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

KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 

Tid: Måndagen den 6 maj, klockan 18:04 

Plats: K1, Teknikringen 56 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS Styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är söndagen den 22 april. Motioner skickas till styrelsen@k.kth.se. 

Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet 

den 29 april. 

Preliminär föredragningslista 
1. Mötets öppnande 

2. Formalia 

3. Inlämning av bidrag till Silltäfvlan 

4. Rapporter 

5. Ansvarsfrihet Styrelsen 2011/2012 

6. Sektionens budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

7. Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen ($$) 

8. Fastställande av antal samt val av ledamöter i Styrelsen ($$) 

9. Val av två revisorer 

10. Val av SNOK 

11. Val av TLCO och TLCnous 

12. Val av INO och VIN 

13. Val av direktör och ekonomichef i Krexet 

14. Fastställande av antal ledamöter samt val av valberedning 

15. Val av skolledningsrepresentanter 

16. Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 

17. Val av SkyddO 

18. Val av två paparazzifotografer 

19. Val av C-red 

20. Konfirmation av Fadderiet 

21. Val av idrottsmedaljör 

22. Val av pristagare till Kemisektionens hederspris 

23. Konfirmation av ledamöter i KK 

24. Motioner 

25. Propositioner 

26. Övriga frågor 

27. Nästa möte samt mötets avslutande 

Joakim Tisell, 

Ordförande 12/13 

mailto:styrelsen@k.kth.se


Föredragningslista SM3 

2013-02-25 

  

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

Preliminär Föredragningslista SM4 2012/2013 

*=bilaga finns 

1 Formalia 

a. Mötets öppnande 

b. Val av justeringspersoner 

c. Val av mötespresidium 

d. Mötets behöriga utlysande* 

e. Anmälan av övriga frågor 

f. Fastställande av föredragningslista* 

g. Föregående mötesprotokoll 

h. Bordlagda frågor 

i. Adjungeringar 

j. Meddelanden 

k. Inlämning silltäpHlan 

2 Rapporter 

a. Sektionsstyrelsen 

b. KF 

c. KNUT 

d. SN 

3 Motioner 

a. Motion angående val av ledamöter i KK* 



Föredragningslista SM3 

2013-02-25 
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b. Motion angående val av ledamöter i MD* 

c. Motion angående val av valberednings ordförande* 

d. Motion angående konfirmationer på SM4* 

4 Propositioner 

a. Proposition om sektionens verksamhetsplan* 

b. Proposition om 5 års plan för sektionens ekonomi* 

c. Proposition om sektionens budget* 

5 Val 

a. Val av ledamöter i Styrelsen 

b. Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen 

c. Val av två revisorer 

d. Val av SNOK  

e. Val av TLCO och TLCnous 

f. Val av INO och VIN 

g. Val av direktör och ekonomichef i Krexet 

h. Fastställande av antal ledamöter samt val av 

valberedning 

i. Val av skolledningsrepresentanter  

j. Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 

k. Val av Skyddo 

l. Val av två paparazzifotografer 

m. Val av C-red 

n. Val av idrottsmedaljör 



Föredragningslista SM3 

2013-02-25 
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o. Val av pristagare till Kemisektionens hederspris 

6 Konfirmeringar* 

a. Konfirmering av ledamöter i KK 

b. Konfirmering av ledamöter i KAOS 

7 Övriga frågor 

8 Nästa möte 

9 Mötets avslutande 

 

 



Motion SM 4 12/13:  

Motion angående KK-ledamöters mandatperioder 

Jens Aronsson, Noa Lapins 

2013-04-09 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 4 12/13 

Motion angående KK-ledamöters mandatperioder 

Bakgrund 
Kemis klubbmästeri (KK) har under de senaste åren haft väldigt många ledmöter och ingen 

har riktigt gått ur organet. Som ledamot så har man fasats ut när man känner att man inte 

längre är intresserad av att fortsätta. Under det pågående verksamhetsåret så har sittande 

mästare genomfört en omstrukturering då man tydliggjort vilka som är sittande ledamöter i 

KK och minskat gruppen för att få bättre sammanhållning. 

KK har tidigare haft stor genomströmning av ledamöter, framför allt i början av läsåret när 

många som klivit av andra poster vill vara med i KK och när KK0 är klara med tackpHesten 

och vill fortsätta göra fester på sektionen. Detta har inneburit att KK:s sammansättning 

förändrats hela tiden under året och konfirmationer av ledamöter har skett på nästan varje 

SM. 

För att strukturera upp genomströmningen i KK så tycker vi att det bara ska vara två val till 

KK per år och att dessa ska konfirmeras av SM på SM2 och SM4. Vi tycker också att det ska 

införas som praxis att man väljer och konfirmerar ledamöter på ett halvårs mandatperiod. 

Detta gör att ledamöterna hinner arbetat ihop sig i gruppen och det ger möjlighet att vara 

med en begränsad tid som inte är ett helt verksamhetsår. Mästarna kan givetvis välja att 

omvälja alla som blev valda senast, men bör enligt vår åsikt inför SM2 och SM4 lysa valet så 

att de som tidigare inte varit med i KK har chans att söka. 

Den föreslagna ändringen ändrar egentligen inte så mycket i KKs verksamhet utan snarare 

reglementerar och öppnar upp något som i praktiken redan sker. Eftersom man inte riktigt 

väljs på en mandatperiod till KK och man inte som i många andra organ sätter punkt i slutet 

av året så tenderar KKs medlemmar läcka ut som ett såll under årets gång. Detta leder till att 

arbetslaget kan bli ofullständigt vissa delar av året. Vi tror att om man kontinuerligt på 

halvårsbasis aktivt väljer att söka/fortsätta vara med i KK så kommer medlemmar till högre 

grad stanna kvar i alla fall till slutet av sin mandatperiod och därmed underlätta för mästarna 

att mitigera detta genom att samtidigt ta in ersättare.  

Att reglementera en konfirmation till SM2 öppnar även upp och påminner vikten av att få in 

ettan under hösten då tackphesten fortfarande ligger färskt på minnet så att de kan komma in 

och få arbetsvana direkt efter vintern. Som det ser ut idag finns det ett stort gap mellan 

tackphesten och SM3 där man som intresserad ettan "inte får vara med" och kan mycket väl 

tappa intresset.  

  



Motion SM 4 12/13:  

Motion angående KK-ledamöters mandatperioder 

Jens Aronsson, Noa Lapins 

2013-04-09 

Sid 2(1) 

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

Förslag till beslut 
Vi yrkar 

Att1 i reglementet § 4.2 Sektionsmöte 2 införa 

 ”Konfirmation av ledamöter i KK”  

 

Ekerö, 9 april 2013 

 

 

____________________________ 

Jens Aronsson 

 

____________________________ 

Noa Lapins 



Motionsvar SM 4 12/13:  

Motion angående KK-ledamöters mandatperioder 

Joakim Tisell 

2013-04-25 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSVAR SM 4 12/13 

Motionsvar angående KK-ledamöters 

mandatperioder 

Bakgrund 
Det är bra att ändra våra styrdokument för att de skall överensstämma med dagens 

verksamhet. Vi tycker att denna ändring inför mer kontinuitet och möjligheter i organet KK. 

