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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 3 

Tid: måndagen den 24 februari, klockan 18:03 

Plats: H1, Teknikringen 33 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är tisdagen den 10 februari. Motioner skickas till styrelsen@k.kth.se 

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

www.kongligkemi.se den 17 februari. 

Reservtid för SM 3 är onsdagen den 26 februari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Fredrik Abele 

Ordförande THS Kemisektionen 13/14 

 

mailto:styrelsen@k.kth.se
http://www.kongligkemi.se/
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Föredragningslista SM3 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 

i. Adjungeringar 

j. Meddelanden 

k. Inlämning punschtäfvlan 
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2 Rapporter 

a. Styrelsen  

b. Revisorerna 

c. KF  

3 Verksamhetsberättelser 

a. CIA 

b. KN 

c. MD 

d. Alkemisterna 

e. pHeuseriet 

f. KOMPIS 

g. Bluffis 

h. Fanbärare 

i. Krexet V 

j. KÖN 

k. KAOS 

4 Val* 

a. Klubbmästare, Pubmästare och Sexmästarinna 

b. KNUTO, Projektledare KAKA och KNUTE 

c. Kamratstipendiater 
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5 Motioner 

a. Motion angående posten Vice Ordförande i 

Styrelsen* 

b. Motionssvar angående posten Vice Ordförande i 

Styrelsen* 

c. Motion om införande av Dokus som organ* 

d. Motionssvar om införande av Dokus som organ* 

6 Proposition om införandet av talman eller ”En 

bekväm sanning”* 

7 Konfirmeringar* 

a. Ledamöter i KÖN 

b. Ledamöter i Bluffis 

c. Leamöter i pHeuseriet 

d. Leamöter i KOMPIS 

e. Revisor 

f. HvispHeus 

g. SkyddO 

h. KAOSa 
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8 Övriga frågor 

9 Nästa möte 

10 Mötets avslutande 

 

 



Rapport SM 3 

$$ 13/14 

2014-02-17 

Sid 1(2) 

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

Rapport SM 3  
Sammanfattningsvis har styrelsen sedan SM 2 arrangerat S-hybrid, representerat 

Kemisektionen på FUF:s riksstämma, och representerat på campus genom middagar med 

andra sektionsstyrelser och gått på bergslusse.  

Intersektionella kontakter 
Under hösten och "vintern" har $$ ätit middag med bergs, elektros och MiT:s styrelser. De 

tre tillställningarna var väldigt trevliga och visst är det alltid kul att lära känna nya människor. 

Det var väldigt givande att träffa våra motsvarigheter på andra sektioner. Utöver detta 

representerade vi även på Bergslusse som anordnas andra eller tredje helgen i december varje 

år av Bergssektionen. 

S-hybrid 
S-hybrid gick, efter flera månaders planerande, av stapeln 22-24 november och 

styrelserepresentanter från KFKB-sektionen och Kemisektionen från Chalmers samt TBi-

sektionen från Linköping närvarade. Det var mycket givande och diskussionspassen var 

uppskattade. Se fullständig sammanfattning över diskussionerna på hemsidan. 

(kongligkemi.se > Sektionen > Styrelsen) 

FUF-riksstämma 
Kemisektionen är bidragstagande medlemmar i FUF, Förbundet Unga Forskare. I år hölls 

riksstämman i Leksand och Karin och Daniel åkte som representanter. En ny 

förbundsstyrelse valdes och många motioner och propositioner behandlades. 

Kemisektionen, genom Karin och Daniel, skrev ändringsyrkanden på vissa av dessa som 

FUF:s styrelse jämkade sig med. Kemis rykte som paragrafryttare lever alltså vidare. I 

Leksand återsåg Karin och Daniel TBI-sektionens styrelse, som de lärt känna under S-hybrid. 

Detta kära återseende resulterade i en inbjudan till Linköping senare i vår och en nominering 

till ordförande för TBI-sektionen för Daniels del (han har av förklarliga skäl avböjt). 

$$-arbetshelg 
Första helgen i februri åkte hela styrelsen till ordförande Fredriks landställe på Värmdö. Där 

jobbade vi med verksamhetsplans-uppföljning, planerade inför INFO-konferensen och  

skrev den proposition om talmanspresidie som vi hoppas ni har läst om i dessa handlingar. 

Det var dock inte bara jobb, lite trevligheter och teambuilding hanns också med! 
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INFO 
Den årliga INFO-konferensen hölls helgen vecka 6. Konferensen är ett ypperligt tillfälle, för 

alla som bryr sig om sektionens utveckling, att komma och diskutera förändring och 

förbättring. Många goda idéer och konkreta tips på hur vi kan förbättra sektionens 

verksamhet luftades. De ämnen som diskuterades var; förbättringar i Draget, alkohol- och 

festkultur, marknadsföring av organen, ett värdefullt medlemskap och studieattityd. För hela 

samanfattningen se kongligkemi.se inom kort! 

Storstädning av Draget 
Söndagen den 16e februari var det storstädning av Draget. En tapper skara samlades efter 

lunch och tog tag i att göra våran fina sektionslokal finare (renare!) Sekfunk är nu en fröjd för 

ögat och mysrummet har äntligen blivit av med de trasiga möbler som tagit upp så mycket 

plats. Det tog  tre personer nästan fyra timmar att omsorgsfullt montera ned pianot! Två fulla 

skåpbilar åkte sedan till Bromma åtevinningscentral där nära 10 m3 skräp slängdes! Bra jobbat 

allihopa tycker styrelsen! 
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Revisorernas rapport till SM 3 

Utlåtande 
Revisorn 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. Som revisor har jag närvarat på båda. 

På SM2 valdes inte någon KronpHeus då det inte fanns någon sökande till posten. Jag har 

varit med i diskussioner med Alkemisterna och vice ordförande främst för att hjälpa till med 

förslag på hur situationen kan lösas. 

Inför SM3 har KÖN haft en valprocess där jag varit med under intervjudelen för att stötta 

Generöl och Ölverste som höll intervjuer för första gången och gjorde det mycket bra.   

Jag har också svarat på frågor,  främst om motioner, som inkommit från medlemmar. 

Verksamhetsberättelser  
Till SM3 ska det komma in verksamhetsberättelser från de organ som har kalenderår som 

verksamhetsår samt Krexet. Det är revisorernas ansvar att kräva in dessa och skicka till $$ så 

att de kommer med i handlingarna till SM.  

Jag skickade ut information till alla berörda den 18 januari och bad om att få in dessa. Alla 

verksamhetsberättelser kom in. I de fall jag tyckt att verksamhetsberättelsen brustit i 

kvaliteten så har jag givit återkoppling på det och givit författaren en chansa att ändra sin 

berättelse. 

Ekonomi 
På SM2 kunde bokföringen för verksamhetsåret 2012/2013 klubbas igenom efter att Michael 

Ekström granskat den. 

Bokföringen för KK under verksamhetsår 2011/2012 är inte redo att godkännas eftersom 

den inte är klar och granskad av någon revisor. Bokföringen var inte klar vid årsskiftet och 

efter årsskiftet har den enda revisorn varit jag som inte bör granska bokföringen eftersom jag 

är ansvarig för den. 

I skrivande stund har det precis valts en suppleant till mig, men det finns inte tillräcklig tid 

för att göra klar och granska bokföringen innan SM3. Vi hoppas att kunna presentera en 

granskad bokföring för KK 2011/2012. 

 

Jens Aronsson 

Revisor 2013/2014 
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KF-rapport sektionsmöte 3 

Kårfullmäktige 3 (KF 3) 
Verksamhetsårets tredje kårfullmäktigesammanträde, KF 3, ägde rum den 6e februari i Nya 

matsalen i Nymble. Nedanstående frågor behandlades under mötet.  

 Representanter från THS bolag; Kårbokhandeln och Tekniska Högskolans 

Studentkonsulter, gav kortare presentationer om sina respektive verksamheter samt 

ekonomiska läge. Kårbokhandeln jobbar hårt med att erbjuda konkurrenskraftiga 

priser och vara det bästa alternativet för KTHs studenter. På grund av bristande 

kundunderlag kommer butiken ute i Kista att stängas, personalen därifrån flyttas in 

till Campus Valhallavägen. Tekniska Högskolans Studentkonsulter är relativt 

nyetablerade men växer stadigt med ökande omsättning och nyrekrytering av 

personal. 

 Quarnevalen avlade en kort rapport om sin verksamhet som just nu är mycket 

intensiv med massor av förberedelser och marknadsföring av eventet. 

 Styrelsen avlade rapport för styrelsens och ledningsgruppens arbete. En av de 

större frågorna som styrelsen jobbar med nu är organisationsstrukturen för THS. 

På central nivå arbetar styrelsen på ett förslag som kommer att presenteras senare. 

På övergripande nivå har en utredningsgrupp med personer från olika sektioner 

tillsatts för att titta på frågan. Åsikter kommer att inhämtas brett från alla delar av 

organisationen.  

 Flera delar av Nymble har under vintern renoverats, bland annat baren på plan 2. 

Dessutom har skador på huset påträffats som kräver åtgärder. Kostnaderna för 

Nymble är därför högre än beräknat men innebär inga ekonomiska problem då 

THS har hög likviditet. 

Hela styrelsens rapport finns att läsa i handlingarna till KF3 på THS hemsida. 

