur organisationen av styrelsen fungerar bäst. 
 

Yrkande 

Därför yrkar styrelsen  
 
att bifalla motionen med följande tillägg: 
 
att till punkt 3.4.2 i Kemisektionens reglemente lägga till 
 
”Valberedningen har i uppgift att till SM4, i samråd med sittande Styrelse förbereda valet 
av antal ledamöter som ska väljas till Styrelsen för nästa verksamhetsår.” 
 
 
 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
 
________________________________ 
Emma Fogelström 
Kommunikationsansvarig 
 



Motion SM2 

Verksamhetsplan för $$ 

Björn Blomkvist 

2011-11-18 

Motion angående verksamhetsplan för $$ 

Bakgrund 
Då sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och $$ fattar beslut i löpande frågor samt tar 
strategiska beslut i avsaknad av ett sektionsmöte känns det rimligt att det är SM och inte $$ som fastställer 
vilka övergripande prioriteringar sektionens ledning ska göra under det kommande året. Jag anser det 
därför vara en god idé att samman med budget även fastställa verksamhetsplan för sektionen (genom 
styrelsen). 

Förslag till beslut  
 

Att1  I reglementets §4.4 punkten ”Sektionens budget för nästkommande verksamhetsår” 
ändras till ” Sektionens budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår” 

 

 

Fylke den 18 november 2011 

 
Björn Blomkvist 
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Styrelsens svar på motion angående verksamhetsplan till $$ 

SM 2 2011/2012 
 

Bakgrund 

 
Styrelsen håller med om att det bör vara SM som fastställer vilka prioriteringar sektionens ledning bör 
ha. Dock tycker vi att man bör låta tillträdande $$ själv utforma en verksamhetsplan för sitt 
verksamhetsår eftersom verksamhetsplanen då blir mer anpassad efter hur denna styrelse vill sköta sitt 
arbete. 
 
Självklart bör avgående styrelse ändå göra ett utlåtande om vad som borde prioriteras för att 
sektionsverksamheten ska erhålla kontinuitet. Vi ser helst att detta utlåtande utformas som riktlinjer 
som presenteras och antas vid SM4. Tillträdande styrelse ska sedan skriva en verksamhetsplan i enlighet 
med dessa riktlinjer som antas av sektionen vid nästföljande SM. 
 

Yrkande 

 

Därför yrkar styrelsen  

 
att ändra reglementets § 4.4 till ”Sektionens budget och riktlinjer för nästkommande 

verksamhetsår.” 
 
att i § 4.1 tillägga ”Sektionens verksamhetsplan för påbörjat verksamhetsår.” 
 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
________________________________ 
Denise Fuglesang 
Ordförande 
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Motion angående BUS på KTH hösten 2012 

 
SM 2 2011/2012 

 
 

Bakgrund 

Vi ska tydligen annordna BUS 2012, so let’s get started! 
 

Yrkande 

 

Därför yrkar jag  

 
att1 en BUS-general väljs genom fri nominering på SM 2 2011/2012 och blir ansvarig för att 

arrangera Bus på KTH hösten 2012 
  
att2 BUS-generalen får välja en egen stab som konfirmeras på SM 3 
  
 
 
Draget, 18/11 -11 
 
 
 
________________________________ 
Sebastian Hedberg 
Klubbmästare, skolledningsrepresentant, ledamot i IN 
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Styrelsens svar på motion angående BUS på KTH Hösten 2012 

 
SM 2 2011/2012 

 
 

Bakgrund 
 
Styrelsen anser att det är jättekul att intresset finns för att arrangera BUS och givetvis krävs det en 
ansvarig för ett så pass stort event. 

Yrkande 
 
 
att motionen bifalles i sin helhet 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna Malin Nordenström, Lokalansvarig 
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Motion angående  Datorgruppens(DG) verksamhet 

 
SM 2 2011/2012 

 
 

Bakgrund 
Datorgruppen känner som att det finns ett behov på sektionen av ett organ som kan styra upp sociala 
aktiviteter som har kärnämnet datorer. Det känns också som att en begränsning begränsning på två 
medlemmar inte har någon grund och eftersom intresse finns för en öppen DG så behövs detta ändras 
på. 
 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  
 
att i reglementets § 3.10.1 ta bort begränsningen på antal ledamöter som DG får ha 
  
att i reglementets § 3.10.2 utökar Dgs uppgifter till alla datorrelaterade sociala aktiviteter som 

t.ex. LAN och nattgibb. 
  
 
 
 
Plats, datum 
Draget, Stockholm 18/11 -2011 
 
 
 
Sebastian Ols och Ruben Monsen (Webmaster), webmaster@kth.se 
 

 



 

  

Postadress 

 

Besöksadress 

 

Telefon 

 

Org.nr. 