Att få tydligare riktlinjer på hur länge du (minst) förväntas arbeta kommer förbättra 

sinnestämningen på de nyvalda och det finns alla möjligheter att ha en lång karriär inom KK. 

Man får inte glömma att KK kan inneha ett fritt antal ledamöter. 

Detta kommer också öka reklamen samt transparensen för KK. Genom fler sökkampanjer 

kan fler få uppmärksamhet för KKs verksamhet och behöver endast vänta ett halvår för att 

söka igen om man missat, till skillnad från ett år för andra organ. 

Styrelsen ställer sig bakom det här förslaget. 

 

Bergshamra, 25 april 2013 

 

För sektionsstyrelsen, 

 

 

____________________________ 

Joakim Tisell 



Motion SM 4 12/13  

Motion angående val av ledamöter till Musikaliska Direktoriet (MD) 

Astrid Helmfrid, Lovisa Åkesson 

2013-04-23 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 4 12/13 

Motion angående val av ledamöter till Musikaliska 

Direktoriet (MD) 

Bakgrund 
Under sektionsmöte 1 (SM1) 2012 klubbades stora förändringar angående valförfarandet av 

ett antal organ på sektionen igenom vilket ledde till att det i dagsläget bara är MDs ledamöter 

av de icke styrande posterna på sektionen som fortfarande väljs av SM. Detta är en kvarleva 

av det tidigare valförfarande som sektionen haft och för att fortsätta i den riktning sektionen 

nu går mot borde detta ändras. 

I nuläget har en ledamot som suttit ett år i MD förtur till posten kommande år enligt 

reglementet och väljs gemensamt med resten av ledamöterna av SM. För att få bort 

tvetydigheten med att ha förtur till en post och anpassa regementet till verkligheten bör det 

reglementeras att man som MD ledamot blir vald till att sitta två verksamhetsår. För att få 

sektionens rutiner mer konsekventa och jämbördiga bör även MD:s ledamöter väljas internt 

och inte av SM. I denna motion föreslås att de som sitter sitt första år i MD ska välja de 

personer som ska tillträda nästa verksamhetsår. 

Det står idag inte nedskrivet hur valet av DM och vice DM ska beredas. Därför bör valet av 

dessa ansvarsposter också reglementeras så att de bereds och väljs i enlighet med de andra 

ansvarsposterna på sektionen. Förutom att valförfarandet för ansvarsposter såväl som 

organledamöter på sektionen blir mer konsekventa så finns det andra vinningar med att låta 

MD välja sina egna ledamöter, framför allt att MD får en bra gruppdynamik och att rätt 

kompetens rekryteras, då det är de som ämnar fortsätta vara med nästkommande år som vet 

bäst vad gruppen behöver. 

Förslag till beslut 
Vi yrkar 

Att1 i reglementets § 3.12.1 ersätta 

MD har kalenderår som verksamhetsår. MD består av en Director Musices (DM) tillika 
organansvarig, en vice DM och åtta ledamöter.  

Medlem ur MD som suttit max ett år i sektionsorganet har förtur vid omval till post i 
MD. 

med 

MD har kalenderår som verksamhetsår. MD består av en Director Musices (DM) tillika 
organansvarig, en vice DM och åtta ledamöter.  

DM och vice DM väljs på SM1. MD:s ledamöter väljs till två verksamhetsår av de 
ledamöter som sitter sitt första verksamhetsår i MD och konfirmeras på SM2. 



Motion SM 4 12/13  

Motion angående val av ledamöter till Musikaliska Direktoriet (MD) 

Astrid Helmfrid, Lovisa Åkesson 

2013-04-23 

Sid 2(1) 
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Att2 i reglementets § 4.1 lägga till 

”Val av DM och vice DM” 

 

Att3 i reglementets § 4.2 ersätta 

”Val av ledamöter i Musikaliska Direktoriet (MD)” 

med 

”Konfirmation av ledamöter i Musikaliska Direktoriet (MD)” 

 

 

 

Stockholm, 2013-04-22 

 

 

____________________________ 

Astrid Helmfrid 

 

____________________________ 

Lovisa Åkesson 



Motionssvar SM 4 12/13:  

Motion angående val av ledamöter till Musikaliska Direktoriet (MD) 

Joakim Tisell 

2013-04-28 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 4 12/13 

Motionssvar angående val av ledamöter till 

Musikaliska Direktoriet (MD) 

Bakgrund 
Det känns självklart att ändra så att MD inte är det enda organet vars ledamöter väljs av 

sektionsmötet efter ändringarna på SM1 detta verksamhetsår. Vidare så har MD som praxis 

att man sitter två år i organet och detta bör rimligtvis återspeglas i reglementet. Styrelsen 

tycker det är bra att man sitter två år i MD, för kontinuitetens skull. Motionen föreslår att 

skriva in att man som ledamot i MD väljs in på två år. Det har diskuterats för och nackdelar 

med detta i styrelsen.  

Man kan göra så att man skriver om organet precis som de andra mottagningsorganen, där 

man väljer två ansvariga som sedan (med KLUMP) väljer sina ledamöter. Men problematik 

uppstår i att MD inte enbart är ett mottagningsorgan och inte passar in med KLUMPs övriga 

valprocess, dels verksamhetsmässigt och dels tidsmässigt då det ”nya” KLUMP inte är valt. 

Det blir också skevt att de ledamöter som inte blir DM eller vice DM kommer bereda valet 

av de nya, där de måste ställa upp i samma val, då vi vet från erfarenhet att alla gamlingar i 

MD oftast tar beslut tillsammans.  

Däremot så är denna struktur mer öppen och tillåter nya gruppformer. Vi får då också mer 

konsekvens i hur våra organ väljs. Den tydliggör möjligheten till ettårsengagemang och 

eventuellt treårsengagemang. 

Styrelsens diskussion har dock slutat i att vi förespråkar att skriva det så att man sitter två år i 

MD. Det är viktigast att man bibehåller strukturen som finns med överlappande 

verksamhetsperioder för halva gruppen för att det skall bli ett bra MD samt att vi anser att 

man skapar fler problem om man väljer den ovan nämnda väg. 

Angående att väljas till ansvarigposterna när du är ledamot i MD så fordras det att man som 

vald entledigar sig från sin ledamotspost. Detta är endast minimal formalia som inte kommer 

vara något problem. 

Därför har vi valt att stå bakom denna motion.  