 Styrelsen vill inför nästa verksamhetsår budgetera för och välja två personer till 

Chef för Utbildningsinflytande på våren och en på hösten, dvs så att tre personer 

alltid sitter på posterna. Posterna har hög arbetsbelastning och med ytterligare en 

person finns möjlighet att jobba mer proaktivt med olika påverkansfrågor än idag. 

Eftersom nästa KF då budgeten läggs ligger bara några dagar innan valen till 

posterna ville styrelsen ha KF:s åsikt i frågan redan nu. KF tyckte att det var en bra 

idé och gav styrelsen klartecken att arbeta efter den linjen. Ett officiellt beslut 

kommer att tas på nästa KF. 

 Flera personer har sedan förra KF entledigat sig från sina platser i THS 

valberedning. Med flera val i antågande är det av stor vikt att ha en välfungerande 

valberedning. Två personer fyllnadsvaldes därför till gruppen. Valberedningen 

förvarnade också om att arbetsbelastningen kommer att bli väldigt hög på gruppen 

vid kommande valperiod och att en prioritering av hur mycket tid som kan läggas 

för beredning av olika val därför kommer att behöva göras.  

 Den årliga revideringen av THS åsiktsdokument ägde rum. Två följdmotioner hade 

lämnats in på styrelsens förslag, en av Jens Aronsson och Ludvig Hult samt en av 

Omar Shafqat. Bland annat lades flera punkter kring Jämlikhet, mångfald och 

likabehandling till.  
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 Tidpunkten för nästa kårval, dvs val till kårfullmäktige, beslutades till 7-16 april 

2014. 

 En kortare diskussion kring om THS kårföreningar får vara religiöst eller 

partipolitiskt bundna eller inte hölls. Detta är något som behöver tydliggöras i THS 

styrdokument och åsikten måste förankras väl i organisationen. Hos KF var 

åsikterna splittrade. Frågan kommer att behandlas vidare.  

Styrelsen anordnar den 20e feb en workshop för KF inför framtagandet av nästa års 

verksamhetsplan. Vilka frågor tycker ni är viktiga att arbeta med under nästa år? Vi vill gärna 

ha in era åsikter. På THS hemsida ligger också en post uppe där man som medlem kan lämna 

förslag på frågor, gör det! 

 

 

Stockholm 130214 

 

Sara Blomqvist 

Jens Aronsson 

Sebastian Ols 

Fredik Abele 

Astrid Helmfrid 

Michael Ekström 

Erik Lindström 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för CIA 2013 

2014-02-13 

Sid 1(1) 

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

Verksamhetsberättelse för CIA 2013 

Sammansättning 
Gustaf Bergentz (ordförande) 

Verksamhet 
Vi har under föregående år jobbat mycket med THS International för att få igång ett bättre 

samarbete mellan olika sektioner när det gäller inkluderandet av utbytesstudenter. Det har 

varit mycket strul med detta föregående år och det är fortfarande inte helt enkelt att integrera 

utbytesstudenter i sektionslivet. Detta jobb med andra sektioner och THS International i det 

internationella rådet har gjort att jag inte haft särskilt mycket tid över till att anordna events 

på kemisektionen och detta kommer att ändras inför kommande år 

 Jag kommer att ta in några maskotar som jag har pratat med för att få hjälp med idéer och 

personal till anordnandet av olika roliga events för utbytesstudenter som pluggar kemi. 

Det största problemet jag har stött på är att hälften registreras som vanliga studenter och 

andra hälften registreras som en egen sektion. Detta gör att vi inte riktigt vet vilka som 

pluggar kemi av de tusental studenter som kommer till KTH varje år. 

Jag har även varit inblandad i en höstmottagning och en vårmottagning med THS 

International och detta har varit mycket givande för mig och för hur jag kan vidareutveckla 

CIA. 

 

 

____________________________ 

Gustaf Bergentz 



Verksamhetsberättelse för KN 2013 

Daniel Ruotsalainen 

Kommunikationsnämnden 

2014-02-13 

Sid 1(1) 

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

Verksamhetsberättelse för 

KommunikationsNämnden 2013 

Sammansättning 

Kommunikationsnämden 2013 har bestått av: 

Ordförande (t.o.m. juni 2013)    Fredik Abele 

Ordförande (fr.o.m. juli 2013)   Daniel Ruotsalainen 

Ledamot    Filip Friberg 

Bakgrund 

Kommunikationsnämnden, som framöver benämns KN, har det huvudsakliga ansvaret för 

att Kemisektionen skall synas på internet. Vi administrerar över kongligkemi.se, 

Kemisektionens officiella Facebook-sida och Twitter-konto samt hjälper sektionens 

funktionärer och ibland även utomstående att få saker förmedlade i dessa kanaler.  

Året i korthet 

Det stora målet för verksamhetsåret var att påbörja arbetet med en ny version av 

kongligkemi.se men tyvärr har gränssnittet till denna hemsida ej färdigställts och därför har 

detta arbete ej ännu påbörjats. Förhoppningsvis påbörjas arbetet inom kort. 

Det huvudsakliga arbetet under året har varit att hålla hemsidan uppdaterad. Detta har gjorts 

utan förhinder och vi tycker att det har fungerat bra. Som KN:s ordförande har jag, bortsett 

från hemsidan, använt mig mycket av Facebook-sidan för att förmedla både viktig och lite 

mer informell information. Inför verksamhetsåret 2014 sitter Filip Friberg kvar som ledamot 

i KN och vi är taggade på att arbeta vidare med det som finns att göra! 

Verksamhetsårets andra hälft började med en crash-course i hur hemsidans 

administrationsverktyg och dylikt fungerar samt överlämnande av andra administratörsroller. 

Denna hölls i min ära av Fredrik och Filip som därefter fungerade som ett bollplank för nye 

herr kommunikationsansvarig. 

Då belastningen på KN ej varit stor har majoriteten av arbetet skötts av mig. 

Norsborg, 2014-02-13  

  

______________________________  

Daniel Ruotsalainen 

Ordförande Kommunikationsnämnden  



Verksamhetsberättelse för 

Musikaliska Direktoriet 2013 
Musikaliska Direktoriet (MD) ansvarar för sång- och spextraditionerna vid kemisektionen på 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. MD underhåller vid förfrågan under fester, 
speciella tillställningar och liknande på kemisektionen och ibland på andra sektioner. Utöver 
underhållning på fester skriver MD manuset till kemisektionens n0llespex som varje år framförs 
på hösten utav de nyantagna studenterna till kemi. 

 

Medlemmar: 
Alexandra Holmgren– Director Musices (DM) 
Lovisa Åkesson – Vice DM samt Ledamot med Fåtölj och Bok 
Cecilia Molinder – Kantor 
Tim Svensson Igefors – Spexmästarinna 
Björn Schmidt – Notmästare 
Frederik Mathiasson – Spargris 
Jennie Olofsson – Koreograf 
Anton Hermansson – Svinaherdinna 
Max Karlsson – Ledamot utan Fåtölj med Kamera 

 

Året i korthet 
Januari 
Januari bestod av många möten. På det första mötet fick de nya medlemmarna reda på sina 
poster inom organet, MD:s verksamhetsår gicks igenom och de nya låtarna som skulle repas in 
inför MD-premiären på KAKA-banketten bestämdes. De resterande mötena i januari bestod av 
att skriva låttexter och arrangera stämmor till de nyvalda låtarna. 

 

Februari 
Första helgen i februari åkte MD på sin första helg till Cecilias barndomshem i Gävle för att 
tillsammans repa in de nya låtarna och för att lära känna varandra bättre. Den 14:e februari 
framfördes de nya gycklen på KAKA-banketten och kultingarna framförde ett traditionsenligt 
ordkör. I övrigt hölls flera lunchmöten och reptillfällen under februari. 
 

Mars 
Under mars drogs ett SquVALp-lag ihop tillsammans med gamla MD:are (PMS) och det började 
även planeras låtar, manus och dans inför Berzelii-showen. 

 

April 
I början av april repades det mycket inför Berzelii-showen som ägde rum i K1 den 11:e april. 
Under Berzelii var MD/PMS-laget med på lekarna under dagarna och på kvällarna gycklades det 
på samtliga sittningar. Under månaden skrev dessutom tjejerna respektive killarna två nya låtar 
vardera inför Herr&Dam-sittningen som hölls i slutet av april. PMS ordnade dessutom en fest 
för MD under sista april som var mycket uppskattad. 

 

Maj 
Den 8-10 maj var synopsishelgen där ramverket för n0llespexet skrevs. Detta gjordes ute på Tims 
lantställe ute i Stockholms skärgård. Den 11:e maj var det squVALp och MD/PMS-laget vann, 
för andra året i rad, priset ”Mest puckade bidrag” med tävlingsbidraget Trampongen (som för 
övrigt välte efter cirka 15 sekunder till sjöss). Under maj påbörjades också samarbetet med 
pHeuseriet med syftet att förbättra samspelet under mottagningen. 



Juni 
Under juni inleddes planeringen av MD-alltime 50 år, som är en fest som hålls var femte år för 
alla gamla MD-are. Den 9-18 juni åkte MD iväg och bodde tillsammans i scoutstugan Stordal på 
Tyresö. Där ägnades dagarna åt att skriva manus till n0llespexet samt att lära in alla MD:s 
mottagningslåtar. Mottagningsregler och fallstudier inför mottagningen gicks också igenom noga. 
På midsommarafton kom resten av alla mottagningsorgan på kemisektionen och hälsade på. Det 
var väldigt lyckat! 

 

Juli 
Under juli skrevs låttexter och arr till n0llespexet och n0lledansen planerades. 

