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1 Bakgrund 
Denna verksamhetsberättelse ska ses som en sammanfattning över mottagningsåret 2016 med 

fokus på Alkemisterna, men även med inslag av KLUMP:s arbete som organ under året.  

2 Året i ”korthet” 

2.1 Vintern 
Verksamhetsåret började initialt kanske inte på det optimalaste sättet. Endast Adam hade sökt 

Alkemisterna till SM2 så ett skriande behov av att åtminstone få in en till snabbt fanns. Som 

tur var kom Gustav in kort därpå, så arbetet med rekrytering av mottagare kunde ändå påbörjas 

i tid. Söken till KOMPIS, pHeuseriet och Bluffis öppnade 18/1 och stängde 5/2. Det var en 

stor skara som sökte och vi tillsammans med resten av KLUMP fick en hel del att göra i form 

av intervjuer, vilket vi gjorde med glädje. När vi tillslut hade valt och ringt upp alla sökande till 

organen kunde vi konstatera att det blev en mottagning i år också.  KAOS-söken lades tidigare 

i år för att ge dem en längre team building-period och hade därför söken öppna mellan 17/2 

och 29/2.  

Samtidigt som detta försökte vi också få in en tredje Alkemist i vår dåvarande tvåsamhet, varvid 

Samuel visade intresse och vi uppmuntrade honom till att söka. Valprocessen blev långdragen 

men tillslut kunde vi konstatera att vi blivit fulltaliga.  

Arbetena med kansliet, sektionen och övriga mottagningar satte också igång under vintern. 

Möten genomfördes med kansliet, där vi först hade en överlämning tillsammans med förra 

årets Alkemister, men även fler möten där framförallt pH:s roll diskuterades flitigt. Vi förde 

en hel del samtal med $$, både gällande KronpHeus-situationen, men även hur vi kunde 

samarbeta och agera gentemot resten av sektionen. Vi inkluderade även KNUT i att hjälpa oss 

med att hitta företag och sponsorer till mottagningen. Kontakt skapades också utåt mot övriga 

sektioner i form av mottagningsråd (MR), kick-offer och möten med mottagningssamordnaren 

(Erica Dragon).  

En mycket uppskattad KLUMP-helg (som blev en KLUMP-lördag) genomfördes, där vi både 

hann med att ha samtal enskilt med alla mottaningsorgan samtidigt som organen satt två och 

två och diskuterade samarbeten under förmiddagen. Efter lunch hade vi en lång JML-

diskussion samt diskuterade möjliga förändringar/förbättringar av mottagningen och 

fastställde KLUMP:s verksamhetsplan. Sedan spelade vi laser tag samt käkade middag och 

umgicks in på småtimmarna. Trots att KK-mästarna inte hunnit bli valda bjöd vi in även dem 

till helgen för att de skulle hinna vara med från början, vilket uppskattades väldigt mycket av 

dem. 

2.2 Våren  
Under våren kretsade det mesta av arbetet kring lokalbokningar inför mottagningen, kontakt 

med kansliet, ekonomi, samtal med övriga mottagningar, och uppföljning av hur 

mottagningsorganens arbeten påbörjats.  

De flesta lokalbokningarna var lika förra årets, då vi inte valde att förändra så mycket av 

aktiviteternas tid och plats, vilket underlättade bokningarna.  
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Vi hade under mötena med kansliet tidigare insett att det verkade finnas en okunskap från 

många lärare över hur mottagningen egentligen går till, och att vissa därför fått en dålig bild av 

oss. Vi hade därför en presentation på en lärarlunch över mottagningen och sektionen i stort 

tillsammans med pH och $$ där vi förklarade de mottagningens olika organ, lite om hur 

strukturen ser ut osv. Efteråt hade vi en diskussionsstund med lärarna som då fick ställa frågor.  

En äskning om pengar gjordes till kansliet för att finansiera mottagningen, vilken gick igenom 

utan problem. Internrepen till de olika organen började delas ut eftersom trycktröjor och helger 

började avverkas i en allt snabbare takt.  

Möten med de olika mottagningsorganens ansvariga skedde, både genom KLUMP-möten 

(totalt tre under vintern och våren), men även genom utvecklingssamtal direkt efter deras 

uppstart och uppföljningsmöten senare under våren.  

Vi hade även möten med andra organ, med KNUT angående företagskontakt, CIA angående 

den internationella nollebibeln samt gemensamma mottagningsevent och FUNKA för att 

JML-checka våra event samt att få tips kring deras kunskapsområde. 

KTH införde en obligatorisk utbildning för alla mottagare, vilken var förlagd under skoltid. På 

grund av detta arbetade vi med att istället inkludera de områden som berördes i den 

utbildningen på vår Kickoff #1, som förlades när inga skolmoment ägde rum. 

2.3 Sommaren och mottagningen  
Under sommaren var det ett kort uppehåll i vår verksamhet, följt av start på arbete med 

nollebibeln och förberedelser inför vecka -1. Under vecka -1 kontrollerades förberedelserna 

för alla evenemang och vi hade avstämningar med E/MiT. Vi lade även sista handen vid 

förberedelserna för kickoff 2 samt efterföljande mottagningsgasque med E/MiT. 

Under mottagningsveckorna var det full fart. Mycket arbete krävdes både från vår och alla 

mottagares sida. Tursamt nog uppkom endast ett fåtal komplikationer under veckorna, 

däribland en missad lokalbokning och missförstånd kring en lunch. På det stora hela flöt dock 

mottagningen på bra. 

2.4 Hösten  
Efter mottagningsveckorna, kunde vi konstatera att vi lyckats genomföra två underbara 

mottagningsveckor, med väldigt bra gensvar och engagemang från nollan. Terminen kickade 

igång men mottagningen var långt från över. NØllepubrundan utfördes och KK stod för 

dunderförsäljning. Första helgen efter mottagningen hölls även traditionsenligt StugpHesten 

på Osqvik. I år var att en större del av mottagningen var involverad. Hela KOMPIS var ute 

och hjälpte pH att hålla i aktiviteter, och även representanter från de andra 

mottagningsorganen fanns på plats.  

MD körde igång med nØllespex-rep som vanligt men valde att kraftigt korta ner spexet i år, 

för att underlätta för studierna för alla involverade. Däremot blev nØllespex-föreställningarna 

överbokade av THS, vilket ledde till en lång diskussion varpå det tillslut gick att lösa där 

spexnØllan fick ha premiären lite extra tidigt samma dag som nØllegasquen. Det som däremot 

blev lidande var slutrepen som fick köras en vecka tidigare, vilket ledde till att det blev en 

utmaning för MD och spexnØllan att hinna med allt i tid.  