Bergshamra, 2013-04-28 

För sektionsstyrelsen, 

 

 

____________________________ 

Joakim Tisell 



Motion SM 4 12/13 

Motion angående val av valberedningens ordförande 

Fredrik Abele 

2012-03-16 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 4 12/13 

Motion angående val av valberedningens 

ordförande 
 

Bakgrund 
Det är typiskt bra att en ledamot i ett organ till kommande verksamhetsår kan söka en 

ansvarigpost i samma organ. I dagsläget är det, enligt reglementet, inte möjligt i 

valberedningen. Detta vill jag ändra med yrkandesats 1. 

Det står även skrivet att valberedningen ska skriva utlåtanden om samtliga kandidater till val 

av organ- och bokföringsansvarigposter, samt ett gäng vice-poster, däribland pH-Sur och 

Styrman. Jag tycker även att vice BluffO bör stå med där. Se yrkandesats 2. 

I övrigt behöver reglementet, när det gäller valberedningen, städas upp en smula (se 

yrkandesatser 3 och 4).  

Yrkande 
Därför yrkar jag  

att1 i reglementets 3.4.1, första stycket, ändra ”Valet till valberedningens ordförande 

förbereds av sittande valberedning. Kandidater till valberedningens ledamöter utses 

genom fri nominering på SM” till ”Kandidater till valberedningens ordförande och 

ledamöter utses genom fri nominering på SM.” 

att2 till reglementets 3.4.2, första stycket, sista meningen, lägga ”vice BluffO”. 
 
att3 till reglementets 4.4 lägga ”Val av ordförande i valberedningen”. 
 
att4 i reglementets 4.4 ändra ”Fastställande av antal ledamöter samt val av valberedning” till 

”Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen”. 
 
att5 omedelbart justera ovanstående yrkandesatser. 

att6 öppna upp för fri nominering av kandidater till ordförande i valberedningen. 

 

 

Stockholm, 2013-04-25 

 

Fredrik Abele 

Kommunikationsansvarig 2012/2013 



Motionssvar SM 4 

Motion angående val av valberedningens ordförande 

Jens Aronsson 

2013-04-24 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 4 12/13 

Motion angående val av valberedningens 

ordförande 
 

Svar 
Styrelsen tillstyrker bifall. 

 

 

Mötesrummet i Draget, 2013-04-24 

 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 

 

 



Motion SM 4 12/13:  

Motion angående konfirmationer på SM 4 

Jens Aronsson, Gustav Wändell 

2013-02-26 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 4 12/13 

Motion angående konfirmationer på SM 4 

Bakgrund 
Denna motion är rätt och slätt en uppdatering av reglementet där det gjorts vissa missar vid 

tidigare beslut om ändringar. Det är en ren formalitet och kommer inte påverka 

verksamheten det minsta. 

På SM 1 detta verksamhetsår beslutades bland annat att vi ska konfirmera Bluffis på SM 3 

istället för som tidigare, på SM 4. I alla att-satser och ändringar på olika ställen i reglementet 

så missades en ändring. Beslutet innebar att konfirmationen av Bluffis ska ske på SM 3, men 

det beslutades inte att de inte ska ske en konfirmation på SM 4. 

På SM 1 beslutades också att det som då hette Fadderiet skulle byta namn till KAOS. Det 

som glömdes i det beslutet var att också ändra till att det är KAOS och inte Fadderiet som 

ska konfirmeras på SM 4. 

Förslag till beslut 
Vi yrkar 

Att1 i reglementet § 4.4 Sektionsmöte 4 ta bort 

 ”Konfirmation av Bluffis”  

Att2 i reglementet § 4.4 Sektionsmöte 4 ändra 

”Konfirmation av fadderiet” 

till 

”Konfirmation av KAOS” 

Att3 ovanstående att-satser justeras omedelbart. 

 

FORUM, 26 februari 2013 

 

 

____________________________ 

Jens Aronsson 

 

____________________________ 

Gustav Wändell 



Motionssvar SM 4 

Motion angående konfirmationer på SM 4 

Astrid Helmfrid 

2013-04-29 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 4 12/13 

Motion angående konfirmationer på SM 4 

Bakgrund 
Styrelsen ser att detta är en ren formalitet och ser ingen anledning att inte bifalla motionen i 

sin helhet. 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  

att  Bifalla motionen i sin helhet 

 

Norrängsvägen 4a, 2013-04-24 

 

 

 

Astrid Helmfrid 

Lokalansvarig 2012/2013 

 

 



Proposition SM 4 

Proposition angående sektionens verksamhetsplan 13/14 

Joakim Tisell 

2013-04-25 

Sid 1(1) 
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PROPOSITION SM 4 12/13 

Proposition angående sektionens verksamhetsplan 

13/14 
 

Bakgrund 
Verksamhetsåret 2012/2013 har varit det första i mannaminne med en uttalad 

verksamhetsplan för sektionen. Styrelsen tycker att detta har fungerat bra och har således 

skrivit ett förslag till SM på hur den kan se ut inför nästa år.  

En del mål står kvar då strävandet mot mål som att öka medlemsantalet ständigt är aktuella, 

men stora delar av planen har nya riktningar. Många projekt som under året har upprätts 

kommer nästkommande år att få andra mål än att bara startas.  

Märkbart är att vi har lagt till fokusområdena ”Samverkan” och ”Den bästa festkulturen”, 

där framförallt den sistnämnda är ett fokusområde som har växt fram under året. Att 

behandla vår festkultur proaktivt innan KTH kräver förändring är endast fördelaktigt för oss. 

Salamanderverksamheten skall försöka knytas mer till näringslivsverksamheten istället för att 

ligga som ett konstant projekt hos styrelsen. Vi hoppas på att genom att flytta fokus kunna 

öppna upp för nya events där ett bättre utbyte kan fås av Salamanderorden. 

Ett nytt år. Nya tag.  

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att1  anta sektionens verksamhetsplan för verksamhetsåret 13/14 enligt bilaga. 

 

Bergshamra, 2013-04-25 

 

 

 

Joakim Tisell 

Ordförande 2012/2013 

 



VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 

THS Kemisektionen  



THS Kemisektionens verksamhetsplan 2013/2014 

2013-04-24 

Sid 2(5)  

 

 

Introduktion 

Allmänt om kemisektionens verksamhet:  

Ur Kemisektionens stadgar §1.3: 

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

kemiteknikprogrammen vid KTH.”  

Sektionen ska sträva efter att upprätthålla den gemenskap och kamratanda som utgör dess kärna samtidigt 

som den ska jobba mot att utveckla verksamheten för att gynna dess medlemmar. I detta ingår främjandet 

av en positiv studieattityd och jämställdhet då alla medlemmarna ska känna att det finns stöd att hämta 

hos sektionen.  

Sektionen ska fungera som ett forum där medlemmarna kan erhålla erfarenheter och personlig utveckling 

utöver det som utbildningsprogrammen har att erbjuda.  

 

Syftet med verksamhetsplanen: 

Syftet med verksamhetsplan är att skapa ett verktyg som förenklar det långsiktiga arbetet med sektionens 

verksamhet. Genom att anta en plan som bygger på den insikt och erfarenhet som sittande styrelse har 

samlat på sig, möjliggör man att bättre kontinuitet mellan verksamhetsåren uppnås. Huvudmålet är att 

etablera en långsiktig vision som tydliggör vad sektionen bör sträva emot i framtiden. 