 

Augusti 
Under v.-1 förbereddes det inför mottagningen, och MD gick på gyckelorganssittningen 
Schabraket tillsammans med PMS. Även en trevlig kräftskiva tillsammans med 
Indekmotsvarigheten Carnegie hölls hemma hos MD-tjejerna. Mottagningen startade den 19:e 
augusti och under två fantastiska veckor underhöll MD n0llan med diverse lekar, sånger och 
danser.  Auditions till n0llespexet hölls och den nya spexn0llan valdes. Nytt för årets mottagning 
var bland annat MDs introduktion och samspel med pHeuseriet, som till exempel en 
demonstration mot deras grishat. Efter utvärdering kom det fram att förändringarna var 
uppskattade, men att det behövs vidare utveckling av samspelet med pHeuseriet och MDs 
uppträdande under mottagningen. Detta var inte oväntat då det är svårt att förändra allt till 100% 
på bara ett verksamhetsår. 

  

September 
Under september repades det intensivt elva timmar i veckan inför årets n0llespex. 
Den 28e september anordnade MD spexfesten för alla gamla och nya n0llespexare.  

 

Oktober 
Den 12e oktober hölls den storslagna premiären av n0llespexet ”Planlöst planerande eller den 
onde, den gode, och den döve” på scenen i nya matsalen i Nymble. Två omstartsföreställningar 
av spexet hölls helgen efter. 

 

November 
I november gick MD på takkpHesten som anordnades av takkphestn0llan ute på Osqvik. Den 
16e november hölls också MD-alltime som lockade mer än 80st gamla galtar och suggor ut till 
Rågsveds Folkets hus där de sågs och hördes sjunga och gyckla natten lång. Eventet var, i alla fall 
enligt MD, väldigt lyckat. Helgen efter detta ordnades en familjemiddag i Draget där MDs 
familjemedlemmar fick äta lyxmat och se och höra MD i hela sin smutsiga rosa overallprakt. 

 

December 
MD2013 rundade av och tackade för sig genom att kultingarna respektive gamlingarna sjöng 
varsitt tårdrypande avslutningsgyckel på julpHesten. 

 

Ekonomi 
MD:s interna ekonomi har skötts ekonomiansvarig i MD, dvs spargrisen Frederik Mathiasson. 
Alla övriga utgifter och inkomster har skötts av alkemisterna 2013. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla er som hjälpt oss och stöttat oss under årets gång. Det har 
underlättat vår verksamhet otroligt mycket! 
Stockholm, 2013-02-10 
Alexandra Holmgren, DM 2013 
Lovisa Åkesson, Vice DM 2013 
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Verksamhetsberättelse för 

Alkemisterna 2013 
 

Ansvariga 
Carl Östling, ÖpHerpHeus  costling@kth.se 
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Verksamhetsbeskrivning 
Alkemisterna är yttersta ansvariga för Kemisektionens mottagning. Därtill att planera och se till att denna 

genomförs på ett så bra sätt som möjligt och att alla mottagningsregler hålls. 

Alkemisterna håller kontakten även med THS och KTH när det rör mottagningen. 

Året i korthet 
Vårt första uppdrag var att förbereda inför de kommande valen. Strax därefter var det hög tid att börja 

prata med kansliet hur 2013 års mottagning skulle se ut. När en kort tid hade passerat var det 

genomförandet av valen som stod på agendan. Samtidigt började MottagningsRåden (MR) dra igång och 

schemaläggningen var i fokus. Sedan åkte vi i Alkemisterna tillsammans med pH-Bas och KAPTEN iväg 

på MottagningsInternat (MI) där vi fick mer tid med ansvariga från andra sektioner samt tips på hur 

mottagningen skulle kunna förbättras. Under MI löste vi även en del schemakrockar med ett par sektioner. 

Senare har vi i Alkemisterna kontinuerligt gått på MR och diskuterat frågor som rör samtliga sektioner 

mottagningar, och hållit i möten med Kemis Ledning Under MottagningsPerioden (KLUMP) där bara vi 

tillsammans med KLUMP diskuterat hur kemis mottagning skall utvecklas. Med jämna mellanrum har vi 

även träffat kansliet för att diskutera med dem och boka salar som bokas vi KTH. Under sommaren 

sammanställdes nØllans guide till mottagningen samt de sista detaljerna inför mottagningen. Under 

mottagningsveckorna satt vi i mötesrummet och arbetade med de frågor och uppgifter som kom upp och 

vi inte hade haft möjlighet att förbereda.  

Efter mottagningen genomförde vi en utvärdering där ca 55 nyantagna deltog. 

Förändringar 
2012/2013 skedde många förändringar. En del genomfördes av Alkemisterna och andra av 

mottagningsorganen. Men en av de största förändringarna beslutades det om i SM, denna förändring var 

att KLUMP skulle genomföra samtliga val till mottagningen och att dessa val sedan skulle konfirmeras av 

SM3/SM4. Detta blev då KLUMP 2013 första uppgift. SM hade även beslutat om att KLUMP skulle bli 

ett sektionsorgan.  

KLUMP åkte för första gången iväg på en helg tillsammans för att förbereda samt lära känna varandra 

bättre. Detta gjorde att KLUMP blev en bra och välfungerande grupp. 

Det infördes en ny grupp i mottagningen som hade till uppgift att dokumentera spektaklet, denna grupp 

fick namnet Dokus. 
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Vi i alkemisterna beslutade om att testa att ”skjuta upp” mottagningen en dag, dvs att de enbart var 

KOMPIS som syntes med overaller den första måndagen. Tanken med detta var att de nyantagna som 

inte är för det studentikosa skulle få en chans att se att det fanns något i mottagningen för även dem. Om 

detta hjälpte att uppnå vårt mål är vi tveksamma på och tror det är bättre att fokusera på vår målgrupp och 

med andra medel får plocka de som inte helt tycker om overaller. Att allt sköts upp innebar då att pH 

introducerades på tisdagen och MD på onsdagen 

KK-grillningen utvecklades till en KK-gasque på första fredagen som efterföljdes av MD-showen. Detta 

blev ett mycket bra avslut på den första veckan. 

Då det är Quarnevals år i år hade Quarnevalen ett stort event andra måndagen vilket gjorde att KOMPIS-

lounge flyttades till tisdagen efter Bosön 

Organlunchen har tidigare år upplevts lite för kort för att det dels ska hinna med att ätas och dels att gå 

runt och prata med organ. För att förbättra detta förlängdes den till två timmar. 

På eftermiddagen torsdag vecka två arrangerades det en grillning som följdes av en stationsvandring 

tillsammans med mottagningen för Elektro & MiT, under arbetsnamnet KAMEL (Kemi anträffar medtek 

och elektro). Målet var att öka samarbetet mellan sektionerna samt visa för de nyantagna att det går till på 

ungefär samma sätt på de andra sektionerna som det gör på kemi. Vad vi i Alkemisterna kan urskilja så var 

det ett uppskattat evenemang men det kan behöva slipas på så att det fungerar bättre rent tidsmässigt. 

Alkemisterna tog 2013 över planeringen av avslöjandet i D1 (som tidigare ålagt pH). Detta för att mer 

jämställa de andra mottagningsorganen.  

Vi valde att skicka ut utvärderingen av mottagningen digitalt, detta gav en mindre svars frekvens men 

däremot fick vi allt digitalt vilket underlättade arbetet med att sammanställa dessa.   

Eftersom det 2013 skedde ganska stora förändringar tror vi att det bästa sättet att förvalta detta är att inte 

göra så stora förändringar nästa år utan att utveckla det som genomfördes 2013 och förbättra detta. 

Representation 
Alkemisterna har varit på Elektro- och Medicintekniks n0llegasque samt närvarat och deltagit aktivt på MI 

samt MR. 

Ekonomi 
För närvarande är bokföringen färdig för det första halvåret men det som hände efter mottagningen är 

ännu inte färdigregistrerat. På grund av detta kan vi ännu inte utvärdera budgeten fullständigt, men vi 

anser att den var rimlig och vi tror att vårt resultat kommer vara i linje med den. Liksom förra året var 

kansliet tydliga med att de kan komma att strama åt sitt spenderande kring mottagningen inför nästa år 

vilket bör has i åtanke när budgeten för 14/15 sammanställs. 

Tack till 
Vi vill passa på att rikta ett sista tack till: 

Kansliet, för all hjälp och gott samarbete inför mottagningen. 

Mottagningssamordnaren Christian Virtala för all ledsagning och hjälp. Du är guld värd! 

FØF, för alla sista minuten utryckningar. Samt ett trevligt samarbete. 
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NØllan 2013, för att Ni gjorde vårt arbete värt att utföra. 

 

Sektionen, för ert fina stöd. 

Mottagarna, för Er fantastiska prestation och engagemang. Speciellt: 

KLUMP, för en fantastisk dialog och god assistans. 

pHeuseriet, för att Era mörka själar (ibland) speglade våra innersta tankar. 

Preppis, för att Ni är smartast på campus! 

MD, för att Era sångröster kan göra vem som helst lycklig. 

KOMPIS, för att Ni ledsagade nØllan med ett fantastiskt humör när ingen annan hade orken. 

Dokus, för att Ni hjälper oss att minnas. 

Bluffis, för era ögon och öron. För Ert mod att förvandlas till någon annan (och gav oss ett gott skratt på 

vägen). 

KK, utan KK – ingen pHest! 

KAOS, för att Ni förgyllde vår trivsel.  

