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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 
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Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är onsdag den 20:e april. Motioner skickas till talman@k.kth.se 

Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet 

den 25:e april. 

Preliminär föredragningslista 
Nr Ärende   Föredragande 

 
1. Mötets öppnande 
2. Formalia 
3. Rapporter 
4. Bordlagda frågor 
7. Motioner  
8. Propositioner 
9. Konfirmation 
10. Val 
11. Övriga frågor 
12. Nästa möte 
13. Mötets avslutande 
 

 

 

 

 

 

 

Carl Östling, 

Talman 15/16 
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FÖREDRAGNINGSLISTA SM 4 15/16 

*=Bilaga finns 

1. Mötets öppnande 

2. Formalia  
2.1 Mötets behöriga utlysande* 

2.2 Adjungeringar  

2.3 Val av justerare tillika rösträknare 

2.4 Föregående protokoll SM 3 15/16 

2.5 Anmälan av övriga frågor 

2.6 Fastställande av föredragningslistan* 

2.7 Meddelanden  

2.8 Inlämning Silltäfvlan 

 

3. Rapporter 
3.1 Sektionsstyrelsen 

 

4. Bordlagda frågor* 
4.1 Verksamhetsberättelser 

4.1.1 Verksamhetsberättelse $$ 14/15 

4.1.2 Verksamhetsberättelse KOMPIS 2015 

4.1.3 Verksamhetsberättelse pHeuseriet 2015 

4.1.4 Verksamhetsberättelse CIA 2015 

4.1.5 Verksamhetsberättelse KN 2015 

4.1.6 Verksamhetsberättelse Alkemisterna 2015 

 

5. Motioner* 
5.1 Motion angående ”Ondskan” på Kemisektionen 

5.2 Motion angående Införandet av ett nytt organ 

5.3 Motion angående Utökning av Talmanspresidiet 

5.4 Motion angående Ändringar i reglementet 

 

6. Propositioner* 
6.1 Kemisektionens budget 2016/2017 

 

7. Val* 
7.1 Val av Ordförande i Styrelsen 

7.2 Val av Vice ordförande i Styrelsen 

7.3 Fastställande av antal samt val av Ledamöter i Styrelsen 

7.4 Val av TLCO 

7.5 Val av TLCnous 

7.6 Val av två Revisorer 

7.7 Val av Talman 
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7.8 Val av Vice talman 

7.9 Val av Skyddo 

7.10 Val av Fakultetsrådsrepresentant Bio 

7.11 Val av Fakultetsrådsrepresentant Kemi 

7.12 Val av Ordförande i Valberedningen 

7.13 Val av Fastställande av antal samt val av ledamöter i Valberedningen 

7.14 Val av Skolledningsrepresentant Bio 

7.15 Val av Idrottsmedaljör 

7.16 Val av Skolledningsrepresentant Kemi 

7.17 Val av SNOK 

7.18 Val av Pas-K 

7.19 Val av Pas-Bio  

7.20 Val av Pas-King 

7.21 Val av Masterkoordinator 

7.22 Val av C-red 

7.23 Val av PapA 

7.24 Val av INO 

7.25 Val av VIN 

7.26 Val av Direktör i Krexet 

7.27 Val av Ekonomichef i Krexet 

 

8. Konfirmeringar* 
8.1 Konfirmering av ledamöter i KK 

8.2 Konfirmering av ledamöter i KNUT 

8.3 Konfirmering av ledamöter i KAOS 

8.4 Konfirmering av ledamot i KOMPIS 

8.5 Konfirmering av Hedersprismottagare 

 

9. Övriga frågor 

10. Nästa möte 

11. Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

$$ 14/15 

Sammansättning 
Aneri Patel, Ordförande 

Daniel Ruotsalainen, Sekreterare 

Alexandra Holmgren, Lokalvärdinna 

Frederik Mathiason, Kommunikationsansvarig 

Anna Wessén, Ambassadör 

Alma Andersson, Nr1 

Året i korthet 

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

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

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

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

Styrelsen representerade även under sektionens underbara mottagning och höll i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sina medteknologer på KTH. 

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

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

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

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

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

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

pub med många tårtor.  

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

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

mötesstruktur beprövades.  

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

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

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

bibehålla en stark och stabil styrelse.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sponsra hela evenemanget även detta år. 

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

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

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

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

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

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

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

kontakter med medlemmar från andra sektioner. 

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

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

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

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

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

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

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

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

varje vår den imponerande vårbalen, vilken styrelsen blev inbjudna till och närvarade på.  
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Omkring jul påbörjades planeringen av en sommarbal mellan Kemi- och Bergssektionen. 

Detta initiativ togs av Kemisektionens vice ordförande och Bergssektionens ordförande. En 

projektgrupp med ytterligare två kemister och två bergsmän tillsattes och planeringen 

började. Balen i sig blev väldigt lyckad och Dolph Lundgren dök till allas förvåning upp på 

efterfesten. Dessvärre togs ekonomiska initiativ av kemisektionens vice ordförande utan 

resten av styrelsens kännedom. Detta innebar att vardera sektion skulle bistå med en viss 

summa pengar för subvension av balen. Balen gick tyvärr back med mer pengar än vad som 

planerats i subvensionen. 

I samband med balen upptäckte styrelsen att pengar saknades på sektionens konto och efter 

en grundlig undersökning fick vi fastställa misstankar om pengaförskingring. I samband med 

detta, fråntogs i ett extra- insatt SM den misstänka personens alla befogenheter och en 

polisanmälan gjordes. (Mer om detta går att läsa i protokollet för det extrainsatta 

sektionsmötet SM5 14/15.) Styrelsen tog hjälp av THS Centralt (däribland kårordförande, 

vice kårordförande och kanslichef), sektionens revisorer samt en jurist, då fallet är av känslig 

karaktär. Konsekvenserna kommer att spilla över nästa verksamhets år, men vi har försökt 

dämpa fallet så mycket som möjligt så att vi kan fokusera på att fortsätta att vara den bästa 

sektionen på campus.  

Sektionsstyrelsen tycker det här är oerhört tråkigt men vill tacka för det stöd och förståelsen 

som sektionen visat! 

