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1 Bakgrund om utvecklingsgruppen 
Till SM2 läsåret 17/18 skickades en motion in av Anton Lagerholm, med syfte att starta en 

diskussion om Kemisektionens mottagning. Genom att tillsätta en projektgrupp med 

uppdrag att undersöka mottagningen skulle det utredas om och hur mottagningen kan 

förändras strukturellt för att underlätta arbetet för samtliga inblandade. Sammankallande för 

gruppen blev ordförande och det beslutades att gruppen skulle bestå av 8 medlemmar som 

under SM3 17/18 skulle tillsättas genom fri nominering. Hur arbetet för gruppen skulle 

fortlöpa var öppet, men resultatet av arbetet skulle presenteras till SM1 läsåret 18/19. 

Sedan SM3 förra läsåret har gruppen samlats 5 gånger. Till SM4 lämnades även en motion in 

om att tidigarelägga valet av alkemisterna från SM2 till SM1 med bakgrund att dessa poster 

har under de senaste åren varit svåra att tillsätta och då resulterat i interimsavtal och att 

arbetet kommit igång sent.  

Utvecklingsgruppen består av Adrian Söderberg, Athea Thomas, Elsa Arksand, Emelie 

Wistedt, Hanna Dubeck Schömer, Matilda Palmer och Samuel Emilsson, samt Darko 

Mitrovic, som inte hann medverka i arbetet. 

2 Metod för datainsamling 
Utvecklingsgruppens arbete påbörjades med ett möte 2018-03-19. Under detta möte 

konkretiserades de gemensamma visionerna och målen med arbetet. För att underlätta 

utredningsaspekten, samt främja struktur i det slutgiltiga arbetet, fastslogs det att utredningen 

skulle utgå ifrån definierade fokusområden. Fokusområdena som gruppen valde att fokusera 

på var som följande:  

- Alkoholkultur 

- Traditioner 

- Tiden efter mottagningen 

- Relationen mellan mottagare  

- Mottagarnas upplevelser 

- Skillnader/likheter mellan kemis mottagning och andra sektioners mottagningar, 

samt vad man kan lära sig från dessa 

- Kansliet förhållning till mottagningen 

- THS mottagning 

- Icke-sektionsaktivitet hos kemistudenter, och dess koppling till mottagningen 

Under vårens möten klargjordes utredningsmetoden. Det fastställdes att vardera ledamot 

skulle ha en till två fokusgrupper att samla in information från. Dessa fokusgrupper utgjordes 

av alla mottagningsorgan, THS, andra sektioner, kansliet samt icke-sektionsaktiva studenter. 

För att samla in information från vardera fokusgrupp så genomfördes en 

stickprovsundersökning.  Vardera ledamot i utvecklingsgruppen höll således intervjuer med 

ett mindre antal individer i respektive fokusgrupp. För att få en nyanserad bild arbetade 

gruppen för att intervjua individer från olika årskurser och program. 
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3 Vilka områden har vi fokuserat på? 

3.1 Alkoholkultur 
Mottagningsgruppen har undersökt hur mottagare ser på alkoholkulturen under 

mottagningen. 

Under själva mottagningen, alltså endast de två första veckorna inräknade, ansåg de 

mottagare och studenter att alkoholhetsen nästan varicke existerande. Vissa uttryckte 

tillochmed att de tyckte att det var lite väl strikt. De som är enbart positiva hävdar att 

mottagare trycker mer på att man kan ha kul utan alkohol och fokuserar mer på sånger osv. 

Alkoholkulturen under själva mottagningen är med andra ord politiskt korrekt och proffsig. 

En från preppis uttryckte att nollan ofta i klassrummet pratade om att de skulle ta 

alkoholfritt för att kunna gå på morgon lektionen. 

Under själva mottagningen är alkoholkulturen med andra ord inkluderande, men så fort 

mottagningen är slut anser vissa av de intervjuade att detta förändras. Flera mottagare, som 

enligt KLUMP ska vara förebilder, initierar dryckeslekar. Det blir lätt att chandalier och 

beerpong ses som en självklarhet. Dessutom finns det många invalsritualer till organ som 

involverar att man ska dricka alkohol. Det blir svårt att avstå i sådana lägen utan att känna sig 

desinkluderad. Detta är några argument som några av de argument som de mottagare som 

mottagningsgruppen intervjuat menar på är en dålig alkoholkultur. Den som inträffar efter 

de två veckornas slut. Tackfesten är till exempel ett mottagningsevent som bjuder på mycket 

alkoholhets. En mottagare vi intervjuade hävdade dock att detta har förbättrats med åren. 

Mottagningsevent (för mottagare) innehåller å sin sida mycket alkoholhets, och fokuserar 

ofta på just alkohol.  Även om en kan gå på gasquer utan att dricka alkohol så är det många 

som går på dessa events med inställningen att de ska bli fulla, vilket ger dessa evenemang en 

viss stämning, där berusning ses lite som en självklarhet. Dessa events kan stå i kontrast till 

andra event där det finns andra konkreta syften än att just dricka alkohol såsom att tex bowla 

eller något dylikt. Alkohol kan fortfarande förekomma, men det är inte eventets huvudsyfte. 

3.2 Hierarki och organförhållanden 
I mottagningen idag finns en tydlig formell hierarki. Alkemisterna bär huvudansvaret för 

mottagningsprojektet och är sammankallande för KLUMP, en sammansättning av 

organansvariga för olika “mottagningsorgan”. Dessa har i sin tur ansvar för sitt organ.  

Mottagningsgruppen har valt att undersöka huruvida denna hierarki håller i verkligen eller 

om det upplevs finnas en informell hierarki mellan organ/mottagningsaktiva under 

mottagningen. Vi har även försökt få en bild av hur kommunikationen mellan organ (både 

traditionella mottagningsorgan samt övriga) har fungerat.  

Generellt ses relationen mellan organen som god. Det är vissa som upplever att det 

förekommit misskommunikation vilket oftast lett till att KAOS fått fixa extra uppgifter. De 

organ som inte har ansvariga i KLUMP har upplevt att kommunikationen ofta blir svårare 

och det är oklart vilken roll deras organ ska ta i mottagningen vilket har lett till att människor 

känt sig orättvist behandlade. Detta bidrar även till en hierarki som upplevs mellan 

mottagningsorgan och de övriga organen på sektionen 

Av de som intervjuats, ges motstridiga svar gällande en upplevd informell hierarki. Det är 

vissa som upplevt att det inte finns någon informell hierarki samt andra som upplevt att det 

under senaste mottagningen samt mottagningarma blivit bättre. Detta anses bero på att de 
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organ som varit längre ner i hierarkin lyfts fram mer och de organ som tidigare hamnat i 

maktstruktur inte hamnat i det på samma sätt. 

Av de som upplevt att det finns en informell hierarki, anser flera att mottagningsorganen 

ligger högre upp i hierarkin. Det upplevs att de får prioritet i evenemangsbokning och att de 

övriga organ inte får tillföra på samma nivå under mottagningen.  

Inom mottagningen ligger de hemliga organen högst upp, anser de flesta. Det är flera som 

nämner just denna uppdelningen. En förklaring till detta är att många upplever att det ses 

som högst prioritet att hålla dem hemliga. Förberedelser till evenemang samt aktiviteter med 

dessa i fokus blir prioriterade och de andra organen förväntas hjälpa till, utan att de hemliga 

hjälper till med något. En person nämner att den personkult och gudalika roll som MD och 

särskilt pH får under mottagningen kan ligga bakom mycket av den hierarki som sedan bildas 

inför varje mottagningen organen emellan. 

3.3 Arbetsbörda 
De flesta mottagningsorgan har vissa aktiviteter under våren, men börjar sin verksamhet på 

riktigt under sommaren. Då har flera av dem en hel vecka då de arbetar intensivt för att 

förbereda inför mottagningen samt öka gruppsammanhållningen. Under själva mottagningen 

är arbetsdagarna ofta mer än åtta timmar och de flesta mottagarna är trötta, slitna och sjuka 

efteråt. De allra flesta mottagarna upplever mottagningen så givande att denna arbetsbörda är 

acceptabel, men det kan verka avskräckande för studenter som funderar på att medverka i 

mottagningen men är oroliga över att inte ha tid. Alkemisterna, som är ansvariga för att 

organisera hela mottagningen, upplever ofta att de är extremt belastade under 

mottagningsveckorna, till den grad att de glömmer äta, inte sover och mår fysiskt dåligt. 

Även MD, som sköter alla förberedelser för och utförandet av NØllespexet upplever att de 

har en orimlig arbetsbörda. 

3.4 Mottagningens förhållande till resten av sektion 
Även om de flesta intervjuade hade en generellt positiv inställning till mottagningen finns det 

de som känner annorlunda: en intervjuad, som aldrig sökt till något mottagningsorgan men 

engagerat sig i två andra organ, vittnade om en mer oroande dynamik inom sektionen. Här 

upplevdes mottagningsorganen ha högre status och prioritet inom sektionen, jämfört med 

andra organ. Denna statusskillnad tar sig uttryck genom att andra organ tycks prioriteras 

lägre i många ärenden, och att det finns en attityd där en inte är sektionsengagerad “på 

riktigt” om en inte är med i mottagningen. “Det känns som att mottagningen är hela 

sektionen, och resten är bara något extra.” 

Vidare förekommer ett intryck av att rekryteringen till mottagningen till stor del sker genom 

att de ansvariga väljer in sina vänner, eller några de vill hänga med under sommaren, snarare 

än de som passar uppdraget bäst. Detta upplevs gynna nyare sektionsmedlemmar som lärt 

känna de ansvariga under hösten medan äldre studenter som vill komma in i sektionslivet 

sent väljs bort och därmed missar sin kanske sista chans att bli en del av sektionens 

gemenskap. Den intervjuade medgav dock att hen inte hade insyn i valprocessen, och att de 

som väljs mycket väl skulle kunna väljas på goda grunder, men att det hur som helst var 

denna bild som syns från utsidan.  
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3.5 Komma in i sektionen 
Ett hinder som tre av fyra icke-sektionsaktiva studenter nämnde är tidsåtgången för 

sektionsengagemang upplevs vara mycket hög1. Hälften av de intervjuade hade fått intrycket 

att man inte kan vara aktiv inom ett av sektionsorganen och samtidigt ha ett liv utanför 

studierna. Utöver dessa var det en student som till viss del höll med, men som upplevde att 

detta framförallt gäller just mottagningsorganen. En av individerna beskrev det som att 

organtillhörighet tycks kräva 25 % av ens tid, medan studierna kräver ytterligare 75 %. Kvar 

finns då alltså inget rum för vänner, jobb eller andra essentiella delar av ens liv.  

Tre av fyra intervjuade underströk att den stora tidsåtgången dock kan vara till fördel om 

man precis flyttat till Stockholm, eftersom det underlättar för att hitta gemenskaper och 

umgängen i Stockholm. Som nyantagna studenter kände dock hälften att 

sektionsengagemang inte var en möjlighet för dem, då de redan hade etablerade liv utanför 

KTH. Samtidigt upplevde två individer att det finns möjlighet att vara delaktig i sektionens 

“inre kärna”2, utan att för den skull behöva lägga ned 25 % av sin tid på det. Båda dessa 

individer påpekade att många av deras studiekamrater var av annan uppfattning.  

Tre av individerna förklarade att det finns en avsaknad av direktiv för hur man hittar 

information om respektive sektionsorgan. Det tydliggjordes att, utöver den information som 

ges ut under mottagningen (och som framförallt avser just mottagningsorganen), så finns det 

i princip ingen informationskanal som effektivt och regelbundet når ut till icke-engagerade 

sektionsmedlemmar. En före-detta sektionsaktiv student förklarar att resultatet blir att bilden 

av sektionens verksamhet är relativt enformig för en utomstående; om man är ointresserad 

av mottagningen (vilket många äldre inaktiva medlemmar beskrivs vara) finns det till synes få 

saker att engagera sig i.  En annan student belyser ytterligare ett problem som uppstår i och 

med kommunikationsbristen. Eftersom mottagningen är den främsta källan av information 

om sektionens verksamhet, så blir individer som inte kan vara med på sin mottagning mindre 

inkluderade i, likväl informerade om, sektionen. Detta gäller inte minst kemiteknikare vars 

lektioner under mottagningen ibland krockar med sektionens mottagningsaktiviteter, varefter 

nyantagna känner sig tvingade att avstå från aktiviteterna i fråga. 

En annan individ expanderade på punkten om bristande information om sektionens organ 

och tryckte då på att de flesta organ som står utanför mottagningen (KÖN, TLC, KNUT, 

IN) inte marknadsförs lika väl. Hen menade även att kommunikationsvägarna mellan 

sektionens aktiva verksamhet och äldre icke-sektionsaktiva studenter är obefintliga. 

Oberoende av det menar hen även att en del av sektionens organ har liknande verksamheter, 

vilket minskar variationen och således minskar antalet studenter som tilltalas av sektionen. 

Vidare uppkom frågan om hur man bibehåller sektionsengagemang från äldre medlemmar 

som tidigare varit aktiva (så kallade sektionsgamlingar). En av de intervjuade berättade att 

hen, efter en påfrestande period, önskade trappa ned på sin engagemangsnivå. I och med 

detta avstod individen från att vara med i mottagningen. Detta gav studenten i fråga två 

insikter:  

                                                      

1
 Notera att den fjärdeindividen är en så kallad sektionsgamling som alltså tidigare varit 

engagerad i sektionen, och således kan ha fått en annan bild i koppling till det. 
2
 

 Notera att den fjärdeindividen är en så kallad sektionsgamling som alltså tidigare varit engagerad i 
sektionen, och således kan ha fått en annan bild i koppling till det. 
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a. Det finns inte avsevärt många olika saker att engagera sig i på sektionen, om man 

önskar vara lättsamt sektionsaktiv. 

b. Det är i princip omöjligt att träffa nyantagna studenter om man inte är med i 

mottagningen.  

Den andra punkten är något som, enligt studenten själv, kan bidra till att just 

sektionsgamlingars engagemang dör ut fortare. I och med att medlemmar som står utanför 

mottagningen inte får möjligheten att träffa de nya studenterna, är det lätt att missa 

sektionens kontinuerliga utveckling. Istället kan det kännas som att sektionen är statisk, vilket 

kan amplifiera känslan av att man är “klar” med sektionen. 

Den låga kontakten mellan nØllan och icke-mottagare uppges dock ha fler effekter. En icke-

sektionsaktiv student spekulerar att nØllan riskerar att få en osann bild av gemene studenten 

på kemi, samt att nØllan kan få intrycket av att man måste vara mottagare för att ha kul på 

KTH. Genom att öppna upp för möten mellan nØllan och andra grupper av kemistudenter 

kan man öka det sociala och akademiska utbytet mellan årskurser, samt förhindra felaktiga 

uppfattningar. Att däremot stänga ute icke-mottagare från evenemang så som 

nØllepubrundan, och stugfesten (med mera) upplevs enkom som exkluderande, något som 

redogörs två av fyra icke-aktiva medlemmar.  

Det finns dock fler aspekter som gör att icke aktiva sektionsmedlemmar känner utanförskap. 

Flera studenter upplever att en ansenlig del av sektionens evenemang per tradition riktar sig 

enbart/allra främst till mottagare. Dessa evenemang medför stärkta band mellan mottagare, 

samt bidrar till att forma en gemenskap som icke-mottagare inte får ta del av. Som icke-

mottagare hamnar man därför lätt utanför gruppen och det kan därför vara svårt att både 

hitta fäste i sektionen, men också våga göra en ansats att engagera sig. Därutöver tillkännager 

en student att hen, liksom många andra äldre icke-sektionsaktiva medlemmar, upplever att 

sektionen saknar intresse för att inkludera dem i gemenskapen, vilket gör det än svårare att 

som utomstående försöka ta sig in.  

3.6 Traditioner 
De flesta vi har frågat är positivt inställda till mottagningens traditioner. De har dock även 

sagt att det är bra att traditionerna ses över ibland så att vissa förlegade värderingar utgår. 

Många nämner just faktumet att traditioner ska ses utifrån ljuset av 2018. Vissa anger dock 

att det är viktigt att lyfta fram det roliga i traditioner och inte ta bort för mycket. Några tar 

upp traditioner kopplade till de tidigare nämnda informella organhierarkierna. Dessa tycker 

de kan vara skadliga och de kan styrka de informella organhierarkierna inom specifikt 

mottagningen. En annan aspekt som nämns är traditioner kopplade till “gamlingar” i vissa 

organ. De tycks få makt över verksamheten i organet trots att de inte längre är med vilket ses 

som skadligt.  

3.7 Mottagningsperioden och tiden efter mottagningen 
Mottagningens två första veckor upplevs som positiva erfarenheter för nØllan, menar många 

av de som intervjuats. Flera studenter erinrar sig om, och förklarar att varje 

mottagningsorgan spelar sin roll för att göra mottagningen till en rolig, välkomnande och 

glädjefylld upplevelse för nØllan. Många nämner särskilt att KOMPIS fadderroll inger stor 

trygghet under mottagningsveckorna. Även Bluffis blir nämnt som ett organ med mycket 

positivt inflytande, både under de två första veckorna, såväl som efter.  

Det generella första intrycket av Kemisektionen är att det är stort sektionsengagemang och 

att det är en sektion med spexiga inslag.  Något som också framkommer är att både 
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Alkemisterna och KAOS besitter en viss anonymitet för nØllan både under, men också efter, 

mottagningsveckorna (gäller mottagningar 2017 och innan). Av de fyra icke-sektionsaktiva 

studenter som intervjuades var det endast en som efter avslöjandet hade fått en tydlig bild av 

vilka Alkemisterna var och vad de gjorde. Två studenter från samma fokusgrupp fick 

förståelse för vad KAOS gjorde, och en av dem började känna igen ledamöterna. 

Alla intervjuade sektionsmedlemmar svarade att de kände sig välkomnade in i sektionen av 

aktiviteterna under mottagningsveckorna. Vissa kände att de inte kunde önska sig mer från 

denna period, medan andra hade velat ha fler tillfällen att få konkreta tips från äldre 

studenter.  

Efter de två första mottagningsveckorna fortsätter mottagningsaktiviteterna på 

Kemisektionerna under en längre tid; flera sittningar och pubar med mottagningstema äger 

rum under de efterkommande veckorna, och NØllespexet pågår ända in i oktober, då det 

ofta framförs i samband med NØllegasquen. Efter detta är det endast tackfesten kvar, som 

anordnas av nØllan själva och vanligtvis äger rum i början av november. Samtidigt som allt 

detta sker har även skolan dragit igång på allvar. 

Denna tid upplevs av vissa som en märklig övergångsperiod, då nØllan och mottagare ännu 

inte känner varandra på riktigt, eftersom de tidigare bara umgåtts i situationer då mottagarna 

spelat en roll, snarare än att ha varit sig själva. Vissa i nØllan upplever det som att 

mottagarna tappar intresse för dem, medan vissa mottagare upplever att nØllan inte vågar 

prata med dem. 

Av de fyra icke-sektionsaktiva individerna som intervjuades uppgav samtliga att KOMPIS 

försvann efter mottagningsveckorna. En student uppger att henoms tilldelade KOMPIS-

ledamot helt klippte kontakten och slutade hälsa efter de två första veckorna, vilket kändes 

tråkigt och lite jobbigt. Ett flertal studenter uttryckte en önskan att som nØllan ha fortsatt 

kontakt med och stöd från KOMPIS när studierna sätter igång, om än i mindre skala.   

Sittningarna och de övriga evenemangen är ofta uppskattade av deltagarna, men dessa är inte 

alltid så många. Ofta säljs det dåligt med biljetter, vilket kan bero på att nØllan är för 

överväldigade av den höga studietakten och alla nya intryck. I kontrast till detta finns det de 

som upplever att sektionsaktivitismen “dör ut” efter mottagningen, då evenemangen är 

mycket färre efter mottagningsveckorna.  