Bromma 2014-02-13 

 

 

_____________________________ _____________________________  

Carl Östling, ÖpHerpHeus 2013 Anna Wessén, HvispHeus 2013 

 

 

_____________________________ 

Zebastian Lundhall, KronpHeus 2013 
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Verksamhetsberättelse för  

pHeuseriet  

2013 

Sammansättning 
pHeuseriet 2013 bestod av: 

Aman Mebrahtu, pH-Bas 

Sofia Bergström, pH-Sur 

Anton Lagerholm, ledamot 

Fredrik Abele, ledamot 

Amelie Bomler, ledamot 

Aneri Patel, letamot 

Jonas Bjarre, ledamot 

Maximilian Karlander, ledamot 

Lina Aglén, ledamot 

Daniel Bedman, ledamot 

Året i korthet 
Året började med att pHeuseriet åkte på helg till Fredriks isolerade landställe på 

Värmdö för en första teambuilding och för att påbörja förberedelserna inför Herr & 

Dam. Helgen var väldigt givande och trevlig. pHeuseriet deltog i Berzelii, vilket var 

en mycket bra aktivitet för teambuilding. Vi vann i år igen. Detta är numera en 

tradition. Herr & Dam genomfördes förvånansvärt smärtfritt och pHeuseriet hade en 

rolig och underhållande kväll, vilket vi hoppas att även gästerna hade. Valborg 

spenderade majoriteten av pHeuseriet återigen i Uppsala. Märkesjagande och ost och 

kex präglade denna dag i solen tillsammans med många andra sektionsmedlemmar. 

En varm dag under maj månad träffades pH-13 och MD-13 för att workshoppa inför 

mottagningen. Mötet var väldigt givande och många nya idéer föddes. Sommaren 

började med ett besök hos KOMPIS och sedan ett midsommarfirande hos MD. De 

medlemmarna av pHeuseriet som var där hade väldigt trevligt. Vid ett senare tillfälle 

åkte pHeuseriet till Tallinn för lite teambuilding och inhandlade av varierande 

nödvändigheter inför pH-veckan. Inga skadades och vi bevittnade en 

growl/psykadelisk show utan dess like.  I slutet av sommaren besökte vi även Bluffis. 

Mottagningen inklusive vecka -1 var otroligt roliga och pHeuseriet tillbringade den 

här tiden dygnet runt med varandra. Vi var oskiljaktiga. Det var jobbigt mysigt. Detta 

följdes av en höst där vi arrangerade och gick på diverse event.  
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Speciella arrangemang/ händelser  
Herr & Dam, Skogsgasquen, Skogsvandringen, StugpHest, KØB1, Osquarsgalan och 

nØllans första ÄPS var några av de saker vi arrangerade i år.  

Förändringar 
Nedan nämns en del av förändringarna vi har genomfört under året. Om intresse 

finns att veta mer så svarar medlemmarna ur pHeuseriet gladeligen på frågor.  

Vi hade tidigt en plan på vilka förändring och förbättringar som fokus skulle läggas 

på. Den så kallade ”sista schlemningen” som innefattar de sista timmarna innan 

avslöjandet var något både Bas och Sur ville göra om. pHeuseriet var nöjda med årets 

resultat men som med allt som görs om grundligt behövs det vidareutveckling  

Upplägget på StugpHesten var också något vi ville utveckla och framförallt göra mer 

attraktivt för både nØllan och mottagningsaktiva. Vi fick positiv respons på 

förändringarna av gästerna och pHeuseriet var mycket nöjda med eventet.  

En av de viktigaste huvudfrågorna vi betonade under våra sök till Sur och Bas var att 

vi ville utveckla fadderrollen efter mottagningen. Detta diskuterades inom pHeuseriet 

under höstens gång. Detta kan dock som mycket annat utvecklas mer.   

Ekonomi  
pH har en intern ekonomi som i år sköttes av Anton Lagerholm. 

 

pHeuseriet 2013 vill tacka: KOMPIS, MD, Alkemisterna, Bluffis, KAOS, Preppis, 

KK, Dokus, gammel-pH, Det Konglig Skaenderi, Bergs Phöseri samt alla som har 

funnits där för oss under verksamhetsåret.  

Albanova, 2014-01-31 

__________________________  

Aman Mebrahtu, Sofia Bergström  

Bas & Sur 2013 
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Verksamhetsberättelse för KOMPIS 2013 

Sammansättning 
Ansvariga: 

Linus Svenberg – KAPTEN 

Marcus Jawerth – Styrman 

  
Ledamöter: 

Isabelle Forslund 

Alexander Wiorek 

Wilhelm Sundewall 

Lisa Bremer 

Linnea Hjelm 

Tobias Frick 

Olle Gustavsson Kamperin 

Johan Forsberg 

Filip Friberg 

Serhat Aktay 

Viktoria Losenius Lindahl  

Året i korthet 
KOMPIS arbete började direkt efter SM3. Det första som skedde var utdelning av 

ansvarsposter inom KOMPIS som bestämdes internt. 

Under våren träffades KOMPIS kontinuerligt under middagar och olika events på sektion 

för att lära känna varandra och träffa de andra organen som var med i mottagningen. Vi hade 

även möten för att planera upp verksamhetsåret och allt vad det innebär. Dessa skedde inte 

efter något schema utan när de ansvariga ansåg att de behövdes. Mycket av informationen 

delgavs antingen under dessa möten eller via mail. 

Under sommaren hade vi vår KOMPIS-vecka där vi jobbade mycket med fallstudier och 

planeringen för de två mottagningsveckorna. Vi besökte även de andra organen på deras 

veckor. Vi avslutade sommaren med en uppsamlingshelg där vi gick igenom det som sagts 

under KOMPIS-veckan, samt att vi fortsatte att träffas under vecka minus ett. Bulken av vårt 

arbete skedde sedan under de två mottagningsveckorna då vi befann oss på campus för att 

svara på frågor och hjälpa nØllan. 

På hösten så samarbetade KOMPIS med kansliet och anordnade nØllegruppsmöten. Syftet 

med dessa var att förbättra kommunikationen mellan de nyantagna och kansliet, men även 

för att nØllan skulle kunna få input från äldre studenter om kurserna och ventilera sina 

tankar om utbildningen. Detta är ett arbete som vi hoppas kunna förbättra till nästa år 

genom att sätta upp klarare riktlinjer för vad KOMPISarna skall ta upp under mötena för att 

kansliet skall få den information de behöver. 

 

____________________________ 

Linus Svenberg 

 

____________________________ 

Marcus Jawerth 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BLUFFIS 2013 
Bluffis uppgift är att agera mottagningens ögon och öron inifrån nØllan. Därför börjar 

Bluffis varje år med nØllan. 

Sammansättning 
Adam Eriksson  BluffO, Organansvarig 

Astrid Helmfrid  Vice-BluffO, Vice organansvarig 

Henrik Lindquister  Ledamot 

Malin Svensson  Ledamot 

Andreas Hober  Ledamot 

Jonas Cham   Ledamot 

Linnea Österberg  Ledamot 

Lucas Bremer   Ledamot 

Lovisa Pettersson  Ledamot 

Linnéa Blomkvist  Ledamot 

Jonas Ricknell   Ledamot 

Fredrik Carlsén-Friberg  Ledamot 

Karin Andersson  Ledamot 

Året i korthet 
Under SM 2 12/13 valdes Adam till BluffO och några veckor senare via ett interrimsval av 

Styrelsen valdes Astrid till Vice BluffO. Dessa två ägnade januari åt en nervös uppladdning 

och tillsammans med KLUMP en förberedelse av valen för resten av Bluffis 2013. 

Kandidaterna kallades snart till intervju och elva kandidater valdes tillslut till ledamöter. 

Dessa konfirmerades sedan av SM3.  

Våren gick ut på att få ihop gruppen på ett så bra sätt som möjligt genom fester, bland annat 

Berzelii och Squvalp, och interna aktiviteter som middagar och Workshops där vi 

tillsammans fick diskutera hur en bra roll ska vara. Ledamöterna delades in i olika 

ansvarsområden, som ekonomi, tröja och foto m.fl. 

Arbetet med skapandet av olika Bluffiskaraktärer fortsatte med fler Workshops och vid 

midsommar var rollerna mer eller mindre spikade även om de fortsattes att arbetas med.  

Under sommaren besökte vi andra mottagningsorgan, som KOMPIS, MD och pH, där vi 

även lämnade över beljublade presenter. I slutet av Juli kom en viktig vecka för Bluffis- 

Bluffisveckan, där vi hade hyrt scoutstugan Stordal och fortsatte med att arbeta igenom 

karaktärerna, läste igenom och diskuterade fallstudier- både de rekommenderade och egna, 

skrev två nya mottagningsgyckel, gjorde en fantastisk film, hade improvisationsövningar och 

började tänka över våra manus inför avslöjandet, samtidigt som vi också hade fantastiskt 

roligt tillsammans! På onsdagen under veckan bjöd vi också in resten av mottagningen till 

skoldisco. Det blev en riktig succé, och alla mottagare fick sig en rejäl nostalgitripp med 

bland annat roliga timmen och ryska posten. Tack för presenterna! Vi bjöd även in 

gammelbluffis på lördagen och den tappra krigaren Emil var den enda som överlevde färden 

ut till Stockholms ytterkant. Tillsammans hade vi bland de bästa kvällarna någonsin.  