Året har nått sitt slut och trots att det blev ett år med många utmaningar är lärdomarna och 

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

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

THS Kemisektionens Styrelse året 2014/2015: 

Aneri Patel  

Daniel Ruotsalainen  

Alexandra Holmgren  

Frederik Mathiason  

Anna Wessén  

Alma Andersson 

 



Verksamhetsberättelse KOMPIS 

 
Ansvariga: 
Malin Stauber Alfredsson – KAPTEN 
Stefan Berg – Styrman 
 

Ledarmöter 
Adrian Celsi 
Hanna Fernandez 
Jens Bjervås 
CarlJohan Björkman 
Madeleine Eriksson 
Johanna Carlsson 
Oskar Gustafsson 
Oscar Bergström 
Timothy Bergström 
Emil Blomdahl 
Lisa Turlind 
Mika Fors 
 

Året i korthet 

KOMPIS träffades ganska snabbt efter SM3 och hade en uppstartsmiddag för att börja lära känna 
varandra och vi diskuterade även alla de olika ansvarsområden som finns i organet. Ansvarsområdena 
fördelades senare under en öppen diskussion under ett lunchmöte. I det stora använde vi vårterminen för 
teambuilding i event som Squvalp och Berzelii, men även med planeringen inför KOMPISveckan och 
diverse ansvarsområdens arbete. 
 
Veckan efter den sista tentaperioden hade vi vår KOMPIS-vecka där vi diskuterade bland annat 
fallstudier, KOMPIS roll i mottagningen, bemötande av n0llan samt JML-frågor. Men såklart hade vi även 
jättekul tillsammans och med alla de besökarna som kom och hälsade på! 
 
Majoriteten av KOMPIS arbete var under mottagningsveckorna där vi agerade som faddrar för de 
nyantagna. Vi arbetade efter riktlinjerna att det alltid skulle en KOMPIS tillgänglig för nollan när dessa var 
på Campus område. Så vi strävade att alltid vara där i god tid innan de kom till skolan men även att vi 
skulle vara kvar tills dagens slut, inklusive under dagarna med sittningar som slutade sent. 
 
Utöver umgänget med organen på kemisektionen vi hade under vecka -1, så hade vi även teambuildning 
med Bergs och Elektros faddar. 
 

Förändringar 

Den huvudsakliga förändringen som gjordes under året var att vi ersatte KOMPIS-loungen men ett nytt 
event kallat KOMPIS-race. Tanken med det här eventet var att ha ett mer aktivt event för de nyantagna. 
Detta var väldigt uppskattat av de nya men togs även emot positivt hos de äldre studenterna som hade 
varit med om den tidigare layouten.  
 
Båtresan vid stadshuset exkluderades på grund av att kansliet inte tyckte att den var värd utgiften. N0llan 
togs istället direkt till Nymble. Till nästa år skulle det vara fördelaktigt att försöka finna en reservplan så att 
n0llan inte behöver stå i kö och vänta så länge på att köpa mat. 



pHeuseriet 2015 - Verksamhetsberättelse 
Ansvariga: 

Charlotte Karlsson 

Rebecka Stockgard 

Ledamöter: 

Alma Andersson 

Angelica Andreasson 

James Carlsson 

Kid Karjalainen 

Linus Svenberg 

Lovisa Ljunggren Falk 

Wilhelm Sundewall 

Wissam Lemmouh 

 

Valprocess: 
Efter att ansvariga valts på SM2 14/15 lystes ledamots-söken av Alkemisterna i januari 2015. Alla 

sökanden kallades på intervju där båda ansvariga i pH, Max Karlsson från Alkemisterna och Emma 

Chadwick från MD närvarade på samtliga intervjuer. Åtta ledamöter valdes sedan till pHeuseriet 2015, 

dessa konfirmerades på SM 3 14/15.  

Våren 2015: 
Samma vecka som konfirmeringen så hade vi vår första helg i Wilhelms sommarstuga. Under helgen 

hade vi teambuilding och planerade sittningen Herr och Dam.  Herr och Dam hölls sedan med lyckat 

resultat i april. Under hela våren hade vi lunchmöten på onsdagar. Vi ägnade mycket tid åt 

teambuilding, både internt och externt mot våra motsvarade organ på Elektro- och Bergssektionen. 

Bland annat utmanades DKS på lasergame. Exempel på intern teambuilding var middagar och en 

märkesskattjakt för ledamöterna. pHeuseriet antog även en dansutmaning från IN. På valborg åkte vi 

till Uppsala och bytte märken med andra studenter. 

Vi gick även på sittningar tillsammans, t.ex. Berzelii och mottagningsgasquen, med mer eller mindre 

lyckade maskeradinslag. Tillsammans gick vi på Workshop-MR anordnat av kåren, där träffade vi andra 

pHeusar-organ från andra sektioner på KTH. Vi hade också två stycken kick-offer anordnat av 

alkemisterna, där vi skrev under mottagningskontrakt och dylikt. 

Sommaren 2015: 
Sommaren kom, och vi firade midsommar med MD på Stordal. Under sommaren besökte pH även 

andra organ från sektionen, KOMPIS och Bluffis. Till Tallinn åkte vi under juli månad över en helg och 

sedan var det plötsligt augusti.  

Vi åkte till Gladö den 31 juli för att ha vår vecka där. Under den veckan så övade vi marschering, sånger, 

schlemningar och vi fick trevliga besök av andra organ. Vi filmade mycket, fotade och hade roligt 

tillsammans.  

Vecka minus 1 kom och vi gick igenom THS-regler, gjorde case-studier och förberedde oss allmänt inför 

vecka 1. Vi fortsatte även teambuildingen med DKS och Bergs pHöseri genom middagar och kräftskivor.  

 



Mottagningen 2015: 
Vi hade samling kl 7 varje morgon i pHösarlokalen, åt frukost tillsammans och gick igenom dagens 

schema. Sur och Bas hade även KLUMP-möten varje dag. pHeuseriet presenterades på dag 1 under 

denna mottagning och sedan syntes vi dagligen, med undantag för den dagen då n0llan var på Bosön. 

Under veckorna syntes vi vid morgonsamlingen, lunchen, på sittningarna och under pHeuseriets egna 

event. Under helgen byggdes den trojanska grisen. Vi avslöjades på fredagen vecka 2 och fick för första 

gången möjlighet att prata med n0llan. 