Två studenter menar att de önskade att det hade anordnats fler sittningar och fester under 

perioden efter mottagningen.  Samtidigt upplever vissa mottagare som anordnar dessa 

evenemang att det blir stressigt för dem.  

NØllespexet är ett komplicerat ämne. Det är generellt väldigt uppskattat av såväl nØllan som 

publiken, och flera beskriver det som det roligaste de gjort. Samtidigt är det en källa till stress 

då vissa i nØllan såväl som MD varje år har svårt att balansera den stora mängden tid de 

behöver lägga på spexet jämte studierna. I slutändan tycks ändå NØllespexet uppfylla sitt 

syfte väl, då det finns starka samband mellan vilka som deltog i spexet och vilka som senare 

blir sektionsengagerade, och många hittar nya vänner genom spexandet.  

Trots dessa sammanförande egenskaperna kan NØllespexet i vissa fall leda till utanförskap: 

de som av någon anledning inte deltog i spexet kan uppleva att de har svårt att komma in i 

sektionsgemenskapen efteråt, eftersom de flesta andra som är intresserade av sektionen 

redan lärt känna varandra genom spexet. Vissa av dessa kan under spexperioden ångra att de 

inte sökte, och hamna utanför då deras klasskamrater ständigt har ett gemensamt 
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samtalsämne de inte är delaktiga i. En student förklarade att det kändes som att sektionen 

blev fullkomligt inaktiv efter mottagningsveckorna, förutom med NØllespexet, och att det 

inte fanns något att göra eller engagera sig i utöver spexet. Än värre kan det bli om spexets 

tema eller handling avses vara hemlig, så att deltagarna inte ens förklarar  ifall någon utanför 

spexet frågar vad de gör på kvällarna. 

Flera i MD har gett uttryck för att NØllespexet är en orimlig arbetsbörda, då 10 personer 

förväntas påbörja författandet av ett ca 70 sidors manus redan under våren, för att sedan 

ägna all sin energi åt att skriva scener, bestämma sånger, öva låtar och revidera utkast efter 

utkast under 10 intensiva dagar. Denna så kallade “MD-vecka” räcker aldrig till, utan MD 

måste fortsätta arbeta med spexet parallellt med resten av mottagningsaktiviteterna, som i sig 

själva redan är krävande. Efter två veckor av hoppande och tjoande ska de sedan leda varsin 

grupp nØllan 2-3 kvällar i veckan under 6 veckor, samtidigt som de måste planera för 

Spexfesten och föreställningarna i sig. I likhet med det är det flera studenter som väljer att 

inte vara med i NØllespexet eftersom de oroar sig för att det kommer ta för mycket tid från 

studierna och livet utanför. Två studenter som valde att inte vara med i sina NØllepex 

upplevde att det inte fanns möjlighet alls att balansera studier, NØllespexet och ett liv 

utanför KTH. För att kunna bibehålla sina respektive vardagsliv valde då dessa studenter att 

avstå från spexet, vilket en av dem ångrar. 

3.8 Andra sektioner 
För att även få en inblick av hur man kan organisera en mottagning, gjordes även intervjuer 

andra sektioner på KTH mottagningsansvariga. Det resulterade i att vi intervjuade ansvariga 

för förra årets mottagning från Maskin, Energi och Miljö samt Elektro och Medicinsk 

Teknik, som har mottagningen tillsammans. I dessa intervjuer var det främst hur strukturen 

och organisationen för deras mottagning sköttes.  

Elektro och Medicinsk teknik, E & MiT 

Elektro och Medicinsk teknik har en gemensam mottagning för sina nyantagna.  Deras 

mottagning pågår under 5 veckor där de 2 första veckorna är intensivveckorna. Under 

intensivveckorna händer det mycket, det är övningar, sittningar och pubar på kvällarna och 

aktiviteter så att de nyantagna ska lära känna varandra. Under de resterande 3 veckorna har 

de sittningar under fredagarna, de är några lunchföreläsningar och de genomför även 

nolleuppdrag och liknande fram till att allt slutar med deras Nollegasque. Varje mottagning 

har även ett speciellt tema. Ytterst ansvariga för deras mottagning är FoF, och de består av 

två personer från varje sektion. Det är en mycket krävande post och en från Elektro är även 

ansvarig för ekonomin.  

 

Totalt har de 8 nollegrupper och de blandar så att båda programmen finns i varje grupp. För 

varje nollegrupp finns det ungefär 4-5 faddrar och antalet faddrar som är med i 

mottagningen varierar från år till år. Varje nollegrupp har även en flagg-fadder, vilka är 

ansvariga för nollegruppen och då sköter den främsta kommunikationen med FoF. En 

fadder i varje nollegrupp är även något som kallas FUNKA-fadder och har då bra koll på 

FUNKA och kan hjälpa till extra om någon har speciella behov eller en 

funktionsnedsättning. De har även vid varje event något som kallas nykter fadder, så att de 

nyantagna lätt vet vem de kan vända sig till, dessa faddrar är även utmarkerade.  

 

Till varje nollegrupp tillhör även 3 personer från förfest, vilka är de som lagar mat. Det 

består ofta av äldre studenter som har varit med under några år, som vill jobba under 

sommaren, men även vill vara med under mottagningen.  De fixar ungefär 1-2 st luncher och 
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sedan sittningar. Det finns även ett samarbete mellan förfest och faddrarna. Exempelvis efter 

sittningar så får ofta förfest gå till eftersläppet med den nyantagna eller dylikt och då hjälper 

tex faddrarna till och städar.  

 

Deras motsvarighet till pheuseriet är DKS, det konglig Skaenderie, vilka i början är lite 

läskiga, men att de sedan blir allt mer komiska. Tanken med dem är att de nyantagna ska ha 

något att prata om. En gammal medlem från DKS är även fejk-nollan under mottagningen. 

 

Under mottagningen hjälper även Programrådet, deras gemensamma klubbmästeri till 

mycket. Varje nollegrupp innehåller ungefär 20 nyantagna och i år var det drygt 70 personer 

totalt från faddrarna och förfest, vilket gav ett snitt på 8,5 mottagare på varje nollegrupp.  

 

Sektionen för Energi och miljö, W 

Energi och Miljö har en mottagnings som strukturellt är mycket lik Kemis mottagning och 

deras mottagning beror endast ett program.  

Deras mottagning är 3 veckor lång, med två intensivveckor. Under intensivveckorna är det 

många event och aktiviteter, sittningar, de är ute på Osqvik. De har under dessa veckor 

många lunchföreläsningar så att de nyantagna inte ska behöva köpa eller ha med sig mat, till 

dessa köper de även in mat, det är inga mottagare som lagar luncherna. Hela mottagningen är 

planerad mycket detaljerat och för varje event finns en krisplan ifall något oväntat skulle 

hända.  

 

Ytterst ansvariga för deras är de som sitter i presidiet och de är 5 personer som välja på deras 

sektionsmöte. Dessa fem personer har sedan olika ansvarsområden, huvudansvarig, vice, en 

som är ansvarig för kontakt med näringslivet, en som har huvudansvaret för all planering och 

sedan en ekonomiansvarig. Sedan finns många undergrupper med olika ansvarsområden och 

varje grupp har en gruppledare. De har t.ex en grupp som är ansvariga för event och lekar, 

de har faddrar där de är ungefär 3 personer per nollegrupp. De har både en grupp som fixar 

mat och en som bakar fika under mottagningen. Även de har en motsvarighet till pHeuseriet 

och de har en grupp som sjunger samt fusknollan. Deras fusknollan ska fungera som 

“isbrytare” och få de nyantagna att börja konversera med varandra, deras roller kulminerar 

redan på onsdag vecka 1 för att sedan avslöjas på kvällen.  

De har 6 nollegrupper och det är ungefär 10-12 nyantagna i varje grupp. Det är ungefär 70 

mottagare med och antalet i grupperna kan variera från år till år. Ibland kan de ha svårt att 

fylla alla grupper, då W är en lite sektion.  

 

Maskin, M 

Maskinsektionen har en av de största mottagningarna på KTH med ca 300 st nyantagna 

studenter (ca 160 på maskinteknik och 120-140 på design och produktframtagning). 

Mottagningsperioden pågår sedan år 2017 i tre veckor istället för fyra och den avslutas med 

deras nollegasque där nollan blir ettor.  

Under mottagningen delas de nyantagna programvis upp i nollegrupper, fyra för 

maskinteknik och tre för design och produktframtagning med ca 40 nyantagna per grupp. 

Totalt så är ca 120 mottagare verksamma under mottagningen och alla kallas för “fösare”. 

De finns två stycken klassfösare per nollegrupp och deras syfte är att vara nollans bästa vän. 

Det finns en fusknolla i varje nollegrupp. Fusknollorna beter sig som sina vanliga jag men 

avslöjas efter två veckor, då genom en film eller ett mindre gyckel. De ska inte berätta att de 

går på KTH men annars är tanken att de inte ska ljuga eller gå in i roller. Fusknollan är en 

person som blir en vän på sektionen. I varje nollegrupp finns det också ca tolv mottagare 
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som hänger med nollan men också ingår i en så kallad “Arr-grupp”. Arr-grupperna har olika 

ansvar som bland annat att ordna lunchföreläsningar och fester. Det finns också en 

sångledargrupp, en hävledaregrupp och en dokumentationsgrupp. Det finns en grupp som 

heter “Phöpo” som består av en grupp på fem personer och de utgör en “phösningspolis”. 

Deras roll är att uppföra sig underligt, väcka intresse och agera som isbrytare hos nollan. De 

bidrar även till en gruppfrämjande vi-och-dem känsla.  

 

Till maskinsektionens SM2 så välvs två till tre personer in till ÖPH. ÖPH öppnar och väljer 

sedan chefsgrupper i januari. Chefsgrupperna väljer sedan ledamöter. ÖPH kan närvara vid 

intervjuer av ledamöter. Storlek på de olika grupperna är inte specificerat men följer tradition 

och logik. 

Eftersom att mängden mottagare är så pass stor så tar de in bara så många som behövs vilket 

betyder att alla som sökt ej kommer med. 

Övriga delar av maskinsektionen syns under mottagningen bland annat genom 

presentationstillfällen men också i veckotidningar som produceras under mottagningen. Alla 

grupper som söker ledamöter efter mottagningsperioden öppnar sök på samma dag. 

3.9 Kansliet 
Under hösten kontaktade vi kansliet för att få in deras åsikter och tankar om mottagningen. 

Då vi fick svaret tätt inpå att denna rapport skulle in, så bifogas det skriftliga svaret från 

kansliet under bilagor.  

4 Ämnen vi efter diskussion reflekterat över 
När utvecklingsgruppen under detta halvår haft möten har det förts många diskussioner om 

hur mottagningen ser ut och vad man kan utveckla. Som nämnt tidigare valdes det att 

fokusera arbetet kring några specifika områden och sedan har det fört intervjuer med de som 

riktlinjer. Under arbetets gång kom vi även in på andra områden och idéer som vi tycker är 

värda att belysa. Dessa punkter är då främst reflektioner som uppstått under gruppens 

gemensamma diskussioner utifrån våra möten och intervjuerna av intressenterna.  

 

4.1 Gasquer/många event efter mottagningen 
Kemisektionens mottagning har två aktiva veckor innan avslöjandet. Då tar mottagningen 

tekniskt sett slut. Därefter finns dock många event kvar, Stugfesten, NØllespexet, 

NØlleuppdrag och mer därtill. Detta leder till att mottagningsarbetet fortsätter långt in på 

hösten, både för de nyantagna men även för mottagare. Att det är så mycket som händer kan 

bli överväldigande, det kan vara svårt att välja vad man vill delta på och engagera sig i. Det 

kan även leda till press på mottagningsorgan att fortsätta med eventen för att det tradition. 

Det tar även mycket tid och energi från mottagare som ska anordna alla events. Dessutom är 

nästan alla event som anordnas på hösten mottagningsrelaterade. Är du då inte aktiv i 

mottagningen finns det inte några direkta vägar in i sektionen under den perioden.  

Förändringar som skulle kunna vara gynnsamma kan vara att ha färre evenemang efter 

mottagningen. Flera organ skulle istället kunna gå ihop tillsammans och anordna något 

större. Det skulle automatiskt inte lösa problemet att de icke-mottagningsaktiva blir utanför, 

däremot skulle det öppna större möjligheter att anordna annat under den första perioden, 

som nu tas upp mycket av mottagningen. Det skulle även kunna underlätta arbetsbördan för 

de mottagare som har mycket att göra efter mottagningen.  
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En annan förändring som skulle underlätta på arbetsbördan för en del mottagare är om MD 

inte är ensamma i NØllespexet. Det skulle kunna öppnas upp så att fler kan vara aktiva och 

minska jobbet för MD.  

NØllan vill ha fler sittningar efter mottagningsveckorna 

Samtidigt uttrycker många att de som nØllan kände en avsaknad av sittningar och andra 

evenemang efter de första mottagningsveckorna. För att undvika ökad påfrestning på 

sektionsaktiva skulle man kunna söka hjälp från utomstående, exempelvis från alumner som 

skulle kunna anordna fler aktiviteter.  

Fortsatt stöd till nØllan efter mottagningsveckorna 

Ett förslag som skulle kunna minska stressen hos både nØllan likväl mottagare är att ha 

veckorliga läxstugor i Draget. I så fall skulle man kunna anordna någon form av fika, och 

skapa hjälplistor på vilka man kan skriva upp sig om man behöver hjälp. Sedan, när man vill 

ta en paus från sina egna studier, kan man titta på listan och hjälpa någon av ens 

sektionskamrater. Detta kan hjälpa till att bibehålla känslan av trygghet som nØllan upplever 

under de första två veckorna, samt främja kontakten mellan aktiva och icke-aktiva 

sektionsmedlemmar. 

4.2 Verktyg för att få med mer folk i mottagningen och få 

med fler från sektionen 
Det är tydligt från de intervjuer vi hållit samt de diskussioner vi haft att det just nu finns 

hinder för att delta i mottagningen som sektionsmedlem. Nedan följer spekulationer om 

möjliga åtgärder för att göra mottagningen mer hållbar och tillgänglig. 

Öppna NØllespexet 

Ett förslag som kommit upp är att bredda den ingångsport till sektionen som utgörs av 

NØllespexet: vissa söker inte för att de är oroliga för att det skall bli för mycket att göra, 

vissa söker inte för att de inte visste om att de kunde söka. Båda dessa grupper skulle kunna 

inkluderas om det fanns möjlighet att “hoppa in” i spexet efter ordinarie sök. Detta skulle 

givetvis inte fungera för alla spexgrupper, men skulle kunna hindra folk från att känna att de 

“missat sin chans”. 

Även gentemot de äldre inom sektionen skulle NØllespexet kunna vara mer inkluderande: 

eftersom MD ofta blir överarbetade i samband med spexet, och det högst antagligen finns 

sektionsmedlemmar utöver MD som gärna skulle hjälpa till med NØllespexet, skulle det 

kunna vara av intresse att luckra upp den gamla traditionen att MD ordnar hela spexet. Om 

övriga sektionsmedlemmar kunde ingå i en spexgrupp som utses tidigare på året skulle MD 

kunna avlastas från en stor del av manusförfattandet och det administrativa arbetet kring 

spexet. Under själva spexperioden skulle andra än MD kunna sköta vissa grupper så att alla i 

MD inte måste närvara på varje rep. Dessutom skulle planerandet av spexfesten och 

logistiken kring föreställningarna kunna skötas av någon utomstående. 

 

Ett större Fadderorgan 

En annan möjlig åtgärd kan vara att omstrukturera fadderorganen, de som inte är hemliga 

under mottagningen och vars uppgift är att guida och finnas till för nollan på olika sätt. 

Under mottagningen har t.ex KOMPIS gruppantal inte är helt anpassat till den uppgift de 

ska göra, arbetsbelastningen är hög och det är lätt att bli underbemannade om någon blir sjuk 

eller av andra anledningar inte kan delta en dag. Detta gäller inte minst då dagarna för 
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KOMPIS är i regel även väldigt långa, samt eftersom det är ett stort ansvar att ensam ta hand 

om en stor grupp.  

Det finns ytterligare fördelar av att ha en större faddergrupp, man får chans att visa upp den 

mångfald av alla studenter som finns på Kemisektionen och fler studenter kan engagera sig i 

mottagningen. Som det är nu kan det uppstå stora skillnader om man är delaktig i 

mottagningen eller inte och genom att få in fler minskar även den skillnaden. Ett enda, 

större, fadderorgan skulle därför kunna leda till en mottagning som är mer tillgänglig för de 

som vill engagera sig och samtidigt ge ett hållbart arbete för många under mottagningen.  

4.3 Att minska icke-sektionsaktiva medlemmars 

utanförskap 
Utvecklingsgruppen upplever det viktigt att minska på utanförskapet av de äldre icke-

sektionsaktiva studenterna på Kemisektionen. Under intervjuer med denna fokusgrupp har 

vi samlat och diskuterat eventuella lösningar på problemet.  

Förbättring av kommunikation och informationskanaler 

Ett problem som togs upp av tre av fyra intervjuade studenter var att den utgående 

informationen sällan når icke-sektionsaktiva. Evenemangen som skapas delas inte med 

samtliga, och det är få som aktivt sätter på notifikationer på kemis facebooksida.  Något som 

samtliga intervjuade studenter tyckte var en bra idé är därför att ansätta någon form av 

“klassrepresentant” i vardera klass. Den personen skulle ha som uppgift att förmedla 

information från sektionen ut till sin specifika klass, och på så sätt se till att flera nås av 

informationen. Således säkerställer man att fler människor som vill vara sektionsaktiva också 

har möjligheten att kunna vara det.  

I likhet med detta förslogs det även att man sätter upp en lång, kontinuerlig kalender vid 

trappen i draget, där alla evenemang står skrivna. Även om en kalender finns på 

kemisektionens hemsida uppgav flera studenter att de inte regelbundet besökte hemsidan, 

och att de därför inte ser att evenemang som ligger inlagda i kalendern. Genom att göra en 

fysisk kalender, som de flesta då behöver gå förbi för att gå på toa, eller gå till matsalen, 

skulle därför kunna öka medvetenheten om kommande event som ska hållas i draget hos 

samtliga studenter. 

Andra typer av sittningar och evenemang 

Något som kommit på tal flera gånger under intervjuerna är idén om evenemang som är 

riktade mot icke-sektionsaktiva studenter, i syfte att främja umgänge mellan icke-

sektionsaktiva och sektionsaktiva, samt mellan icke-sektionsaktiva och nØllan. Exempelvis 

skulle man kunna anordna någon form av “torgpub”, eller “organ-speeddejting-pub” där 

varje sektionsorgan kan ha varsin station och ge ut information till eventuella intressenter. 

Detta skulle ge tillfälle för icke-sektionsaktiva att umgås med sektionsaktiva såväl som 

nØllan, samt öka kännedomen av vad sektionen har att erbjuda.  

Ett annat förslag var att ha fler evenemang som riktar sig mot en viss årskull eller visst 

program. Syftets med detta skulle isåfall vara att främja kontakt mellan aktiva och icke-aktiva 

studenter, samt möjliggöra ett umgänge där alla tillhör samma gemenskap och eventuella 

sektionsroller kan läggas på hyllan. Genom detta skulle man kunna avstigmatisera och 

avdramatisera umgänget så att icke-aktiva studenter kan känna sig mer inkluderade. Detta 

möjliggör även att olika generationer kan umgås utanför mottagningsammanang.  
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Ytterligare ett förslag som skulle kunna minska stressen som både nØllan likväl mottagare 

kan känna under den första perioden, samtidigt som det främjar kommunikation över 

“barriärerna” är att ha veckorliga läxstugor i Draget. I så fall skulle man kunna skriva upp sig 

på hjälp listor (tillsammans med namn och kurs), och hjälpa andra när man vill ta en paus 

från sina egna studier.  