Innan mottagningen kommer vecka -1 och där festade vi med Bergs mottagning, gick på 

pHösargasquen, ordnade en Kräftis med vår motsvarighet från Kista, och en massa annat 

trevligt.  
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Mottagningen var såklart höjdpunkten på hela året då vi äntligen fick tillbaka allt arbete vi 

lade ner på förberedelser och få lära känna (läs lura) nØllan samt spela ut våra karaktärer till 

absurda nivåer. Varje dag kom vi lite galnare och märkligare tills det mot slutet av andra 

veckan började viskas och göras efterforskningar om oss. Andra fredagen kom 

Osquarsmottagningen och helt plötsligt var vi avslöjade och gamla studenter, vilket nØllan 

efter ett tag lyckades smälta.  

Efter mottagningen fortsatte vi vara faddrar för nØllan, hjälpa pHeuseriet med K0B1 

samtidigt som vi försökte be om ursäkt genom att anordna en ”förlåt”-pub, där vi även 

visade höstens stora filmsnackis, ”Den trettonde Bluffisen”. När hösten började lida mot sitt 

slut fixade nØllan världens bästa TaKKpHest för hela mottagningen vilket var en helt 

underbart lyckad fest!   

Förändringar  
Årets Bluffis fick istället för en Bluffishelg uppleva en hel vecka för att på så sätt hinna med 

förberedelserna inför mottagningen på ett mer genomarbetat och grundligt sätt. Dessutom 

hann vi genom detta umgås än mer än tidigare och bli tightare som grupp. Denna förändring 

var mycket lyckad och något vi vill ska föras vidare till framtida årgångar.  

Vi har i år också försökt att lägga ner mer krut på karaktärerna, genom fler Rollworkshops 

och en längre tid på sig att arbeta fram vilken roll man vill göra. Detta har varit givande, men 

mer liknande möten skulle göra det än bättre.  

Dessa förändringar gjordes eftersom vårt mål var att vara så förberedda som möjligt inför 

mottagningen, både för vår men kanske framförallt nØllans skull. Genom en bra förbedelse 

hoppades vi kunna nå ut till så många nØllan som möjligt, undvika känslan av svek och göra 

våra karaktärer intressanta och minnesvärda. Vi tycker att detta har lyckats riktigt bra, men 

givetvis finns det rum för ännu fler förändringar till det bättre.  

Tack till 
Alkemisterna tillsammans med resten av KLUMP för ett enastående jobb, KOMPIS för en 

lektion i Lasergame, pH för gott samarbete under fester och för den otroligt goda maten 

KAOS. Tack resten av Mottagningen för många härliga minnen och fester, Fuskn0llan i 

Kista för störtsköna Kräftisar och bastufester, Emil Norin för att du är du, men kanske 

framförallt nØllan med som geivit oss så mycket skratt och gråt och som gjort att vi fått vara 

med i Bluffis 2013.  

Gölen, Professorsslingan 41 2tr, Stora Lappkärrsberget den 19 januari 2014 

______________________________  ______________________________  

Adam Eriksson   Astrid Helmfrid  

BluffO 2013   Vice-BluffO 2013 
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Verksamhetsberättelse för Fanbärare 2013 

Sammansättning 
Jens Aronsson (ordinarie) 

Astrid Helmfrid (suppleant)  

Uppgift 
 När vi gick på som fanbärare var uppgiften den samma som den varit i många år, att bära 

sektionens fana vid anmodan från THS fanborgsansvarig eller från sektionen. 

Vi har kallats av THS fanborgsansvarig för att bära sektionens fana vid KTH:s ceremonier 

samt till SSCO:s fanborg som står på Skansen på Valborg och på Nobelfesten. Vid KTH:s 

ceremonier har det krävts två bärare per fana och vid SSCO:s fanborg endast en. 

Vid Valborgsfirandet på Skansen stod Astrid och höll fanan och under Nobelfesten stod 

Jens och höll fanan. Vid de flesta av KTH:s ceremonier har båda burit fanan och i de fall en 

av oss inte kunnat bära fanan (t ex Astrid som var bluffis under välkomstceremonin i 

Stadshuset) har vi sett till att hitta ersättare så att Kemisektionsfanan har representerat vid 

alla tillfällen. 

De tillfällen då fanan burits är: 

Valborg på Skansen 

KTH:s diplomeringar på våren (2 dagar) 

KTH:s välkomstceremoni i Stadshuset 

KTH:s promovering 

Nobelfesten 

KTH:s diplomeringar på hösten (2 dagar) 

Tack! 
Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag från sektionens medlemmar och vi vill tacka alla 

medlemmar som röstat fram oss till denna ärofyllda uppgift och hoppas att alla medlemmar 

(oavsett om ni röstat eller inte) är nöjda med sektionsfanans representation. Tack! 

Vi vill rikta ett speciellt tack till Michael Ekström, Gustav Wändell och Jennie Hermansson 

som är medlemmar i sektionen och har hjälpt till att bära fanorna när vi eller fanbärare från 

andra sektioner inte kunnat närvara. 

 

 

 

____________________________ 

Jens Aronsson 

 

 

____________________________ 

Astrid Helmfrid 
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Verksamhetsberättelse för Krexet V 

Sammansättning 
Organansvarig 

Direktris: Karin Andersson  

Ledamöter 

Producent: Isabelle Forslund 

Ekonomichef: Sara Sundblad 

Konstnärlig ledare: Astrid Helmfrid 

Dekorchef: Jonas Cham 

ToM chef: Jonas Bjarre 

Kostym chef: Linnea Stenbeck 

PR chef: Sara Björk 

Maestro: Henrik Lindquister 

Manus chef och regissör: Hanna Asplund 

KXM chef: Louise Waldenström 

BDS chef: Joanna Messmer 

Maskotar 

Björn Alander KXM 

 

Alexandra Holmgren BDS 

Cecilia Heimer KXM 

 

Linnea Österberg BDS 

Michael Ekström KXM 

 

Theresa Hesselbom BDS 

Joakim Tisell KXM 

 

Gustav Wändell BDS 

Erik Melander KXM/ekonomi 

 

Malin Arvidsson PR 

Björn Schmidt Orkestern 

 

Gabriella Jensen PR 

Maximilian 
Karlander 

Orkestern 

 

Viktor Emlund PR 

Henrik Land Orkestern 

 

Marie Lycksell PR 
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Andreas 
Salomonsson 

Orkestern 

 

Emil Sundäng Peters PR 

Karin Fagerland Scen 

 

Gustaf Bergentz Dekor  

Anders Nilsson Scen/Manus 

 

Jennie Andersen Dekor 

Karolina Seigel Scen 

 

Emelie Pollack Dekor 

Max Carlsson Scen 

 

Anders Melander Dekor 

Ludvig Bönke Scen 

 

Filip Friberg Dekor 

Lovisa Pettersson Scen 

 

Sandra Blomgren Kostym 

Anton Lagerholm Scen/Regi/Manus 

 

Hanna Tano Kostym 

Johan Berggren Dekor/Manus 

 

Jonas Lantto Kostym 

Micke Strid Manus 

 

Linnéa Blomquist Kostym 

Andreas Hober ToM 

 

Jennie Olofsson Kostym 

Johanna Svedenlöf ToM 

 

Frederik Mathiason Kostym 

Philip Wessman ToM 

 

Adam Eriksson Kostym 

Marcus Jawerth ToM 

 

Lucas Bremer Kostym 

 

Verksamhetsåret 

Hösterminen 2012 
Ett chefsinternat på familjen Bjarres landställe var en bra start på chefsgruppens nära 

samarbete, vi teambuildade och fick en föreläsning om ledarskap av Krexet-veteranen Mats 

Linder. Efter omstarterna av Krexet IV kickade en sökpub igång söken till Krexet V och i 

december 2012 kom de efterlängtade gruppmedlemmarna! En kollationering anordnades för 

att alla skulle få träffa varandra och för att presentera manus.  

Vårterminen 2013 
Som startskott för vårterminens arbete bjöd KXM gamla och nya Krexare till Kick-Off. 

Veckor av snickrande, sminkande, repande och annat som hör produktionen till följde. 

Första storrepet hölls och i anknytning till det ett internat där storrepet utvärderades. 

Dessutom hade vi massa kul, och grupperna lärde känna varandra ännu bättre. Vi höll en 

väldigt populär releasepub där vi delade ut Krexets överlevnadsmorötter till de som köpte 

biljetter. Lite mer målande, reklamande och ljussättande följde och sen var det dags för 

premiär! Ett genrep och fyra föreställningar på teater Bristol hann vi med under 
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premiäromgången. Ett bra manus, fantastiska Krexare och en superb publik gjorde Krexet V 

till en mycket lyckad uppsättning! Premiärfesten var riktigt bra även i år med stor del ”icke 

krexare” närvarande. Innan sommaruppehållet hade vi Fuck-Off och grillning med Lule-

spexet. 

Höstterminen 2013 
Mutpub för spex-nollan, där Krexet som organ för första gången presenteras för de 

nyantagna, anordnades. Strax efter det var det dags för omstartspub där det såldes biljetter till 

våra tre omstartsföreställningar. Många var och såg om spexet, och det är ju alltid ett bra 

betyg när någon vill se om föreställningen! Omstartsfesten var även den mycket uppskattad. 

Förändringar 
Det är i huvudsak tre stora förändringar vi jobbat med; ekonomin, strukturen och 

marknadsföringen. Till att börja med vill jag säga att jag upplever det som att vi gjort stora 

framsteg på alla tre områdena men att det framförallt är det ekonomiska och 

marknadsföringen vi lyckats med.  