Planeringarna inför nØllegasquen sattes igång på riktigt under hösten, och det blev flera möten 

ihop med KK och styrelsen. Målet för nØllegasquen var att fortsätta det arbete som påbörjades 
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2015 med att korta ner talen från andra styrelser och även försöka engagera fler jubilarer. 

Årgången -06 taggade till ordentligt och runt 30 jubilarer dök upp. Mycket tack vare KK, 

lyckades vi också få en ponny att dyka upp under Ottos tal, vilket blev en stor succé.  

Strax efter att mottagningsveckorna tog slut, skickades en utvärdering ut till alla nyantagna 

genom THS mottagningsutvärdering. En utvärdering till både KLUMP och alla mottagare 

skickades också ut efter nØllegasquen. Svaren på dessa diskuteras under Reflektioner Vi såg över 

utvärderingarna och diskuterade dem med THS mottagningssamordnare samt med KLUMP. 

Vi höll även i utvärderingsmöten enskilt ihop med varje organ.  

Under hösten skedde även mycket av bokföringen. Samuel jobbade på med god takt och var 

till stort sätt klar vid årsskifte. 

3 Reflektioner  

3.1 Verksamhetsplanen  
Under vintern gjordes en verksamhetsplan där fokusområden, beteenden, förväntningar, 

beslutsprocessen, kommunikation, ansvarsområden och agerande kring avvikelser ingick. 

Utifrån verksamhetsplanen valde vi ut frågor vi tyckte var extra viktigt att få svar på och 

skapade efter det enkäterna som sedan skickades ut till mottagarna och nollan. 

3.1.1 Fokusområden  

3.1.1.1 Givande mottagning för nyantagna  

Vi hade som mål att 95% av nollan skulle vara nöjda med mottagningen, vilket är svårt att följa 

upp eftersom vi ändrade poängsättningen lite, men vi kan åtminstone konstatera att den 

absoluta majoriteten har givit ett mycket gott omdöme om mottagningen. Tyvärr lyckades vi 

inte fylla alla lokaler på gasquerna vilket vi satt upp som ett annat mål. En anledning till detta 

var att vi hade stora lokaler.  

3.1.1.2 Givande mottagning för mottagarna 

Målet med att ingen skulle behöva hoppa av på grund av missnöje lyckades. Däremot skulle 

alla vara nöjda vilket nästan uppnåddes men ändå inte fullt ut. Hälften skulle ha känt att de har 

utvecklats som personer, vilket stämde med utvärderingen. Alla mottagare har även verkat 

nöjda med mottagningsgemenskapen. Vi tycker oss också ha sett att årets mottagare haft en 

väldigt god gemenskap och samarbetat/umgåtts mycket över organgränserna, vilket varit ett 

av våra större mål. Sammanfattningsvis känner vi att vi uppfyllt dessa mål.  

3.1.1.3 Hållbart engagemang  

Vi satte tidigt upp målet om att mottagningen i största mån inte skulle krocka med skolan och 

att alla skulle orka med att engagera sig på sina villkor hela året ut. Detta är något som i stor 

utsträckning uppfyllts. Tyvärr var det en del som inte kunde plugga så mycket som de ville 

inför sina omtentor under mottagningen, men detta var något som vi försökte vara tydliga med 

från början; att det kan vara svårt att hinna plugga under mottagningsperioden. Dessutom lade 

KTH in en obligatorisk utbildning för alla mottagare på skoltid, först för organansvariga i 

februari och sedan för övriga i maj. Vi lyckades dock själva ordna ett substitut i samband med 

Kickoff #1 i maj, som inte krockade med någons skolschema. Sammantaget har vi från början 

varit väldigt tydliga med att alla ledamöter ska göra detta på fritiden i den mån de orkar, och vi 
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tycker att vi lyckats ta ner arbetsbördan för de flesta (kanske förutom för oss själva), så pass 

att skolan inte blivit mer lidande än vad individerna själva valt.  

3.1.1.4 JML 

JML var ett av våra viktigaste fokusområden i år då vi ansåg att alla skulle få möjligheten att ta 

del av mottagningen, såväl mottagare som nollan. Därför valde vi att vid KLUMP-helgen ha 

JML workshop där vi gick igenom case och diskuterade saker som mottagningen skulle kunna 

göra för att inkludera så många som möjligt. Efter det fick alla organen i uppdrag att kolla 

igenom sin verksamhet över saker som de skulle kunna ändra på. Vi följde också $$:s råd att 

ha JML-punkter på mötena.  Vi hade möte med FUNKA under våren där vi pratade om de 

inslag som vi kände kunde vara tveksamma och kunde utifrån det mötet sätta upp planer för 

viktiga saker att tänka på när vi senare mötte nollan. 

Några saker som ändrades var att ta bort X- och Y-uppdelningen av nollan, flytta nolle-

uppdragsutdelningen från klocktornet till katakomberna för framkomlighet, ha ett JML-tänk 

bakom varje Bluffis-roll, och ändra på föråldrat pH-manus. Vi lade även till en alkoholfri 

pluggkväll för att bredda våra event och locka nollan till Draget som en studieplats. På våren 

gjorde vi en internationell nollebibel där alla sektionens organ fick skicka in en text om sin 

verksamhet, som riktade sig mot de inkomna Mastersstudenterna.  

Det som fortfarande finns att arbeta på är att inkludera internationella studenter ännu mer, ha 

fler event som lockar äldre studenter och de som inte är ute efter att festa, samt fortsätta att ta 

bort föråldrade traditioner som kan anses exkluderande.  

3.1.1.5 Ökat deltagande från företag 

Vi hade satt upp som mål att utöka antalet företag som skulle delta på företagstorget under 

mottagningen samt ha fler lunchföreläsningar. Tyvärr blev detta något av en flopp, då vi inte 

lyckades samla ihop tillräckligt många för ens kunna ha torget. Detta beror till största del på 

att vi misslyckades i kommunikationen med KNUT, och hade en övertro på att de skulle fixa 

det. Vi insåg inte att deras överlämningsperiod är lång, och att det tar tid för dem att komma 

igång med sitt arbete, som i stor utsträckning byggs upp mot BKW. Detta är något som måste 

ses över i framtiden, och som vi även pratat med nästa års Alkemister om.  

Vi hade däremot fler lunchföreläsningar än tidigare, och till stor glädje lyckades vi bland annat 

få in Astra Zeneca, som vi tidigare haft svårt att nå ut till.  

3.1.1.6 Ekonomi 

Äskningen lyckades genomföras utan problem. Bidraget från Bio-skolan som vi tänkt se över 

ligger redan under Kemikansliets bidrag, vilket alltså inte var något problem.  