Något som flera studenter uttryckt uppskattning av är fredagspubarna. Dock skulle det 

kunna finnas en poäng i att ha pub varannan fredag, varannan lördag så att de som inte kan 

på en av de dagarna som kan komma på den andra dagen.  

Under intervjuerna blev det tydligt att flera icke-sektionsaktiva studenter har idéer om 

evenemang och tillställningar som skulle kunna anordnas på sektionen. Med hjälp av 

Liganderna kan de här idéerna kunnat ta form, vilket rimligtvis skulle gynna sektionslivet för 

samtliga medlemmar. Problemet är dock att det är få icke-aktiva studenter som har hört talas 

om Liganderna, och de flesta vet inte var de riktigt ska börja, eller vad som krävs av dem, om 

de skulle försöka ta kontakt med Liganderna. Sektionen skulle behöva lyfta fram och 

marknadsföra Liganderna mer som ett organ för de som inte kan eller vill engagera sig i de 

mer traditionella eller krävande sektionsaktiviteterna. 

4.4 Kemiteknik 
Både under mottagningen och resten av verksamhetsåret ses en skillnad i deltagande från 

studenter i Kemiteknik. Detta är en av de saker vi diskuterat under våra möten och där vi 

skulle vilja se en förändring. Självklart är det upp till en själv om man vill delta och det är inte 

alla som vill. Vi är en sektion med tre program, vi vill att alla ska känna sig likvärdigt 

välkomna och att alla ska ha samma möjlighet att delta, oberoende av vilket program man 

läser.  

Eventuellt skulle en förändring redan under mottagningen kunna påverka det fortsatta 

engagemanget. Att lyckas inkludera dem mer i mottagningen redan från början skulle kunna 

göra det enklare för de som vill vara aktiva att ta steget. Detta skulle delvis kunna påverkas 

genom att i den mån det går ha klassrum i närheten av de andra, vilket gör att man träffar 

andra under rasterna eller när man förflyttar sig runt campus. Att även delta i alla 

gemensamma event, så som populärföreläsningar, kan påverka genom att man träffar fler 

från andra program och genom det underlätta interaktioner.  

En annan, större förändring skulle vara att blanda de olika nØllegrupperna, så att alla 

grupper har nyantagna från de tre olika programmen. Detta skulle t.ex. medföra att 

gruppmedlemmarna kan tagga varandra och om personer från vissa program inte vill vara 

med påverkar det inte att nØllegrupper blir väldigt små. När man sedan efter mottagningen 

umgås mer i sina klasser känner man personer från alla program. Detta är dock ingen 

förändring som sektionen kommer att kunna göra ensamma utan det kommer behöva göras 

tillsammans med kansliet.  

En icke-sektionsaktiv student som läser kemiteknik förklarade att kemiteknikernas schema, 

kombinerat med mottagningens struktur, kan bidra till ett minskat engagemang från 

kemitekniksnØllan. I och med (bland annat) schemakrockar och inlämningsuppgifter är det 

flera kemiteknikare som under mottagningsveckorna väljer att avstå från 

mottagningsaktiviteter, något som tycks vara en större trend på kemitekniksprogrammet än 

på resterande program i sektionen. När antalet peppade studenter är få blir det svårt att 

bibehålla entusiasmen. Vidare blir det även svårt att hitta andra peppade studenter inom sin 

nØllegrupp, eftersom nØllegrupperna i dagsläget är fördelade mellan programmen. Å ena 
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sidan är det positivt, då det medför att man snabbt bygger vänskap och gemenskap inom 

klassen. Å andra sidan blir det till synes svårare för peppade kemiteknikare att hitta 

likasinnade och inte förlora peppen. Konsekvensen av det sistnämnda är att peppade 

kemitekniksnØllan kan tvingas välja mellan att vara med i mottagningen och vara med sin 

framtida klass. Om ingen av ens nya vänner i klassen vill gå på mottagningsaktiviteter kan det 

kännas jobbigt att gå hur taggad man en är. För en måttligt taggad nØllan kan det dessutom 

kännas ovärt att spendera pengar på evenemang såsom sittningar, om man inte känner de 

som ska dit. 

5 Möjliga förslag till förändring 
Utifrån det här arbetet har vi sett att det finns områden mottagningen kan utveckla för att bli 

mer hållbar, inkluderande och bättre. Sammanfattat i punktform finns några konkreta förslag 

på möjliga förändringar: 

 Att ha ett större fadderorgan för att underlätta arbetsbördan under mottagningen 

samt att ge fler sektionsmedlemmar en möjlighet att delta. 

 Minska sektionens fokus på mottagningen under större delen av mottagningen, 

exempelvis genom följande åtgärder: 

o Sätt söket till ledamöter för alla mottagningsorgan till SM4. Detta skulle 

dock kräva en omstrukturering av obligatoriska aktiviteter under sommaren. 

o Sänk antalet mottagningsknutna event under hösten. 

 Blanda nØllegrupper mellan olika program, alternativt låta kemiteknikarna fördelas 

på de andra nØllegrupperna. 

 Anordna evenemang under mottagningen där erfarna sektionsmedlemmar från alla 

program möter nØllan för sina respektive program. 

 Låt en speciell spexgrupp hjälpa till att arrangera NØllespexet istället för att MD gör 

allt själva. 

 Låt nØllan delta i NØllespexet även om de inte sökte i början. 

 

6 Reflektioner om utvecklingsgruppens arbete 
Detta och projekt och utredning av mottagningen har varit mycket intressant, då en har fått 

höra många åsikter och tankar och förstått att mottagningen är viktigt och spelar stor roll för 

många.  

Inför framtida uppgifter med att samla ihop en grupp så finns det dock några aspekter man 

bör ha i åtanke. Ett problem som blev tydligt var tiden. Då gruppen tillsattes på SM3, blev 

arbetet mindre kontinuerligt än önskat. Då uppgiften var ganska fri behövdes mycket tid 

läggas i början på att hitta en metod och fokusområden och när det väl utkristalliserats var 

det bara några veckor kvar till sommaren vilket innebar tentaperiod och sommarlov. Under 

sommaren stod därför mycket av arbetet still och det resulterade att arbetet återupptogs efter 

mottagningen. Detta gjorde då att hösten blev stressig då många medlemmar i gruppen hade 

andra engagemang, och allt gruppen hade planerat inte riktigt hann uppfyllas till fullo. Ett 

konkret förslag för att underlätta arbetet är att välja en projektledare tidigt under projektet 

som kan leda arbetet. Utan ledarskap blev det otydligt vem som skulle ta taktpinnen efter det 

långa sommaravbrottet. 
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Att som grupp få ett enhetligt och gemensamt arbete var även svårt när det inte under 

arbetets gång var ett tillfälle då hela gruppen var samlad samtidigt, vilket gav en sämre 

kontinuitet.  
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7 Bilagor 

Skriftlig intervju med kansliet 

- Vad anser kansliet är syftet med mottagningen? 

 Att få dem att känna sig välkomna och bli introducerade till KTH, dels att skaffa sig 

studiekamrater inför kommande studier. 

 

- Hur upplever kansliet mottagningen av nyantagna studenter till KTH:s 

kemiutbildningar?  

Civilingenjör i Teknisk Kemi och Bioteknik samt högskoleingenjör i Kemiteknik? 

Vi tycker att det är en ganska bra variation av seriösa mottagningsaktiviteter, både från 

sektionens sida och från vår sida (kansli/akademin). Dock är schemat kanske lite väl 

fullspäckat. 

 

- Hur har kommunikationen och samarbetet med kemisektionens 

mottagningsansvariga Alkemisterna upplevts? 

Jättebra! 

 

- Hur presenteras Kansliet för nyantagna studenter? 

Vi presenteras under uppropet samt under respektive programs kick-off. 

 

Skriftlig intervju med Sara Naumann, programansvarig för 

Kemiteknik 

Det är procentuellt färre studenter som är aktiva i mottagningen och Kemisektionen 

från Kemiteknik än från övriga program. Vad tror ni att detta kan bero på? 

Jag tror att det lägre deltagandet från Kemiteknik hänger samman med att de nyantagna 

snabbt märker att studenter från Kemiteknik inte är aktiva i mottagningen (ex som kompis, 

som kommer längre ned) och att få studenter från Kemiteknik är aktiva i sektionen. Kanske 

är också mycket av infon/aktiviteterna från de sektionsaktiva omedvetet riktad mot 

civilingenjörsstudenterna, för det är det man själv har erfarenhet av och känner till? Det vet 

jag förstås inte så mycket om, men det är den bilden jag får när jag pratar med våra studenter. 

Man känner sig inte välkommen/inkluderad. Studentgruppen på kemiteknik är ganska 

annorlunda vad gäller bakgrund på flera sätt. Om man vill inkludera kemiteknik behöver man 

nog få studenter från Kemiteknik att engagera sig i sektionens arbete och det kräver nog 

aktivt uppsökande i studentgruppen. Jag hjälper gärna till att ordna möten om man vill 

diskutera detta med några av våra studenter. Det ska nog vara riktiga möten, inspring på 

raster hjälper nog inte. 

 

Upplever ni att något kan förbättras? Berätta i så fall möjligen hur och till vilket syfte. 

Det vore mycket värdefullt om man vid rekrytering av KOMPIS ser till att man för 

kemiteknikgrupperna får kompisar från programmet. Det skulle öka kvaliteten för de 

nyantagna betydligt och även minska trycket på våra prepkurslärare som nu istället för 

kompis får ta alla programfrågor. Jag tror också att det skulle öka känslan hos de nyantagna 

av att sektionen/mottagningen även är till för Kemiteknik. En annan positiv bieffekt skulle 

vara att Kompis känner mig och kan komma till mig vid behov. (Jag har denna höst inte haft 

någon kontakt alls med kompis, trots att jag försökt nå dem, och därför inte heller kunnat 

kommunicera när vi antar reserver etc.) Jag vet att det finns studenter på programmet som 
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gärna skulle vilja vara Kompis, men man behöver kanske gå ut och rekrytera lite mer aktivt. 

(Jag kan gärna hjälpa till med det.) För Bio och Teknisk kemi går det säkert bra med Kompis 

från det andra programmet, men för Kemiteknik funkar det inte så bra enl. min erfarenhet. 

Skriftlig intervju med studievägledare  

Upplever ni att något kan förbättras? Berätta i så fall möjligen hur och till vilket syfte. 

Att vi gemensamt ser över schemat så att det blir en bra balans för de nyantagna, så att det 

inte blir för mycket. 
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1 Inledning  

1.1 Sammanfattning 
Enligt Kemisektionens stadga ska styrelsen presentera en verksamhetsberättelse under 
läsårets första sektionsmöte, SM1. Verksamhetsberättelsen är uppdelad i tre delar, 
höstterminen, vårterminen samt en avslutande uppföljning av den verksamhetsplan som 
skrevs i början av verksamhetsåret.  

2 Höstterminen 
Under SM4 2018 valdes ordförande till styrelsen och en ledamot. Antalet ledamöter fastslogs 
till fem. Vice ordförande, kassör och ytterligare en ledamot valdes under det extrainsatta 
SM5. Då ålades den sittande styrelsen, $$16/17 att interimsvälja de tre resterande 
ledamöterna. Den 10:e juni valdes två ledamöter in och den nya styrelsen smygstartade sitt 
arbete. 
 
Augusti startade med en intensiv mottagning där större delen av styrelsen var hemliga och 
resterande gjorde sitt bästa för att representera $$ och välkomna de nyantagna. Kort efter 
mottagningens slut åkte styrelsen till Linköping för att lära känna varandra och team-builda. 
Under helgen skrevs verksamhetsplanen, budgeten revideras och Nr1 valdes (!). En 
efterlängtad Karin Garefelt var styrelsens näst sista pusselbit. En hel del burgare åts (läs: 
inhalerades) och de hårt knutna banden inom styrelsen var ett faktum.  
Verksamhetsplanen skrevs efter SMARTA-mål, för att göra dessa mer konkreta och 
mottagliga för medlemmarna.  
 
Innan SM1 interimsvalde $$ sin sista ledamot, Daniel Häll som sedan konfirmerades. En av 
revisorerna satt med på det beslutfattande mötet.   
 
Under den tidiga hösten representerade hela styrelsen på Elektro/MITs fantastiska 
nollegasque och delar av styrelsen representerade även på Maskins nollegasque.  
Inte långt efter dessa festligheter såg vi självklart till att fira in vårt verksamhetsår på vår egen 
nollegasque, där vi även bjudit in Bergs och Elektrosektionen.  
 
Efter SM1 och nollegasquen anordnade styrelsen traditionsenliga middagar med 
Elektrostyrelsen och Bergsstyrelsen. Utöver detta såg vi till att ha en mys-kväll med våra 
nyfunna vänner i styrelsen för Energi och Miljö (W). Vi åt mängder av tacos och skrattade 
gott.  
 
Under hösten lanserades äntligen den nya hemsidan för sektionen, där 
kommunikationsansvarig tillsammans med kommunikationsnämnden varit väldigt aktiva och 
lagt ner mycket tid på. Hemsidan fick ett glatt mottagande av sektionen och används flitigt.  
För att försöka lyfta fram verksamheten för sektionens organ skapades även ett 
instagramkonto där ett organ varje vecka får visa upp sig och berätta lite om vad de gör.  
 
Styrelsen, tillsammans med upprustningsgruppen, anordnade en storstädning (läs: 
storslängnig) av Draget där vi köpte nya organskåp och såg över lokalens 
förvaringsutrymmen.  
 
Sektionens betalningssystem uppdaterades med nyinköpta iZettle kortläsare, samt ytterligare 
tillägg av ett kassasystem under våren för att underlätta bokföring och arbete bakom baren. 
 
Under SM2 ålades $$17/18 att interimsvälja en rad av poster, vilket resulterade i ett 
marathon av styrelsemöten under och efter juluppehållet (i form av en tentaperiod). Efter 
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mycket påtryckningar från övriga sektionsmedlemmar och en hel del arbete lyckades vi 
utföra detta extra arbete som ålagts oss.  
Kort efter dessa val entledigade sig ordförande Gustav Aniander och styrelsen valde i samråd 
med revisorerna Tamara Patranika till tillförordnad ordförande och Emelie Wistedt till 
tillförordnad vice ordförande. Posterna till dessa val lystes sedan till SM3, där båda valdes till 
respektive poster.  

3 Vårterminen 
Omstruktureringen i styrelsen innebar en övergångsperiod, vilket medförde att nya rutiner 
behövde hittas. Våren fortsatte sedan lugnt, efter maraton-$$m så låg de resterande $$m nu 
lite glesare.  
 
Under våren hade vi ytterligare två OAR, ett överlämnings-OAR där de nya ansvariga fick 
information från b.la lokalansvarig, kommuniaktionsansvarig och om ekonomin, och ett 
avslutande diskussions-OAR. På det sista OAR gjordes en uppföljning på Kemisektionens 
nya hemsida och instagramkonto. I överlag var reaktionerna positiva, hemsidan 
användarvänlig och lätt att hitta på. De flesta tyckte även att instagramkontot var ett bra 
medium samt ett kul och kreativt sätt för organen att visa upp sin verksamhet. Denna 
respons tyckte vi var kul att höra då det lagts ner mycket tid och tanke lagts ner bakom 
hemsidan. Även att organ känner att de får visa upp sig i samband med instagramveckorna 
tycker vi är kul!  
 
I februari visade vi även upp oss på sittningen efter BKW samt på eventet i Globen när CBH 
skolan hade kick-off. 
Vi knöt både nya och stärkte gamla kontakter. Vi blev bortbjudna på tre middagar hos 
Energi och miljö, Bergs och Elektro. Dessa middagar är ett trevligt tillfälle att utbyta 
erfarenheter och få tips på hur man kan utveckla sektionens verksamheter. Under Berzelii 
skapade vi nya kontakter med kemiteknologerna i Uppsala, även om detta inte ledde till 
något mer samarbete eller ytterligare kontakt. Under Berzelii finsittning var hela styrelsen 
samlad och vi delade ut Styrelsen pris 2018 till Nicole Helluin.  
I maj fick vi ytterligare anledningar till att klä upp oss fint då vi representerade 
Kemisektionen på både Elektro & MiT vårbal, samt Bergs och W vårbal. 
 
I april åkte vi ut till Åkersberga för en helg med avslutande styrelsearbete, vilket innebar 
förberedelse för överlämningar, avcheckning av verksamhetsplan och en budgetproposition. 
Detta innebar mycket jobb och skrivande, men det hanns även med en lång promenad i 
vårsolen med glassköp, god mat och en juiceprovning på kvällen. 
 
Årets sista $$m avslutades med ett regn av äskningar. Då stora delar av styrelsens 
dispositionsfond inte utnyttjats bad vi våra sektionsmedlemmar att skicka in äskningar till 
oss. Något som de verkligen gjorde och vilket resulterade i totalt 16 äskningar. 
 
I samband med att GDPR, General Data Protection regulations, trädde i kraft i mars så 
gjordes även efterforskningar på hur det kunde inkorporeras i vår verksamhet. detta 
resulterade sedan i ett dokument med vad man bör tänka på.  
 
I början av Juni hade vi även en gruppöverlämning med den tillträdande styrelsen för att ge 
dem matnyttig information och tips för deras kommande år. Senare under sommaren fick 
alla sedan individuella överlämningar för sina specifika poster.  
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Totalt detta år hade vi 28 lunchmöten, 10 $$m, 5 ÅL , 4 OAR och 2 styrelsehelger. 
 
Efter detta år har vi insett att allt för många interimsval är jobbigt och tidskrävande, om man 
ber folk äska gör de det, hamburgare är bäst och man får väldigt god juice med en 
råsaftcentrifug.  
Vi vill tacka alla funktionärer som hjälpt oss i vårt arbete! 
 
Styrelsen 17/18 
Ordförande: Tamara Patranika 
Vice ordförande tillika KUTA: Emelie Wistedt  
Kassör: Vivien Hjelm 
Kommunikationsansvarig: Anna Tian 
Lokalansvarig: Elin Hedberg 
Sekreterare: Alfred Kedhammar 
Eventkoordinator: Daniel Häll 
Nr1. Karin Garefelt 

4 Verksamhetsplan 

Styrelsen valde att arbeta med de konkretiserade fokusområdena: Hållbart engagemang, förbättra 
miljön i Dragskåpet, underlätta och tillgängliggöra ekonomi. förbättra kontakt,  framtid, 

Hållbart engagemang 

• (grön) $$ ska underlätta engagemang genom att tillgängliggöra och centralisera 
information och dokumentmallar relevant för sektionsuppdrag på hemsidan. 
Informationen ska även vara anpassad efter mottagaren. Den nya hemsidan har gjort det 
möjligt att dela information och enkelt komma åt dokumnet för att underlätta sektionsengagemang. 
Vi har bla ett eventbokningsfomulär, en kalender som uppdateras med evenmang och alla 
infomation finns under flikar, välordnade och stukturerade för att lätt få tillgång till dem. 

• (röd) $$ ska tydliggöra hur sektionen är organiserad genom att presentera det 
grafiskt. $$ hade som mål att göra en sektionsstavla för att presentera organisationen men fann 
inte tid till detta.  

• (gul) $$ ska se till att information ur kommande protokoll från SM, $$M och OAR 
finns sammanfattad på engelska. Detta gjordes i början av året men var en för stor 
arbetsbörda för sekreteraren att utföra under hela året.  

• (röd) $$ ska se till att information i styrdokument finns tillgängliga på både svenska 
och engelska. Detta diskuterades länge i styrelsen men snart insåg man att det innebar för 
mycket arbete.  