En stor strukturell förändring var att Krexets verksamhetsår omdefinierades. Detta 

underlättar ansvarsfördelningen mellan de olika produktionerna och gör det även möjligt för 

kommande produktioner att börja sin verksamhet från noll rent ekonomiskt, utan att utgifter 

från förra årets omstarter ligger dem i fatet. Vi har också jobbat på att klargöra 

kommunikationsvägarna. Tydliggöra vem som har befogenhet att besluta om vad.  

Marknadsföringsmässigt har vi jobbat mer riktat utåt mot KTH. Vi har hittat ny publik 

utanför sektionen men även lyckats engagera både ”gamla kemister” och nyantagna. PR-

jippon som blodpuddings-snitts-utdelning och gerillateater med hjälp av lärare har varit 

lyckade tilltag för att locka publik. Det har märkts på biljettförsäljningen! 

Helgföreställningarna under premiäromgången var slutsålda och även 

omstartsföreställningarna gick bra.  

Vi har försökt att tänka ekonomiskt i alla avseenden i år. Att Krexet, i det långa loppet, ska 

vara vinstgivande för sektionen är något som vi har sett som självklart. Saker som att inte 

använda oss av backdrop utan istället sätta orkestern i bakgrunden eller att ha två 

föreställningar på en dag har gjort att vi kunnat minimera våra utgifter. En bra beläggning 

under föreställningar gjorde också sitt till det goda resultatet vi fått i år.  

Inför nästa år 
Jag skulle gärna se att arbetet med strukturen inom Krexet fortsätter. Vi hade som mål att 

skapa statiska överlämningar men det föll tyvärr mellan stolarna. En sådan stor organisation 

som Krexet skulle enligt min åsikt gynnas av fler styrdokument men det är också viktigt att 

varje produktion själva får vara med och skapa sina egna förutsättningar. 

Krexet önskar tacka alla som hjälpt oss i vår verksamhet under 

året, och alla som varit och sett våra föreställningar!!  

Stockholm 2014-02-13 

Karin Andersson  

Direktris Krexet IV 
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Verksamhetsberättelse för Kemis 

ÖlhäpHvarNämnd 2013 

KÖNs uppgift 
KÖN har till uppgift att lära ut och föra vidare den ädla ölhäpHvarkonsten, Beerpong samt 

övriga ölrelaterade sporter.  

Medlemmar 
Frida Berggren, Generöl och tillika organansvarig 

Adam Eriksson, Ölverste och tillika vice ansvarig 

Lucas Bremer, Ledamot 

Carl Trybom, Ledamot 

Tobias Frick, Ledamot 

Marcus Jawerth, Ledamot 

Alexander Wiorek, Ledamot 

Fredrik Abele, Ledamot 

Året i korthet 
Vi lyste val till ledamot inom KÖN i slutet av januari, men efter en i vår mening svag 

respons headhuntade vi folk i Draget som vi trodde skulle tänkas vara intresserade, och det 

var genast ett flertal personer som uttryckte sig positivt. Detta gjorde att vi ändå fick sex 

sökande till intervju. Vi ansåg alla dessa lämpliga efter intervjuerna och föreslog för SM att 

konfirmera dessa.  

Strax efter konfirmeringen hade vi ett uppstartsmöte där vi lade upp en plan över året samt 

bestämde ett boot-camp så snart det fanns möjlighet. 

Först fixade vi däremot ett samarbete med Squvalp för att fixa Beerpong till deras Ritpub 

vilket så klart var fantastiskt roligt!  

Boot-campen ägde rum ute hos Alexanders landställe på Ingarö där vi bryggde egen öl, 

hävde, lagade en massa god mat, bastade och hade det allmänt fantastiskt ute i snön och 

vårsolen.  

Efter detta kom maj med både en flaskhäpHvspub som blev mycket uppskattad samt 

matlagning till SM4 där vår KÖN-specialitet korv med sauerkraut stod på menyn.  

Vi drack också upp vår egenbryggda öl som såklart var något utöver det vanliga.  

Under Mottagningen representerade KÖN på KAMEL och hade dessutom en 

häpHvföreläsningspub.  

Under hösten var vi med under Maskins flaskhäpHv där Marcus vann som första KÖNare 

någonsin! Vi anordnade även en KÖN-pub under september och under november ett 

backhäpHv och som blev fantastiskt lyckat.  

Sedan har vi dessutom haft aktiviteter för sådana som anser sig tillhöra KÖN som Europa 

runt i öl. 
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Utvärdering 
När vi, Frida och Adam, under hösten började diskutera att söka till organansvariga kom 

många idéer om hur vi ville förbättra KÖN fram. Dessa innefattade bland annat en mer 

uppstrukturerad “KÖN-stab” än vad som funnits förut, där vi ville se ett tightare KÖN än 

tidigare. Det vi upplevde var att det varit väldigt flytande innan om vilka som skulle vara med 

och hjälpa till på våra event. Därför utökade vi ledamöterna från två och ett flytande antal 

maskotar till ett obegränsat antal ledamöter, med målet att ha en runt 8-10 personer stark 

grupp där alla kunde ha varsin uppgift och känna ansvar. Detta gjorde att vi visste vad vi 

hade att gå på inför eventen och kunde producera en bättre produkt.  

Vi är mycket nöjda med förändringarna vi gjort och hoppas att det även har synts utåt!  

Tack till 
Ni som kommit på våra pubar.  

Ni som var med på idémötet vi anordnade efter SM2 2013 och kom med givande förslag och 

diskussioner kring våra tankar kring framtiden. 

Marcus som äntligen vann ett MaskinhäpHv till Kemi. 

Gölen, Professorslingan 41 2tr, Stockholm, 2014-02-14 

 

 

____________________________ 

Frida Berggren 

 

 

____________________________ 

Adam Eriksson 
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Verksamhetsberättelse för KAOS 2013 

Sammansättning 
Jens Aronsson (KAOSa) 

Fred Gustafsson Stjernqvist (KAOSa) 

Sara Björk 

Louise Waldenström 

Erik Lindström 

Jennie Lodén 

Björn Alander 

Maria Johansson 

Maria Edvardsson 

Stefan Berg 

Hugi Ásgeirsson (hoppade av tidigt p g a åtagande som Chefsredaktör för Osqledaren) 

Uppgift 
Organet som idag heter KAOS (men haft många andra namn tidigare) har haft som uppgift 

att hjälpa till under mottagningen och hade det som uppgift när vi klev på som ansvariga för 

KAOS. 

Det som har fattats är ett tydligt syfte med ett mål som hjälpandet ska leda till. För att lösa 

vår uppgift började vi KAOSa med att utreda och definiera vad den egentligen var 

tillsammans med Alkemisterna. Vi kom fram till att KAOS uppgift var att hjälp till under 

mottagningen genom att se till att alla kemisektionens mottagare mådde bra och att de fick 

bättre förutsättningar att göra en bättre mottagning. 

Verksamhet 
När ledamöterna var valda började spånandet kring hur vi skulle lyckas med det. Det 

resulterade i två veckor då Draget hade en lugn hörna, ett arkadrum och en cafédel. 

Dessutom fanns det frukost varje morgon och lunch till alla mottagare samt kaffe, te och 

fikabröd under dagarna. 

För att låta mottagarna varva ner lite och bli lite extra sugna på att göra en bra mottagning så 

arrangerade vi Restaurang Kajan en kväll. Det innebar att mottagarna var inbjudna till vår 

servering i Draget då vi gjort om Draget till restaurang med små bord, en meny man fick 

välja från i förväg och bordservering. Tyvärr lyckades inte inbjudan nå ut till alla mottagare 

på grund av problem med kopplade mailadresser. 

KAOS hjälpte utöver detta till med små ärenden som att flytta rekvisita, städa efter 

uppvisningar för n0llan mm. 

Resultat 
Vi tycker att definitionen av KAOS uppgift föll väldigt väl ut. Den fångade upp en brist och 

det var väldigt uppskattat av mottagare. Nästa steg är att se hur man kan optimera uppgiften 

för att den ska ge bästa utfall på hur mottagningen uppfattas av n0llan. 
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Som hos alla större förändringar så behöver KAOS uppgift finjusteras och från året kommer 

en del lärdomar om vad man ska lägga energi på och vad man kan strunta i. 

Tack! 
Vi vill rikta ett tack till Alkemisterna som gett oss lösa tyglar att göra vad vi tror på. Vi vill 

också tacka resten av KLUMP för ett gott samarbete i utvecklingen av mottagningen. Jennie 

Lodéns mamma förtjänar ett tack för bidrag med hembakat frukostbröd till mottagningen. 

 

 

 

____________________________ 

Jens Aronsson 

 

 

____________________________ 

Fred Gustafsson Stjernqvist 



Val SM3 

2014-02-17  

Val  

Klubbmästare, Pubmästare och Sexmästarinna 

Klubbmästare:  

Jonathan Ström (Förordad) 

Pubmästare :  

Maria Qvarnström(Förordad) 

Timour Hammam (Förordad) 

 

Sexmästarinna:  

Lucas Jackalin (Förordad) 

 

KNUTO, Projektledare KAKA och KNUTE 

KNUTO:  

Vakant 

Projektledare KAKA:  

Vakant 

KNUTE:  

Vakant 

 

Kamratstipendiater 
 

Aman Mebrathu 

Alexander Wiorek 
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MOTION SM 3 24/2 

Motion angående posten Vice Ordförande i styrelsen.  
 