Hösten 2015 

Under hösten anordnade pHeuseriet ett flertal event för n0llan och följde även med på 

n0llepubrundan som guider. De event vi anordnade var stugpHesten, Obsidiangasquen, och 

Osquarsgalan tillsammans med n0llans pHeursta ÄPS. Under hösten gick även pHeuseriet på de flesta 

pubar för att få kontakt med de nya studenterna så mycket som möjligt. 

Vi delade även ut n0llans overaller tillsammans med TLC och gick till sist på TakkpHesten för ett sista 

avslut.  



Verksamhetsberättelse CIA  
 
CIA består av  
Anna Höglund 
 
Med ett gäng mentorer och stödmedlemmar.  
 
Vi jobbade på att få in de internationella studenterna in mer i sektionen genom att ha olika event. 
Vi har förbättrat på kontakten med kansliet.  
Då förra året var en rivstart på organet som har varit ganska vilande ett bra tag så var det en del 
som behövdes fixas iordning. 
Det har varit problem att få kontakt med de internationella studenterna och vi har jobbat med 
detta hårt. Så att de blir lättare därefter.  
Vi hade en internationell pub för internationella studenter i Nymble som var verkligen lyckad. Vi 
gjorde en massa roliga saker. Det var ett lyckat år trots alla motgångar både inom sektionen och 
utanför. 
 
Tack vare detta år har vi lärt oss massor och vill verkligen tacka alla ni som har hjälp till att starta 
detta bortglömde organ med sin dolda tillgångar. 
 
Med vänlig hälsning, 
Anna   
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

Kommunikationsnämnden  

Under VT15 valdes tre medlemmar in varav två av dessa konfirmerades som ledamöter och 

en som maskot för Kommunikationsnämnden (KN). Medlemmarna var i hierarkisk ordning 

följande: Frederik Mathiason i uppdrag av kommunikationsansvarig och därav organansvarig, 

Filip Friberg, Casper Rockström och maskot Kid Karjalainen.  

Anledningen till varför en av medlemmarna valdes i begrepp av maskot var för att KN i vanliga 

fall består av tre ledamöter inräknat organansvarig enligt Kemisektionens Reglemente punkt 

3.11.1 Organisation under 3.11 Kommunikationsnämnden. Då det i vanliga fall är ett ganska lågt 

söktryck till KN, ansågs tre sökande vara en häpnadsväckande stor pool av resurser som skulle 

tänkas vara onödigt att slösa bort genom att inte låta alla sökande få deltaga i gruppens 

verksamhet. Således valdes en maskot in utöver ordinarie ledamöter. 

KNs mål och syfte är att underlätta för kommunikationsansvarig genom att avlasta dennes 

arbete i diverse avseenden. Exempelvis blev ledamöterna tilldelade ansvarsuppgifter såsom att 

uppdatera och sköta funktionärsmailer, hemsidan, kortaccesser och emellanåt även assistera 

med övriga informationsflöden, till exempel Facebook och/eller Twitter. 

Utöver det så var ett mål för KN VT15 att inleda en omstrukturering av hemsidan 

www.kongligkemi.se, ett arbete som inte riktigt nådde hela vägen fram. Ett par förvånansvärt 

givande möten hölls över öl och tilltugg där en pedagogisk plan för (framförallt) en 

ommöblering av hemsidans huvudmeny presenterades. Efter några djupa glas kläcktes även 

en hel del roliga påskägg som skulle kunna ha tagit hemsidan långt, men dessa föll ganska snart 

i glömska, att endast kunna tvingas ut ur de mörkaste hörnorna av Dropbox där ingen längre 

vågar kika. 

Gruppen i helhet var stabil och ledamöterna kom i regel bra överens. Det KN VT15 däremot 

saknade var kontinuitet. Efter en bra start så föll ledamöternas verksamhet åter till vad KN 

brukar stå för, i allmänhet smärre assistans i sektionens kommunikationsflöden. Hemsidans 

omstrukturering föll enväldigt på kommunikationsansvarig (helt av eget orsakande) och många 

andra idéer drunknade i ledamöternas övriga sysselsättningar på sektionen. 

Under läsåret 2015/2016 bestod kommunikationsnämnden utav kommunikationsansvarig i 

sektionen såväl som ansvarig av KN Kadar Hassan samt två ledamöter Filip Friberg och 

Casper Rockström. 

Läsåret började med ett uppstartsmöte med nyligen tillträdda kommunikationsansvariga med 

syftet att uppdatera om vad som har hänt inom organet under våren.  

Uppgifterna under hösten 2015 var snarlika de uppgifter som KN hade under våren, detta 

omfattar då underhållning av hemsidan samt hjälpa lätta bördan för kommunikationsansvariga 

med att uppdatera maillistor, ge accesser funktionärer kortaccesser och ge ansvariga rätten att 

lägga upp inlägg på hemsidan. Dessa uppgifter delegerades sällan till ledamöterna, mycket på 

grund av att jag som kommunikationsansvarig kände att uppgifterna kunde slutföras på egen 

http://www.kongligkemi.se/


Verksamhetsberättelse  

Frederik Mathiason, Kommunikationsansvarig $$14/15 

Kadar Hassan, kommunikationsansvarig $$15/16 

Kommunikationsnämnden 
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hand. Detta ledde också till KNs uppgifter minskades och gruppen träffades sällan. 

Medlemmarna i KN arbetade även flitigt på utan direktiv från ansvariga. 

Eftersom söktrycket var så lågt att ingen sökte till KN under våren 2016 finns det ingen 

verksamhet att redovisa.  

Vad KN inte hade, och som KN sällan har, är en känsla av vikt, stolthet och strukturerad 

verksamhet. Det är således väldigt lätt att känna att KN prioriteras ned under andra, kanske 

tyngre uppgifter. Så var fallet inte bara för ledamöterna, men framförallt hos organansvarige 

kommunikationsansvarig. Istället för att utnyttja KN som en resurs till avlastning, föreföll KN 

snarare som en överbelastning som inte riktigt lyckades hållas flytande. Det arbete som KNs 

ledamöter bistod med var dock väldigt uppskattat av kommunikationsansvarige.  