Budgeten har till stora drag hållits. Det som däremot varit ett rätt stort ekonomiskt slag mot 

budgeten var att företagstorget inte blev av. Detta ledde till att vi inte kunde uppnå det 

budgeterade företagsstödet och gick inom den kategorin minus. Inom t.ex. försäljning av 

biljetter till eftersläpp samt vid försäljning vid eftersläpp har dock mottagningen gjort en 

positiv utveckling.  

3.1.2 Beteenden 

Vi hade satt upp 18 beteenden som vi ville att organen skulle följa internt/externt och 

mottagarna skulle följa gentemot nollan, samt 6 beteenden från oss Alkemister. Detta gällde 

generella mötesseder, hur internrepen skulle skötas och hur man behandlade nollan. Utifrån 
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enkätsvaren följdes dessa bra, eftersom nollan kändes sig bekväm under mottagningen, både 

utifrån diskrimineringsgrunderna och hur de vågade röra sig på campus. Ekonomin sköttes 

bra och fortlöpande och internrepen användes till relevanta utgifter.  

3.1.3 Beslutsprocessen 

Vi hade som mål att låta KLUMP vara med och bestämma om så mycket som möjligt, för att 

de skulle känna sig involverade i bestämmandet över mottagningen. Vi försökte vara ute i god 

tid gällande kallelser och dagordning för KLUMP-mötena för att ge ledamöterna chansen att 

kolla igenom punkterna, vilket vi tycker att vi höll. Konsensusbeslut i KLUMP var för oss 

viktigt, och i de diskussioner vi hade lyckades vi alltid uppfylla detta. Ett fåtal gånger då inte 

tiden räckte för att kontakta alla gällde majoritetsbeslut, men vi upplevde aldrig att någon var 

emot något beslut som togs inom KLUMP.  

3.1.4 Kansliet 

Vi hade som mål att vara helt öppna med kansliet om våra aktiviteter och även vara tydliga i 

vårt budskap till dem gällande syfte, organens roller och hur vi kunde tänka oss att samarbeta. 

Dessutom ville vi vara försiktiga med att ta beslut på mötena med kansliet utan be om att få 

återkomma, för att kunna diskutera inom KLUMP, berörda organ och/eller $$. Detta skötte 

vi enligt planerna, och vår presentation på lärarlunchen var mycket uppskattad, vilket vi 

tillsammans med alla möten vi hade med dem tror bidrog mycket till att de ändrade inställning 

gentemot oss till det bättre.  

Vi hade framförallt som mål att stötta pH:s relation med dem samt se till att vi fick de pengar 

vi kände oss ha rätt till. Båda dessa mål uppnåddes väl. Det enda problemet vi fick var att de 

inte ville ge ut nollelistorna, som vi ska ha rätt till, vilket gjorde att nollebibeln och all annan 

info till nollan inför mottagningen blev mycket bristfällig, vilket också syntes på utvärderingen.  

3.1.5 Ansvarsområden 

Vi delade upp oss Alkemister som kontaktpersoner till olika parter, för att ge en tydlig 

kommunikationslinje. Detta följde vi mer eller mindre, även om det efter ett tag kunde bli lite 

otydligt med vem som kontaktade vem.  

3.1.6 Om något oväntat skulle hända 

En punkt som vi satte upp för hur Alkemisterna och KLUMP skulle agera vid olika situationer 

som skulle kunna uppstå. Detta skulle främst lösas genom förberedelser. Därför gjorde vi 

kontaktlistor med mottagare, ansvariga, KTH/THS-personal och övriga berörda. Alla tillstånd 

och bokningsbekräftelser blev godkända i tid och vi hade med dem på berörda event vilket var 

i enlighet med målen.  

Det vi hade kunnat göra bättre var att fixa ordentliga beredskapsplaner samt göra en ordentlig 

mottagningspärm där all viktig info står. Det kom tyvärr för mycket annat emellan vilket gjorde 

att vi inte hann med denna punkt.  

Generellt tycker vi dock att vi lyckades lösa de oväntade händelserna som skedde på ett bra 

sätt. 
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3.2 Avslutande reflektioner 
Totalt sett är vi mycket stolta med hur vi genomförde året, mottagningen gick som planerat 

och nollan samt mottagarna verkar väldigt nöjda med allt. I perioder gick arbetet tungt, som 

när vi var två som genomförde alla intervjuer, men de få perioder som var betungande vägdes 

ändå upp av allt vi fick tillbaka i form av glädje från mottagarna och nØllan.  

Saker vi valt att lyfta i överlämningen är att vara tydligare i valprocessen för att undvika 

missförstånd samt att nyttja KLUMP mer för att inte överbelasta Alkemisterna. 

4 Medlemmar  

4.1 Alkemisterna  
Adam Eriksson – ÖpHverpHeus 

Gustav Aniander – HvispHeus  

Samuel Emilsson – KronpHeus  

4.2 KLUMP 
Amanda Kessler – PreppO 

Jonathan Edin – DM 

Emma Lundell – Vice DM  

Mika Fors – KAPTEN 

Oscar Bergström – Styrman 

Billy Hoogendoorn – BluffO 

Gilai Nachmann – Vice-BluffO 

Lovisa Ljunggren Falk – pH-Bas 

Alma Andersson – pH-Sur 

Mimmi Sandström – Klubbmästare 15/16 

Anders Norman – Pubmästare 15/16 

Viktor Kjellvertz – Sexmästarinna 15/16 

Madeleine Eriksson – Klubbmästare 16/17 

Nicole Harnevie – Pubmästare 16/17 

Nicklas Prag – Sexmästarinna 16/17 

Filip Friberg – KAOSa 

Olle Kamperin – KAOSa 
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Fredrik Abele – Ordförande VT16 

Emma Ingo – Ordförande 16/17 

5 Tack! 
Vi vill passa på att tacka:  

• KLUMP som varit med oss i vått och torrt och som vi inte klarat oss utan <3333 

• Alla fantastiska mottagare!!! 

• Kansliet och särskilt My för all hjälp och sista-minuten-lokalbokningar 

• Mottagningssamordnaren Erica Dragon som varit en stöttepelare genom allt och 

hjälpt i de allra svåraste lägena.  