Bakgrund 
Denna motion behandlar ärendet att ta bort det ekonomiska ansvaret från vice ordförande i styrelsen och istället 
införa en permanent post i styrelsen, skattemästare, som ekonomiskt ansvarig. Det finns två primära syften med 
denna motion. Den ena är att ge styrelsens bokföringsansvarige möjlighet till att prioritera sina ekonomiska 
arbetsuppgifter. Den andra är att öka antalet medlemmar i styrelsen. 
 
Som vice ordförande i SektionStyrelsen, i fortsättningen benämnd som $$, har man många vardagliga 
arbetsuppgifter. Förutom att leda $$ tillsammans med ordförande, sysslar man med övrigt styrelsearbete och är 
ekonomiskt ansvarig för Kemisektionen. Utöver det arbete man gör i styrelsen för sektionen förväntas man att 
studera. 
 
För att lagligt vara det ideella företag Kemisektionen utger sig för krävs en godkänd deklaration, vilket kräver en 
bokföring. De senaste åren har Kemisektionen haft en godkänd bokföring. En. Vad exakt detta beror på kan 
debatteras, dock skulle jag personligen vilja hävda att detta till stor del beror av tidsbrist. Min hypotes är att 
bokföringen och annat ekonomiskt arbete tidigare försummas till förmån för andra angelägenheter. Därför anser 
jag att det finns en stor anledning till att lägga det ekonomiska ansvaret på en separat post och därmed göra 
bokföringsansvarig, d.v.s. skattemästare, till en egen post i styrelsen. 
 
Under min tid i $$ har jag upplevt arbetsbelastningen som tung. I $$ i år är vi sex personer samt en maskot. 
Detta anser jag är i underkant. Många frågor som jag under hösten gärna velat arbeta med i syftet att förbättra 
sektionens verksamhet har nedprioriterats för att ge förmån åt mer akuta ärenden. I min åsikt är $$ arbete inte 
bara att släcka bränder och se till att sektionens verksamhet hålls flytande, utan också att se till att verksamheten 
förbättras och utvecklas. Genom dela på vice ordförande posten, och därmed skriva in en permanent post till i 
styrelsen, hoppas jag att $$ i framtiden skulle ha större möjlighet att utföra mer arbete för att förbättra sektionen.  
 
I styrelsen i år har vi beslutat om att i framtiden införa ett nytt ansvarsområde för en av styrelsemedlemmarna. 
Syftet med denna post är att den skall främja det arbete kring studiebevakning som finns på sektionen, ett arbete 
som i dagsläget är kraftigt bristfälligt. Det finns idag fyra ansvarsområden i styrelsen: lokalansvarig, 
kommunikationsansvarig, sekreterare och sektionsvärdinna. Dessa är i min åsikt för stora för att en person skall 
kunna sköta två av dessa ansvarsområden på ett bra sätt. Jag anser inte att dagens ordförande och vice 
ordförande har möjlighet att ta på sig detta nya ansvarsområde utöver deras existerande arbetsuppgifter. Att dela 
på dagens vice ordförande post ser jag som en smidig möjlighet för att införa detta nya ansvarsområde i styrelsen. 
I min mening skulle en vice ordförande utan ekonomiskt huvudansvar definitivt ha den tiden som krävs för att 
på ett bra sätt kunna sköta detta nya ansvarsområde och samtidigt arbeta med andra styrelsefrågor. 
   
Jag ser det inte som ett problem att motionen skulle medföra att tre styrelsemedlemmar skulle väljas in på 
personval. Det finns flera exempel i sektionen där tre personer delar på ansvaret. Klubbmästeriet leds av tre 
mästare, varav en bokföringsansvarig och mottagningen leds av tre alkemister, varav en bokföringsansvarig. Min 
uppfattning är att det i dessa fall fungerar bra och att den bokföringsansvarige ges möjlighet till att sköta sina 
ekonomiska arbetsuppgifter, samtidigt som den kan sköta vissa andra ansvarsuppgifter.   
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Yrkande 
 
Därför yrkar jag 
 
Att1 i Kemisektionens stadgar punkt 4, första stycket: ersätta meningen ”Sektionens firma tecknas av sektionens 
ordförande och vice ordförande.” till Sektionens firma tecknas enskilt av sektionens ordförande och sektionens skattemästare.  
 
Att2 i Kemisektionens stadgar punkt 4, andra stycket: ersätta vice ordförande med skattemästare. 
 
Att3 i Kemisektionen reglemente punkt 3.1.1 första stycket, ersätta: ”$$ består av sektionens ordförande, vice ordförande, 
samt 3 till 6 ledamöter. Sektionens ordförande är organansvarig. Vice ordförande är bokföringsansvarig.” med  $$ består av 
sektionens ordförande, vice ordförande, skattemästare samt 3 till 6 ledamöter. Sektionens ordförande är organansvarig. 
Skattemästaren är bokföringsansvarig. 

 

Att4 i Kemisektionen reglemente punkt 3.5.2 tredje stycket ersätta vice ordförande med skattemästare. 
 

Att5 i Kemisektionen reglemente punkt 3.9.2 andra stycket ersätta vice ordförande med skattemästare. 
 

Att6 i Kemisektionen reglemente punkt 4.4 lägga till Val av skattemästare i Styrelsen ($$). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stora Lappkärrsberget, Stockholm den 23:e januari 2014 
 
 
 
  

Lina Aglén  
Vice Ordförande SektionsStyrelsen 2013/2014 
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MOTIONSSVAR SM 3 13/14 

Motion angående posten Vice Ordförande i 

styrelsen 

Bakgrund 
(Notera att motionären (Lina Aglén, Vice ordförande i $$) ej varit med i utformandet av 

motionssvaret.) 

Styrelsen anser att det är en självklarhet att man som medlem i styrelsen ska kunna studera 

och utföra sin uppgift inom ansvarsområdet ordentligt. Dock skulle införandet av en 

skattemästare i styrelsen inte underlätta ekonomiarbetet då ansvaret förblir lika stort, vilket 

betyder att den tunga arbetsbördan endast förflyttas till en annan person. Dessutom skulle 

Vice Ordförande-posten bli överflödig när den varken är firmatecknare eller inte har ett 

definierat ansvarsområde. Att ha tre personer som delar på ansvaret i en så pass liten grupp 

som styrelsen kan eventuellt också leda till att gruppdynamiken blir konstig.  

 

Lösningen till problemet anser styrelsen, är att i framtiden dela på det praktiska 

ekonomiarbetet (såsom bokföring) mellan Vice Ordförande och andra ledamöter inom 

styrelsen. Metoden används på Datasektionen och det har fungerat bra för dem. På det här 

sättet förenklas den mest tidskrävande uppgiften i ekonomiarbetet, samtidigt som Vice 

Ordförande behåller sitt namn som firmatecknare.  

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås i sin helhet. 

 

Styrelsen instämmer att det i dagsläget är svårt att slutföra vissa uppgifter i tid p.g.a av det 

låga antalet ledamöter. Därför anser styrelsen att minsta antalet ledamöter i styrelsen inte bör 

understiga fyra. 
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Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen 

att i Kemisektionen reglemente punkt 3.1.1 första stycket, ersätta $$ består av sektionens 

ordförande, vice ordförande, samt 3 till 6 ledamöter. med  $$ består av sektionens ordförande, vice 

ordförande samt 4 till 6 ledamöter.  

 

Baldergatan 24, 19551 Märsta, 2014-02-17 

 

 

 

Aneri Patel 

Sektionsvärdinna 2013/2014 
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MOTION SM 3 13/14 

Införande av Dokus som organ 
  

Bakgrund 
Fram till år 2013 har det inte funnits något organ eller grupp vars specifika uppgift är att 

dokumentera Kemisektionens mottagning. Det har inte funnit någon omfattande 

dokumentation som nyantagna studenter, mottagare eller övriga medlemmar kan ta del av 

sedan 2006 trots att efterfrågan på detta har varit stor. Att därför införa Dokus som organ 

med sagda uppdrag skulle utveckla mottagningen i rätt riktning då denna skulle utöka dess 

verksamhet. Dessutom skulle man förtydliga alla mottagningsgruppers ansvarsåtaganden och 

därmed förhindra att dokumentationen faller mellan stolarna och även föreviga många 

minnen. 

En lärdom vi kan dra av mottagningen 2013 är av KAOS, som fungerat bättre än någonsin 

bland annat tack vare mycket mer definierade arbetsuppgifter. Detta gav mottagningen 

ytterligare en dimension, vilket även Dokus som definierat organ skulle bidra till. 

Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

att1 i kemisektionens reglemente införa punkterna 

 3.26 Dokus 

3.26.1 organisation 

Dokus har kalenderår som verksamhets år. Dokus består av 

en ordförande tillika organansvarig samt fritt antal ledamöter. 

Dokus ordförande väljs på SM2. Dokus ledamöter väljs av 

Dokus ordförande, minst en representant från Alkemisterna 

samt ytterligare en representant från KLUMP och konfirmeras 

på SM4. 

3.26.2 Uppgifter 

Dokus deltar i sektionens mottagning av nyantagna, och har 

till uppgift att dokumentera denna. 

att2 till reglementet § 4.2 lägga till punkten: 

 Val av ordförande i Dokus. 

att3 till reglementets § 4.4 lägga till punkten: 

 Konfirmering av ledamöter i Dokus. 
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att4 ändra reglementets § 3.25.1 till: 

KLUMP har kalenderår som verksamhetsår. KLUMP består av Alkemisterna, som 

leder KLUMP, Styrelsens ordförande, Klubbmästare, DM, vice DM, pH-Bas, pH-Sur, 

KAPTEN, STYRMAN, Bluffo, vice Bluffo, KAOSa, ordförande i Dokus samt 

Preppo. 