 

Bankgiro 

 THS, Kemisektionen 

100 44 Stockholm 

Teknikringen 36B +46 (08)-790 82 88 80 24 13-21 54 477-9765 

 

THS 

KEMISEKTIONEN 

Stockholm: 2011-11-21 

 

Sida: 40(45) 

 
Styrelsens svar på motion angående datorgruppens verksamhet  

 
SM 2 2011/2012 

 
 

Bakgrund 
Styrelsen anser att det inte behöver göras någon ändring i antalet ledamöter då vi anser att det inte är nödvändigt att ha fler än 

två ansvariga för DGs ordinarie verksamhet. Dessutom ser vi en rad fördelar med att så få som möjligt har möjlighet att 

administrera hemsidan, bland annat för att underlätta för organen vid kontakt med DG. Verksamhet utöver den reglementerade 

kan utföras av maskotar precis som i t.ex. KÖN. 

 

Reglementesändringen av verksamhetsbeskrivning anser vi inte fyller någon funktion då vi anser att det 
inte finns någon poäng att avkräva av datorgruppen att arrangera till exempel LAN. Fokus ska ligga på 
att administera hemsidan samt datorerna i draget. Sociala aktiviteter som involverar datorgruppen är 
välkommet men kan arrangeras utöver den ordinarie verksamheten och behöver därför inte 
reglementeras.  
 

Yrkande 
 
 
att motionen avslås i sin helhet 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna  Malin Nordenström, Lokalansvarig 
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Motion angående val till Datorgruppen (DG) 

 
SM 2 2011/2012 

 
 

Bakgrund 

DG tycker först och främst att vi har mer kännedom om vilka skillz som krävs för att utföra arbetet än 
valberedningen. Det kan också vara skrämmande för många att söka genom valberedning och därmed 
avstår de från att söka. 
 

Yrkande 

 

Därför yrkar vi  

 
att ledamöter interimsväljs 
  
att val av ordförande går genom valberedningen 
  
 
 
Draget, Stockholm, 18/11 -11 
 
 
 
Sebastian Ols och Ruben Monsen (Webmaster), webmaster@kth.se 
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Styrelsens svar på motion angående Val till datorgruppen  

 
SM 2 2011/2012 

 
 

Bakgrund 

 
Då en viktig del av valberedningens uppgift är att sätta sig in i vad som krävs för dom olika posterna 
finns det ingen poäng att interimsvälja ledamöter i datorgruppen.  
Styrelsen anser att det är bra som det är idag då det är det mest demokratiska sättet att gå tillväga.  

Yrkande 

 
 
att motionen avslås i sin helhet 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
------------------------------------------ ------------------------------------------ 
Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna Malin Nordenström, Lokalansvarig  
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Motion angående  Fadderiet som sektionsorgan 

 
SM 2 2011/2012 

 

Bakgrund 
Fadderiet startades mottagningen 2010 som en vidareutveckling av gruppen 
”Dunderklump”. Tanken var att erbjuda en samling äldre, overallslösa studenter som 
skulle komplettera KOMPIS främst för de nOllan som tycker att mottagningen består av 
för mycket lekar och skådespel. 
Fadderiet leds av två gudfaddrar som idag väljs av Alkemisterna i april/maj. Eftersom att 
resten av KLUMP är komplett vid SM3 leder detta till att Gudfaddrarna kommer in senare 
i planeringen av mottagningen än alla andra. Jag tror också att det är en organisatorisk 
fördel att välja gudfaddrarna innan fadderiet för att kunna lägga upp en bra strategi för 
sin grupp. 
Förutom detta tycker jag att Fadderiet har visat att mottagningen inte klarar sig utan 
dem, och bör därför skrivas in som ett organ i reglementet för att kunna konfirmeras på 
SM3 respektive SM4. 

Yrkande 

Därför yrkar jag  
 
att i kemisektionens reglemente införa punkt 

3.23 Fadderiet 
3.23.1 Organisation 
Fadderiet har kalenderår som verksamhetsår. Fadderiet består av två Gudfaddrar 
tillika organansvariga samt fritt antal ledamöter. Gudfaddrarna utses av 
Alkemisterna och konfirmeras på SM3. Fadderiet utses av Alkemisterna 
tillsammans med Gudfaddrarna och konfirmeras på SM4. 

 
3.23.2 Uppgifter 

Fadderiets uppgift är att medverka i mottagningen av de nyantagna studenterna, 
samt att ge dessa en bild av att det finns en stor bredd på sektionen med även 
mindre studentikosa aktiviteter. 
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att i kemisektionens reglemente ändra punkt 4.3 Sektionsmöte 3, för att innefatta 
”Konfirmation av Gudfaddrar” 
  
 
Nacka, 2011-11-20 
 
 
________________________________ 
Emma Fogelström 
KronpHeus 2011 
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Styrelsens svar på motion angående Fadderiet som 

sektionsorgan 
 

SM 2 2011/2012 
 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att det är bra att Fadderiet blir ett reglementerat organ i Kemisektionen. 
 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  
 
att bifalla motionen i sin helhet. 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
 
________________________________ 
Jens Aronsson 
Vice ordförande 
 