• FØF för ett supertrevligt samarbete 

• Sist men inte minst nØllan! Ni har varit helt fantastiska, och det är ni som gjort det 

värt för oss att kämpa vidare, tack för det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarta hälsningar, 

 

Slick Golden A 

Capricious G Nugget 

Immortal Triple S 

 

Planeten Jorden, 2017-02-15 
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Efter valet av Sur och Bas för 2016 s̊a p̊abörjades förarbetet inför kom-
mande år direkt. Under slutet av december 2015 s̊a fördes en diskussion
mellan de ansvariga kring vilka m̊al som önskade sättas för organet samt
vad det kommande årets arbete önskades resultera i. Fr̊an denna diskussion
utarbetades en inofficiell verksamhetsplan i den mening att denna aldrig of-
fentliggjordes för övriga sektionen, men vilken skulle komma att ligga till
grund för årets arbete. För att kort sammanfatta vad denna verksamhets-
plan innefattade s̊a följer en summering i form av tre punkter vilken f̊angar
essensen i denna:

� Organets profil: pHeuseriet har som organ tidigare uppfattats som
mycket isolerat samt exkluderande, nästan till den grad att medlem-
marna gett intryck av att tycka sig st̊a över övriga medlemmar i sektio-
nen. Målet med detta år var att tydligt förändra vad pHeuseriet stod
för. Ambitionen var att organet skulle bli en del av kärnverksamheten
i sektionen, som alla kunde vända sig till, känna en gemenskap med
och associerade med öppenhet.

� Balans mellan studier och engagemang: Ett genomg̊aende tema
under tidigare år är att ett engagemang inom organet likväl p̊a en
ansvarigpost som en ledamotspost har haft en negativ p̊averkan p̊a
studieresultaten, n̊agonting vi s̊ag som oacceptabelt. Visionen för året
var att skapa en attityd inom organet där att välja studierna framför
sektionsengagemanget aldrig ifr̊agasattes. Arbetet med detta skulle
ske främst internt där möjligheterna till p̊averkan var som störst, med
förhoppningar om att detta sedan skulle spridas till övriga sektionen.
För att göra engagemanget mer kompatibelt med studierna önskades
även en viss del av arbetet effektiviseras samt skalas ned i omfattning.

� JML: Organet har alltid arbetat med stor hänsyn till individerna
som detta interagerar med, dock ans̊ags vissa ”traditionella” delar av
verksamheten vara för̊aldrade och behövdes revideras framförallt ur
ett JML perspektiv.

1
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Utöver det självklara m̊alet att genomföra en bra mottagning s̊a har dessa
tre punkter genomsyrat allt arbete genom året. Diskussion kring åtgärder
och resultat följer, men först skall ämnet kring valet av ledamöter kort be-
handlas.

Söken till mottagningen öppnade den 18:e januari och stängde den 5:e
februari. Intervjuer med samtliga sökande genomfördes i samarbete med
KLUMP, där en kravprofil användes för att utvärdera de sökande. Vid SM3
s̊a godkändes valprocessen förättad av Alkemisterna och 8 nya ledamöter
konfirmerades.

Den första handlingen i linje med verksamhetsplanen var en längre diskus-
sion kring JML under v̊ar teambuildinghelg. Därefter togs beslutet om att
avskaffa den s̊a kallade Herr-och Dam sittningen vilken potentiellt kunde
uppfattas som stötande d̊a denna innefattade mycket sexuella anspelningar
baserade p̊a en heteronormativ uppfattning. samt där uppdelning av de sit-
tande helt var baserat p̊a kön. Denna ersattes med en ny sittning baserat p̊a
ett helt nytt koncept. Även försök till att revidera de manus som framfördes
under mottagningen gjordes (n̊agot som inte skett under de senaste tio åren),
där de delar som kunde uppfattas som direkt stötande ersattes med nya
fraser. Fortfarande kvarst̊ar dock en del arbete med just manusen. Alla
budskap och interaktion med de nyantagna eller sektionen i stort skedde
ocks̊a med de sju diskrimineringspunkterna i åtanke, åtminstone d̊a detta
granskades av de ansvariga

För att öka organets öppenhet och transparens s̊a togs initiativet om att
arrangera en gemensam avfärd till Uppsala under valborg där pHeuseriet
var drivande. Under de besöksdagar som pHeuseriet arrangerade s̊a bjöds
även s̊a m̊anga organ som möjligt ut till Gladö under förberedelseveckan
inför mottagningen. Stort fokus p̊a att undvika konceptet ”internfest p̊a
festen” har funnits under året, vilket mycket positiv feedback har erh̊allits
fr̊an. Självfallet finns fortfarande rum för förbättring, men stora framsteg
har gjorts.

För att skapa en bättre balans mellan studier och engagemang klargjordes
redan fr̊an början vilken attityd som önskades inrättas inom organet. H̊art
arbete lades ned p̊a att skapa bra förutsättningar för att kunna planera l̊angt
i förväg och förhindra att studier och engagemang hamnade i konflikt med
varandra. Detta fungerade mycket väl under v̊aren, men brast n̊agot i slutet
av verksamhets̊aret. Även ett samarbete med KOMPIS vid arrangerandet
av StugpHesten infördes i år, dels för att minska belastningen p̊a de egna
medlemmarna men även för att öka KOMPIS interaktion med de nyantagna
efter mottagningen. Samarbetet behöver förfinas, men var i det stora hela
framg̊angsrikt.

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm,
www.kongligkemi.se
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Under v̊aren s̊a lades mycket tid p̊a att försöka lösa, i brist p̊a bättre ord,
konflikten mellan kansliet och sektionen, d̊a främst kring hur vi motsatte oss
deras önskan om att avskaffa organet. Detta resulterade i ett flertal fysiska
möten, en presentation av organets verksamhet följt av en utfr̊agning för
samtliga av lärarna p̊a Kemiskolan, samt författandet av en rapport som
tydligt beskrev alla delar av pHeuseriets verksamhet och vad syftet med
dessa var. Denna rapport var p̊a efterfr̊agan mycket extensiv och svarade
p̊a fr̊agor s̊a som:

� Varför studentoverall inte associerades med skolmassaker och ISIS av
den stora majoriteten

� Varför solglasögon var en nödvändig del av utstyrseln

� Vilka märken som vi tillät p̊a overallerna

� Varför plasthinkar p̊a huvudet inte gav samma effekt som bärandet av
schmeckar

Även ett dokument som tydligt förklarade och klargjorde vad pHeuseriet
är samt förtydligar att detta inte är en terroristorganisation eller potentiella
guerillakrigare författades, igen p̊a förslag fr̊an kansliet, och skickades ut till
de internationella studenterna.

I det stora s̊a anses året ha varit mycket lyckat; m̊anga av de ambitioner
som sattes upp och nämndes i verksamhetsplanen har uppn̊atts även om
mycket arbete finns kvar att göra.