• (gul) $$ ska arbeta mot en rimlig arbetsbörda för organ. För jobba mot en rimlig 
arbetsbörda arbetade vi mot att avlasta visst arbete och på så sätt underlätta rutinarbete så som 
lokalbokningar och relevant information genom hemsidan. Även manualer för hur saker lätt 
genomförs gjordes. Det finns mycket mer man kan göra för att få en lättare arbetsbörda och därför 
är inte denna punkt markerad som klar.  

 
Förbättra miljön i Dragskåpet 
 

• (grön) $$ ska köpa in nya organskåp. Under början av hösten köptes nya organskåp in till 
korridoren vid toaletterna vilket ledde till mer organiserad och effektiv förvaring. Skåp som inte 
längre var funktionsdugliga slängdes och de som fortfarande var hela och fungerade kunde istället 
utnyttjas på andra utrymmen.  
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• (grön) $$ ska undersöka hur organens behov av förvaring ser ut. Detta ska ske innan 
de nya skåpen köps in. Innan organskåpen köptes in gjordes ett formulär i samband med 
OAR där organansvariga fick chans att komma med åsikter och tankar om hur deras 
förvaringssituation såg ut. Utifrån detta planerades fördelningen av organskåpens förvaring.  

• (grön) $$ ska organisera utrensning av icke-nödvändig utrustning och tillhörigheter i 
Dragskåpet. Under höstens storstädning rensades alla organskåp ut i samband med att de nya 
skåpen installerades och även omfattande utresningar i säckfunk gjordes och trasiga saker slängdes.  

 
Underlätta och tillgängliggöra ekonomin 
 

• (grön) $$ ska skapa tydliga rutiner fo ̈r att upprätthålla transparens och gott 
ekonomiskt samarbete inom BAR. Genom att ha ett öppet diskussionsklimat inom BAR 
och gjort en del bokföring öppet i Draget har $$ haft tranparens. 

• (gul) $$ ska se till att sektionens bokslut blir klart i tid till budgetrevideringen 18/19. 
$$ är på god väg, men beslutade att skjuta på bokslutet till SM2 istället för att stressa till SM1.  

• (röd) $$ ska skapa manualer för bokföring och funktioner i fortnox, sektionens 
bokföringsprogram. Detta har inte hunnits med.  

• (gul) $$ vill göra budgeten mer förståelig för samtliga sektionsmedlemmar. Detta 
sker genom att ta fram lättillgängliga och enklare budgetförklaringar. En 
halvtidsrapport gjordes och presenterades på ett tillgängligt sätt på SM3.  

• (grön) $$ ska förhandla fram en fast månadsavgift, samt bättre villkor med iZettle i 
form av bokföringsprogram för iZettle till sektionen. Detta gjordes under hösten.  

 
Förbättra kontakt 
 

• (gul) $$ ska knyta ihop sektionen tätare genom att ge möjlighet och uppmuntra 
organ som inte syns under året att visa upp sig mer. $$ har hjälpt organ att visa sin 
verksamhet genom det gemensamma instagramkontot.  

• (gul) $$ ska lyfta fram THS och andra sektioner genom att dela information på 
Kemisektionens sociala medier. På samma sätt som ovan har detta framförallt gjorts via 
instagram.  

• (grön) $$ ska ta fram en plattform för att kontinuerligt dela information om vad 
organen arbetar med. $$ skapade instagramkontot för detta.  

 
Framtiden 
 

• (gul) $$ ska ta fram ett koncept för Salamanderorden som gynnar sektionens 
medlemmar och de alumner som är medlemmar i orden. $$ tog fram en handlingsplan 
för detta med event för orden, men under våren överlät vi arbetet till två sektionemedlar med mer 
erfarenhet som ville göra arbetet under en längre tid än ett läsår. 

• (röd) $$ ska upprätta ett aktuellt register med kontaktinformation till alumner. Detta 
försvårades i och med den nya personuppgiftslagen och arbetet lades därför ned.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
PAPARAZZI 17/18 

Sammansättning 
Caroline Lilliebjörn PapA, Organansvarig (HT) 

Emmie Pohjanen PapA, Organansvarig (VT) 

Emil Blomdahl  Ledamot 

Emil Sporre  Ledamot 

Jonna Hidell  Ledamot 

Kadar Hassan  Ledamot 

Karin Alexandersson Ros Ledamot 

Kid Karjalainen Ledamot 

Leonard Sjöström Ledamot 

Linnea Martinsdotter  Ledamot 

Nora Sköldvall  Ledamot 

Höstterminen 
Året inleddes med mottagningen, och under vecka -1 hade Paparazzi en första middag för att 
lära känna varandra. Under mottagningen deltog flera ledamöter från Paparazzi och fotade 
under sittningar och aktiviteter, samt deltog i skogsvandringen. Det skedde en miss i 
kommunikationen som ledde till att Bluffis förlåtpub tyvärr inte fotades. Hösten fortsatte 
med fotograferande under olika sittningar och event, såsom NØllegasquen, NØllespexet, 
Krexet, pubar, m.m. Strax innan jul släppte Paparazzi en julkalender i fyra delar – en del för 
varje adventssöndag. 

Vårterminen 
I början av vårterminen stod Paparazzi utan en ledare då Caroline Lilliebjörn entledigade sig 
för att åka på utbyte. Det diskuterades mycket bland ledamöterna hur situationen skulle lösas 
då ingen kände sig manad att ta på sig ledarrollen. Ledamöterna kom tillsammans fram till att 
det skulle bli Emmie Pohjanen som på pappret skulle stå som organansvarig då det var det 
som bestämdes under SM5 (extrainsatt SM, maj 2017), men att ledamöterna internt skulle dela 
på de olika ansvarsområdena.  

Bristen på ledarskap märktes dock omgående. Även fast ledamöterna hade tydliga 
ansvarsområden hade det behövts någon med en bättre överblick som hade kunnat följa upp 
ledamöternas arbete mer. Paparazzi fotade på nästintill alla event där andra organ ville att det 
skulle fotas, men då vi inte hade några tydliga rutiner för hur det skulle gå till med att rensa 
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och lägga upp bilder blev det tyvärr så att majoriteten av de bilder som faktiskt togs aldrig 
publicerades.  

Trots alla motgångar som kom i och med saknaden av en ledare lyckades gruppen arrangera 
Filmfestivalen som tidigare år. Denna arrangerades i samarbete med KK och överlag 
upplevdes den som väldigt lyckad.  

Lärdomar 
Inför kommande år så har Paparazzi gjort upp en tydligare plan för hur kommunikationen ska 
gå till inför och under mottagningen, såväl som hur Paparazzis roll ska se ut. Detta för att 
motverka missförstånd och missnöje i framtiden. Paparazzi är traditionellt sett ett organ som 
många sektionsmedlemmar i de högre årskurserna är med i, och det är därför lite olika från år 
till år hur upplägget för Paparazzis verksamhet kan se ut. Vi vill att det ska fortsätta vara ett 
organ där ledamöterna inte känner en press, utan själva får vara med och forma Paparazziåret. 
Detta för Paparazzis och sektionens bästa! Med det sagt bör man vara försiktig med hur man 
marknadsför söket till Paparazzi, det kan skapa problem med att säga att Paparazzi är ett organ 
där man får vara med lite som man vill. Det kan bli så att flertalet personer inte vill fota under 
samma perioder, vilket kan leda till att det blir svårt att få folk att ställa upp och fota alternativt 
att det är samma personer som fotar.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE       
TLC 17/18 
1 Gruppen 
TLCO            Julius Kuzmin 

TLCNous      Matilda Palmér 

Ledamöter: 

Astrid Wilsby 

Oskar Westöö 

Victor Waller 

Signe Flygare 

Linnéa Lindquist 

Bjarne Falk 

Simon Dahlberg 

Alfred Åhman 

Rosa Sandén 

2 Verksamhetsåret 17/18 i korthet 

2.1 Hösten 17  
Verksamhetsåret för de ansvariga började i slutet av sommaren då planeringen för det 
kommande året skulle se ut. TLC medverkade även under mottagningen vid flera tillfällen. 
Även beställning av overallen öppnade fredag vecka 2 under mottagningen. 

Ovvarna kom fram i fel skick, dvs i en nyans av blå, planer att byta sektionsfärg skrotades och 
det sågs till att vi fick rätt färg i tid.  

Måndagen efter mottagningen så öppnades söken till TLC 17/18 och alla sökande kallades till 
intervju varpå gruppen sattes.  

Ledamöterna konfirmerades till SM1. Därefter påbörjades verksamheten ordentligt.  

Det första större event som anordnades var den första ÄPSen, efter första tentaperioden.  

Snart därpå påbörjades planering för Oldies but Goldies.  
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2.2 Våren 18  
Våren påbörjades direkt med den andra ÄPSen, som denna gång istället blev GGG, Gröt, 
Glögg och Gyckel.  

Oldies But Goldies fortsatte planeras och genomfördes den 17/2. 

Vid den här tiden påbörjades även planeringen av Berzelii tillsammans med KK. Både 
planeringsmöten och teambuildning hölls tillsammans.  

Berzelii gick sedan av stapeln 12-14/4.  

Den tredje och sista ÄPSen för verksamhetsåret, efter tentaperiod 3 fick namnet TTT, vilket 
stod för Tacos, Tequila och Tecno.  

2.3 Övrigt  
Under hela året hölls märkesförsäljningar ca var annan vecka. Dessutom trycktes flera nya 
märken upp.  

Overallerna kom i tid och delades ut kort därefter.  

 

 

Med detta vill vi i TLC 17/18 tacka för oss och önskar TLC 18/19 lycka till!! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE KÖN 

17/18 

1 Ansvariga 
Generöl – Anton Smuk 

Ölverste – Viktor Kalinowski 

2 Stab 

2.1 Ledamöter 
Tim Aronsson 

Oskar Karlsson 

Cillian Burke-Long 

Emil Blomdahl 

Adrian Södergren 

Filip Friberg 

Eugenio Ciucani 

Jakob Flygar 

Nicole Harnevie 

Sofia Thuresson 

David Ekblad 

Olle Kamperin 

2.2 Maskotar 
James Carlsson 

Anton Åkesson 

Bruno Fierro 

Elin Ljungström 

Bjarne Falk 

Oscar Bergström 

Emanuel Nelsson Vedung 

Angelica Andreasson 

Sara Johansson 
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3 Åren i korthet 
Vid SM1 16/17 gick en motion igenom om ändrat verksamhetsår för KÖN samt att 

verksamhetsperioden för den nästkommande staben skulle vara 1,5 år istället för det vanliga 

året. Detta medförde att vid SM3 samma läsår konfirmerades ledamöter som skulle sitta fram 

till 30e juni 2018. Eftersom det vid den tidpunkten inte hade valts någon Ölverste valdes 

ledamöterna in enbart av Generöl Anton Smuk som hade valts på föregående SM. Under SM3 

valdes även Ölverste Viktor Kalinowski av mötet. Under vårterminen 2017 hölls en lyckad 

beerpong-turnering med många deltagare i samarbete med KK. Efter detta var det sommarlov 

i slutet av vilken mottagningsaktiviteterna planerades. Under mottagningen kunde inte Generöl 

Anton Smuk närvara då han blivit ersatt på campus av nollan Anton Kweigon. Trots detta gick 

KÖNs mottagningsaktiviteter felfritt från KÖNs sida. Direkt efter mottagningen var över 

öppnades sök till maskotposter främst för nollan men även gamlingar var välkomna att söka 

vilket tydligen inte framgick pga “oklar formulering”. Mot slutet kom det ändå in flertalet sök 

från både nollan och gamlingar. Under höstterminen hölls en flaskhäphvsturnering samt ett 

backhäphv med varierande engagemang från sektionen. Då ett av vallöften från Generöl 

Anton Smuk var att hålla i en gasque under våren började denna att planeras i slutet av 

hösten/mitten av vintern. Under vårterminen 2018 började saker falla mellan stolarna, bland 

annat ovan nämnda gasquen blev inte av pga lågt intresse och för få anmälan, trots att 

marknadsföring för eventet förts någorlunda bra. Detta ledde till att staben och ansvariga 

tappade motivationen och beerpong-turneringen som skulle hållts under period 4 glömdes 

bort och inte blev av då det var alldeles för lite tid kvar på läsåret när staben kom på att den 

skulle hållts. Under senvåren hölls en överlämning mellan Generölerna och Ölversterna på en 

restaurang med god mat och ännu godare öl. Efter detta var det sommarlov och staben gick 

av. 

4 Framgångar 
Ett år med fler än en pub. 

Införandet av maskotposter på ett fungerande sätt. 

Flera lyckade samarbeten med KK. 

Lyckad övergång till nytt verksamhetsår. 

5 Motgångar 
Sämre planering av event och möten än vad man hade kunnat hoppas på. 

Gasquen som har varit lovad i flera år blev inte av. 

P4 17/18 hade inga events trots att den årliga beerpong-turneringen borde hållits. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE LIGANDERNA 
17/18 
Året i korthet 
Öppnade första anmälan till Liganderna 
Vi öppnade anmälan till Liganderna i början av september strax efter mottagningen 
och stängde den i slutet av september. 
Förra verksamhetsåret hade vi fyra stycken dragspel (Brädspel i Draget) 
Dragspel 1.0 var 30:e september 
Dragspel 2.0 var 10:e december 
Dragspel 3.0 var 25:e mars 
Dragspel 4.0 var 6:e maj. Vi hade också med gamecube  
Även om det var ganska lite folk på dessa event, hade vi som var där väldigt kul.  
Julkalendern i Draget samt Julpynta Draget 
Vi hade en mysig kväll tillsammans med alla i Liganderna då vi pyntade Draget samt 
gjorde pappersdekorationer. Varje fredag från och med 4:e december under 
december månad visade vi Julkalender i mysrummet innan/under puben för de som 
ville se. 
Öppnade andra anmälan till Liganderna 
Vi öppnade vår andra anmälan till Liganderna i början på februari och stängde den i 
slutet av februari. 
21 april Marvel filmmaraton. 
Vi firade vår nya projektor med marvel filmmaraton. Vi hade baren öppen och 
kollade på filmer tillsammans med Liganderna och andra på sektionen. 
Släktträffar 
Under året hade vi våra interna middagar (Släktträffar) då vi åt middag tillsammans 
och hade teambuilding. 
KÄKA 
Kemisektionens Ärade Kulinariska Avdelning (KÄKA) hade några event då de 
lagade mat. De hade en del interna event under årets gång för att testa hur de vill 
bedriva sin verksamhet på bästa sätt. 
17 april hade de matlagningsevent för alla på sektionen med tema “Ceciumsallad eller 
VårVeggies” 
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Verksamhetsberättelse 
 

Studiemiljönämnden 2016/2017 
  

 



 

Sammansättning 
 
SNOK: Louise Larsson 
TryggO: Ted Lundwall 
Skolstyrelserepresentant BIO: Matilda Carlqvist 
Skolstyrelserepresentant CHE: Jonathan Edin 
Fakultetsrådsrepresentat BIO: Gilai Nachmann 
Fakultetsrådsrepresentant CHE: Malin Stauber 
PAS-BIO: Emmie Pohjanen 
PAS-CHE: Adrian Celsi 
PAS-KING:  
SN1: Roberto Gas Vergera 
 
 
Verksamhetsåret i korthet 
 
Under sommaren träffades SN 16/17 en helg för teambuilding och planera verksamhetsåret. Det 
beslutades att målen med verksamhetsåret var att profilera SN som ett engagerande och öppet 
organ med tydliga mål, öka kontakten mellan kansliet/lärare och studenter samt avsluta 
stressprojektet och engagera studenter och lärare i studenternas välbefinnande. Slutligen gjordes 
en grundläggande plan för årets SN-fikor och det beslutades att de skulle ha tydliga teman för att 
locka fler studenter.  
 
Hösten inleddes med att SN deltog i mottagningen där man främst försökte locka sökande till 
den nyskapade posten SN1, nollans maskotpost i SN. Flera satsningar gjordes också för att skapa 
en tydligare profil för SN, inklusive införskaffande av organtröjor, gyckelskrivning samt tydligare 
definera de nya posterna fakultetsrådsrepresentant och SN1. Under hösten färdigställdes 
stressrapporten och distribuerades till ledningsgrupperna på skolorna. SN höll även i en 
workshop på OAR och ett SN-fika i samarbete med kansliet om stress för att engagera 
studenterna. Fokus under våren var skolsammanslagningen där flera av medlemmarna i SN var 
engagerade tillsammans med THS samt att få in nya sök till SN 17/18.  
 
Under året hade SN veckovisa möten antingen under lunch eller på kvällen. SN hade även 
löpande kontakt med THS centralt och deltog i UR. Eftersom alla poster i organet har ett 
individuellt ansvar pågick ständigt eget arbete för att förbättra studiemiljön för kemistudenterna. 
Generellt skiftade SN fokus från att ha utvärderat alla kurser till att fokusera på problemkurser 
och satsa mer på förbättring av dessa.  
 
   



 

Årets arbetsområden:  
 
Stressprojektet 
Stressprojektet påbörjades under verksamhetsåret 15/16 efter att SN 15/16 blivit informerade 
om att studenter från kemi- och bioskolan var överrepresenterade hos Studenthälsan. En 
projektgrupp skapades och utformade enkät som eftersträvade att undersöka hur studenternas 
stress-situation såg ut. Resultaten sammanställdes av SN 16/17 i en rapport som distribuerades 
hos ledningsgrupperna samt till alla intresserade studenter. Projektgenomförandet och rapporten 
fick god respons från både ledningsgrupperna och studenterna och SN kunde i rapporten ge mer 
konkreta tips på hur stress kan underlättas, både för studenter och lärare. Rapporten har även 
använts av andra studienämnder, bland annat i Uppsala i deras arbete om studenternas 
välbefinnande. SN höll även en workshop på OAR för att diskutera och lyfta de stressrelaterade 
problem som uppstår i samband med sektionsengagemang och ansvarsposter. Avslutningsvis 
anordnade SN ett SN-fika i samarbete med kansliet och bjöd in en representant från 
Studenthälsan att prata om stresshantering. Tyvärr var deltagandet lågt.  
 
Profilering och ökad exponering 
SN arbetade även aktivt för att öka exponeringen och intresset för organet och dess verksamhet 
genom att införskaffa profilkläder, uppträda med gyckel samt synas mer tillsammans. Under 
mottagningen och i början av verksamhetsåret var SN väldigt aktiva för att få in sök till SN1 och 
detta med stor framgång. Tanken bakom SN1 var direkt knyta kontakt med de nya studenterna 
och öka engagemanget för studiemiljöfrågor även hos dem.  
 
En del av profileringen bestod av att tydligare definiera SNs arbete och göra det mer intressant 
för övriga studenter. Därför valde SN att ha teman på SN-fikorna. Det första fikat hade temat 
tentaplugg där äldre studenter som klarat av stor del av studierna delade med sig av sina tips för 
lyckade studier, vilket uppskattades av många studenter, både nya och äldre.  
 
Inför verksamhetsårets början hade även en ny post och en maskotpost skapats; 
Fakultetsrådsrepresentant och SN1. Därför bestod en stor del av arbetet att förtydliga 
arbetsuppgifterna för dessa poster. Målet var att fakultetsrådsrepresentanterna löpande skulle få 
information om nya anställningar och kunna förmedla den till en projektgrupp för att det alltid 
skulle finnas studentrepresentanter närvarande vid anställningar. Genom THS fick 
fakultetsrådsrepresentanterna information men tyvärr fanns det inte tid att även skapa en 
projektgrupp. SN1s uppgifter var något otydliga i början men årets representant fick medverka 
som stöd till de olika posterna för att se vad de gick ut på samt fick ett mindre projekt tilldelat.  
 
Övrigt arbete för att öka exponering: 

● Förstärkt kontakt med övriga sektionsorgan, bland annat genom att ha middag 
tillsammans med styrelsen. 
 



 

● För andra året i rad delades även pris till Årets lärare ut på Berzelii efter att 
studenterna fått nominera sin favoritlärare. Priset gick till Karin Odelius vid 
polymerteknologi.  
 