 

Uppbyggnad: 

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2013/2014 bygger på kunskaper från tidigare verksamhetsår. 

Styrelsen 2012/2013 har analyserat sektionens olika verksamhetsområden och kommit fram till hur den 

tycker att dessa bör fortskrida. Dessa redovisas under Fokusområden. Varje område innehåller allmän 

skrift som beskriver tanken runt dess fortsättning. Listade mål står sedan med för att tydligt beskriva hur 

sektionen bör arbeta med verksamheten under verksamhetsåret 2013/2014. 

  



THS Kemisektionens verksamhetsplan 2013/2014 

2013-04-24 

Sid 3(5)  

 

 

Fokusområden 

En välintegrerad kommunikation  

Sektionens digitala kommunikationssystem utvecklas alltmer och har under verksamhetsåret 2012/2013 

gjorts mer tillgängliga, aktiva och sektionsnyttiga. Hemsidan förbättras ständigt, och sektionen har även 

upprättat en Facebook-sida och ett Twitter-konto, vilket några organ redan börjat ta efter. Det finns en 

enorm potential till en mer sammansvetsad sektion om organ, funktionärer och övriga medlemmar har en 

välintegrerad kommunikation sinsemellan. Därför bör sektionen sikta mot att öka nyttjandet av de digitala 

resurser och kommunikationsvägar som finns. 

Att sektionen har en enhetlighet i både sin interna och externa kommunikation leder till en igenkännings- 

och bekantskapsfaktor hos såväl sektionsmedlemmar som utomstående. Det är därför viktigt att sektionen 

i större utsträckning följer PM för Grafisk Profil. 

Mål för verksamhetsåret 2013/2014 

 Användning av och kommunikation genom sektionens digitala media ska öka. 

 Var information och dokument finns ska vara allmän kännedom på sektionen. 

 Sektionens grafiska profil ska efterföljas i all intern och extern kommunikation. 

 Kommunikation, extern såväl som intern, ska inkludera fler målgrupper utöver aktiva 
medlemmar, främst icke-aktiva medlemmar och studenter som inte är medlemmar. 

 

Ett värdefullt medlemskap 

Ett medlemskap i sektionen ger en mängd möjligheter och fördelar, såväl sociala som ekonomiska. Detta 

bör förmedlas väl för att fler studenter ska inse värdet av att vara en del av sektionen. Det är också viktigt 

att se till att alla medlemmar känner att de får ut något av sitt medlemskap och att alla känner sig 

välkomna att delta på aktiviteter som anordnas av sektionen. Det ska även tydligt framgå att även om ett 

medlemskap innebär många rättigheter så följer också en del ansvar. Alla medlemmar ska vara medvetna 

om att vi gemensamt värnar både om sektionens värderingar och dess tillgångar. 

Mål för verksamhetsåret 2013/2014 

 Alla studerande vid kemivetenskaps-, bioteknik- och kemiteknikprogrammet ska vara medvetna 

om vad ett medlemskap i THS innebär. 

 Andelen sektionsmedlemmar av studerande vid kemivetenskaps-, bioteknik- och 

kemiteknikprogrammet ska öka. 

 Det ska tydligt framgå att det inom sektionen finns utrymme för nya former av engagemang. 

 Varje medlem ska känna gemensamt ansvar för sektionen och att hålla dess egendom i gott skick. 

 Antalet aktiviteter som är attraktiva för medlemmarna som inte är funktionärer på sektionen skall 

öka. 

 Alla medlemmar ska känna sig välkomna på och ha möjlighet till information om aktiviteter som 

är öppna för alla. 
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En attraktiv och inflytelserik studiebevakning 

En av sektionens stöttepelare och viktigaste uppgifter är att beskriva studiebevakning och sektionen bör 

utnyttja denna för att förbättra medlemmarnas utbildning vid CHE och BIO skolorna. Studiebevakningen 

som verksamhet behöver lyftas fram mer för sektionen och få ett större fokus än den haft under 

föregående år. 

Mål för verksamhetsåret 2013/2014 

 Förståelsen för studiebevakning ska öka genom att belysa dess nödvändighet. 

 Sektionen ska arbeta vidare med att förbättra utbildningen på CHE BIO skolan på både grund- 

och masternivå. 

En expanderande näringslivskontakt 

Kemisektionens näringslivsverksamhet har som syfte att skapa ett forum för kontakt mellan studenter och 

företag. Kemisektionen har gått från en till två samarbetspartner verksamhetsåret 12/13, dessa är 

kontakter sektionen behöver upprätthålla ett samarbete med för att kunna stärka banden ännu mer.  

För att underhålla en växande näringslivsverksamhet behöver sektionen utforska nya möjligheter, inte 

minst för Kemisektionens arbetsmarknadsdag, KAKA, för att kunna utöka verksamheten ännu mer. 

Kontakten till alumner är också viktigt för medlemmar i Kemisektionen för att ge en bra bild av hur det 

ser ut efter studierna. Därför är det fördelaktigt att Salamanderverksamheten involveras mer i 

näringslivsverksamheten. Detta kan ge en mer centraliserad bild av vad som väntar efter utbildningen för 

en kemistudent. Även kontakten mellan student och näringslivsverksamheten är viktig för att det ska 

gynna alla parter och bör därför underlättas. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Kemisektionen ska vårda de kontakter som sektionen har idag. 

 Ett framtida samarbete mellan fler sektioner kring arbetsmarknadsdagar skall utvärderas. 

 Sektionen ska informera alla berörda om sektionens administrationsverktyg för 

näringslivskontakter. 

 Salamanderverksamheten ska involveras mer i näringslivsverksamheten. 

 Sektionen ska jobba för att det ska bli lättare att ta kontakt med Salamandrarna. 

Samverkan  

För att organisationen skall nå sin fulla potential, både i förvaltning och i utveckling, så bör samarbete 

spela en stor roll. När vi är del av en så stor och näringsrik organisation som THS, så skall detta tas vara 

på. Vi är även en del av KTH, där kansliet har mycket att erbjuda varför samarbetet där bör 

vidareutvecklas. Att bredda våra vyer kan inte annat än gagna oss. "Good artists copy, great artists steal" - Steve 

Jobs†. 

Men ibland behöver man inte kolla så långt. Att lära sig av sina medmänniskor är grundläggande och vi 

skall praktisera detta tydligare. Sektionen skall bjuda in till fler diskussionsträffar och utvecklande möten 

där medlemmar kan påverka samt ta lärdom av varandra och våra expertområden. 
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Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 En tydlig kommunikation och utökat samarbete mellan organen på Kemisektionen. 

 Arragera fler och involvera fler i diskussioner om sektionens verksamhets- och 

organisationsutveckling. 

 Alla organ ska dra nytta av varandras expertkompetenser. 