 

Frederik Mathiason, Kommunikationsansvarig $$14/15 

Kadar Hassan, Kommunikationssvarig $$15/16 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

ALKEMISTERNA 2015 

Ansvariga  
Johan Forsberg, ÖpHverpHeus  johforsb@kth.se  

Henrik Lindquister, HvispHeus  hlindqu@kth.se  

Max Karlsson, KronpHeus   maxkarl@kth.se  

Verksamhetsbeskrivning  
Alkemisterna är ytterst ansvariga för Kemisektionens mottagning. Därtill att planera och se 

till att denna genomförs på ett så bra sätt som möjligt och att alla mottagningsregler följs. 

 Alkemisterna håller även kontakten med THS och KTH i mottagningsrelaterade ärenden.  

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 2015 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 vice BluffO och KAPTEN iväg på MottagningsInternat (MI) 

på Hesselby slott (Mycket angenämt). Där träffade vi ansvariga från andra sektioner och 

utbytte ideer på hur mottagningen skulle kunna förbättras. Senare har vi i Alkemisterna 

kontinuerligt gått på MR och diskuterat frågor som rört samtliga sektioners mottagningar, 

och hållit i möten med Kemis Ledning Under MottagningsPerioden (KLUMP). Med jämna 

mellanrum har vi även träffat kansliet och bokat salar som bokas via KTH. Mycket av vår tid 

har under våren gått till att utforma och planera det företagstorg som anordnades den första 

fredagen under mottagningen. 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. Vi försökte även att vara närvarande vid stora event för att på 

plats kunna lösa eventuella problem, och för att det var fett kul.   

Efter mottagningen genomförde vi en utvärdering där ca 65 nyantagna deltog.  

Förändringar  
 pH introducerades på måndagen istället för tisdagen. 

 Lektionsschemat omstrukturerades för att få ett bättre flyt. 

 Lunchföreläsningen flyttades och en till lunchföreläsning lades till. 

 MD introducerades dagen efter pH. 

 Ett företagstorg med efterföljande bankett infördes. 

 Nolleuppdragen delades ut under nya KOMPIS-race i Klocktornet. 

 Grissprängningen flyttades till Osquarsmottagningen.. 

 PM om KLUMPS valförfarande ändrades via en motion på SM. 

 Nollegasquen förändrades i samarbete med KK. 
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Representation  
Alkemisterna har varit på Samhälls n0llegasque samt närvarat och deltagit aktivt på MI samt 

MR.  

Ekonomi  
Till SM1 gjordes en välbehövd revidering av budgeten där man uppdaterade gamla belopp, 

och budgeten ökade därmed med ca 100 000 kr. Detta berodde till stor del av att man med 

samarbete med företag kunde få in ca 65 000 kr från bland annat företagstorget och 

lunchföreläsningar. En stor del av denna summa gick till att sponsra företagsbanketten på 

mottagningens första fredag. Med den nya budgeten kunde även internrepen för 

Alkemisterna och KLUMP höjas till en faktiskt användbar summa.  

För närvarande är bokföringen näst intill färdigställd, och det sista förväntas bli färdigställt i 

samband med överlämningsarbetet till nya KronpHeus. Vid första anblick ser det ut som att 

budgeten kommer hållas med marginal. 

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

Kansliet, för all hjälp och gott samarbete inför mottagningen! 

Mottagningssamordnaren Johanna Söderlund för all ledsagning och hjälp. Du är guld värd!  

FØF (Jonatan, Jacob, Anton och Terese), för ett trevligt samarbete och trevliga middagar! 

 ÖpH från Indek (Daniel och Alex), för all hjälp ni gett oss och för att ni är ni! 

Alla fantastiska mottagare och mottagningsorgan som gjorde mottagningen 2015 möjlig! 

KLUMP, love you! 

Paparazzi för att ni dokumenterade mottagningen med bravur! 

Max föräldrar som lånade ut sitt landställe till KLUMP-helgen! 

Flyg för att ni gjorde mottagningen mer spännande! 

SKM för att ni är allmänt sköna typer! 

och sist, men absolut inte minst, NØllan 2015! Hoppas ni hade det lika kul som vi hade! 

 

Vang Vieng 2016-04-08  

_____________________________  _____________________________  

Johan Forsberg, ÖpHverpHeus 2015  Henrik Lindquister, HvispHeus 2015 

  

_____________________________  

Max Karlsson, KronpHeus 2015 
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MOTION SM 4 02/05 

”Ondskan” på Kemisektionen 
 

Bakgrund 
Som en sektion menad för alla, borde en tänka på vad ordvalen i styrdokumenten ger för 

konnotationer. Därför anser vi att pennalistiskt klingande ord såsom kamratanda bör 

undvikas. 

Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

att1  

paragrafen 3.15.2 ändras från ”pH deltar i sektionens mottagning av sina nyantagna, och har 

till uppgift att hos dessa skapa en god kamratanda.” till ”pH deltar i sektionens mottagning 

av sina nyantagna, och har till uppgift att hos dessa skapa gemenskap”. 

Stockholm, 19/04/16 

 

 

 

Linnea Österberg, Lukas Jackalin 

Medlemmar 2015/2016 

 

 

 



Motionssvar ”Ondskan” på Kemisektionen 
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MOTIONSSVAR SM4 15/16 

”Ondskan” på Kemisektionen 
 

Bakgrund 
Styrelsen önskar först säga att vi uppskattar att motionärerna, likt revisorerna uppmuntrat till, 

granskat sektionens styrdokument och delar även åsikten om att en medvetenhet vid valet av 

ord i offentliga dokument alltid är nödvändig. Vi finner det dock svårt att se vilken del av 

ordet kamratanda som associeras till pennalism, någonting som även bakgrunden misslyckas 

med att förmedla. Således rekommenderas avslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djursholm, 2016-04-24 

 

 

_____________________________________ 

Alma Andersson 

KUTA 2015/1016 
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MOTION SM 4 15/16 

Införande av nytt organ 
 

Bakgrund 
På sista tiden har vi pratat allt mer om att vi borde umgås mer som en sektion, en grupp. 

En grupp av kemister där ingen känner sig utanför och där man trivs i Draget och känner 

sig som en i gänget trots att man kanske inte kom med i något organ.   

  
Jag tror, att ett steg på vägen kan vara att skapa ytterligare ett organ. Ett där alla får vara 

med, så vi kan fånga upp alla de fantastiska och engagerade människor som inte får plats i 

våra organ innan de försvinner från sektionen för alltid. 

Eftersom tanken är att organet ska vara en blandning av kemister från alla organ samt de 

som inte är aktiva än föreslår jag att vi kallar det nya organet för Organslask eller 

Organslasken.   