Lovisa Ljunggren Falk, pH-Bas 2016 och Alma Andersson, pH-Sur 2016,
ämnar tacka samtliga medlemmar av pHeuseriet 2016 för ett väl genomfört
verksamhets̊ar.

pH-Bas Lovisa Ljunggren Falk pH-Sur Alma Andersson

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm,
www.kongligkemi.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE MD16 

Verksamhetsåret 2016 
Verksamhetsåret inleddes när söket lystes i oktober och de kommande kultingarna 

konfirmerades sedan på SM2 15/16. Därefter inleddes året intensivt direkt med att välja, 

skriva och arra de nya gyckeln som vi repade på både på campus och på verksamhetsårets 

första helg som vi hade i Antons familjs stuga på Ingarö. Där hade vi det supertrevligt och 

kultingarna  invigdes i en del av MD:s traditioner. Gycklen (Kissnödig, Där för dig & 

Klumpig) framfördes sedan med stor succé på BKW-banketten. Precis därpå följde 

skrivande av och rep inför nästa stora framförande i form av MD-showen på Berzelii, som 

handlade om ett brokigt gäng som försökte stjäla showen på Kallnäs Filmfestival och vinna 

den åtråvärda Guld-Tallen. Efter denna intensiva start på året gick det över till en något 

lugnare period, där vi uppdelat killar/tjejer skrev gyckel till pHeuseriets maskeradsittning och 

ställde upp i Squvalp tillsammans med PMS där vi med det spektakulära bidraget “Barn-

bidraget” vann utmärkelsen Best In Show.  

I mitten av maj ställdes fokus fram mot mottagningen och vi for återigen ut till stugan på 

Ingarö för att skriva synopsis till Kemispexet 2016. Efter ytterligare en mycket trevlig 

skärgårdshelg hade vi en färdig grund till spexet och många sångrepstimmar med i bagaget. 

Bägge dessa byggdes vidare på under 10-dagars veckan som drog igång direkt efter 

tentaperiodens slut i Stordals Scoutstuga. Där skrevs med en härlig blandning av flit och 

skratt ett manus som vi kände att vi med stolthet kunde lämna över till spexnollan. Låtrepen 

präglades av MD-klassiker från de senaste åren, med inslag av våra nyskrivna gyckel och ett 

par gamla gyckel som vi hittade i den fantastiska arean. Den trevliga och hyfsat soliga veckan 

kröntes med besöksdagar där ett härligt gäng från mottagningen och en stark representant 

från PMS dök upp och förgyllde dagarna. Under resten av sommaren låg fokus fortsatt på att 

skriva klart låttexter till spexet samt att göra mindre revideringar i manus.  

I augusti kom så mottagningen som vi förberett oss för hela året! Vecka -1 präglades av rep 

och fest i form av THS Mottagningsgasque, Kemi-Elektro/MiT-mottagningsgasquen och 

sist men inte minst Schabraket där vi fick festa loss med alla de fantastiska gyckelorganen 

från andra sektioners mottagningar. Själva mottagningen fortlöpte smidigt och 

kommunikationen inom KLUMP och alla de övriga organen i Kemisektionens mottagning 

fungerade bra vilket var skönt då mottagningen som vanligt innebär långa och tunga dagar 

med mycket slit utöver allt det roliga som ingår. Men å andra sidan var roligheterna många de 

med, och vårt arbete med med att förtäta kontakten med campus övriga gyckelorgan 

resulterade i samarbeten med Indeks Carnegie och Elektro/MiT:s nystartade EMOT och en 

mycket trevlig kräftskiva med W:s Witseriet. Intresset bland nollan för att söka spexet var 

överväldigande stort och spexperioden flöt på fint, med undantag för ett smärre 

bokningskaos med Nymble för premiären, som tack vare en stark insats från årets Alkemister 

tillslut löste sig relativt smidigt och premiären av “Djungelns Lag eller En Näve Mumbo om 

dagen…” hölls som planerat på Nolle-dagen inför en finklädd kemisektion. 

En nyhets för årets verksamhet var den karaoke-pub som vi arrangerade tillsammans med 

KK i november och som kändes mycket lyckad och som vi rekommenderar kommande år 

att fortsätta med. Vår år avslutades slutligen med ett sista gyckelframförande på Julfesten 

som satte punkt för att intensivt, känslofyllt och fantastiskt roligt rosa år med MD16. 
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Reflektioner och att tänka på nästa år 

Den stressiga våren och Berzelii 
Det första vi vill skicka med till kommande generationer av MD är en uppmaning att fundera 

över upplägget med MD:s verksamhet under februari och mars. Vi som skriver denna 

verksamhetsberättelse (DM & vice DM) upplevde perioden som ohållbart stressig när först 

tre gyckel “ska” skrivas och framföras och att sedan gå direkt ur askan i elden till att skriva 

och repa in en show till Berzelii och dessutom kombinera det med den ökända tentaperioden 

i P3. Detta problem verkar finnas varje MD-år och vi tror att det finns utrymme för ett 

annorlunda upplägg kring Berzelii-showen som innebär en rimligare arbetsbörda och ett mer 

välgenomtänkt och välrepat framförande för sektionen och den övriga publiken. 

Mottagarrollen 
Vi vill påminna kommande DM och vice DM om hur enormt viktigt det är att alla ledamöter 

i ett mottagningsorgan förstår vilket åtagande man gör när man går in i mottagarrollen och 

önskar efterklokt att vi lagt mer tid och energi på att försäkra oss om att alla insett hur viktigt 

det är att vara en god förebild för de helt nya i sektionen. Det är lätt att glömma att man som 

ledamot i MD har en fadderroll för nollan även under spexperiodens sex veckor, vilket en av 

våra ledamöter gjorde, och detta resulterade i att vi tillsammans med Alkemisterna bestämde 

att stänga av ledamoten från alla motagningsrelaterade aktiviteter (efter en varning som inte 

togs på allvar). 

Avslutningsvis 
Med de orden vill vi tacka för oss och ta farväl av den underbara tid vi haft som medlemmar 

i Musikaliska Direktoriet! Vi vill också tacka våra ledamöter, och önska MD17 all lycka med 

det kommande året! 

 

 

 

 

 

 

Gos & Knos 

DM Jonathan Edin & vDM Emma Lundell 

 

 



Verksamhetsberättelse, Bluffis 2016 

Ansvariga 
Billy Hoogendoorn (BluffO) 
Gilai Nachmann (Vice BluffO) 

Ledamöter 
Jakob Flygar 
Hannes Gidlöf 
Tamara Patranika 
Oscar Skirfors 
Olivia Andén 
Viktor Lindgren 
Julia Fridell 
Rebecka Karmakar 
Philip Josephson 
Kadar Hassan 
Sofia Thomasson (Hoppade av) 
Ludvig Bönke 
 

Året i korthet  

Verksamhetsåret med bluffis började ganska omgående efter konfirmeringarna av de 14 
buffisledamöterna i slutet av februari. Redan veckan efter SM3 hade vi det första mötet där 
alla tilldelades sina ansvarsposter samtidigt som vi gick igenom vad vi skulle göra under det 
kommande verksamhetsåret i stora drag. Den efterföljande månaden innehöll framförallt 
planerade tillställningar och events vars syfte var att få samman gruppen. 
Redan efter SM3 så samlade vi ihop de bluffisar som hade tid att närvara för ett bastuhäng i 
bastun vid Nymble. Under mars månad följdes detta upp av en gemensam middag där vi 
tillsammans lagade mat och hade det allmänt trevligt. 
 