● Ökad exponering av TryggO för att underlätta för studenterna att söka hjälp om de 
upplever kränkningar eller otrygghet.  

 
Problemkurser 
Under verksamhetsåret 16/17 valde SN att gå ifrån att göra kursutvärderingar av alla kurser 
eftersom detta tog extremt mycket tid och kraft och lärarna själva är skyldiga att göra egna 
kursutvärderingar. Vi valde istället att fokusera på de kurser som under längre period varit 
problematiska, exempelvis Mikrobiologin på Bioprogrammet och Grundläggande Fysik på 
Kemiprogrammet. Arbetsgruppen som startades 15/16 för att förbättra Mikrobiologin fortsatte 
sitt arbete under verksamhetsåret 16/17. Relationen mellan SN och kursansvarig stärktes 
signifikant under läsåret.  
 
Relation till kansliet 
Genom CHE-skolans ledningsgruppsmöten fick SN reda på att det fanns stora problem på 
kansliet. En hel del förändringar skedde och flera på kansliet slutade, bland annat en av 
studievägledarna. Detta skapade en del kaos och mycket oro hos studenterna som även kände att 
kansliet tog avstånd från sektionsengagemang och mottagningsaktiviteter. SN arbetade med att 
förstärka relationen mellan studenter och kansli genom att i början av verksamhetsåret sätta upp 
mål tillsammans med kansliet för ökad kommunikation. SN höll även i ett SN-fika om stress 
tillsammans med kansliet.  
 
Viktiga händelser 
 

- Skolsammanslagningen CBH. Under våren bestämdes det centralt att skolorna för 
bioteknik, kemi och medicinsk teknik skulle sammanslås. För att göra detta så bra som 
möjligt skapades en projektgrupp centralt på THS där både studenter och den ledande 
personalen på skolorna medverkade.  
 

- Nya mastersprogram Bioskolan. Under verksamhetsåret 15/16 påbörjades 
moderniseringen av Bioskolans mastersprogram. Utformningsarbetet fortsatte under 
16/17 och fr.o.m höstterminen 2018 kommer studenterna få välja spår istället för 
program och kan på så sätt mer fritt skapa sin egen mastersutbildning.  
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Introduktion 
 
Studiemiljönämndens fokusområden under året var att etablera så goda samarbeten 
som möjligt i den nya skolan efter skolintegrationen den 1 januari 2018. SN har även 
verkat för att öka sin exponering på Kemisektionen för att engagera studenterna i 
sin utbildning och studiemiljö samt för att tydliggöra vår roll på sektionen, genom 
att anordna events runt bland annat hälsa och studieteknik. Dessutom har SN 
fortsatt de traditioner som skapats av tidigare studienämnder, såsom SN-fika och 
utdelning av priset Årets lärare.  
 
 
Fokusområden 
 

1. Struktur och exponering av SN:s verksamhet 
 

Nedan kan målen inom struktur och exponering av SN:s verksamhet ses. Alla dessa 
mål uppfylldes! 
 

• SN ska införskaffa profilkläder   
 

• SN ska kontinuerligt uppdatera sektionen om pågående arbete samt öka 
användningen av facebook-sidan 

 

• SN ska delta i mottagningen 2017 på skogsvandringen, organlunchen samt 
hålla i en pluggkväll med föreläsning om studieteknik och stresshantering 
 

• SN ska införskaffa visitkort med SN:s mailadress och tydlig text som kan delas 
ut till studenterna för att påminna om SN:s roll i utbildningsfrågor 
 

• SN ska ha en sida på Kemisektionens nya hemsida med info om SN:s 
verksamhet och utbildnings-FAQ 

 
 

2. SN-fika 
 

SN:s mål var att genomföra minst ett SN-fika med tema som SN tycker är relevant 
och gynnsamt för Kemisektionens medlemmar. Vi genomförde ett SN-fika med 
inbjudna studenter från olika årskurser och program på Kemisektionen, där de 
delade med sig av sina bästa pluggtips, och SN bjöd på hembakat fika.  
 

3. Stressrelaterade frågor och psykisk ohälsa 
 



Nedan kan målen inom stressrelaterade frågor och psykisk ohälsa ses. Målen 
uppfylldes delvis, SN-träningen arrangerades inte alla veckor och det var tyvärr få 
studenter utanför SN som visade intresse. Under andra halvan av läsåret slogs SN-
träningen ihop med IN-träningen. SN anordnade ett välgörenhetslopp i samband 
med KK:s marathonpub och vi samlade in strax under 2000 kr till Aldrig Ensam. Vi 
har även bidragit i diskussioner på OAR om stress i relation till studier och 
sektionsengagemang. 
 

Mål för 2017/2018 
 
 

• SN ska fortsätta samarbetet med kansliet och grundutbildningsansvariga om 
den studiesociala situationen på Kemisektionen 
 

• SN ska arrangera SN-träning varje vecka 
 

• SN ska anordna ett välgörenhetslopp på hösten och ett på våren för att samla 
in pengar till organisationer som jobbar med psykisk ohälsa 
 

• SN ska fortsätta verka för att minska tabut för att prata om stress och psykisk 
ohälsa 

 
4. Kommunikation mellan studenter och lärare/kansli 

 

Nedan kan målen för kommunikation mellan studenter och lärare/kansli ses. Båda 
har uppfyllts till en viss grad. Vi hade ett möte med kansliet i början av 
verksamhetsåret för att fortsätta samarbetet mellan SN och kansliet. SN:s 
programansvariga studenter har haft kontinuerliga möten med 
studentrepresentanter och programansvariga och ibland kursansvariga lärare för att 
fortsätta kvalitetssäkringen av våra utbildningar. Vi har även tagit emot mail och 
facebook-meddelanden från studenter på Kemisektionen som hör av sig med 
synpunkter eller för att få hjälp med något utbildningsrelaterat problem. 
 

Mål för 2017/2018  
 

• Kommunikationen och relationen mellan studenterna och kansliet ska vara 
öppen och kontinuerlig 
 

• Kommunikationen och relationen mellan studenterna och lärarna ska vara 
öppen och kontinuerlig 

 
 

5. Studiebevakning av problemkurser 



 
Målen för studiebevakning av problemkurser kan ses nedan. Den goda kontakten 
med de båda programansvariga lärarna på bioteknikprogrammet som skapades 
under föregående läsår (16/17) har upprätthållits och arbetet har fortsatt med 
utvecklingen av Mikrobiologin. Vi har även etablerat mycket goda mötesstrukturer 
och samarbete med programansvariga lärarna på Teknisk kemi, vilket kommer hjälpa 
till att utveckla Kemisk analys. Vi har även etablerat ett samarbete med 
programansvariga läraren på Kemiteknikprogrammet! 
 

Mål för 2017/2018 
 

• Bättre kommunikation om Kemisk Analys 
 

• Fortsatt bra kommunikation om Mikrobiologi 
 

6. SN1 
 
Posten SN1 som skapades verksamhetsåret innan har fyllts detta verksamhetsår 
också. SN1 har deltagit i SN:s veckovisa möten, CBH-skolans skolråd, och hjälpt till 
att arrangera SN:s events under året. 
 

7. Jämställdhet och inkludering 

 
Målen för detta fokusområde kan ses nedan. SN arrangerade inte ett SN-fika under 
THS jämställdhetsvecka tyvärr. SN har lett och deltagit i diskussioner på OAR om 
jämställdhet och inkludering inom sektionen. 
 

Mål för 2017/2018 
 

• Arrangera en temakväll/SN-fika för Kemisektionens studenter under THS 
jämställdhetsvecka 
 

• Öka samarbetet mellan organ för att skapa en mer inkluderande sektion 
 

8. Skolintegrationen 

 
Under verksamhetsåret slogs BIO och CHE-skolan ihop med STH vilket påverkade 
mycket av vår verksamhet, då det innebar en helt ny skolstruktur och en lite 
annorlunda maktstruktur. Ledamöter i SN ingick i olika grupper som 
studentrepresentanter för att se över hur integrationen skulle kunna göras på bästa 
sätt. Vi har även etablerat SN:s position i de nya strukturerna för programutveckling, 
kursutveckling m.m., vilket var vårt främsta mål, genom att delta aktivt i CBH-skolans 
skolråd samt genom att skapa en god relation med den nya 



Grundutbildningsansvariga läraren. Målen för skolintegrationen kan ses nedan, och 
de är väl uppfyllda. 
 

Mål för 2017/2018 
 

• Etablera SN:s position i de nya strukturerna för programutveckling, 
kursutveckling mm på den nya skolan 
 

• Verka för att skapa så bra samarbeten som möjligt kring 
studiepåverkansfrågor på den nya skolan 
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Sammanfattning av verksamheten under året: 

 

SM1              SM2 

 

 

 
 

SM3                    SM4 

 

Lärdomar: 

- Det är alltid mer effektivt att ha kul 

- Ha inte fleecedräkt under sektionsmöte i maj 

- Den grafiska profilen är det högst verkställande dokumentet på sektionen 

- Tekniken strular alltid - ha bra skämt på lager 

- Ta inte dig själv på för stort allvar 

- Det är extremt viktigt och extremt svårt att följa den grafiska profilen 

- Lyssna alltid på talmanspolka. 

- Låt ingen lämna in handlingar senare än handlingsstopp utan att de förstår hur 

mycket extra jobb de bidrar till.  



 

- Pizza. 



Kemisektionens Idrottsnämnd, IN 
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Verksamhetsbeskrivning 

Kemisektionens Idrottsnämnd, IN, är ansvarig för att organisera fysiska aktiviteter och 

idrottsrelaterade evenemang för alla medlemmar i Kemisektionen. Dessa aktiviteter kan vara allt från 

traditionella bollsporter såsom fotboll och innebandy till löpning, dans och yoga. Utöver dessa vanliga 

evenemang organiserar IN specialevenemang, vilka är dyrare eller mer exklusiva aktiviteter och kan 

till exempel vara skidåkning, bågskytte eller klättring. Därtill arrangerar IN idrottsrelaterade pubar då 

och då med olika teman såsom e-sportspub, Champions League-pub och danspub. 

Idrottsnämndens verksamhet kan delas in i fyra delar; evenemang, specialevenemang, pubar och 

marknadsföring. 

Evenemang 

Evenemang är regelbundna (exempelvis veckovis) idrottsliga aktiviteter som inte är speciellt dyra att 

arrangera. Exempel på evenemang är innebandy, volleyboll, badminton, spökboll, dans, yoga, 

fysträning, fotboll, squash och löpträning. 

Det här verksamhetsåret har det arrangerats evenemang i innefotboll, innebandy, spökboll, löpning, 

fotboll och ultimate frisbee. Antalet deltagande på de flesta av dessa evenemang har varit mycket bra 

och över förväntan, vilket vi i IN tycker är riktigt kul! 

Specialevenemang 

Specialevenemang är mer eller mindre regelbundna (exempelvis månadsvis) idrottsliga aktiviteter som 

antingen är lite dyrare att arrangera eller exklusiva. Exempel på specialevenemang är skidåkning, 

bågskytte, klättring, curling och Kemisektionens Brännbollsturnering (som kanske kan bli en årlig 

tradition). Även THS Mästerskapen som årligen arrangeras av THS Sports klassificeras som 

specialevenemang. 

Specialevenemang som har anordnats det här året är, utöver THS Mästerskapen, skidåkning, 

Kemisektionens Brännbollsturnering, $N(L)OPPET och vandring. 

Kemisektionens Brännbollsturnering är ett evenemang som är nytt för det här verksamhetsåret och är 

en brännbollsturnering (såklart) mellan kompislag och/eller organlag för alla studenter på KTH, alltså 

inte bara för medlemmar i Kemisektionen. Mästare i 2018 års upplaga av Kemisektionens 

Brännbollsturnering blev THS Sports Council, som fick både ära och en fin pokal. 

$N(L)OPPET är ett välgörenhetslopp som är nytt för det här året och som gemensamt anordnas av 

Idrottsnämnden (IN) och Studiemiljönämnden (SN). Det här året donerades de insamlade pengarna 

(1 045,51 kr) till välgörenhetsorganisationen Aldrig Ensam. 

Varje läsår arrangerar THS Sports (tidigare THS Union Sports Association) THS Mästerskapen i 

innebandy, volleyboll, basket och fotboll, och IN är då ansvariga för att skapa och anmäla ett lag till 

de här fyra turneringarna. THS Mästerskapen är ett mästerskap mellan sektionerna på KTH där den 

sektion som har erhållit flest poäng totalt under de fyra turneringarna blir mästare. Lagen samlar poäng 

genom att avancera till slutspel i turneringarna och ju längre avancemang desto högre belönad poäng. 

Icke-sektionslag som till exempel kompislag med studenter från olika sektioner på KTH är också 

välkomna, men lag som inte representerar någon sektion kan inte samla poäng i THS Mästerskapen. 

Det här verksamhetsåret har Kemisektionen haft minst ett lag representerat i varje turnering. Dessutom 

så blev Kemisektionens lag mästare av THS Mästerskapen i fotboll för första gången i sektionens 

historia och vann en fin trofé som kan beskådas i prisskåpet i Dragskåpet (sektionslokalen). 



Pubar 

Pubar är mer eller mindre regelbundna (exempelvis periodvis) pubar i Draget (eller annan lämplig 

plats) med något idrottsligt tema. Exempel på pubar är e-sportspub, danspub och pub vid någon stor 

idrottslig händelse som till exempel Champions League-pub eller mästerskapspub. 

Verksamhetsåret 17/18 anordnades det en fotbollspub där det bjöds på underhållning i form av Europa 

League-matchen mellan Arsenal och Östersunds FK och mat och dryck fanns att köpa för en billig 

peng. Antalet deltagande var högt över förväntan och fotbollspuben blev enligt oss i IN en succé! 

Dessutom så assisterade IN KK i deras Ping Pong Pub genom utlåning av utrustning i form av 

pingisnät, -rackets och -bollar. 

Aktivitetskalender 

Det här verksamhetsåret har ungefär hälften av evenemangen genomförts på söndagar och 

löpträningen genomförts på torsdagar. Nedan följer en kalender över Idrottsnämndens verksamhet för 

verksamhetsåret 2017/2018. 

Datum Aktivitet Plats Verksamhetsdel 

2018-01-14 Innefotboll GIH Evenemang 

2018-01-21 Innefotboll GIH Evenemang 

2018-01-28 Innefotboll GIH Evenemang 

2018-02-11 Innefotboll GIH Evenemang 

2018-02-15 Fotbollspub Draget Pubar 

2018-02-18 Innebandy KTH-Hallen Evenemang 

2018-02-23 

2018-02-24 

THS Mästerskapen – Innebandy KTH-Hallen Specialevenemang 

2018-02-25 Innefotboll GIH Evenemang 

2018-03-04 Spökboll KTH-Hallen Evenemang 

2018-03-22 Löpning – Svettas med $N Lill-Jansskogen Evenemang 

2018-03-23 

2018-03-24 

THS Mästerskapen – Volleyboll KTH-Hallen Specialevenemang 

2018-03-25 Skidåkning Romme Alpin Specialevenemang 

2018-04-19 Löpning – Svettas med $N Lill-Jansskogen Evenemang 

2018-04-21 

2018-04-22 

THS Mästerskapen – Basket Konradsbergshallen Specialevenemang 

2018-04-26 Löpning – Svettas med $N Lill-Jansskogen Evenemang 

2018-05-03 Löpning – Svettas med $N Lill-Jansskogen Evenemang 

2018-05-04 Fotboll Östra Reals BP Evenemang 

2018-05-06 Ultimate frisbee Gärdets sportfält Evenemang 

2018-05-11 Fotboll Östra Reals BP Evenemang 

2018-05-13 Kemisektionens Brännbollsturnering Gärdets sportfält Specialevenemang 

2018-05-18 Välgörenhetslopp – $N(L)OPPET Lill-Jansskogen Specialevenemang 

2018-05-20 Vandring Tyresta nationalpark Specialevenemang 

2018-05-20 Fotboll Östra Reals BP Evenemang 

2018-05-22 THS Mästerskapen – Fotboll Kryssarvallen Specialevenemang 

 

 



Utvecklingspotential 

Idrottsnämnden har stor utvecklingspotential och IN 18/19 har säkert flera nya och bra idéer på hur IN 

kan utvecklas och förbättras. Något som jag tycker kan utvecklas speciellt mycket är Idrottsnämndens 

marknadsföring, både som organ och de olika evenemangen och aktiviteterna. 

 

Tack för det här verksamhetsåret! 

 

Med vänlig hälsning,  

Robin Carlsson, INO 17/18 
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Kemis Klubbmästeris verksamhetsberättelse 17/18 
 

Fun facts 

ca 150 mail gällande festanmälningar.  

ca 90 festanmälningar godkända varav på 95 % av dessa har KK bidragit med Fest och Stad-
ansvarig. 

956 mail skickade till kkmasters@k.kth.se 

22 mail skickade till klubbmaster@k.kth.se 

98 mail skickade till sexmaster@k.kth.se 

varav ca 800 mail från Kemisektionen.  

870 mail skickade från kkmaster.event@gmail.com gällande bekräftelsemail på sittningar 

 ca 400 mail skickade från privat mail som inte går att hitta pga för många mail, 2 GB 
serri KTH 

4 utökade tillstånd  

5 samtal till säkerhetschefen 

6 samtal till THS eventchef 

6 KMR - möten 

2 Pubrådsmöten 

Diverse SM + ÅL+ OAR möten 

77 samtal till väktare 

ca 70 möten med andra organ  

40 mästarmöten á 4h så 160 h schemalagda möten 

21 måndagsmöten med ledamöter  

2 telefonkonferanssamtal/vecka  

40 162 Messengermeddelanden i mästarchatten  

Oberäkneliga check-up möten mellan mästarna 

800 gäster under årets sittningar  

0 indragna tillstånd eller varningar 

40 samtal angående frågor från Kemisektionens medlemmar 

ca 80 timmar lagda på bokföring, då är den inte klar ännu. 

79 st Messenger-grupper med ledamöter 

mailto:kkmasters@k.kth.se
mailto:kkmaster.event@gmail.com
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6 bastuevent 

0 ambulanser 

1 pungspark 

1 Planerat bröllop 

1 inlåst kort i Lilla Gasque 

2 raseriutbrott/vecka 

365 dagar av magi, vänskap och skratt. 

Verksamhetsberättelse 

Kemis Klubbmästeri ledning under 2017/2018 bestod av Klubbmästare Nicole Harnevie, 

Pubmästare Jacob Degenne och Sexmästarinna Alexander Taborsak-Lines. Året började med 

Hellweek, KKs vecka där ledamöter och gamlingar tillsammans påbörjade Kemis 

Klubbmästeris verksamhetsår. I år skapades även ett Hellweek-märke. Hellweek inleddes 

med seminarium för att bygga det kommande året och teambuilding aktiviteter på Stordal. 

Mål, spelregler och visioner för året arbetades fram för att skapa en tydlig vision av Kemis 

Klubbmästeris närmaste framtid. Bland annat så beslöt KK att planera fredagspubarna 

terminsvis istället för veckovis för att minska arbetet och ge mer kvalitet i pubarna. En ny 

form av pub skapades, PARTYPUB, med syfte att ha mer dans och party. Från tidigare år 

fortsattes arbetet med Nyckelpersoner som ska i Mästarnas frånvaro agera ansvariga på 

fredagspubar. 

Under mottagningen tog KK hjälp av gamlingar och ledamöter som utanför verksamhetsåret 

var med i MottagningsKK för att hjälpa Klubbmästeriet under mottagningen. KK hade fyra 

mottagningsevent under mottagningsveckorna. nOllans första pub, där samarbetet med 

Glasskalas fortsatte från föregående år och KK erbjöd glass och slush till nOllan. 