 Sektionens verksamhet ska ha god kontinuitet mellan verksamhetsåren. 

 Samverkan med andra sektioner och lärosäten ska öka. 

 Samarbetet mellan sektionen och CHE/BIO-kansli samt Kemi- och Bioskolan ska 

vidareutvecklas. 

 Alla organmedlemmar ska känna att deras organ alltid kan diskutera sin verksamhet med sitt 

moderorgan. 

 

Den bästa festkulturen 

Kemisektionen har under många år jobbat med att bemöta lagar och regler som ligger över vår 

verksamhet på ett så seriöst sätt som möjligt och har kommit att bli en attityd som genomsyrar hela 

verksamheten och har bland annat gett oss ett värdefullt förtroende från KTH. Vintern visade dock 

att vi genom vår verksamhet, festverksamheten i synnerlighet, inte bara måste förhålla oss till KTH 

utan också till instanser utanför campus. 

Då KTHs studentpubar börjar få allt mer uppmärksamhet, bland annat från tillståndsmyndigheten, så 

ser vi stor vikt i att hålla Kemisektionens festverksamhet så transparent och regelrätt som möjligt. Vi 

tror att sektionen i framtiden kommer vinna på att tidigt börja ställa om till en oundviklig förändring i 

hur KTHs festverksamhet granskas utifrån.  

Vår störta resurs i den här frågan är ett välutbildat arbetslag av festpersonal i top-form som 

kontinuerligt utbildas i fest/STAD och som tränas tillsammans under diverse 

teambildningsaktiviteter. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Alla involverade i festverksamheten ska vara bra pålästa om, samt följa, alkohollagen, KTHs 

regler och hur man förhåller sig till myndigheter och väktare.  

 Det ska vara kul och trevligt att festa på Kemisektionen. 

 Som gäst på Kemisektionen ska man alltid känna sig professionellt bemött. 
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PROPOSITION SM 4 12/13 

Proposition angående plan för ekonomisk 

hållbarhet till 2018 
 

Bakgrund 
I ”Sektionens verksamhetsplan 2012/2013” är ett av målen att ”Sektionen ska ha en plan för 

ekonomisk hållbarhet”. Styrelsen har författat en plan som sträcker sig till 2018 med riktlinjer 

för hur man bör resonera när man tar ekonomiska beslut på sektionen för att vi ska uppfylla 

vår verksamhet och kraven vi har på oss. 

Att begränsa planen till ett visst tidsspann är för att man om senast 5 år måste ta ställning 

igen och uppdatera riktlinjerna efter de förutsättningar som gäller då. 

Läs mer om vilka krav som gäller för vår ekonomi och mer detaljerat kring syftet med en 

plan för ekonomisk hållbarhet i bilagan med planen. 

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att1  anta ”Plan för ekonomisk hållbarhet till 2018” för enligt bilaga. 

 

Ekerö, 2013-04-23 

 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 
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Allmännyttiga ideella föreningars ekonomi 
Som allmännyttig ideell förening undslipper man en hel del krav när det gäller förhållningssätt, redovisning 
och beskattning jämför med andra typer av föreningar (t.ex. ekonomisk förening). Detta är en förmån som 
sektionen verkligen bör värna om för att se till att slippa allt det extraarbete och de ökade kostnaderna 
som en annan organisationsform skulle medföra. 

Ett av kraven för att en organisation ska kunna klassas som allmännyttig ideell förening är att föreningen 
inte ska ha ett vinstsyfte och att minst 80% av intäkterna ska gå tillbaka till medlemmarna genom 
verksamheten. Det får inte finnas ett syfte att på något sätt främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 

Detta sammantaget innebär att sektionen som en allmännyttig ideell förening inte får göra för stor vinst 
varje år och lägga pengar på hög. Om det finns ett tydligt syfte med att spara ihop pengar så är det okej att 
göra det under en period för att bygga upp kapital. Det skulle kunna vara att man vill spara till ett 
jubileum. 

Syftet med planen för ekonomisk hållbarhet 
Syftet med en plan för ekonomisk hållbarhet är att över en längre tidsperiod än ett år se till att sektionen 
klarar sig ekonomiskt och kan bibehålla och utveckla verksamheten som finns idag. Planens syfte är också 
att se till att sektionen uppfyller kraven för en allmännyttig ideell förening och således fortsättningsvis kan 
åtnjuta de skattelättnader och den minskade arbetsbördan det medför. 

Riktlinjer för ekonomiskt arbete fram till verksamhetsårs-

skiftet 2018 
Budgetar ska läggas med stöd av tidigare års resultat och reflektion över den fortsatta verksamheten på 
sektionen. D.v.s. om det sker några förändringar jämfört med åren vars resultat man tittar på. 

Inställningen som ska genomsyra ekonomin på sektionen är att verksamheten finns för medlemmarna och 
inte tvärtom. Eventuellt överskott bör därför investeras i verksamhet som direkt ger tillbaka något till 
medlemmarna och framför allt funktionärerna. Exempel på sätt att ge tillbaka till medlemmarna är: 

 Arrangera/köpa utbildning som är knuten till organens verksamhet 

 Annordna ”slasquegasque” där biljettpriserna subventioneras så mycket som möjligt 

 Köpa in inventarier och andra saker till sektionslokalen för att underlätta för medlemmarna  

Priser på fester, vid barförsäljning, föreställningar mm. ska enbart täcka kostnaderna för den produkt eller 
verksamhet som priserna avser. 

Målsättning är att teckna heltäckande samarbetsavtal med företag så att avtalen innehåller alla åtaganden 
under ett år och på så sätt får sektionen bättre kontroll över vilka intäkter som kommer in på ett år. 

Den kontinuerliga festverksamheten så som fredagspubar ska hålla en jämn och bra nivå så att gäster 
återkommer i samma utsträckning varje event. En jämn nivå på omsättningen varje pub gör det lättare att 
förutse och möta upp intäkter och kostnader. 

Målsättningen är att ha minst 2 huvudsamarbetspartners som medverkar på evenemang året runt som på 
så vis har en stark koppling till sektionen. 

Evenemang och föreställningar som t.ex. Krexets har målsättningen att man möter efterfrågan med så bra 
precision som möjligt. Det innebär att föreställningar ska vara fullbelagda och tillräckligt många för att alla 
som vill se de kan göra det. 

I samråd med KTH och Akademiska Hus ska pengar investeras för att hålla sektionslokalen i gott skick 
och anpassad till verksamheten så att det är lätt att använda lokalen till det sektionen vill. 
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PROPOSITION SM 4 12/13 

Proposition angående budget 13/14 
 

Bakgrund 
Som sig bör har styrelsen skrivit ett förslag till budget för nästa verksamhetsår. Strukturen är 

i stort densamma som i gällande budget. Det är dock en del förändringar som vi vill 

uppmärksamma alla medlemmar om. 