Det stora arbetet med bluffis påbörjades i samband med den helg som arrangerades på 
Stordal ute i Tyresö mellan den 8:e och 10:e april där framförallt de första planerna för vad 
respektive ledamots bluffisroll skulle vara och hur rollen skulle gestaltas formades. Alla 
idéerna diskuterades sedan utifrån KTH:s JML-policy för att således se till att bluffisrollerna 
bidrog till att skapa en mottagning för alla. Helgen utgjorde också ett utmärkt tillfälle för alla 
inom bluffis att lära känna varandra ännu mer. 
 
Den resterande delen av vårterminen gick åt till fortsatta team-buildingevents, både internt 
inom organet samt externt, bland annat i form av en gemensam bluffis-kompismiddag. 
Dessutom skrevs slutgiltiga beskrivningar av varje bluffisroll av respektive ledamot. Dessa 
beskrivningar kontrollerades sedan av de organansvariga för bluffis, alkemisterna samt de 
mottagningsansvariga inom THS innan rollerna godkändes. 
 
Under juni månad mottog vi det tråkiga beskedet att Sofia Thomasson kände sig tvungen att 
hoppa av bluffis verksamhet på grund av hälsoskäl. Utöver det så fortgick verksamheten som 
förväntat under sommaren. Under den sista veckan i juli arrangerades bluffis-veckan. Under 
denna vecka genomfördes de mer detaljerade justeringarna av bluffisrollerna samtidigt som 
vi tog en noggrann titt på tidigare fallbeskrivningar för att få en större förståelse för bluffis roll 



i mottagningen samtidigt som vi skulle vara mer förberedda inför problem som kan uppstå 
under mottagningens gång i samband med mötet med de nyantagna studenterna. 
Under veckans gång fick vi dessutom besök av ledamöter från de övriga 
mottagningsorganen vilket bidrog till att vi kom dem ännu närmre samtidigt som vi hade 
extremt kul på köpet. 
 
De sista förberedelserna gjordes veckan innan mottagningen. Det första mötet med n0llan 
ägde sedan rum utanför stadshuset den 14:e augusti. Under de två mottagningsveckornas 
gång fick vi lära känna de nyantagna samtidigt som vi försökte bidra med att de trivdes på 
bästa möjliga sätt genom att ta del av deras intryck av allt som skedde under mottagningen 
samt skapa så bra möjligheter som möjligt för dem att lära känna varandra. 
 
Under mottagningen så närvarade bluffis under majoriteten av de events som n0llan deltog i 
fram till osquarsmottagningen den 26:e augusti då vi avslöjade våra verkliga identiteter. 
 
Efter mottagningen var vi närvarande under flertalet efterföljande events i form av faddrar 
och vi arrangerade dessutom den årliga “förlåt”-puben den 14:e oktober i samband med 
nollleuppdragsvisningen och n0llans första ÄPS. Under november månad arrangerade 
n0llans 2016 års takkphest vilket utgjorde en utmärkt avslutning på ett fantastiskt 
verksamhetsår 
 

Förändringar 

• THS-mottagningsansvariga var delaktiga i godkännandet av bluffis roller. 
• I år implementerades under bluffis-veckan samtidigt som genomgången av fallstudier 

även en JML-diskussion. Då alla ledamöter fick resonera kring JML relaterade frågor. 
 



Ansvariga 
 
Mika Fors - KAPTEN 
 
Oscar Bergström - STYRMAN 
 
Ledamöter  
 
Adrian Bacaj 
 
Anna Rolén 
 
Astrid Wilsby 
 
Claudia Lopez 
 
Elias Lallo 
 
Helena Olsson 
 
Hugo Widehammar 
 
Linnea Martinsdotter 
 
Matilda Hendeberg 
 
Ted Hjelm 
 
Ted Lundwall 
 
Timothy Bergström 
 
Vilma Lagebro 
 
 
Året för KOMPIS 16 började efter SM3 med inledande möten och team building. I början var 
det mer fokus på att lära känna varandra, ansvar och mer seriöst arbete introducerades efter 
hand. Vi lade vikt på att träffas kontinuerligt och ha aktiviteter tillsammans såsom att åka på 
en KOMPIS-helg tillsammans, gå på sektionens event och även ha aktiviteter med andra 
organ, t.ex. en middag tillsammans med bluffis.  
Ansvarsområden delades ut till ledamöter för att göra alla delaktiga i vårt arbete. Vi hade 
liknande ansvarsområden som KOMPIS 2015 då vi tyckte att det fungerade bra.  
Vi hade en KOMPIS-vecka tillsammans där huvuddelen av förberedelserna inför 
mottagningen skedde. Vi genomförde fallstudier, förde JML-diskussioner, förberedde gyckel 
och i allmänhet gick igenom och övade på hur man gör sitt jobb som KOMPIS så att nollan 
får en så bra mottagning som möjligt. Vi både besökte andra organ på deras veckor, och 
bjöd in de andra organen till vår vecka på en stor midsommarfest.  



Därefter följde en lång paus under större delen av sommaren för att sedan träffas igen då de 
direkta förberedelserna inför mottagningen skulle påbörjas.  
Vi hade en middag tillsammans innan vecka -1, därefter drog förberedelserna igång på 
campus. Varje KOMPIS (utom kapten och styrman) var tilldelad en grupp nyantagna som de 
skulle ha huvudansvar för under mottagningen, och under vecka -1 genomfördes 
telefonsamtal till samtliga nollan (de som inte svarade fick mejl) från den kompis som hade 
dem för att välkomna dem till sektionen och KTH och berätta och tagga dem för 
mottagningen.  
 
Under de två mottagningsveckorna skedde huvuddelen av vårt arbete då vi genomförde 
mottagningen för nollan tillsammans med de andra mottagningsorganen. Vår roll var att 
finnas där för nollan som en hjälp vilket innebär att sprida information, leda dem till lektioner 
och andra platser, svara på frågor och mycket mer.  
På hösten hade vi uppföljande fikamöten med respektive nollegrupp där vi tog in deras 
tankar kring hur mottagningen upplevdes samt hur det går för dem i skolan. Det är ett sätt att 
erbjuda äldre studenters input vilket är bra när man är ny.  
 . 
 