Företagsbanketten anordnades i Gamla Matsalen på Nymble. Eventet var lyckat men i ett 

mindre lyckat ekonomiskt perspektiv insåg Mästarna tillsammans med Alkemisterna för 

17/18 att Företagsbanketten behövde förändras till nästkommande år. KK arrangerade även 

en avslöjandepub efter avslöjandet på fredagen vecka 2 och Osquar och Osquldas (numera 

Quiristinas) gasque föll på lördagen vecka 2. Detta koncept var en bra räddning eftersom 

gasquen inte kunde infalla på fredagen under detta års mottagning, men efter utvärdering är 

det bättre att gasquen infaller på avslöjandedagen. Gasquen hölls i Gamla Matsalen och 

avslöjandepuben hölls i Draget. Utöver eventen deltog Mästarna i KLUMP och event. Under 

Skogsvandringen presterade sig KK och nOllan fick möjlighet att skriva upp sig för att delta 

i Prova På KK (PPKK) under hösten. Eventet KAMEL gjordes i samarbete med PR-

Mästarna (Programrådet, E&MiTs Klubbmästeris Klubbmästare). Organlunchen gav en 

slutlig reklam för KK och PPKK. Efter mottagningen hölls nOllepubrundan med lyckad 

effekt och dans. Mottagningen gick bra i sin helhet och Mästarna vill tacka gamlingarna som 

ställde upp och de ledamöter som arbetade trots omtentaperioden och andra åtaganden samt 

Alkemisterna 17/18 för ett fint samarbete under mottagningen och för fin vänskap. 

Höstens aktiviteter påbörjades med en tvådagars Kickoff där sommarens seminarium, 

alkohollagen och teambuilding fortsatte. Gamlingar fick åter träffa de nya ledamöterna och 

de sista fredagspubsteman sattes för hösten. Under fredagspubar och PARTYPUBAR fick 

ledamöterna sällskap av PPKK som testade på att arbeta som KK på pubar.  



Verksamhetsberättelse 17/18 

Kemis Klubbmästeri 

2018-09-19 

Sid 3(5) 

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

nOlle planerades och gick av stapeln 6/10 i Medicinska föreningens lokaler. nOlle firade 

2017 90-års jubileum och blev en lyckad tillställning där många jubelarier, alumner och 

främst nOllan deltog. På eftersläppet hölls samarbete med Byggsektionens mästerister som 

arbetade eftersläppet på nOlle. Efter nOlle hölls den årliga omstartsbastun, ett kärt event för 

ledamöter och KK-gamlingar. Mästarna deltog i en ledarskapsutbildning med erfarna äldre 

mästare som numera är i karriärslivet. Ledarskapsutbildningen gav mästarna ny energi och 

kraft, och stärkte även bandet mellan mästarna så att de med nya verktyg kunde leda 

Klubbmästeriet för att nå uppsatta mål. 

Under hösten uppstod det en situation med en ledamot då denna under flera tillfällen 

uteblivit från uppsatta arbetspass utan att meddela detta till ansvariga. Då detta skapade 

frustration i gruppen tvingades mästarna ha ett samtal med ledamoten och resultatet blev att 

ledamoten inte skulle fullfölja sin tid i klubbmästeriet. Mästarna önskade personen allt väl 

och lycka till i sin fortsatta utbildning. 

Under hösten öppnade söken till Kemis Klubbmästeri och förhöll sig enligt Kemisektionens 

valpolicy. 19 ledamöter konfirmerades på SM2. Hösten gav även Kemis Klubbmästeri tre 

nya gamlingar som tackades av för deras tid i KK. Mästarna vill tacka Elin Sjöhag, Anna 

Rolén och Emil Sporre för ett fantastiskt jobb under två år i KK. Hösten avslutades med 

Julfesten 2017 som hölls i Stora Gasque. Julfesten var ett lyckat evenemang där gästerna 

bjöds på julbord och julsånger. Gasquen besöktes även av Jultomten som delade ut paket till 

alla givmilda. Under hösten påbörjades samarbetet med TLC inför Berzelii 2018. Hösten gav 

KK tre företagssamarbeten; Sagitta, Kondomkungen och RedBull. Sagitta valde att sponsra 

Kemis Klubbmästeri och försedde baren med nya kemiinspirerade glasartiklar och nya 

spännande sätt att tillreda drinkar, med bland annat magnetomrörare och separertrattar (Tack 

Andreas!). Även Kondomkungen valde att sponsra KK, både på pubar och Berzelii 2018, 

med kondomer. RedBull erbjöd KK en ny kyl och KK säljer numera RedBull i baren. 

Våren startade med en kickoff för alla ledamöter, inklusive de nya ledamöterna som 

konfirmerades på SM2. Kickoffen hölls under två kvällar där mål, spelregler och visioner för 

våren sattes och de nya barlagen presenterades. Terminens pubteman planerades och 

Berzeliiplaneringen fortsatte. På SM3 valdes mästarna 18/19 och överlämningen började till 

Berzelii 2017. Under våren samarbetade KK med KNUT för det årliga BKW. BKW var 

lyckat men då brister fanns och arbetsbelastningen under sittningen föll på ledamöter 

beslutade Mästarna att avsluta samarbetet med KNUT gällande arbetare till BKW. Vi önskar 

KNUT all lycka i framtida BKW och hoppas på andra nya samarbeten i framtiden. 

Berzeliiplaneringen påbörjades i januari och ett stormöte hölls med ledamöter från TLC och 

KK för att spika årets arbetsgrupper och Berzeliitema. Stormötet efterföljdes av en bastu där 

ledamöterna fick lära känna varandra i mer ångande miljöer. Berzelii hölls i april och 

norrmänn, finnar, uppsalabor, chalmersbor och lundsbor bjöds in. Årets datum föll dock 

dåligt för de flesta systeruniversitet och få norrmän deltog. Årets tema var TV-spel. Berzelii 

startade med fackeltåg till Berzeliipark där första lokalen Warfwet avslöjandes. Lokalen var 

jättefin och torsdagens sittning blev väldigt lyckad. Fredagssittningen hölls i Kistan 2.0. På 

lördag morgon bjöds det på brunch i Draget och många trötta men tappra själar deltog. Efter 

brunchen hölls lekar på campus och i samarbete med Glasskalas erbjöds popcorn, glass och 

sockervadd. Lördagssittningen hölls i Stora Gasque med avslutande fest i Bastu och Stora 

Gasque. Mästarna vill tacka alla ledamöter för ett fantastiskt fint Berzelii! 
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Våren fortsatte med en vänskapssittning med IN-sektionens klubbmästeri QMISK, en 

vänskap Mästarna hoppas blir en tradition för att främja nya samarbeten och relationer. 

Valborgpubrundan hölls med SSCO och tre nya vaccinmärken togs fram. KKs KMR-

sittning hölls 19 Maj med tema RMK(Baklängesgasque). Många Klubbmästerier deltog och 

det blev en fest Mästarna sent kommer att glömma. Sök till KK för SM4 genomfördes enligt 

Kemisektionens valpolicy och i närvaro av de tillträdande mästarna för verksamhetsåret 

18/19. 17 ledamöter konfirmerades på SM4. Mästarna höll i en avslutningsbastu som tack 

för året och tackade fyra nya gamlingar för deras två år i KK; Adrian Bacaj, Carl Rämgård, 

Julia Fridell och Jakob Klefenberg. Även två tidigare ledamöter, Proma Bhattacharya och 

Charlotte Karlsson, tackades för deras tid i KK och välkomnades som gamlingar.  

Under året förnyades vårt avtal med Carlsberg för att förbättra våra rabatter och stärka vårt 

band till vår huvudleverantör. Vi blev också bjudna på en ölprovning av Carlsbergs 

sortiment. Renbjer & Magnusson bjöd in till 3 sortimentsprovningar och hela KK fick 

chansen att gå tillsammans på Stockholms Öl & Whiskymässa.  

NØllegasquen gick över budget med 2000 kr, Julfesten gick över budget med 4500 kr, 

resultatet för Berzelii är inte fastställt i skrivande stund. KK äskade till styrelsen för en iPad 

och en iZettle till för att göra arbetet i baren smidigare, och fick dessa godkända efter viss 

revidering. (Alex du är grym!). Vid årsskiftet äskade KK om ytterligare 2 iZettle-maskiner 

och BAR beslutade om att ta in iZettles kassasystem och KK gick från analog till digital 

kassa.  

Stort tack för allt till: 

Adrian Bacaj. Alexander Hellgren, Alexis Delorme, Anali de Luca, Andreas Renberg, Anna 

Rolén, Astrid Bergman, Avital Cherednik, Carl Rämgård, Eliot Diklev, Elin Sjöhag, Elin 

Ljungström, Emil Sporre, Emma Neill, Emma Kroon, Fredrik Thorsén, Hanna Dubeck 

Schömer, Kadar Hassan, Julia Fridell, Jakob Klefenberg, Linnéa Öst, Lou Hellquist, Malin 

Lill, Olivia Andersson, Oscar Bergström, Sebastian Sandström, Anders Bronäs, Daniel Häll 

och Timour Hammam. 

Och tack för allt stöd till Fanny Taborsak-Lines, Alexander Eneborg, Max Lindgren, Ronja 

Krische, Lukas Jackalin och Oscar Haglund. 

Lycka till KK! 

Prosecco- Mästarna 

Nicole Harnevie Helluin 

Jacob Degenne 

Alexander Taborsak-Lines 

 

 

 

Stockholm, 2018-09-19 



Verksamhetsberättelse 17/18 

Kemis Klubbmästeri 

2018-09-19 

Sid 5(5) 

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

 

     

Nicole Helliun Harnevie 

Klubbmästare 2017/2018 

     

Jacob Degenne 

Pubmästare 2017/2018 

     

Alexander Taborsak-Lines 

Sexmästarinna 2017/2018 
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1 Introduktion 

1.1 Vad är sektionsstyrelsen? 
Sektionsstyrelsen ($$) är en grupp som väljs av sektionsmötet (SM) för uppdraget att vägleda 

sektionen samt sköta vissa administrativa sysslor, med det yttersta målet att se till att 

sektionen fungerar, växer och frodas. 

1.2 Vad är verksamhetsplanen? 
Varje år författar $$ ett dokument som beskriver vad, i grova drag, årets styrelse vill 

åstadkomma. Denna verksamhetsplan ska godkännas av SM och ger därför 

sektionsmedlemmarna insyn i styrelsens arbete. När verksamhetsåret tagit slut lämnar $$ in 

en verksamhetsberättelse till SM, så att medlemmarna kan granska hur väl $$ uppfyllt sina 

mål. Verksamhetsplanen är dock inget bindande styrdokument, utan ska snarare ses som en 

förteckning över styrelsens planer och visioner. Det kan mycket väl hända att $$ lyckas nå 

långt över sina mål, eller inte lyckas uppfylla vissa punkter i verksamhetsplanen. Det viktiga 

är att $$ själva vet vad de strävar efter, och att detta är transparent mot resten av sektionen. 

1.3 Vad fokuserar styrelsen på? 
I år planerar $$ bygga vidare på de ansträngningar som gjordes tidigare år för att främja ett 

hållbart sektionsengagemang, förenkla och tillgängliggöra ekonomin, utveckla hemsidan som 

informationsplattform och göra sektionslokalen Dragskåpet mer hemtrevligt. Dessutom 

läggs ett stort fokus på att skapa en inkluderande och trygg miljö där ingen känner sig 

utanför, sårbar eller kränkt. Därför ämnar styrelsen utöka användningen av engelska i 

sektionens informationsflöde så att internationella studenter kan delta, se över förekomsten 

av diskriminerande teman på sånger och evenemang samt verka för en öppen och 

välkomnande gemenskap. 
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2 Fokusområden 

2.1 Hållbart engagemang 
Sektionens verksamhet är stor och det finns mycket att engagera sig, men där tillkommer 

även rimliga arbetsbördor och förhållanden. Därför har vi valt att fortsätta föregående års 

Styrelsens verksamhetsplan för en sund och hållbar framtid för samtliga medlemmar av 

Kemisektionen. 

Med erfarenhet av de senaste åren har det konstaterats att intresse till ansvarsposter har 

minskat vilket riskerar att medföra stress för många och ibland att organ står tomma i hela 

verksamhetsår. Därför vill $$ arbeta för att göra ansvarsposter roligare, bland annat via 

forumet för alla organansvariga, OAR. Vi vill även öka intresse och förståelse för sektionen 

genom att grafiskt tydliggöra dess uppbyggnad och alla olika sätt som medlemmar kan 

engagera sig på.  

Mycket av det arbete som sker på sektionen görs digitalt och $$ vill avlasta medlemmar 

genom att skapa tidsbesparande hjälpmedel. Vi vill därför skapa fler mallar och lathundar till 

dokument som används på sektionen och göra dem tillgängliga på nya hemsidan.  

Sektionen är en stor och fantastisk gemenskap med många aktiva medlemmar, men att delta i 

evenemang och organ kan vara kostsamt av olika anledningar - något som riskerar bli en 

exkluderande faktor. Vi vill såklart att alla som vill ska få möjlighet att bli och förbli aktiv och 

ska därför undersöka huruvida det går att göra sektionen mer ekonomiskt tillgänglig. 

I och med att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) även rör studentföreningar vill vi 

implementera dess delar på hela sektionen, men på ett enkelt sätt för att inte överbelasta de 

organ som berörs. 

● $$ ska göra ansvarsposter mer attraktiva. 

● $$ ska visa vad sektionen erbjuder genom att presentera det grafiskt. 

● $$ ska utnyttja hemsidan för att erbjuda fler mallar och lathundar.  

● $$ ska utreda möjligheter att göra sektionsengagemang mer ekonomiskt tillgängligt. 

● $$ ska implementera GDPR i sektionens verksamhet. 

 

2.2 Inkludering 
Kemi- och bioteknikprogrammen på KTH hyser ca 1000 studenter med varierande intressen 

och bakgrunder. Kemisektionen, som på många sätt redan är en progressiv och inkluderande 

förening, är trots detta inte helt representativ för studenterna som utgör dess medlemsbas. 

Detta märks i andelen registrerade medlemmar, på vilka som besöker evenemang och i 

synnerhet bland sektionens funktionärer. Tydliga faktorer som kan knytas till huruvida en 

grupp studenter är över-eller underrepresenterad är programtillhörighet, socioekonomisk 

bakgrund och status som internationell eller inhemsk student. Även själva bilden av vad 

sektionsengagemang innebär kan påverka motiveringen till att delta i eller avstå från 

sektionens gemenskap. 
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För att motverka denna obalans mellan programantagna och sektionsaktiva, och få fler att 

känna sig välkomna, vill styrelsen arbeta för att göra sektionsengagemang samt deltagande på 

event mer öppet, inbjudande och inkluderande för alla, oavsett förutsättningar, intressen eller 

bakgrund. 

För att över huvud taget öppna dörrarna åt internationella studenter anser styrelsen därför att 

allt som publiceras på sektionens olika kanaler, vare sig det är anslagstavlor, hemsidan, mail, 

sociala medier eller utrop under luncher, skall innehålla åtminstone en sammanfattning på 

engelska. Vidare ska utvald väsentlig information om sektionen presenteras på ett sätt som 

når ut till så många som möjligt, snarare än bara till de som redan är engagerade. Till sist ska 

den bredare, mer underliggande obalansen i representation utredas i jakt på möjliga åtgärder. 

● $$ ska verka för att all kommunikation från Kemisektionen och dess organ skall vara 

tillgänglig delvis eller helt på engelska. 

● $$ ska regelbundet sprida information och ge uppdateringar om vad som händer på 

sektionen genom riktad kommunikation.  

● $$ ska undersöka hur sektionen kan spegla den mångfald som finns på dess 

program.  

 

2.3 Näringsliv och kontakter 
Känsla av samhörighet upplevs till viss del saknas med resten av THS.  För att stärka bilden 

av Kemisektionen som en del av THS anser styrelsen det både gott och relevant att lyfta vår 

roll i Kårfullmäktige (KF), där vi har möjlighet till inflytande över kårens verksamhet. Att 

utveckla och underhålla god relation med andra sektioner är även något som bidrar till 

samhörighet. Under mottagningsveckorna finns goda samarbeten och möjligheter tillgängligt 

över sektionsgränserna, men under årets gång är det nästan bara sektionsstyrelser som träffar 

varandra. Detta är givetvis tråkigt på många plan då studenter på andra program både kan 

vara allt från goda vänner till framtida kollegor. Då Kemisektionen kallar sig familj med 

Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik vill Styrelsen arbeta för att 

sektionsmedlemmarna ska få större möjlighet att umgås genom gemensamma event. För 

relationen med Bergssektionen och Sektionen för Energi och miljö är det viktigt att BKW 

har möjlighet att fungera väl.  

 

För att BKW ska få så goda förutsättningar som möjligt måste KNUT:s arbete lyftas. Då 

organet drar in en stor del av kemisektionens pengar är det viktigt att engagemang inom 

organet är attraktivt och givande. Ointresse för näringsliv har tidigare varit ett problem på 

sektionen, men en exponentiell förbättring har setts de senaste åren. Dock finns utrymme för 

mer arbete och Styrelsen ska fortsätta verka för detta. Ett ytterligare organ som har mycket 

att erbjuda studenter men inte utnyttjas till fullo är SN. De gör ett gott arbete med att värna 

om studiesituationen på bio- och kemiprogrammen men syns relativt lite. Eftersom många 

studenters synpunkter och tankar inte alltid når fram till rätt person är det viktigt att att alla 

sektionsmedlemmar uppmärksammas på att SN finns, samt vilken makt de har.  

 

En ytterligare väg för kemisektionen att anknyta till omvärlden är genom vårt alumninätverk, 

Salamanderordern. Detta har varit inaktivt under ett par år men arbete med att återuppliva 
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salamandrarna är på god väg tack vare eldsjälar. Styrelsen vill fortsätta verka för detta då 

utökad kontakt med alumner vore en stor tillgång för studenterna eftersom det bla. skulle 

innebära en förbättrad kontakt med näringsliv.  

 

● $$ ska se till att Salamanderordern struktureras upp så att nya Salamandrar kan 

sväras in.  

● $$ ska uppmärksamma sektionen på de möjligheter som skapas av KNUT och SN. 

● $$ ska sträva efter mer gemensamma evenemang tillsammans med andra sektioner.  

● $$ ska förtydliga länken till THS centralt samt belysa möjligheten att påverka genom 

KF. 

 

2.4 Trivsam miljö 
Kemisektionen, och Kåren som helhet, har de senaste åren utvecklats enormt inom synen på 

jämlikhet, mångfald och likabehandling, i strävan efter att skapa en gemenskap där alla kan 

finna glädje och utvecklas som personer. Ändå menar Styrelsen att det finns mer att göra. 

Under årets gång hålls många olika event med varierande tematik, såsom gasquer, pubar och 

banketter. Några av dessa teman, samt innehållet i vissa sånger som framförts på dessa 

evenemang, har rapporterats upplevas som kränkande. Under mottagningen följer samtliga 

mottagare på Kemisektionen THS mottagningsregler, som bland annat fastslår att THS 

policys för sång och JML ska respekteras. $$ menar att det finns mening i att undersöka om 

införandet av en trivselpolicy och en nämnd för JML-arbete på sektionen skulle kunna göra 

så att samma nivå av trygghet och omtänksamhet råder även resten av året.  

Hälsa, studier, fritid och andra intressen är viktiga stommar som inte är lätta att balansera 

och ibland ger en av dem vika. Då är det viktigt att de som behöver hjälp får det, oavsett 

ärende. På KTH finns det många hjälpmedel i form av bland annat mattejour och 

Studenthälsan, men även på sektionen där vi har SN och TryggO som alla kan vända sig till. 

$$ vill lyfta fram dessa så att fler kan ta del av deras funktion och hjälp. 