 

Det är ju oerhört utvecklande att vara sektionsaktiv och det finns inget bättre sätt att lära 

känna varandra på och skapa gemenskap än att hjälpas åt och arbeta tillsammans.   

Därför är det synd att inte alla får möjligheten att engagera sig redan från början.  

Tanken är att Organslaskens maskotar ska hjälpa sektionen och de andra organen genom 

att utföra olika uppdrag i form av saker som organen vill göra men inte har tid med, eller 

helt enkelt hoppa in när de andra organen behöver folk till olika event.  

I övrigt är det endast maskotarnas fantasi som sätter gränser för vad de kan göra.  

Utöver att hjälpa sektionen är det upp till gruppen att komma på vad de vill göra för att 

stärka gemenskapen och utvecklas som individer. Alla har vi olika intressen och genom 

den här gruppen kan vi ge varandra möjlighet att prova på varandras intressen. Gruppen 

kan fungera som en plattform för gemenskap inom Kemisektionen.  
  
Årets ettan har en fantastisk sammanhållning, men så är det långt ifrån alltid och min 

förhoppning är att det nästa år finns en plattform av gemenskap som välkomnar ettan 

efter att mottagningen tagit slut så att de bygger vidare på gemenskapen och ingen känner 

sig utanför när det är dags för mottagningssök. Det här innebär dessutom att de som vill 

lägga 100% på skolan har en grupp de kan vara med i där de helt själva kan anpassa tiden 

de lägger ner på organet. 

 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att vi skapar ett nytt organ(Organslask) med 2 ansvariga och obegränsat antal maskotar, där 

alla får vara med.   

att lägga till § 3.27 Organslask till reglementet 

att lägga till följande text till reglementet:  
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3.27.1 ORGANISATION  

Organslasken har läsår som verksamhetsår. Organslasken består av en ansvarig ledare 

(organansvarig), en vice ansvarig ledare samt obegränsat antal maskotar.  

  

3.27.2 UPPGIFTER  

Organslaskens uppgift är att ge möjlighet, till alla medlemmar som vill, att pröva på 

olika typer av uppgifter inom sektionens verksamhet genom att bistå andra organ i deras 

verksamhet efter behov samt anta andra projekt som gynnar sektionen. 

 
att i reglementet § 4.4 lägga till val av ansvariga till Organslasken.  

att öppna upp för fri nominering till organansvarig för Organslasken  

att öppna upp för fri nominering till vice organansvarig för Organslasken  

 

Stockholm, 2016-04-20 

 

 

 

Louise Seregard 
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Anton Lagerholm lokalansvarig $$ 15/16 
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MOTIONSSVAR SM 4 15/16 

Införande av nytt organ 

Bakgrund 
Styrelsen tycker det är roligt att se att nya initiativ tas för att utveckla sektionen och anser att 

motionären har identifierat en del av sektionen som verkligen kan utvecklas. 

Dock tror inte styrelsen att införandet av ett nytt organ är vad som behövs, utan skulle hellre 

se att energi lades på att utveckla de befintliga organen och dess evenemang för att alla även 

icke organaktiva ska känna att de kan vara med och delta. 

Gällande det förslagna organets uppgifter ser styrelsen också att det kan finnas en stor risk 

att organet och dess medlemmar hamnar i en position som inte är tilltänkt eller önskvärd. Att 

risken är hög att man bara kommer att bli tilldelad ”slask”-uppgifter, och att de mer 

attraktiva bitarna av sektionsengagemanget inte kommer att infinna sig. 

Så även om styrelsen anser att tanken är väldigt god och att de förändringar som motionen 

innebär träffar ett utvecklingsområde, och att det är glädjande att se medlemmars tankar om 

utveckling så har motionen inte riktigt träffat rätt och styrelsen kommer därför vilja avslå 

motionen. 

Bromma, 2016-04-24 

 

 

 

Anton Lagerholm lokalansvarig $$ 15/16 
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MOTION SM 4 15/16 

Utökning av talmanspresidiet 
 

Bakgrund 
Vi har tillsammans skapat en vision om hur vi vill utveckla och föra vidare SM. Speciellt med 

tanke på den utveckling som vi har sett SM genomgå under de senaste åren, från att ha varit 

ineffektiva möten i Draget till att bli mer uppstyrda i en föreläsningssal. Det finns dock 

många utmaningar kvar, och vi ser nu att de framtida fokusområdena bör ligga i att: 

 Utveckla förarbetet till SM 

 Säkerställa kvaliteten av SM 

 Öka deltagandet och engagemanget kring SM 

Att utveckla förarbetet till SM ser vi kommer att leda till att sektionens medlemmar får det 

lättare till att relatera till SM som vi ibland ser är fyllda av svår och komplicerad formalia.  

Under SM sker det ibland oförutsedda händelser samtidigt som talmanspresidiet måste 

hantera svårare motioner och beslut, inte minst under personvalsprocessen. De förändringar 

som vi föreslår kommer att säkerställa att kvaliteten upprätthålls trots dessa utmaningar. 

Om ovanstående punkter utvecklas kommer detta att leda till en lägre tröskel för aktivt 

deltagande under SM samt ett mer effektivt och givande beslutsfattande. 

För att säkerställa och genomföra utvecklingen av SM ser vi därför behovet av att utöka 

antalet poster i talmanspresidiet från två till tre talmän, samt den ledamot i $$ som innehar 

rollen som sekreterare. 
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Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

att ändra andra meningen under punkt 3.5.1 i Reglementet från  

”Talmanspresidiet består talman och vice talman, vilka väljs på SM 4, samt den ledamot i 

$$ som innehar rollen som sekreterare.”  

till 

”Talmanspresidiet består av talman och två vice talmän, vilka väljs på SM 4, samt den 

ledamot i $$ som innehar rollen som sekreterare.” 