 

 

Bromma 2014-02-10 

 

 

 

Anna Wessén 

HvispHeus 2012/2013 

 

 

 

Carl Östling 

ÖfverpHeus 2012/2013 

 



Motionssvar SM 3 

Införande av Dokus som organ 

Daniel Ruotsalainen & Karin Andersson 

2014-02-16 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 3 13/14 

Införande av Dokus som organ 
 

Bakgrund 

Styrelsen anser att det är viktigt och givande att Kemisektionens mottagning dokumenteras. 

Dock existerar det redan idag ett organ, vars uppgift är just att dokumentera händelser på 

Kemisektionen - Paparazzi. Styrelsen anser det vara överflödigt att ha två organ med i 

princip samma syfte. Därför föreslår styrelsen att Paparazzis utformning och 

ansvarsområden istället utvärderas tillsammans med Dokus. Ett förslag skulle kunna vara att 

Dokus uppgifter integreras i Paparazzis verksamhet, alternativt att Dokus väljs som en 

projektgrupp inom KAOS.  

Styrelsen föreslår att motionen avslås i sin helhet. Vi assisterar gärna framtagandet av 

den i motionssvaret föreslagna motionen till SM 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Nymble, Stockholm, 2014-02-16 

 

 

 

 

Daniel Ruotsalainen 
 
Kommunikationsansvarig 2013/2014 

 Karin Andersson 
 
Lokalansvarig 2013/2014 

 



Proposition on införandet av talman 

Fredrik Abele och Daniel Ruotsalainen 

$$ 13/14 

2014-02-17 

Sid 1(4) 

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

PROPOSITION SM 3 13/14 

Proposition om införandet av 

talman eller ”En bekväm sanning” 

Bakgrund 
Styrelsen har under de senaste tre åren gjort en hel del ändringar i SM-förfarandet. Ett 

exempel på en sådan ändring är införandet av en talman som leder SM genom dagordningen 

i stället för $$. Talmanskonceptetet har hittills beprövats av $$ genom att anlita personer 

med intresse och/eller erfarenhet av mötesledning, exempelvis Kårfullmäktiges 

talmanspresidium. Styrelsen har funnit att en talman, tillsammans med de andra utvecklingar 

av SM som gjorts, bidragit till effektivare och behagligare möten, samt underlättat enormt för 

$$ att under mötets gång diskutera internt och göra vettiga utlåtanden. 

Nedan följer en kortfattad förklaring av att-satserna, samt lite SM-statistik för den nyfikne: 

Att-satser 1-4 inför Talmanspresidiet som ett organ i reglementet samt beskriver dess 

organisation och uppgifter.  

Att-sats 5-11 är stadgeändringar och handlar om att ge talmanspresidiet de rättigheter och 

behörigheter som krävs för att leda SM, vilka i dagsläget innehas av $$. Närmare bestämt: 

 Att-sats 5: Talmanspresidiet leder SM, i stället för $$. 

 Att-sats 6: Det är talmanspresidiet som ska kalla till SM, samt att motioner och andra 

möteshandlingar ska skickas till talmanspresidiet, i stället för $$. 

 Att-sats 7: Ger talman, i stället för $$, rätt att behandla begäran om extrainsatta SM. 

 Att-sats 8: 10 personer utöver både $$ och talmanspresidiet måste vara närvarande 

för att sektionsmötet ska vara beslutsmässigt. I dagsläget gäller 10 personer utöver 

$$ enbart. 

 Att-sats 9: Gör så att talmanspresidiet får avsluta ett sektionsmöte på ett smidigt sätt 

om det inte är beslutsmässigt. 

 Att-sats 10: Talmanspresidiet får vara med och ge förslag till sektionsmötet i 

formaliafrågor (vilket är ytterst lämpligt om de leder mötet). 

 Att-sats 11: Understryker att endast talmanspresidiet och sektionsmedlemmar får 

närvara vid mötet om SM beslutar om stängda dörrar. 

  



Proposition on införandet av talman 

Fredrik Abele och Daniel Ruotsalainen 

$$ 13/14 

2014-02-17 

Sid 2(4) 

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

Som figur 1 visar nåddes nya rekord för kortast möte för SM 1 och 2 efter att beprövning av 

talmanskonceptet inleddes.  

 

Figur 1 

 

Figur 2 visar hur den genomsnittliga tidsåtgången för SM har minskat med tiden. 

 

Figur 2 

 

  



Proposition on införandet av talman 

Fredrik Abele och Daniel Ruotsalainen 

$$ 13/14 

2014-02-17 

Sid 3(4) 

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

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att1 i reglementet införa § 3.5 ”Talmanspresidiet”, samt uppdatera efterföljande 

paragrafer under § 3. 

att2 i reglementet införa § 3.5.1 ”Organisation” 

Talmanspresidiet har verksamhetsår som verksamhetsår. Talmanspresidiet består talman 

och vice talman, vilka väljs på SM 4, samt den ledamot i $$ som innehar rollen som 

sekreterare. 

att3 i reglementet införa § 3.5.2 ”Uppgifter” 

Talmanspresidiet leder sektionsmötet i enlighet med stadgar och reglemente.  

Talman är neutral och uttalar inte sin personliga ståndpunkt i sakfrågor. Övriga 

talmanspresidiet kan lämna sakupplysningar i undantagsfall vid frågor som behandlar 

sektionsmötets arbete.  

Beslut av talmanspresidiet fattas av talman i samråd med övriga talmanspresidiet. 

att4 till reglementets § 4.4 lägga ”Val av Talmanspresidium”. 

att5 i stadgans § 3.1, sista meningen, ändra 

 $$ leder SM. 

 till 

 Talmanspresidiet leder SM. 

att6 i stadgans § 3.2.1 ändra 

Kallelse till ordinarie sammanträde ska av $$ anslås på Sektionen senast fyra veckor före 

sammanträdet. Kallelsen skall innefatta sammanträdets tid, plats samt datum för 

motionsstopp. Motionsstopp skall alltid vara minst en vecka efter kallelse och får ej ligga 

under ferie. 

Sektionens medlemmar har rätt att inlämna motion, interpellation eller 
misstroendeförklaring mot förtroendevald till SM. Ärende avsett att behandlas vid 
ordinarie sammanträde ska sändas till $$.  
 
till 

Kallelse till ordinarie sammanträde ska av talman anslås på Sektionen senast fyra veckor 

före sammanträdet. Kallelsen skall innefatta sammanträdets tid, plats samt datum för 

motionsstopp. Motionsstopp skall alltid vara minst en vecka efter kallelse och får ej ligga 

under ferie. 

Sektionens medlemmar har rätt att inlämna motion, interpellation eller 

misstroendeförklaring mot förtroendevald till SM. Ärende avsett att behandlas vid 

ordinarie sammanträde ska sändas till talman.  



Proposition on införandet av talman 

Fredrik Abele och Daniel Ruotsalainen 

$$ 13/14 

2014-02-17 

Sid 4(4) 

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

att7 i stadgans § 3.2.2 ändra 

Rätt att hos $$ begära utlysande av extrainsatt SM tillkommer $$, var och en av 

revisorerna samt minst 20 sektionsmedlemmar. För extra kårfullmäktigesammanträde 

kan $$ besluta om kortare kallelsetid. Efter begäran om extra SM ska ett sådant hållas 

inom fyra veckor. 

till 

Rätt att hos talman begära utlysande av extrainsatt SM tillkommer $$, var och en av 

revisorerna samt minst 20 sektionsmedlemmar. För extrainsatt SM kan talmannen 

besluta om kortare kallelsetid. Efter begäran om extra SM ska ett sådant hållas inom 

fyra veckor. 

att8 i stadgans § 3.2.4 ändra  

 SM har rätt att fatta beslut vid sammanträde utlyst enligt 3.2.1 Ordinarie sammanträde 

eller 3.2.2 Extra sammanträde då minst 10 personer utöver $$ är närvarande. 

 till 

 SM har rätt att fatta beslut vid sammanträde utlyst enligt 3.2.1 Ordinarie sammanträde 

eller 3.2.2 Extra sammanträde då minst 10 personer utöver $$ och talmanspresidiet är 

närvarande. 

att9 i stadgans § 3.2.4 ändra 

 Om mötet ej är beslutsmässigt har $$ rätt att bordlägga punkter, ajournera och sedan 

avsluta SM. 

 till 

 Om mötet ej är beslutsmässigt har talman rätt att bordlägga punkter, ajournera och sedan 

avsluta SM. 

att10  till stadgans § 3.2.3, innan sista stycker, lägga 

Talman har närvaro- och yttranderätt samt förslagsrätt i formaliafrågor.  

att11 i stadgans § 3.2.3 ändra 

SM kan vid behov besluta om stängda dörrar, vilket utestänger samtliga utom Sektionens 

medlemmar. Detta kräver ett enhälligt beslut och ska motiveras i protokollet. 

 till 

 SM kan vid behov besluta om stängda dörrar, vilket utestänger samtliga utom Sektionens 

medlemmar och talmanspresidiet. Detta kräver ett enhälligt beslut och ska motiveras i 

protokollet. 
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