Gemenskapen som delas i sektionen är en av våra bästa styrkor och många arbetar hårt för 

att inkludera nya studenter till den. Ändå skulle Styrelsen gärna se mer öppenhet och mindre 

negativ jargong och skämt riktade mot nyare medlemmar. $$ vill därför motarbeta att dessa 

attityder sprids och istället sträva mot en positiv inställning till sektionens utveckling. 

Vår sektionslokal är hjärtat till kemis gemenskap och idag finns det många utrymmen som 

agerar lagerutrymme, men som skulle kunna nyttjas bättre. Därför vill $$ se till att 

Dragskåpet blir mer funktionellt och välkomnande för alla på sektionen. 

● $$ ska undersöka behovet och intresset för en JML-nämnd samt en trivselpolicy. 

● $$ ska verka för att sektionens sångkultur presenterar en sund syn på alkohol samt 

speglar THS:s sångpolicy.  

● $$ ska tydliggöra för sektionsmedlemmar vart de kan vända sig om de känner sig 

stressade, diskriminerade eller behöver hjälp med studierna. 
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● $$ ska motarbeta negativa attityder gentemot nyare studenter och verka för en 

positiv attityd till utveckling av sektionen. 

 

2.5 Underlätta och tillgängliggöra ekonomin 
I dagsläget har sektionen tydliga ekonomiska rutiner. Trots detta är det svårt att följa 

ekonomin och förstå hur man som sektionsmedlem kan påverka denna. Kemisektionens 

medlemmar ska ha möjlighet att sätta sig in i sektionens ekonomi och få medel att kunna 

påverka den. Kompletterande dokument skall utformas för att underlätta detta samt att ge en 

ökad inblick i Bokföringsansvarigas råds (BAR:s) arbete.  

För att underlätta arbetet i BAR vill styrelsen öka samarbetet mellan de bokföringsansvariga 

samt skapa manualer och program för det ekonomiska arbetet för att avlasta 

överlämningsprocessen. Detta ger bättre förutsättningar för att bli klara med bokslutet så att 

den ekonomiska berättelsen kan presenteras på SM1. 

Då PM för kontanthantering förra året ogiltigförklarades då sektionen nu är kontantfri vill 

styrelsen ta fram ett PM för betalningar som täcker behovet och underlättar hantering av t.ex 

iZettle.  

Ett problem som uttryckts av flera funktionärer som arrangerat event är osäkerheten kring 

att få in betalningar. Det har hänt vid flertal tillfällen att personer inte betalat i tid eller alls, 

vilket medför problem i både planering och budget. Införandet av regeln om att anmälningar 

är bindande är en lösning men inte den mest optimala då den fortfarande kan leda till 

konflikter. Styrelsen vill därför se över alternativa betalsätt istället för bankgiro så att 

betalningar kan ske direkt.  

● $$ ska verka för ett fortsatt gott ekonomiskt samarbete inom BAR.  

● $$ ska skapa manualer för bokföring och funktioner i fortnox, sektionens 

bokföringsprogram. 

● $$ ska se till att sektionens bokslut blir klart till SM1. 

● $$ vill göra budgeten och ekonomin mer förståelig för samtliga sektionsmedlemmar 

genom att ta fram lättillgängliga och enklare förklarande dokument och lathundar. 

● $$ ska utveckla transparens mot sektionen genom att presentera det ekonomiska 

läget på SM samt publicera sammanfattningar av BAR-möten på hemsidan. 

● $$ ska se över alternativa betalsätt till bankgiro. 
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MOTION SM1 18/19 

Motion om sångboksförnyelse 
 

Bakgrund 
Vår senaste upplaga av sångboken från 2010 börjar ta slut. Nu finns under 100 sångböcker 
kvar, vilket betyder att vi snart måste beställa en ny upplaga. 

I samband med det tycker jag det känns rimligt att se om vi vill lägga till eller ta bort något ur 
sångboken, eftersom det inte lätt går att göra när man sitter med flera hundra exemplar av en 
upplaga. 

Jag tycker att det här är en process som ska vara öppen för alla som vill delta, men jag ser 
också behovet av någon form av sammankallande för möten om vad som ska ändras i 
sångboken. 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att1 SM väljer två till tre mötessammankallanden via fri nominering för det 
tillfälliga uppdraget att se över innehållet i vår sångbok 

 

Stockholm, 2018-09-10 

 

     

Gustav Aniander 

Ärad sektionsmedlem 2018/2019 
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MOTIONSSVAR SM1 18/19

Motion om sångboksförnyelse 

Bakgrund 
Då sångböckerna börjar ta slut menar Styrelsen att det är självklart att nya ska skrivas, och 

håller med motionärens bakgrund. Däremot håller inte Styrelsen med om att det ska finnas 

två till tre mötessammankallande, utan rekommenderar en mer uppstyrd kommitté med 

enbart en mötessammankallande som väljs via fri nominering. 

Då de nya sångböckerna kommer distribueras och säljas av TLC menar vi att åtminstone en 

av TLC-ansvariga bör sitta i kommittén. Eftersom vi vill följa THS:s värdegrunder menar vi 

även att TryggO bör vara medlem för att garantera att JML-policyn speglas i den nya 

sångboken. Sist menar vi också att det vore lämpligt om en ledamot ur MD sitter med för att 

bevara kära sånger men även erbjuda kännedom om sångerna i sig. Därför hade vi, redan 

innan motionen inkom, undersökt intresse till sångbokskommitté med sittande TLC-

ansvariga, TryggO samt DM – samtliga med positiv respons. 

Styrelsen menar även att dessa fyra personer själva bör välja in medlemmar till 

Sångbokskommittén, men med en gräns på totalt 10 personer i hela kommittén, för bästa 

möjliga arbetsfördelning. 

Yrkande 
Därför yrkar Styrelsen 18/19 

att1  i att-sats 1 ändra 

”SM väljer två till tre mötessammankallanden via fri nominering för det 
tillfälliga uppdraget att se över innehållet i vår sångbok.” 

till 

”SM väljer en mötessammankallanden för Sångbokskommitén via fri 
nominering för det tillfälliga uppdraget att se över innehållet i vår sångbok” 

att2 tillägga 

att3 ge sittande Trygg-O, sittande organansvarig för TLC och en representant 
från MD18 plats i Sångbokskommittén med ansvar att överse förnyandet av 
sångboken.  
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att4 ålägga mötessammankallande för Sångbokskommittén, sittande Trygg-O, 
sittande organansvarig för TLC och en representant från MD18 att tillsätta en 
Sångbokskommmitté bestående av max 10 medlemmar totalt.  

att5 bifalla för motionen ställd i enlighet med ändringsyrkanden. 

59°12'00.5"N 15°42'53.4"E, 2018-09-22 

$$18/19 genom 

Elin Hedberg 

Lokalansvarig och eventkoordinator 2018/2019 
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MOTION TILL SM1 9/10-2018 

AVSKAFFA POSTERNA FAKULETSFÖRNYARE KEMI/BIOTEKNIK SAMT KORRIGERING 

AV REGLEMENTET

1. Bakgrund
I och med skolsammanslagningen så har det vid CBH-skolan bildats ett skolråd. Skolrådet                         
har som uppgift att samordna skolan CBH och kommunicera med THS. Det har under                           
sommaren beslutats att skolrådet nu också ska välja fakultetsförnyare för hela CBH samt att                           
denna post i skolrådet kommer få en lön för sitt arbete. Fakultetsförnyaren kommer jobba i                             
nära samband med skolrådet och inte på sektionsnivå. Det har också fallit på SN att                             
nominera personer till valet hos skolrådet. Eftersom fakultetsförnyare kommer få lön samt                       
jobba på hela CBH och är tänkta att inte vara knutna till enbart en sektion längre så behöver                                   
inte posten längre nödvändigtvis vara knuten till SN. Detta gör att posterna                       
Fakultetsförnyare Kemi respektive Bioteknik som sen tidigare funnits på sektionen, blir utan                       
funktion. Därför bör dessa två poster tas bort från SN-gruppen. Detta är en ändring som bör                               
genomföras för att kunna jobba obehindrat med skolrådet och därmed resten av CBH samt                           
THS.  

Som följd av ändringen så försvinner två poster från Studiemiljönämnden och består som                         
mest av sex individer, exklusive SNOK. I reglementet så står det att SN är beslutsmässigt om                               
fem ledamöter samt SNOK är närvarande. För att kompensera för de borttagna posterna                         
samt eventuellt kommande förändringar inom SN:s struktur så bör antalet ledamöter sänkas                       
från fem till fyra. 

2. Yrkande
Därför yrkar jag, 

att 1 i Reglementet under punkt 3.3.1; 

”SN har la ̈ sa ̊ r som verksamhetsa ̊ r. SN besta ̊ r av               
studiemiljö nä mndens ordfo ̈ rande (SNOK) som också  a ̈ r organansvarig, 
trygghetsombud (TryggO), en programansvarig student frå n vardera av         
Kemivetenskapsprogrammet eller Teknisk Kemi (PAS-K), Bioteknikprogrammet           
(PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), en skolledningsrepresentant fo ̈ r                 
CBH-skolan samt en fakultetsfo ̈ rnyare fo ̈ r Bioteknik respektive Kemi samt en                   
masterkoordinator (MAK).” 

ta bort ”samt en faultetsförnyare för Bioskolan respektive Kemi ”. 

att 2 i Reglementet under punkt 3.3.1; 

“SN är beslutsmässigt om minst fem ledamöter samt SNOK är närvarande.” 

ändrar till “SN är beslutsmässigt om minst fyra ledamöter samt SNOK är närvarande. “ 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com 
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att 3 i Reglementet under punkt 3.3.1; 

“SNOK, PAS:ar. TryggO, MAK samt         
fakultetsförnyarna för Bioteknik samt Kemi och skolledningsrepresentanten för               
CBH-skolan väljs vid SM4. ” 

tar bort “fakultetsförnyarna för Bioteknik samt Kemi ”. 

att 4 i Reglementet under punkt 3.3.1 tar bort meningen; 

“Fakultetsförnyarna nomineras till ordinarie representant i THS Fakultetsförnyelse.” 

att 5 i Reglementet under punkt 3.3.2 ta bort meningen; 

”Fakultetsfo ̈ rnyarna ska representera studenterna vid fra ̊ gor rö rande ansta ̈ llning inom                 
områ dena Bioteknik respektive Kemi pa ̊  CBH-skolan.” 

Stockholm, 11/9-2018 

Paula Sommer 

SNOK 2018/2019 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com 
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Motionssvar SM1 18/19 

AVSKAFFA POSTERNA FAKULETSFÖRNYARE KEMI/BIOTEKNIK 

SAMT KORRIGERING AV REGLEMENTET 

Lovisa Wåhlström 

$$18/19 

2018-09-20 

Sid 1(2) 

MOTIONSSVAR SM1 18/19 

AVSKAFFA POSTERNA FAKULETSFÖRNYARE KEMI/BIOTEKNIK 

SAMT KORRIGERING AV REGLEMENTET 

Bakgrund 
Eftersom SN:s verksamhet förändras bör givetvis även reglementet göra det. Motionären har 

gjort ett bra arbete med att presentera bakgrund till motionen och samtliga attsatser är rimligt 

formulerade. Att förändra kravet på antal närvarande vid beslutsfattande är så klart 

nödvändigt eftersom antalet medlemmar ändras. Styrelsen anser dock att då närvarokravet 

ändå omformuleras borde det bli mer likt Kemisektionens stadgar 2.3 gällande krav för 

närvarande vid beslutsfattande inom $$ (”$$ är beslutsmässig om minst 50% (avrundat uppåt) av 

ledamöterna är närvarande…”). Detta för att SN ska kunna fatta beslut även om de har flera 

vakanta poster. ”Nominering av fakultetsförnyarna” under reglemente punkt 4.4 skulle även 

behöva strykas.   

Yrkande 
Därför yrkar Styrelsen 

att1  i att2 ändra från 

”SN är beslutsmässigt om minst fyra ledamöter samt SNOK är 
närvarande.”  

till 

 “SN är beslutsmässigt om minst 50% (avrundat uppåt) av ledamöterna 
samt SNOK är närvarande. “ 

att2  tillägga  

att6 i Reglementet under punkt 4.4 stryka ”nominering av fakultetsförnyarna” 

att3  bifalla motionen i enlighet med ändringsyrkanden  
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Lovisa Wåhlström 

KUTA och Sekreterare 2018/2019 
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MOTION SM1 18/19 

Införandet av Kemisektionens Ärade Kulinariska 

Avdelning 
 

Bakgrund 
Matlagning är inte bara en praktisk grundförutsättning för överlevnad, utan också en uråldrig 
konstform som förenat folk och kulturer sedan urminnes tider. Med en anda av nyfikenhet 
och gemenskap vill Kemisektionens Ärade Kulinariska Avdelning (KÄKA) utforska 
studentikos kokkonst för alla Kemisektionens medlemmar som hyser intresse för livets goda. 

KÄKA kommer därför anordna flera event som innefattar två aspekter: kokkonst och 
umgänge. Kokkonst är den kulinariska aspekten där medlemmar och gäster tillagar och 
diskuterar mat. Umgänges-aspekten innebär att andra medlemmar i kemisektionen är 
välkomna att komma förbi och socialisera, studera samt äta förbeställd, av KÄKA tillagad, 
mat. Därmed anser jag att sektionen bör ha ett dedikerat helårsorgan för matlagning då det är 
gott, ekonomiskt fördelaktigt, traditionellt studentikost, kulturellt berikande, och bara är 
allmänt trevligt att ha.  

Vår älskade sektionslokal Draget är tyvärr av flertal anledningar inte anpassat för matlagning 
på större skala. Av denna anledning föreslår jag att KÄKA bör, från sektionens budget, 
tilldelas pengar med syfte att kunna hyra en lokal med bättre lämpad kök, såsom Stora- eller 
Lilla Gasque. 

Yrkande 
Därför yrkar jag  

 att1 I reglementet införa § 3.30 ”Kemisektionens Ärade Kulinariska Avdelning”. 

 att2 I reglementet införa § 3.30.1 ”Organisation”. 

  KÄKA har läsår som verksamhetsår. KÄKA består av en ordförande (Master Chef), tillika 
  organansvarig, vice ordförande (Sous Chef), tillika vice organansvarig samt fritt antal ledamöter. 

  KÄKA:s ledamöter väljs av organansvarig. Dessa val konfirmeras av SM 

 att3 I reglementet införa § 3.30.2 ”uppgifter 

 KÄKA:s mission är att arbeta tillsammans för att skapa ett välkomnande och socialt forum med 
  fokus på matlagning samt lära varandra att laga studentikos mat. 

att4 Under reglementet 4.1 lägga till “Val av Master Chef och Sous Chef” 

att5 Under reglementet 4.2 lägga till “Konfirmering av val av ledamöter i KÄKA” 

att6 I sektionens budget för 2018/2019, under RS1, öka kontot 6993 
  lokalhyra med 3000kr  och i kontots kommentar lägga  
  till “Kemisektionens Ärade Kulinariska Avdelning 3000kr”. 
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att7 Justera ovanstående att-satser omedelbart och öppna upp för fri nominering 

  av Master Chef och Sous Chef. 

 

Stockholm, 2018-09-13 

 

     

Victor R. Fredlund. 

Post 2018/2019 
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MOTIONSSVAR SM1 18/19 

Införandet av Kemisektionens Ärade Kulinariska 

Avdelning 
 

Bakgrund 
Att äta näringsrik och varierad kost är viktigt för hälsan. Ändå försummas detta ofta av 

studenter, som ibland anser sig endast ha tid eller råd med snabbnudlar eller dylika 

budgetalternativ. Ett organ som värnar om goda matlagningsvanor och inspirerar 

medlemmarna att pröva nya rätter är därför ett välkommet tillskott till sektionen. 

Vidare är matlagning ett mycket brett intresseområde och KÄKA skulle därför kunna agera 

ingångsport till sektionsengagemang för de som inte är lockade av övriga organs verksamhet. 

Eftersom Styrelsen värnar om en öppen sektion där så många som möjligt vill medverka 

anses detta som något mycket positivt. 

Även om Styrelsen håller med om motionens huvudsakliga budskap är det några saker som 

vi anser bör ändras:  

• Motionären föreslår att verksamhetsåret är 1:a juli – 30:e juni, samt att 

organansvariga ska väljas på SM1. Detta innebär att KÄKA är utan ansvariga då 

verksamheten påbörjas, vilket skulle hindra organet. Styrelsen anser därför att 

organansvariga ska väljas på SM4 och ledamöterna på SM1. 

• I motionen refereras kontoställe 6993 som ”Lokalhyra”, vilket är felaktigt. Styrelsen 

vill därför ändra detta till det korrekta numret för Lokalhyra, som är 5010. 

• Alla organ ska ha möjlighet att låta medlemmarna lära känna varandra under trevliga 

omständigheter, varför de har rätt till pengar i form av ”intern representation”. 

Detta bör gälla även nya organ, varför Styrelsen avser att tillägga intern 

representation för KÄKA i budgeten. 
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Yrkande 
 

Därför yrkar Styrelsen  

att1  i att4 ändra  

Under reglementet 4.1 lägga till “Val av Master Chef och Sous Chef” 

till  

Under reglementet 4.4 lägga till “Val av Master Chef och Sous Chef” 

att2  i att5 ändra  

Under reglementet 4.2 lägga till “Konfirmering av val av ledamöter i KÄKA” 

till  

Under reglementet 4.1 lägga till “Konfirmering av val av ledamöter i KÄKA” 

att3  i att6 ändra  

I sektionens budget för 2018/2019, under RS1, öka kontot 6993 lokalhyra 
med 3000kr och i kontots kommentar lägga till “Kemisektionens Ärade 
Kulinariska Avdelning 3000kr”.  

till  

I sektionens budget för 2018/2019, under RS1, lägga till kontot 5010 
lokalhyra med 3000 kr och i kontots kommentar lägga till “lokal för KÄKA-
event”, samt under RS1 öka kontot 6993 internrepresentation med 2700 kr och 
i kontots kommentar lägga till “KÄKA 2700 kr” och ändra kontots total till 
33800 kr.  

att4 bifalla motionen ställd i enlighet med ändringsyrkanden 

 

 

59°12'00.5"N 15°42'53.4"E, 2018-09-22 

$$18/19 genom 

 

 

 

Adrian Södergren 

Ordförande 2018/2019  
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PROPOSITION SM1 18/19 

Proposition angående Budgetrevidering 18/19 
 

Bakgrund 
I budgeten som lämnades in vid SM4 gjordes många ändringar för att spegla de inkomster 
som främst kommer från KNUT och KK och denna budgetrevidering medför b.la. några 
mindre ändringar där kostnader ökats för att kunna köpa in nya saker för sektionens 
verksamhet.  

Det finns dock några större skillnader, det görs en avskrivning under TLCs resultatställe då 
nya sångböcker ska köpas in och för att budgeten ska ge en så verklighetsriktig bild som 
möjligt skrivs därför en summa av varje år. Den tidigare budgeten för mottagningen har inte 
stämt överens med verkligheten och detta har nu ändrats så att den inte är missvisande. Då 
det mesta av årets mottagning redan är bokfört är ändringarna är nu baserade på dem. Det 
har även skett en minskning i inkomster från företag och därför minskar även KNUTs 
resultatställe. Även Krexet har behövt strukturera om sin budget lite.  

Ytterligare en stor skillnad är för RS1 där både intäkterna och utgifterna har ökat markant, 
detta beror på att studenter som åker på CHUST får ett bidrag av CBH-skolan som går via 
oss och detta bör finnas med i budgeten för att ge en transparent bild. 

Underlag 
Ändringarna för denna budgetrevision har gjorts i samråd med BAR och underlaget kommer 
från detta års utgifter och visioner för detta år. Sektionens ansvariga har fått vara delaktiga 
och skicka in förslag på hur de vill att budgeten för deras verksamhet ska se ut, detta för att 
öka transparens och göra budgeten mer inkluderande. 