 

Draget, 2016-04-13 

 

Anton Lagerholm 

Lokalansvarig 2015/2016 

 

Adam Eriksson 

ÖpHverpHeus 2015/2016 

 

Angelica Andreasson 

Sekreterare 2015/2016 
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MOTIONSSVAR SM4 15/16 

Utökning av talmanspresidiet  
 

Bakgrund 
$sektions$tyrelsen anser att förslaget om utökningen av talmanspresidiet visar prov på visioner 

som kan föra sektionen framåt. Vi vill uppmuntra gott engagemang och vi tror att ett utökat 

talmanspresidium kommer bidra till att sektionsmötet blir mer effektivt och att fler vill ta del 

av den demokratiska processen. Därför rekommenderar vi bifall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra Djurgården, 2016-04-24 

 

 

_____________________________________ 

Emma Ingo 

Nr1 och Vice Ordförande 2015/1016 



Bakgrund 

I Kemisektionens reglemente står att klubbmästare, pubmästare, sexmästarinna och styrelsens ordförande 

ingår i KLUMP. Däremot specificeras inte hur de som kommer vara sittande mästare och ordförande 

under mottagningen skall hanteras. En tydligare definiering, där de som kommer vara ansvariga under 

mottagningen tar de sittande ansvarigas platser i KLUMP, skulle gynna arbetet däri. Det skulle leda till att 

alla medlemmar i KLUMP arbetar med något som ingår i deras ansvarsområden, istället för att de sittande 

ansvariga skall arbeta med saker som ligger utanför deras mandatperiod. 

 

Yrkande 

Därför yrkar vi 

att i Kemisektionens reglemente under punkt 3.26 Kemisektionens Ledning Under 

MottagningsPerioden (KLUMP), punkt 3.26.1 Organisation lägger till  

När valen till de poster som har verksamhetsår juli-juni är klara tar de nyvalda över platserna i KLUMP 

från de sittande representanterna. De poster som innefattas är klubbmästare, pubmästare, sexmästarinna 

och styrelsens ordförande. 

 

 

Stockholm, 20/4-2016 Stockholm, 20/4-2016 Stockholm, 20/4-2016 

 

__________________ __________________ __________________ 

Adam Eriksson Gustav Aniander Samuel Emilsson 

ÖpHverpHeus 2016 HvispHeus 2016 KronpHeus 2016 
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MOTIONSSVAR SM 4 15/16 

Motionssvar angående Nyvalda i KLUMP 

Bakgrund 
Styrelsen ser de praktiska fördelarna med motionärernas förslag. Dessvärre skulle det vara 
märkligt rent byråkratiskt att i reglementet ålägga en person ansvar som officiellt inte har klivit 
på sin post. Vi ser hellre att en praxis för hur sittande och nyvalda jobbar i KLUMP sätts i ett 
policydokument.  

Förslagsvis kan Policy för KLUMP:s personval omvandlas till Policy för KLUMP. Den skulle kunna 
innehålla dels existerande policy för personval och dels ett avsnitt ”Organisation” där de 
nyvaldas roll definieras. Detta görs dock lämpligen av motionärerna och inte av styrelsen, därav 
yrkar inte styrelsen på någonting. Styrelsen rekommenderar att motionen avslås, och ser fram 
emot ett nytt förslag. Under tiden finns det inget som hindrar KLUMP från att jobba på sättet 
motionen föreskriver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2016-04-24 

$$ 15/16 genom 

 

 

______________________________ 
Fredrik Abele 
Ordförande 

 

 

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



Proposition angående budget 16/17 
Emma Ingo och Fredrik Abele 
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PROPOSITION SM4 15/16 
Proposition angående budget 16/17 

Bakgrund 
Verksamhetsåret 2015/2016 har varit för sektionen en resa ur en ekonomiskt mörk situation 
från 14/15. Ur en ekonomisk synpunkt har 15/16 präglats av en liberal vilja att återinvestera 
pengar i sektionen och medlemmarna för att kickstart:a organisationen. Allt från rejält ökade 
anslag för organens internrepresentation (läs teambuilding och kul saker!) till en stor budget 
för upprustning av Draget har spelat väldigt väl ihop med att sektionen fick nytt liv med en 
härlig och engagerad kull av ettan. Styrelsen vill att nästa verksamhetsår fortsätter på samma 
spår, samtidigt som den ekonomiska återhämtningen fortskrider.  

Förklaring av budgetförslaget, sida för sida 
På första sidan ser man en jämförelse mellan budgetförslaget för 16/17 och årets budget. De 
är väldigt annorlunda, vilket kommer av att 15/16 har varit ett speciellt år ekonomiskt i och 
med misskötsel av ekonomin 14/15.  

RS1 – Centralt 

Här budgeteras för saker som relaterar till organisationen som helhet, eller till organ med små 
ekonomier utan egna resultatställen (RS). Det här resultatstället har i förslaget återgått till sitt 
”vanliga” utseende. Förbrukningsartiklar har sänkts för att bättre spegla verkligheten. 

RS2 – Styrelsen 

I ett försök att minska sektionens utgifter föreslår $$ att sänka budget för Resekostnader och 
Representation. I övrigt är resultatstället oförändrat. 

RS3 – TLC 

I år lyckades TLC köpa nollans overaller till ett bättre pris än tidigare, samtidigt som de sänkte 
priset på overallerna (mer pengar till nollan!). TLC har även haft större försäljningsintäkter på 
mat och dryck. Av den anledningen föreslår $$ att budgetera för ett högre resultat nästa år. 

RS4 – IN 

I förslaget är IN:s resultatställe oförändrat.  

OBS: IN har infört ett nytt evenemang, Sommar-KÅT, vilket måste budgeteras om IN ämnar 
göra en repris under 16/17. En sådan budgetrevidering görs lämpligen på SM1 16/17. 

RS5 – Alkemisterna 

Alkemisternas (Mottagningens) resultat är i förslaget några tusenlappar bättre än i årets budget. 
Anledningen är något högre bidrag från kansliet. 
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RS6 - KNUT 

Tack vare KNUT gick BKW, arbetsmarknadsmässan för Kemisektionen tillsammans med 
Bergs och Energi & Miljö, av stapeln för första gången någonsin. Detta är fantastiskt kul! Dock 
är ekonomin kring projektet osäker och svår att förutsäga just för att det är ett nytt koncept. 
Skogsindustrierna, en av sektionens huvudsamarbetspartners, valde dessutom i år att avsluta 
avtalet mellan oss, vilket innebar en ansenlig smäll på sektionens ekonomi. Styrelsen är dock 
övertygad om att KNUT kan hitta en ny samarbetspartner samt att BKW kommer vara ännu 
bättre nästa år, och baserat på det föreslår $$ en optimistisk budget för KNUT. 