Den största skillnaden mellan gällande budget och förslaget till nästa års budget är att 

kostnader som rör organs olika teambuilding-aktiviteter så som lokalkostnader för 

helger/veckor, resekostnader, tröjkostnader mm. slagits ihop till ett konto som heter ”intern 

representation”. Den huvudaskliga anledningen till att vi föreslår detta är att ge organen 

större frihet att själva bestämma vad de vill lägga pengar på för att öka sammanhållningen 

och höja stämningen i organet. Förra året var det till exempel budgeterat att pH fick trycka 

upp t-shirtar, men det fanns inte utrymme att skippa de och istället lägga pengar på att spela 

paintball för att få ihop gruppen om pH velat det. 

Den summa ”intern representation” som föreslås varje organ baseras på vilka kostnader 

organen haft tidigare, hur många som är med i organet, hur stor del av året organet är 

verksamt och hur många organet når i sin verksamhet. Alla organ är föreslagna ett större 

belopp än vad organens tidigare kostnader varit så det finns lite större utrymme att hitta på 

vad man vill göra i organet. 

Tanken är att bokföringsansvarig i första hand är den som sitter och avgör om det som 

organet vill göra faller in under syftet, det vill säga att öka sammanhållningen och höja 

stämningen i organet. Det enda som inte får köpas in enligt lag är alkohol (om det inte är på 

en annan organisations tillstånd). Vad som är moraliskt att betala med sektionens pengar är 

upp till bokföringsansvarig, styrelsen och i förlängningen medlemmarna (SM). 

Vissa kostnader för till exempel ovvar för pH och MD, KOMPIS tröjor och KK:s pikétröjor 

ingår inte i ”intern representation” eftersom vi ser det som ett krav från sektionen att 

organen använder plaggen när de genomför sin verksamhet. 

Vi vill också uppmärksamma att siffrorna i denna budget till stor del är baserade på resultat 

från tidigare år och inte uppskattade efter tidigare budgetar och personlig uppfattning. Det 

innebär att den här budgeten förhoppningsvis stämmer bättre än tidigare budgetar. Givetvis 

har det tagits i beaktande vilken verksamhet som kommer att vara kvar nästa år, vilken 

verksamhet som inte kommer att vara det och om det är någon ny verksamhet som vi efter 

samråd med organansvariga tror kommer att dyka upp. 

En glad överraskning i år är resultatet för KNUT som ser ut att översktiga budget med ca 

100 000 kr. Det är den största skillnaden rent resultatmässigt mellan gällande budget och 

förslaget för nästa år. 
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Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att1  anta budget för verksamhetsåret 13/14 enligt bilaga. 

 

Ekerö, 2013-04-23 

 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 
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Resultat Intäkter Kostnader
varav 

avskrivningar
Resultat Intäkter Kostnader

varav 

avskrivningar

1 Centralt                17 684 kr          78 350 kr          76 666 kr              32 446 kr -          3 662 kr        61 300 kr             64 962 kr                 19 782 kr 

2 $ektions$tyrelsen -             40 710 kr          20 000 kr          60 710 kr -        36 660 kr        38 850 kr             75 510 kr 

3 TLC                12 100 kr          75 000 kr          62 900 kr           14 100 kr        77 000 kr             62 900 kr 

4 IN -             27 100 kr          72 000 kr          99 100 kr -        18 600 kr      112 000 kr           130 600 kr 

5 Alkemisterna -             15 315 kr        264 000 kr        279 315 kr           25 100 kr      310 850 kr           285 750 kr 

6 KNUT/KAKA              130 950 kr 
218 450 kr      87 500 kr        

          42 850 kr      113 650 kr             70 800 kr 

7 Krexet                12 790 kr        127 400 kr        114 610 kr           15 100 kr      111 800 kr             96 700 kr 

8 KK                41 220 kr        494 800 kr        453 580 kr           75 220 kr      498 000 kr           422 780 kr 

             131 619 kr     1 350 000 kr     1 234 381 kr              32 446 kr         113 448 kr    1 323 450 kr        1 210 002 kr                 19 782 kr 

Sektionens nuvarande tillgångar Per datum

Transaktionskonton 480 981,65 kr        2013-04-16

Räntefonder 359 153 kr            2012-12-31

- Stratega ränta 233 904,73 kr       

- Sekura 125 247,88 kr       

Totalt 840 134 kr              

Budget 2013/2014 Budget 2012/2013

Totalt

Resultatställe

Resultatbudget Kemisektionen 2013/2014
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Konto 13/14 Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39 Intäkter

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

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 32 250 kr

Förbundet unga forskare 15000 kr, UFS 

15000 kr, Bidrag från KTH för 

förbrukningsmateriel (pappershanddukar, 

toalettpapper) 2250 kr.

3990 Övriga ersättningar och intäkter 16 100 kr

Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), 

deltagaravgift från icke-sektionsmedlemmar 

CHUST 6 st á 50 kr (2 st), returpant 6000 kr

Summa intäkter 78 350 kr         

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 500 kr  Priser och diplom 500 kr

4011 Inköp av mat 8 000 kr SM

4012 Inköp av fika 2 000 kr
Fika till OAR och Storstädning 1000 kr, SN 

1000 kr

4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr

Summa rörelsekostnader 11 000 kr         

50-69 Övriga kostnader

5460 Förbrukningsartiklar 10 000 kr
Pappershanddukar mm 8000 kr, Diskmedel, 

diskborstar, soppåsar etc 2000 kr

5520
Reparation och underhåll av 

inventarier, verktyg och datorer mm.
2 000 kr

Gemensamma reparationskostnader för alla 

RS

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

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

kr

6230 Datakommunikation 800 kr
Webbhotell och domän, 

www.kongligkemi.se

6570 Bankkostnader 2 650 kr
Företagspaket handelsbanken 1250 kr, 

transaktionskostnader 1400 kr

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 470 kr

Livsmedelskontroll 1170 kr, 

serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll hos 

Bolagverket av $$ 

6993 Intern representation 9 500 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja stämningen 

i gruppen (revisorerna 1000 kr, SN 4000 kr, 

valberedningen 1000 kr, CIA 500 kr, 

paparazzi 1000 kr, KN 500 kr, CHUST 500 

kr, SOFT 500 kr, HU 500 kr)
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7610 Utbildning 1 800 kr STAD 12 pers á 150kr

Summa övriga kostnader 33 220 kr         

78 Avskrivningar enligt plan

Summa avskrivningar 32 446,42 kr    

Summa kostnader 76 666,42 kr    

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8390 Övriga finansiella intäkter 16 000 kr Fondernas värdeförändring

16 000 kr

Resultat 17 683,58 kr

Avskrivningar på inventarier och 

verktyg
7832 32 446,42 kr

 Summa övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter  

Kök 28 958 kr, Slutsteg 3098,92 kr, 

Hårddisk 389,50 kr
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Konto 13/14 Kommentarer

RS 2 - $ektions$tyrelsen
30-39 Intäkter

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

konto 4800

Summa intäkter            20 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 100 kr Styrelsens pris

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

konto 3500

Summa rörelsekostnader            20 100 kr 

50-69 Övriga kostnader

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

Aaltobesök (1500 kr)

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

6070 Representation 8 000 kr Nollegasquer, presenter etc

6230 Datakommunikation 600 kr Månadsmailklient

6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

6992 Styrelsens dispositionsfond 20 000 kr

Denna summa används för att bevilja 

oförutsedda utgifter under året. Styrelsen bör 

inte bevilja äskningar till ett större  totalbelopp 

än detta.