Förändringar: En av våra viktigaste förändringar vi ville genomföra i år var att lära känna 
varandra inom organet tidigare än tidigare år. Därför såg vi till att ha lunchmöte varje vecka, 
även fast vi inte hade något viktigt att gå igenom (då vi bara träffades för att ha en 
avslappnande lunch tillsammans). Vi såg även till att genomföra en KOMPIS-helg tidigt i 
verksamhetsåret eftersom vi ansåg att man lär känna varandra ännu bättre ifall man bor ihop 
en helg. 
 
I år hade vi bättre kontakt med bluffis än föregående år men det finns fortfarande utrymme 
för förbättring här. Från ledamöternas håll har vi hört att de gärna hade haft mer interaktion 
mellan organen för att kunna känna sig bekvämare med varandra och underlätta bättre 
kommunikation under själva mottagningsveckorna. Något som har varit bristfälligt under 
årets gång är kontakten mellan KOMPIS och elektros och bergs faddrar och det är något vi 
hoppas att årets KAPTEN och STYRMAN vill jobba på men också att de blir mötta halvvägs. 
  
Tack till: Vi vill tacka alkemisterna för deras arbete över hela året för att göra en så grym 
mottagning. Tacka KLUMP för bra diskussioner och en bra kommunikation under året vilket 
har underlättat allas arbete. Våra ledamöter vill vi tacka för deras insatser under årets gång 
och för att ha hjälpt oss att göra året till det blev. Tack till Kaos för deras insats under 
mottagningen vet inte hur mottagningen skulle klara sina två intensiva veckor utan er. Vi 
tackar Bluffis för deras hjälp och tokigheter under mottagningen. pH för en rolig stugfest där 
vi fick möjlighet att jobba en del tillsammans. MD vill vi tack för deras engagemang och hjälp 
med problemlösningsförmåga under mottagningen. Till sist vill vi tack nollan för en grym 
mottagning, det är alltid lika kul att ser pluggandes i draget eller runt på campus! 



Verksamhetsberättelse KAOS 2016 
 

Sammansättning: 
Ansvariga 
Filip Friberg 
Olle Gustavsson Kamperin 

Ledamöter 
Johan Forsberg 
Henrik Lindquister 
Emmie Pohjanen 
Elin Ljungdell 
Elin Sjöhag 
Tim Aronsson 
Emil Blomdahl 
Elizaveta Kim 
Wissam Lemmouh 
Carl Rämgård 
Maria Nilsson 
Nora Sköldvall 
Jenny Sjöström 
Angelica Andreasson 
Karin Alexandersson Ros 
Wilhelm Sundewall 
Helena Klaesson 
Anton Smuk 
  
Ledamöterna i KAOS valdes strax efter SM3, och vi började redan då lära känna varandra genom 
middagar och annat skoj. Ledamöterna i KAOS konfirmerades på SM4 och resten av våren gick åt till att 
lära känna varandra, samt förbereda för mottagningen och vår helg i juli. Vi hade en lång helg (torsdag till 
söndag) i juli för att bli en tajtare grupp. På den helgen bjöd vi också ut mottagare en kväll, då vi 
anordnade mat, vilket var ett första smakprov på hur det skulle vara att anordna gasquer under 
mottagningen. 
  
Nytt för 2016 var att KAOS skulle hålla Skogs och sångargasquen under mottagningen. Vi valde att ha 
med fler ledamöter eftersom arbetsbördan skulle bli mycket större, då vi gjorde allt som tidigare KAOS år 
har gjort utöver det. Det gick bra och var roligt, men på grund av ett par anledningar blev arbetsbördan 
lite för mycket. Första anledningen är att det blev fler luncher till nollan än planerat, pga missförstånd. Sen 
blev det för många nätter och för tidiga morgnar eftersom vi höll i eftersläppen också. Sen var planeringen 
och strukturen lite bristande från vår del. Vi har i helhet lärt oss väldigt mycket av det här och har skickat 
förslag vidare över till våra efterträdare för att se till att det inte händer igen. 
  
Vi vill tacka Alkemisterna för deras otroliga jobb. De har jobbat otroligt många timmar och har alltid varit 
tillgängliga för frågor. Vi vill också tacka KKmästarna och KK för deras hjälp. De var vår räddare i nöden 
och har gjort det väldigt lättsamt att anordna sittningar och fester i draget. Verkligen stort tack för att ni 
stod ut med alla våra frågor och blev inte ens griniga på oss när vi strulade till kassan! 
 
 



Verksamhetsberättelse 
Kemisektionens Ölhäphvarnämnd 2016 
2017-02-15 
Sid 1(1) 

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KÖN 

Ledamöter 

 

Inför verksamhetsåret 
Inför söken till KÖN satsade vi organansvariga extra på marknadsföring i sociala medier; 
Facebook och instagram vilket resulterade i mycket högt söktryck till organet. Totalt nästan 
dubbelt så många sökande som antalet valda ledamöter. För att inte behöva välja bort för många 
valde vi att öka antal ledamöter gentemot tidigare år i hopp om att, ju fler desto roligare.  
 

Verksamhetsåret 
Organet startade verksamhetsåret med storslagna visioner och enormt mycket glädje. Dessvärre 
visade det sig dock snabbt att ett organ med 15 ledamöter innebär en stor utmaning när det 
kommer till att hitta datum som fungerar tillsammans. De flesta av ledamöterna var engagerade i 
flera andra organ utöver KÖN vilket resulterade i att KÖN gärna hamnade längst ned på 
prioriteringslistan. Samtidigt som vi som organansvariga gjorde valet att inte ställa för höga krav 
på ledamöterna, utan att låta dem själva välja i vilken takt och med vilket engagemang de ville ta 
sig an uppdraget. 

Sammanfattningsvis genomfördes en mycket lyckad teambuildingaktivitet, en helkväll med 
beerpongpub och turnering, ölhäfvarföreläsning för de nyantagna samt en ölhäfvarpub 
tillsammans med Alkemisterna under mottagningen. 

Under året startades också KÖNs instagram upp, @kemisektionensolhaphvarnamnd med ett 40-
tal inlägg under verksamhetsperioden för att visa upp organets verksamhet. Samtidigt som 
facebooksidan användes för att visa upp organet med en enorm ökning på räckvidd, runt 10 
gånger större räckvidd än tidigare år. Detta fokus på synlighet hoppas vi givetvis kommer gynna 
KÖN i många år framöver. 