RS7 – Krexet 

I förslaget är Krexets resultatställe oförändrat. 

RS8 - KK 

KK:s försäljningsintäkter har i tidigare budgetar överskattats, och således visat ett för högt 
resultat.  

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att anta budget för verksamhetsåret 16/17 enligt bilaga. 

 

 

 

 

 

 

Lidingö, 2016-04-24 

 

 

___________________________ ____________________________ 
Emma Ingo   Fredrik Abele 

Vice Ordförande 15/16  Ordförande 15/16 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 
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Resultat Intäkter Kostnader varav 
avskrivningar Resultat Intäkter Kostnader varav 

avskrivningar

1 Centralt -              38 808 kr          72 300 kr        127 108 kr              28 958 kr           29 556 kr       278 800 kr           265 244 kr             28 958,00 kr 

2 $ektions$tyrelsen -              36 400 kr          20 000 kr          56 400 kr -        40 710 kr        20 000 kr             60 710 kr 

3 TLC                18 900 kr          98 000 kr          79 100 kr             8 100 kr        87 000 kr             78 900 kr 

4 IN -              22 100 kr        122 000 kr        144 100 kr -        22 100 kr       122 700 kr           144 800 kr 

5 Alkemisterna -              27 200 kr        360 100 kr        387 300 kr -        30 300 kr       358 000 kr           388 300 kr 

6 KNUT                97 566 kr 184 666 kr      87 100 kr                  98 450 kr       187 250 kr             88 800 kr 

7 Krexet                  1 290 kr        122 300 kr        121 010 kr             1 290 kr       122 300 kr           121 010 kr 

8 KK                54 100 kr        503 000 kr        448 900 kr           74 700 kr       478 000 kr           403 300 kr 
              47 348 kr     1 482 366 kr     1 451 018 kr              28 958 kr         118 986 kr    1 654 050 kr        1 551 064 kr                 28 958 kr 

Sektionens nuvarande tillgångar Per datum

Transaktionskonton 189 095,23 kr        2016-04-24

Räntefonder 386 284,67 kr        2016-04-24
- Stratega ränta 254 336,96 kr       
- Sekura 127 545,15 kr       
Totalt 575 380 kr              

Budget 2016/2017 Budget 2015/2016

Totalt

Resultatställe

Resultatbudget Kemisektionen 2016/2017
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39 Intäkter

3050 Medlemsavgifter 25 000 kr Baserat på 500 medlemmar á 50 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 31 200 kr

Förbundet Unga Forskare 15000 kr, UFS 
14000 kr (att kolla upp till SM1, eventuell 
revidering) 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 2 st á 50 kr, 
returpant 6000 kr

Summa intäkter 72 300 kr                 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 10 880 kr

Priser och diplom 500 kr, Gåva SN-
föreläsningar 500 kr, Sittningsbiljett Årets 
Lärare 600 kr, Paparazzi färg och tryck 
labrockar 1550 kr, Paparazzi priser 130 kr, 
CIA hoodies 3900 kr, SN profilkläder 
2700 kr, Städverktyg SOFT 1000 kr.

4011 Inköp av mat 8 000 kr SM

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

4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr
Summa rörelsekostnader 21 580 kr                 

50-76 Övriga kostnader
5070 Reparation och underhåll 21 000 kr Upprustning av Draget

5460 Förbrukningsartiklar 15 000 kr Pappershanddukar, diskmedel, 
diskborstar, soppåsar etc.

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

för alla RS

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

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

6230 Datakommunikation 1 000 kr Webbhotell och domän, 
www.kongligkemi.se

6570 Bankkostnader 5 500 kr

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 470 kr
Livsmedelskontroll 1250 kr, 
serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll 
hos Bolagverket av $$ 



Sid 3(14)

6993 Intern representation 23 800 kr

Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen (OAR 4300 kr, 
BAR 2500 kr, revisorerna 1000 kr, SN 
4000 kr, valberedningen 1000 kr, CIA 
2500 kr, paparazzi 4000 kr, Talman 1000 
kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr, SOFT 500 
kr, HU 500 kr, KÖN 2000 kr)

7610 Utbildning 1 800 kr STAD 12 pers á 150kr
Summa övriga kostnader 76 570 kr                 

78 Avskrivningar enligt plan

Summa avskrivningar 28 958,00 kr            

Summa kostnader 127 108,00 kr          

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8390 Övriga finansiella intäkter 16 000 kr Fondernas värdeförändring

16 000 kr

Resultat -38 808,00 kr

Avskrivningar på inventarier och 
verktyg7832 28 958,00 kr

 Summa övriga ränteintäkter och liknande 

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

RS 2 - $ektions$tyrelsen
30-39 Intäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 20 000 kr INGO 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 INGO ska balanseras med konto 3500

Summa rörelsekostnader            20 100 kr 

50-69 Övriga kostnader
5800 Resekostnader 4 800 kr Resekostnader för Polystyren

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

6070 Representation 6 000 kr Extern representation

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            36 300 kr 

Summa kostnader            56 400 kr 

Resultat 36 400 kr-     
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 61 000 kr Märken 25000 kr, Overaller 33000 kr, 
Sångböcker 3000 kr

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

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 
drycker

3031 Försäljning biljetter, alkohol 25 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 2 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Summa intäkter           98 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 50 000 kr Overaller 30000 kr, Märken 20000 kr
4011 Inköp av mat 7 500 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           70 500 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 1 500 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 5 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader 8 600 kr           

Summa kostnader 79 100 kr         

Resultat 18 900 kr    

13 000 kr

10 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 4 - IN
30-39 Intäkter

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

Summa intäkter       122 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 5 000 kr
Idrottsmaterial (fotbollar, klubbor etc) 3000 
kr, KÅT-märken 2000 kr

Summa rörelsekostnader           5 000 kr 

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

5830 Kost och logi 39 000 kr
Stughyra KÅT 35000 kr, Övriga 
vistelsekostnader 4000 kr

5890 Övriga resekostnader 48 000 kr Liftkort KÅT

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

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

Summa övriga kostnader 139 100 kr     

Summa kostnader 144 100 kr     

Resultat 22 100 kr-  
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 5 - Alkemisterna
30-39 Intäkter