6993 Intern representation 5 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja stämningen 

i gruppen

Summa övriga kostnader            40 610 kr 

Summa kostnader            60 710 kr 

Resultat 40 710 kr-     
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Konto 13/14 Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 50 000 kr

Märken (23000 kr), overaller (25000 kr) 

samt diverse handelsvaror (2000 kr 

böcker) (ej budgeterat för 

dramatenbiljetter)

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

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

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

Summa intäkter           75 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 40 000 kr
Overaller 25000, Märken 15000 (ej 

budgeterat för dramatenbiljetter)

4011 Inköp av mat 6 500 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

Summa rörelsekostnader           56 500 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 1 300 kr Stora gasque, Oldies but goldies

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

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer Oldies but goldies

6993 Intern representation 3 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader 6 400 kr           

Summa kostnader 62 900 kr         

Resultat 12 100 kr    

10 000 kr

4 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar
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Konto 13/14 Kommentarer

RS 4 - IN
30-39 Intäkter

3034 Försäljning biljetter, resa 70 000 kr KÅT-biljetter, baserat på 25 personer

3050 Medlemsavgifter 2 000 kr

Deltagaravgifter per träning samt 

terminsavgifter (Medlem 100 kr, Icke-medlem 

500 kr)

Summa intäkter         72 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 3 000 kr Fotbollar, bandyklubbor mm

Summa rörelsekostnader           3 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 18 000 kr Hallhyra

5800 Resekostnader 25 000 kr Busskostnader KÅT

5830 Kost och logi 20 000 kr Stughyra KÅT

5890 Övriga resekostnader 30 000 kr Liftkort KÅT

5930
Reklamtrycksaker och 

direktreklam
100 kr Affischer, KÅT, Lasergame, Bowling etc.

6993 Intern representation 3 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i 

gruppen

Summa övriga kostnader 96 100 kr       

Summa kostnader 99 100 kr       

Resultat 27 100 kr-  
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Konto 13/14 Kommentarer

RS 5 - Alkemisterna
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 7 500 kr Spexmärken 2500, tröjor 5000

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 80 000 kr

Mottagningsgasquer, pHeusargasquen 

16000 kr (balanseras av 4031), nollans 

gasquer subventioneras ca 25 kr/biljett

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 20 000 kr
Mottagningsgasquer, nollans gasquer 

subventioneras ca 25 kr/biljett

3033 Försäljning biljetter, föreställning 18 500 kr Spexbiljetter

3040 Försäljning tjänster 20 000 kr
Lunchföreläsningar/Skogsvandringen 2 st á 

10000 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 88 000 kr Bidrag från kansliet

Summa intäkter 264 000 kr         

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 30 900 kr

KOMPIS tröjor, Overaller, byggmaterial, 

rekvisita, gasquedekorationer, nØllespex 

(quostym, dequor, märken, tröjor, 15500 kr)

4011 Inköp av mat 110 000 kr Luncher, gasquer, grillning etc.

4012 Inköp av fika 1 000 kr Bakgrupp i KAOS 1000 kr

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa 

drycker

4025 Inköp av lättdryck

4031 Inköp biljetter, alkohol 16 000 kr pHeusargasquen 16000 kr

4032 Inköp biljetter, alkoholfri 8 000 kr
Sponsring av biljetter till nØlle för nØllan 

8000 kr

Summa rörelsekostnader           220 900 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 1 500 kr
Hyra för Osqvik under StugpHest (1500 kr)

5210
Hyra av maskiner och andra 

tekniska anläggningar
7 500 kr RN nØllespex

5690
Övriga kostnader för 

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

55 000 kr

Endast efterkör som är i Draget (Osquars, 

mellanpHest, spexfest m.fl)
30 000 kr
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5790
Övriga kostnader för frakter och 

transporter
500 kr Parkeringskostnader mottagningen

6110 Kontorsmateriel 1 000 kr Färgade papper

6150 Trycksaker 6 000 kr 1000 kr färgutskrifter, 5000 kr spexprogram

6230 Datakommunikation 500 kr

www.pheuseriet.com, 

www.musikaliskadirektoriet.se, ej budgeterat 

för webbhotell då det kan flyttas till 

kongligkemi.se

6250 Porto 2 500 kr Kemisektionens guide till mottagningen

6570 Bankkostnader 315 kr 3 st dagskasseuppräkning á 105 kr

6890 Övrig inhyrd personal 7 500 kr RN nØllespex

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 600 kr Alkoholtillstånd Herr&Dam fördrink

6993 Intern representation 29 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja stämningen 

i gruppen (MD 8000 kr, Alkis 500 kr, pH 

6000 kr, KOMPIS 5000 kr, Bluffis 5000 kr, 

KAOS 3000 kr, KLUMP 1500 kr)

Summa övriga kostnader             58 415 kr 

Summa kostnader 279 315 kr         

Resultat -     15 315 kr 
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Konto 13/14 Kommentarer

RS 6 - KNUT/KAKA
30-39 Intäkter

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024

Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 21 000 kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 750 kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag

3040 Försäljning av tjänster 150 000 kr
KAKA-dagen, övriga KNUT arrangemang, 

huvudsponsorintäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 33 200 kr

33000 kr flygbiljetter bekostas av LKAB, 

1200 kr lokal till KAKA bekostas av 

kansliet. Ska balanseras med konto 4800.

Summa intäkter          218 450 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 200 kr Gasque-dekorationer

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

samt en lunchföreläsningar

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

4800 Vidarefakturerade kostnader 33 200 kr

32000 kr flygbiljetter bekostas av LKAB, 

1200 kr lokal till KAKA bekostas av 

kansliet. Ska balanseras med konto 3500.

Summa rörelsekostnader            64 400 kr 

50-69 Övriga kostnader

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

Salamandermiddag

5220 Hyra av inventarier och verktyg 2 000 kr
Hyra av porslin till KAKA-gasquen (täcks 

av 3031, 3032)

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 2 000 kr Affischer

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

presentreklam och tävlingar
400 kr

Kakor till releasepuben samt KAKA dagen

6150 Trycksaker 7 000 kr
KAKA-katalogen, baserat på 200 ex (300 ex 

11/12 10000 kr)

6250 Porto 100 kr Frimärken för fakturor

12 500 kr
Releasepub, efterkör KAKA-gasquen, 

Salamandermiddag, Salamanderpubar 4 st

16 000 kr

KAKA-gasquen sittning + efterkör, 

releasepub, Salamandermiddag, 

Salamanderpubar 4 st
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6993 Intern representation 8 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader            23 100 kr 

Summa kostnader            87 500 kr 

Resultat 130 950 kr   



Sid 11(14)

Konto 13/14 Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 12 500 kr
Märken 3000 kr, 40 st t-shirts á 125 kr, 

15 st tjocktröjor á 300 kr

3012 Försäljning fika 4 000 kr Pausförsäljning

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa drycker

3015 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 17 000 kr
Kick-off, premiär, omstartsfest. 100 

biljetter á 170 kr. 