Storaxförändringar 
Under sommaren och hösten påbörjade vi arbetet med byte av verksamhetsår för KÖN.  Organet 
har tidigare haft ett verksamhetsår som har legat ur fas gentemot sektionens verksamhetsår och 
på så sätt även det ekonomiska året. Vi förde en dialog med en av grundarna till KÖN samt 
diskuterade fram detta tillsammans med styrelsen. På SM1 klubbades motionen igenom och 
KÖN kommer från och med 2017 att arbeta i fas med sektionens verksamhetsår. Sektionsmötet 
tog beslut om att staben 2017/2018 har verksamhetsår 1,5 år för att komma i fas. Vi är väldigt 
stolta över den förändring vi lyckades få igenom och är säkra på att det kommer vara en bra 
grund för en mycket lyckad verksamhet många år framöver. 
 

Joanna Messmer  Gustaf Bergentz 
Generöl 2016   Ölverste 2016 

Joanna Messmer (Generöl) 
Gustaf Bergentz (Ölverste) 
Andreas Hober 
Lovisa Wallberg 
Olle Gustavsson Kamperin 
 

Anton Smuk 
Aman Mebratu  
Maria Nilsson 
Matilda Helgesson 
Jonathan Edin 
 

Kid Karjalainen 
Filip Friberg 
Adrian Bacaj 
Glenn Säfwe 
Jens Aronsson 



Motion SM 3 
Teknikansvar i sektionen 
Anton Smuk 
Stefan Berg 
2017-02-09 
Sid 1(1) 

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

MOTION SM 3 16/17 

Teknikansvar i sektionen 

Bakgrund 
Tekniken i Dragskåpet har under lång tid varit i behov av uppdatering och inventering för att 
avgöra vilka resurser som är användbara. Då denna uppgift ofta kan falla mellan stolarna så 
behövs någon/några som kan se över och ansvara för sektionens teknik för att försäkra att 
våra resurser används hållbart och inte oansvarsfullt. Utöver dessa frågor i brukande av 
resurserna, skulle en ansvarig med insikt i Dragets teknik potentiellt öppna upp möjligheten 
för att ha en individ med den krävda kompetensen i inköpsfrågor för att uppdatera 
ljudsystemet.  

Yrkande 

Därför yrkar vi  

att(1) lägga till § 3.28 TeknikUTskottet i reglementet 

att(2) lägga till följande text under § 3.28 i reglementet: 

3.28.1 ORGANISATION 

Teknikutskottet (TUT) har läsår som verksamhestår. Teknikutskottet (TUT) utgörs av den ledamot i 
Sektionsstyrelsen som ansvarar för lokalen tillika organansvarig (TUTA) samt 1-3 ledamöter som väljs av 
organansvarig. Dessa val konfirmeras av SM. 
 
3.28.2 UPPGIFT 

Teknikutskottet har till uppgift att tillgodose en aktuell bruksanvisning för tekniken som finns lättillgänglig, 
sköta inventering och se till så att tekniken som finns tillgänglig för sektionsmedlemmarna är i brukligt 
skick och vara behjälplig i frågor som berör Dragets teknik. 

 

Draget, 2017-02-09 

 

 

 

   
Anton Smuk 
Ledamot KK 2016/2017 

   
Stefan Berg 
Lokalansvarig 2016/2017 

 



Motionssvar SM  

Motion angående Teknikansvar i sektionen 

Emma Lundell & Helena Klaesson 

2017-02-14 

Sid 1(1) 

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

 

MOTIONSSVAR SM 3 16/17 

Motion angående Teknikansvar i sektionen 

Bakgrund 

Motionärerna har gjort ett gediget arbete med att ta fram en bra lösning på Dragets 

teknikproblem och $tyrelsen anser att denna motion möter det behov av teknikansvar som 

krävs på sektionen. Vi rekommenderar därför bifall. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm, 2017-02-14 
 
$$ 16/17 genom 
 
 
 
 
________________________________          ________________________________ 

Emma Lundell      Helena Klaesson 
Utbildningsansvarig     Näringslivsansvarig 
 



Val 

*Se valhandlingarna 

KNUTO 

Miranda Lindén (Förordad) 

KNUTVO 

Kristina Stojanovic (Förordad) 

KNUTE 

Lovisa Wåhlström (Förordad) 

Pubmästare 

Jacob Degenne (Förordad) 

Sexmästarinna 

Alexander Lines (Förordad) 

Ölverste 

Olle Kamperin (Förordad) 

Viktor Kalinowski (Ej förordad) 

Kamratstipendiet 

Erik Samuelsson 

Emil Sporre 

Line Göransson 

Johan Forsberg 

Klubbmästare 

Vakant 

 

 

 

 

 

 



Konfirmeringar   

* Se valhandlingar   

CIA   

Ledamot: Ofelia Rabow 

Ledamot: Liliya Vasilevich 

Ledamot: Elma Josic 

Ledamot: Claudia Patricia Lopez 

KÖN   

Ledamot: Tim Aronsson 

Ledamot: Viktor Kalinowski 

Ledamot: Oskar Karlsson 

Ledamot: Cillian Burke-Long 

Ledamot: Emil Blomdahl 

Ledamot: Adrian Södergren 

Ledamot: Filip Friberg 

Ledamot: Eugenio Ciucani 

Ledamot: Jakob Flygar 

Ledamot: Nicole Harnevie 

Ledamot: Sofia Thuresson 

Ledamot: David Ekblad 

Ledamot: Olle Kamperin 

Alkemisterna 

ÖpHverpHeus: Angelica Andreasson 

HvispHeus: Oscar Bergström 

KronpHeus: Ted Lundwall  



KAOSa 

KAOSa: Matilda Palmér  

Bluffis   

Ledamot: Samuel Emilsson 

Ledamot: Linnea Strandberg 

Ledamot: Gustav Aniander 

Ledamot: Helena Klaesson 

Ledamot: Rebecca Jonsson 

Ledamot: Julius Kuzmin 

Ledamot: Amanda Sjögren 

Ledamot: Ludwig Wåhlin 

Ledamot: Elvira Däcker 

Ledamot: Anali De Luca 

Ledamot: Cillian Burke-Long 

Ledamot: Anton Smuk 

  



KOMPIS   

Ledamot: Hedda Thullberg 

Ledamot: Victor Waller 

Ledamot: Jonathan Persson 

Ledamot: Emil Lundell 

Ledamot: Rebecka Lund 

Ledamot: Ted Hjelm 

Ledamot: Emelie Wistedt 

Ledamot: Oskar Westöö 

Ledamot: Avital Cherednik 

Ledamot: Hanna Dubeck Schömer 

Ledamot: Rebecka Karmakar 

Ledamot: Lovisa Brandht 

Ledamot: Tim Aronsson 

pHeuseriet   

Ledamot: Vivien Hjelm 

Ledamot: Daniel Häll 

Ledamot: Linnea Martinsdotter 

Ledamot: Alexis Delorme 

Ledamot: Astrid Bergman 

Ledamot: Elsa Åkesson 

Ledamot: Linnea Öst 

Ledamot: Elias Lallo 
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