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

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 
drycker

3025 Försäljning lättdryck

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

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

3033 Försäljning biljetter, föreställning 18 500 kr Spexbiljetter

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

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 78 100 kr Bidrag från kansliet
Summa intäkter 360 100 kr         

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 32 000 kr

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

4011 Inköp av mat 118 000 kr Luncher, gasquer, etc.

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

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker
4022 Inköp av alkohol, vin
4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa 
drycker

4025 Inköp av lättdryck

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

Summa rörelsekostnader           286 500 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 1 500 kr Hyra för osqvik under stugphest 1500 kr
5060 Städning och renhållning 18 000 kr Städavgifter för THS lokaler

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

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

95 000 kr

53 000 kr Eftersläpp i Dragskåpet (Osquarsgasquen, 
mellanpHest, spexfest m.fl)
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5690
Övriga kostnader för 
transportmedel 1 500 kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil

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

6110 Kontorsmateriel 1 000 kr Färgade papper

6150 Trycksaker 10 500 kr
MD kramkort 500 kr, pH idolkort 500 kr, 
företagsguide 3000 kr, nollefotolista 1500 
kr, 5000 kr spexprogram

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

6570 Bankkostnader 300 kr
6890 Övrig inhyrd personal 10 500 kr RN nollespex och Osquarsgasque

6993 Intern representation 34 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja stämningen 
i gruppen (MD 8000 kr, Alkemisterna 3000 
kr, pH 6000 kr, KOMPIS 5000 kr, Bluffis 
5000 kr, KAOS 4000 kr, KLUMP 3000 kr)

Summa övriga kostnader           100 800 kr 

Summa kostnader 387 300 kr         

Resultat -     27 200 kr 
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 6 - KNUT
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 12 000 kr BKW-banketten
3990 Övriga ersättningar och intäkter 6 666 kr JERNKONTORET
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 200 kr BKW-banketten

3040 Försäljning av tjänster 130 000 kr BKW 50 000, övriga KNUT-arrangemang 
och huvudsponsorintäkter 80 000

3500 Vidarefakturerade intäkter 32 000 kr 31000 kr mellan samarbetspartners BKW 
Ska balanseras med konto 4800.

Summa intäkter          184 666 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 2 300 kr Gasque-dekorationer
4011 Inköp av mat 20 000 kr 10 000 kr BKW-banketten
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 34 600 kr
16000 kr mellan samarbetspartners 
arbetsmarknadsdag. Ska balanseras med 
konto 3500. (4000 4011 4021 osv)

Summa rörelsekostnader            61 900 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 8 000 kr BKW-bankett och mässa

5220 Hyra av inventarier och verktyg 3 000 kr
Hyra av porslin till BKW-banketten(täcks 
av 3031, 3032)

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

5960 Varuprover, reklamgåvor, 
presentreklam och tävlingar 1 400 kr

6150 Trycksaker 500 kr Sångblad
6250 Porto 100 kr Frimärken för fakturor

6993 Intern representation 8 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader            25 200 kr 

Summa kostnader            87 100 kr 

2 800 kr Releasepub, efterkör BKW-sittningen

5 000 kr BKW-banketten
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Resultat 97 566 kr     
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39 Intäkter

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

3012 Försäljning fika 3 000 kr Pausförsäljning

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl

3024 Försäljning alkohol, andra jästa drycker
3015 Försäljning lättdryck

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

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

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

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

40-49 Rörelsekostnader

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

4011 Inköp av mat 3 500 kr Mat premiärfest, omstartsfest 3500 kr
4012 Inköp av fika 2 700 kr Inköp till pausförsäljning
4021 Inköp av alkohol, spritdrycker
4022 Inköp av alkohol, vin
4023 Inköp av alkohol, öl
4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker
4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader         33 800 kr 

50-69 Övriga kostnader

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

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

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

Summa övriga kostnader 87 210 kr       

Summa kostnader 121 010 kr     

9 900 kr

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

8 500 kr
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Resultat 1 290 kr    
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 8 - KK
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 25 000 kr Drinkmärken
3011 Försäljning mat 18 000 kr Pubmat
3021 Försäljning alkohol, spritdrycker
3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 
drycker

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

Summa intäkter            503 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 19 000 kr Tröjor 4250 kr (15 st pikétröjor á 280 
kr), Märken 14000 kr, övrigt 750 kr

4011 Inköp av mat 105 000 kr Pubmat, sittningar
4012 Inköp av fika 4 000 kr
4021 Inköp av alkohol, spritdrycker
4022 Inköp av alkohol, vin
4023 Inköp av alkohol, öl
4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker
4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader            348 000 kr 

50-76 Övriga kostnader

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

5220 Hyra av inventarier och verktyg 2 000 kr Hyra av bord, stolar och glas till 
sittningar.

5460 Förbrukningsmateriel 25 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.
5611 Drivmedelskostnader 1 500 kr
5820 Hyrbilskostnader 3 000 kr
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 2 500 kr

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

6570 Bankkostnader 1 000 kr
6890 Övrig inhyrd personal 12 000 kr Väktare NØlle, valborgspubrundan
6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 600 kr Utökade alkoholtillstånd 6 st á 600 kr

6993 Intern representation 12 000 kr
Pengar som ska användas av organ för 
att öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen.

7610 Utbildning 1 800 kr Klubbmästarrådet för 3 personer
Summa övriga kostnader            100 900 kr 

Summa kostnader 448 900 kr          

220 000 kr

255 000 kr
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Resultat 54 100 kr       
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Emma Ingo förordad 
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Stefan Berg förordad 

Helena Klaesson förordad 

Emma Lundell förordad 

TLCO 

Rebecka Kramakar förordad 
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Adrian Bacaj förordad 

Revisor 

Björn Alander förordad 

Tobias Frick förordad 

Talman/vice Talman 

Angelica Andreasson förordad 

Anton Lagerholm förordad 

Adam Eriksson förordad 

Jonathan Edin förordad 
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Ted Lundwall förordad 
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Fakultetsrådsrepresentant Bio 
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Matilda Carlqvist förordad 
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Jonathan Edin förordad 
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Skolledningsrepresentant Bio 

Matilda Carlqvist förordad 

Louise Larsson förodad 

Skolledningsrepresentant Kemi 

vakant 

Pas-K 
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vakant 
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vakant 
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Ledamöter i KK 
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Jenny Sjöström 
Helena Klaesson 
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