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 200 kr 10 biljetter á 120 kr

3033 Försäljning biljetter, föreställning 57 600 kr

6 föreställningar, ca 80 biljetter á 

100/170 kr per föreställning (snitt 

120kr)

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 20 000 kr Ekonomiskt stöd från ABF

Summa intäkter       127 400 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 26 800 kr
Quostym, Dequor, teknik 15000 kr, 

tröjor 9500 kr, märken 2300 kr

4011 Inköp av mat 9 000 kr Sittningar 9000 kr

4012 Inköp av fika 2 000 kr Inköp till pausförsäljning

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader         50 800 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 28 000 kr
6 föreställningar, 2 genrep Teater Bristol

5220 Hyra av inventarier och verktyg 6 000 kr Back drop

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

5611 Drivmedelskostnader 2 000 kr Bensin under föreställningar

5820 Hyrbilskostnader 8 000 kr Hyrbil under föreställningar

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 1 600 kr Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter

6150 Trycksaker 6 000 kr 300 program á 20 kr

6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

6993 Intern representation 10 000 kr

Pengar som ska användas av organ för 

att öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen

15 100 kr

Överraskningspub + sökpub 2600 kr, 

Diverse efterkör 12500 kr (omstartsfest, 

kollationering, kick-off, premiärfest)

13 000 kr
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Summa övriga kostnader 63 810 kr       

Summa kostnader 114 610 kr     

Resultat 12 790 kr  



Sid 13(14)

Konto 13/14 Kommentarer

RS 8 - KK
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 2 000 kr Organslaskmärken

3011 Försäljning mat 27 800 kr Fredagspubsmat 20 pubar á 600 kr, KF-

mat 15000 kr, Tentapubar 2 st á 200 kr

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 190 000 kr

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 20 000 kr

Summa intäkter            494 800 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 4 250 kr Tröjor 4250 kr (15 st pikétröjor á 280 kr)

4011 Inköp av mat 140 000 kr Fredagspubmat, KF-mat, sittningar

4012 Inköp av fika 2 000 kr "Städfika"

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader            346 250 kr 

Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 20 500 kr
Hyra av Nymble samt extern lokal 

Berzelii, Osqvik tackpHesten 1500 kr

5210
Hyra av maskiner och andra tekniska 

anläggningar
2 500 kr RN NØlle

5460 Förbrukningsmateriel 30 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5611 Drivmedelskostnader 1 500 kr Berzelii, nØlle, tackpHesten

5820 Hyrbilskostnader 2 000 kr Berzelii, nØlle

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 10 000 kr Affischer

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

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

6570 Bankkostnader 730 kr
6 st dagskasseuppräkning á 105 kr, 

uttagsavgifter 100 kr

6890 Övrig inhyrd personal 20 000 kr
Väktare NØlle, valborgspubrundan, RN 

nolle

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 600 kr Utökade alkoholtillstånd 6 st á 600 kr

200 000 kr

255 000 kr
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6993 Intern representation 14 000 kr

Pengar som ska användas av organ för 

att öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen (KK 12 000 kr, 

KÖN 2000 kr)

7610 Utbildning 1 000 kr Klubbmästarrådet för 2 personer

Summa övriga kostnader            107 330 kr 

Summa kostnader 453 580 kr          

Resultat 41 220 kr       
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

Nomineringar Hederspriset 

Jens Aronsson 
De flesta nomineringar jag läst de senaste åren brukar innehålla en listning av alla organ 

personen ifråga varit med i. Flest organ = värdigare person. Det är egentligen ett märkligt 

sätt att se på det hela då det inte borde vara bredden av engagemang som räknas utan den 

påverkan det haft för Kemisektionen. En person som verkligen påverkat Kemisektionens 

framtid och tillvaron för dess medlemmar är Jens. Ett så "tråkigt" ämne som bokföring har 

han fört fram i ljuset och styrt upp sektionens tidigare smått kaosliknande ekonomiska 

situation. Att bli vald till ekonomiskt ansvarig för ett organ är inte längre ett nödvändigt ont, 

utan det finns stöd att få för att uppnå sitt mål. Bokföring ÄR roligt! Andra områden där 

Jens varit inblandad är i utformningen av KAOS, och i höst ska han försöka få ännu mer 

struktur på detta organ som nu till slut kanske äntligen hittat rätt i form och funktion. När 

Jens tar på sig ett uppdrag ser han till att det blir gjort och inte halvklart. Han säger vad han 

tycker och kommer gärna med uppmuntrande kommentarer. För sitt engagemang i 

Kemisektionen är Jens definitivt en värdig mottagare av Hederspriset! 

Björn Blomkvist 
Det är inte alla som vet vad Björn gjort på sektionen då han började redan 2007. För de 

yngsta är han kanske mer känd som lab-ass i organisk kemi, eller den där som kommer på 

SM och tycker saker. Björn började faktiskt sin tid på Kemi som #1 så han har en god 

inblick i sektionen och är gärna med och argumenterar för förbättringar. Allt var faktiskt inte 

"bättre förr". När nya stadgar och reglemente skulle arbetas fram för några år sen ställde 

Björn upp med sin kunskap kring styrdokument. Något han samlat på sig som 

styrelseledamot, revisor och även talman på THS. På sektionen har Björn även hunnit med 

att vara bland annat MD och öphverpheus. Han förtjänar hederspriset för att han bryr sig 

om sektionens framtid, även när han är på slutet av utbildningen, och för att han gärna ställer 

upp för sina medstudenter som har problem med sina kurser.  

Emma Fogelström 
Emma har det senaste året innehaft posten som vice ordförande på THS, men hennes 

kårengagemang började på Kemisektionen. Från att vara Kompis tog hon steget upp till 

Kapten för att sluta på topp inom mottagningen som KronpHeus. Hon är väldigt 

organiserad och har stenkoll på sina undersåtar och allt som händer runt omkring. Om något 

inte fungerar som det ska är hon antingen framme själv eller hittar någon som kan lösa 

problemet. Sitt sista år på Kemisektionen satt hon som kommunikationsansvarig i styrelsen 

och var med och startade sektionens födelse på internet. Twitter, Facebook och hemsidan 

var väldigt död innan dess. För sin omtanke om sina kamrater och förmåga att styra upp allt 

hon tar på sig är Emma en värdig mottagare av Kemisektionens Hederspris. 
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