 
Sammanfattning av ändringar 

RS1- Centralt 
Den största skillnaden är som nämnt ovan CHUST och detta hamnar under 
vidarefakturerade kostnader och intäkter, vilka balanseras med varandra. Då den nuvarande 
skrivaren inte är kompatibel med vissa datorer och därmed komplicerar bokföringsarbetet 
för våra bokföringsansvariga måste en ny skrivare köpas in och sedan är det några mindre 
ändringar.  

• Vidarefakturerade intäkter och kostnader läggs till på 260 000 kr vardera för 
CHUST-stipendiaterna och pengarna som fås av CBH-skolan. 

• Då sektionen allt mer använder Nymble-skrivaren kommer denna kostnad att öka 
och i dagsläget finns det inte ens en budgetpost för denna utgift. Därför läggs 
kontostället Tryckkostander till på 8 000 kr. Värdet är baserat på fakturan från förra 
året. 

• Den nuvarande skrivaren är inte kompatibel till vissa datorer vilket innebär försvårat 
och ett inte hållbart arbetssätt för flera bokföringsansvariga. En ny skrivare till 
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mötesrummet behöver därför köpas in och därför höjs inköp av varor med 3 500 kr 
från 13 180 kr till 16 180 kr.  

• KÖN vill öka antalet event för detta verksamhetsår och därför höjs inköp av 
lättdryck med 500 kr, från 800 kr till 1 300 kr. Även försäljning av lättdryck ökar, då 
från 1 000 kr till 1 600 kr. 

• Kontostället representation ökar med 750 kr, från 6 700 kr till 7 450 kr, detta för att 
sektionen medlemmar inte ska behöva betala för presenter från egen ficka vid 
vänskapsevenemang med andra lärosäten i Norden. Det är budgeterat för tre 
evenemang med present för 250 kr.  

 
RS2- Styrelsen 
Styrelsens resultatställe har inte ändrats mycket, men då styrelsepinsen är slut behöver nya 
köpas in och även externrepresentation höjs.  

• Inköp av varor ökar med 1 700 kr, från 100 kr till 1 800 kr för inköp av nya pins.  
• Då Styrelsen stärkt sin kontakt med MiT har kontostället för representation ökat 

med 500 kr, från 6 500 kr till 7 000, för att underlätta framtida vänskapsevent. 

 
RS3- TLC 
TLC verksamhet ändras inte avsevärt i denna budgetrevidering, det har dock lagts till en 
avskrivning då inköp av nya sångböcker isåfall kommer att ske under detta resultatställe. 
Inköpet är beräknat att gå på 30 000 kr. Avskrivningen är satt på 5 000 kr och är tänkt att 
vara i 6 år, fram till verksamhetsåret 23/24.   

• Posten avskrivningar för inventarier och verktyg läggs till med en kostnad på 5 000 
kr fram till 23/24. 

 

RS4- IN 
IN har varje vecka fotbollsträningar, men hallhyran för dessa event är väldigt hög och för att 
INs kostnad för lokalhyra även ska räcka till andra evenemang kommer man att ha ett 
separat medlemskap för de som spelar fotbollen.  

• Posten medlemsavgift ökar med 2 000 kr, från 2 000 kr till 4 000 kr för den separata 
fotbollsavgiften. 

• Posten lokalhyra höjts med 2000 kr, från 10 000 kr till 12 000 kr.  

 
RS5- Alkemisterna 
Mycket i alkemisternas budget har ändrats, då många poster har varit överdimensionerade 
och mottagningen omsätter inte lika mycket som den enligt tidigare budget står att den gör. 
Som nämnt ovan är detta baserat på mottagningen som varit i år och av de event som inte 
varit har man gjort en approximation av hur mycket intäkterna och kostnaderna blir.  

• Posten försäljning av mat har minskat med 5 500 kr, från 13 000 kr till 7 500 kr. 
• Försäljning av fika ökar med 2 100 kr, från 8 000 kr till 10 100 kr då frukost och 

lunch från Cafe Kajan är inräknat där. 
• Försäljning av alkohol minskar med 11 000 kr, från 53 000 kr till 42 000 kr.  
• Försäljning biljetter alkohol minskar med 61 700 kr, från 129 700 kr till 68 000 kr. 
• Försäljning biljetter alkoholfri minskar med 7 800 kr, från 30 800 kr till 23 000 kr. 
• Försäljning biljetter föreställning ökar med 3 100 kr, från 18 500 kr till 21 600 kr.  
• Försäljning tjänster minskar med 17 800 kr, från 57 000 kr till 39 200 kr.  
• Erhållna offentliga stöd mm. minskar med 3 900 kr, från 80 400 kr till 76 500 kr. 

Denna intäkt är baserad på 450 kr per student med 170 nominella platser. 
• Inköp av mat minskar med 58 000 kr, från 158 000 kr till 100 000 kr.  
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• Inköp av alkohol minskar med 35 000 kr, från 95 000 kr till 60 000 kr. 
• Inköp biljetter alkoholfri minskar med 30 000 kr, från 38 000 kr till 8 000 kr.  
• Lokalhyra ökar med 600 kr, från 3 000 kr till 3 600 kr. 
• Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar minskar med 2 800 kr, från 

 25 500 kr till 22 700 kr.  
• Hyra av inventarier ökar med 6 500 kr, från 4 000 kr till 10 500 kr.  
• Förbrukningsartiklar ökar med 11 500 kr, från 3 500 kr till 15 000 kr.  
• Datakommunikation minskar med 500 kr, från 1 000 kr till 500 kr.  

 
RS6- KNUT 
KNUT vill detta år jobba mycket med gruppen och samtidigt underlätta arbetet med Bergs 
och Sektionen för Energi och miljö i samband med BKW. Inför läsåret 18/19 har det skett 
en minsking i företagssponsring till Kemisektionen vilket leder till en minskning i detta 
resultatställe.  

• Posten intern representation har höjts med 2 000 kr, från 6300 till 8300 kr. 
• Posten representation har lagts till med 500 kr för samarbetet för BKW.  
• Försäljning av tjänster minskar med 38 000 kr, från 173 000 kr till 135 000 kr. 

.  

RS- Krexet 
Då Krexet inte kan vara på Teater 3 under hösten så ändras kostnaden för lokalhyran. I 
tidigare budget har en kostnad inte räknats med i totalen av utgifterna och för att balansera 
det har biljettpriserna höjts och kostnader som inte använts till fullo har dragits ner på.  

• Lokalhyran ökar med 500 kr, från 39 000 kr till 39 500 kr, då höstföreställningarna 
inte kan vara på Teater 3 och istället ska vara på Tibble Teater. 

• Posten Försäljning biljetter, föreställning ökar med 9 375 kr, från 56 250 kr till 65 
625 kr. 

• Posten Hyra av inventarier och verktyg minskar med 1 000 kr, från 12 400 kr till 11 
400 kr. 

• Posten Hyrbilskostnader minskar med 1 000 kr, från 6 500 kr till 5 500 kr. 
• Posten Reklamtrycksaker och Direktreklam minskar 3 500 kr, från 5 000 kr till         

1 500 kr. 
• Posten Trycksaker minskar med 1 000 kr, från 5 000 kr till 4 000 kr. 
• Posten Bankkostnader ökar med 400 kr, från 1 600 kr till 2 000 kr på grund av 

ökade bankkostnader. 
• Posten Övrig inhyrd personal läggs till på 1 800 kr då det behövs tekniker på Tibble 

Teater. 
• Posten Intern representation har ökat med 4 000 kr, från 16 300 kr till 20 300 kr. 

 
RS8- KK 
KK har inte allt för stora ändringar från den nuvarande budgeten, men kostnaden för 
transport och inköp av ny DJ-utrustning är de två största skillnaderna. 

• Inköp av mat ökar med 1700 kr, från 114 000 kr till 115 700 kr, då det nu säljs chips 
på pubarna och detta medför även försäljningen av mat ökar med 8000 kr från 25 
000 kr till 33 000 kr.  

• Inköp av varor har ökat med 2 500 kr från 43 000 kr till 45 500 kr för att köpa in ny 
DJ-utrustning.  

• Övriga kostnader för transportmedel höjs med 1 000 kr från 1 500 kr till 2 500 kr då 
många event kräver bil för att frakta varor  

• Då den budgeterade summan på 2 500 kr för Reklamtrycksaker och direktreklam 
inte används tas den posten bort.  
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Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  

 att1 anta budget för verksamhet 18/19 enligt bilaga. 
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Sid 1(20)

Resultat Intäkter Kostnader varav 
avskrivningar Resultat Intäkter Kostnader varav 

avskrivningar

1 Centralt -               87 410 kr         431 650 kr         528 060 kr -          85 760 kr        171 350 kr            266 110 kr 

2 $ektions$tyrelsen -               42 400 kr                 -   kr           42 400 kr -          37 900 kr         20 000 kr              57 900 kr 

3 TLC                 12 200 kr         111 000 kr           98 800 kr                 5 000 kr            18 700 kr         98 000 kr              79 300 kr 

4 IN -               24 300 kr -          6 000 kr           18 300 kr -          22 300 kr -         8 000 kr              14 300 kr 

5 Alkemisterna -               59 350 kr         296 900 kr         356 250 kr -          48 000 kr        399 400 kr            447 400 kr 

6 KNUT                 93 400 kr 156 000 kr        62 600 kr                   121 100 kr        181 000 kr              59 900 kr 

7 Krexet -                9 975 kr         103 125 kr         113 100 kr             8 200 kr        116 400 kr            108 200 kr 

8 KK               128 900 kr         794 000 kr         665 100 kr            66 700 kr        716 000 kr            649 300 kr 
                11 065 kr      1 886 675 kr      1 884 610 kr                 5 000 kr           20 740 kr     1 694 150 kr         1 682 410 kr                         -   kr 

Sektionens nuvarande tillgångar Per datum

Transaktionskonton 461 243,76 kr          2018-04-21

Räntefonder 392 708,65 kr 2018-03-29
- Stratega ränta 265 437,93 kr
- Sekura 127 270,72 kr          
Totalt 853 952 kr              

Budget 2018/2019 Budget 2017/2018

Totalt

Resultatställe

Resultatbudget Kemisektionen 2018/2019



Sid 2(20)

Konto 18/19 Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39 Intäkter

3011 Försäljning av mat 2 000 kr Försäljning vid event anordnade av 
Liganderna.

3025 Försäljning av lättdryck 1 300 kr Försäljning hävdryck

3034 Försäljning biljetter, resa 120 000 kr KÅT-biljetter 120 000 kr, baserat på 40 
personer. 

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

3500 Vidarefakturerade intäkter 260 000 kr
Pengar från CBH-skolan för CHUST-
stipendiater

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 19 250 kr
Förbundet Unga Forskare 15000 kr, UFS 
2000 kr, Bidrag från KTH för 
förbrukningsmateriel (pappershanddukar, 
toalettpapper) 2250 kr

3990 Övriga ersättningar och intäkter 6 100 kr
Deltagaravgift från icke-sektionsmedlemmar 
CHUST 2 st á 50 kr, returpant 6000 kr

Summa intäkter 431 650 kr                

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 16 680 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 1300 kr, Färg till 
baskrar och tröjor KÖN 500 kr, Menti pro 
för SM 1500 kr, ny skrivare till sektionen för 
3500 kr



Sid 3(20)

4011 Inköp av mat 16 900 kr
SM 8000 kr, MUTA 5000 kr, Liganderna 
2000 kr, Mat till storstädning 1900 kr

4012 Inköp av fika 3 400 kr

Fika till OAR 600 kr, SN 1200 kr, CIA 
800 kr, Valberedningen 500kr, 
Hedersprisgruppen 100kr, CHUST 
200kr.

4025 Inköp av lättdryck 1 300 kr Hävdryck till KÖNs event.
4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr

4800 Vidarefakturerade kostnader 260 000 kr
Pengar från CBH-skolan för CHUST-
stipendiater

Summa rörelsekostnader 298 780 kr                

50-76 Övriga kostnader
5070 Reparation och underhåll 18 000 kr Upprustning av Draget 18 000 kr

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

5520
Reparation och underhåll av 
inventarier, verktyg och datorer mm.

9 000 kr
Gemensamma reparationskostnader och 
TUT-budget

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 1 000 kr
Affischer för val, SN, CHUST, 
Liganderna mm.



Sid 4(20)

6070 Representation 7 450 kr

Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 
2700 kr, samt 3500 kr för bidrag till 
klädesel. Presenter vid  internaltionell 
representation 3 st á 250 kr.

6151 Trycksaker 8 000 kr Utskrifter från Nymbles skrivare

6110 Kontorsmateriel 900 kr
Pärmar, papper och toner till 
bokföringsskrivare

6230 Datakommunikation 2 500 kr
(270 USD) Squarespace Webbhotell och 
domän, www.kongligkemi.com

6570 Bankkostnader 8 500 kr
Bankavgifter och kostnad för 
kassaregister (250 kr/ månad)

6930 Kostnader för varumärken mm. 3 220 kr
STIM-kostnad för upphovsskyddad 
musik i draget (1610 kr / halvår)

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 310 kr
Livsmedelskontroll 1310 kr, 
serveringstillstånd 2000 kr

6993 Intern representation 32 600 kr

Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja stämningen i 
gruppen. Av detta är 100 kr per ansvarig till 
för överlämning. (OAR 4300 kr, BAR 2500 
kr, revisorerna 1000 kr, SN 4100 kr, 
valberedningen 3100 kr, CIA 3100 kr, 
paparazzi 4100 kr, Talman 1900 kr, KN 500 
kr, CHUST 500 kr, SOFT 500 kr, HU 600 
kr, KÖN 2700 kr, TUT 500 kr, 
Utrikeskommittén 1100 kr, Liganderna 1500 
kr)

7610 Utbildning 1 800 kr STAD 12 pers á 150kr
Summa övriga kostnader 229 280 kr                



Sid 5(20)

Summa kostnader 528 060,00 kr           

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8390 Övriga finansiella intäkter 9 000 kr Fondernas värdeförändring

9 000 kr

Resultat -87 410,00 kr

 Summa övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter  
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Konto 18/19 Kommentarer

RS 2 - $ektions$tyrelsen
30-39 Intäkter
Summa intäkter                    -   kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 1 800 kr Styrelsens pris samt inköp av nya styrelsepins 
för 1700 kr.

4032 Inköp av biljetter alkoholfri 1 000 kr
Till för subventionering av biljetter till 
sektionens evenemang till andra sektioner och 
lärosätens representanter

Summa rörelsekostnader              2 800 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 7 000 kr Extern representation
6950 Tillsynsavgifter Myndigheter 300 kr Kontroll hos Bolagsverket av $$

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 7 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 
sammanhållningen och höja stämningen i 
gruppen. Av detta är 100 kr per överlämning 
för presidiet och 6 ledamöter. 

Summa övriga kostnader            39 600 kr 



Sid 7(20)

Summa kostnader            42 400 kr 

Resultat 42 400 kr-       



Sid 8(20)

Konto 18/19 Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 70 000 kr
Märken 30000 kr, Overaller 37000 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 26 000 kr Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 3 000 kr Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

Summa intäkter         111 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 62 000 kr Overaller 37000 kr, Märken 25000 kr, inköp 
av nya sångböcker för 30000 kr.

4011 Inköp av mat 10 000 kr Oldies but Goldies + 3 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           85 000 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 1 500 kr Lokal till  Oldies but goldies
5460 Förbrukningsmateriel 2 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer Oldies but goldies

13 000 kr

12 000 kr Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar



Sid 9(20)

6993 Intern representation 5 200 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 
sammanhållningen och höja stämningen i 
gruppen. Av detta är 100 kr per ansvarig till 
för överlämning. 

Summa övriga kostnader 8 800 kr           

78 Avskrivningar enligt plan 

7832
Avskrivningar på inventerier och 
verktyg

5 000 kr Sångböcker (tom 23/24) 5 000 kr

5 000 kr           

Summa kostnader 98 800 kr         

Resultat 12 200 kr      

Summa avskrivningar



Konto 18/19 Kommentarer

RS 4 - IN
30-39 Intäkter

3050 Medlemsavgifter 4 000 kr Deltagaravgifter och terminsavgifter

3730 Lämnade rabatter 10 000 kr
Subventionerat deltagarpris för 
sektionsmedlemmar på specialevent

Summa intäkter -        6 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 3 000 kr Idrottsmaterial (fotbollar, klubbor etc) 3000 kr

Summa rörelsekostnader          3 000 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 12 000 kr Hallhyra 12 000 kr

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer

6993 Intern representation 3 200 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 
sammanhållningen och höja stämningen i 
gruppen. Av detta är 100 kr per ansvarig till för 
överlämning. 

Summa övriga kostnader 15 300 kr       

Summa kostnader 18 300 kr       

Resultat 24 300 kr-    



Sid 11(20)

Konto 18/19 Kommentarer

RS 5 - Alkemisterna
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 9 000 kr Spex: tröjor 5000 kr, märken 2500 kr
3011 Försäljning mat 7 500 kr Mat till mottagare 12000 kr, Pubmat 1000 kr
3012 Försäljning fika 10 100 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 68 000 kr
Mottagningsgasquer, nyantagnas gasquer 
subventioneras ca 25 kr/biljetter

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 23 000 kr
Mottagningsgasquer, nyantagnas gasquer 
subventioneras ca 25 kr/biljetter

3033 Försäljning biljetter, föreställning 21 600 kr Spexbiljetter

3040 Försäljning tjänster 39 200 kr
Företagstorg 35000 kr, Skogsvandring 2 x 5000 
kr, Sveriges ingenjörer 17000 kr, 
Lunchföreläsningar företag 3000 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 76 500 kr
Bidrag från CBH-skolan. 450 kr á student och 
170 nominella platser. 

Summa intäkter 296 900 kr         

40-49 Rörelsekostnader

42 000 kr

Eftersläpp i Dragskåpet som hålls av 
mottagningsorgan eller under mottagningen. 
(T.ex. Spexfesten, pH-sittningen, 
Osquaruldasgasque m.fl)



Sid 12(20)

4000 Inköp av varor 39 050 kr

Spex: tröjor 5000 kr, 2500 kr märken, dequor 
och quostym 8000 kr. KOMPIS: tröjor 3800 kr. 
MD: overaller 2500 kr. pH: overaller  4000 kr. 
Preppis: kläder 1500 kr. KAOS: kläder 3000 kr. 
Bluffis: Rollkläder 1500 kr. 
Mottagningsmärken 1500 kr. Överig rekvisita 
2250 kr.

4011 Inköp av mat 100 000 kr
Luncher, gasquer, mat till storrep för spex 
6000 kr, etc.

4012 Inköp av fika 6 000 kr Inköp Café Kajan 6000 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 8 000 kr
Sponsring av biljetter åt nollan för 
nollegasquen 8000 kr och banketten 30000 kr

Summa rörelsekostnader          213 050 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 3 600 kr Hyra för osqvik under stugphest 3000 kr
5060 Städning och renhållning 18 000 kr Städavgifter för THS lokaler

5210
Hyra av maskiner och andra tekniska 
anläggningar

22 700 kr RN-teknik nollespex

5220 Hyra av inventarier 10 500 kr Finsittning Nymble

Till eftersläpp samt sittningar som hålls av 
mottagningsorgan eller under mottagningen.

60 000 kr
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5460 Förbrukningsartiklar 15 000 kr
Gasquedekorationer och material till den 
trojanska grisen

5690 Övriga kostnader för 
transportmedel

1 500 kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil

5790
Övriga kostnader för frakter och 
transporter

1 500 kr Parkeringskostnader under mottagningen

6110 Kontorsmateriel 1 000 kr Färgade papper, pennor

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
6570 Bankkostnader 4 800 kr
6890 Övrig inhyrd personal 12 000 kr RN nollespex och Osquarsgasque
6950 Tillsynsavgifter myndigheter 600 kr Utökade alkoholtillstånd 1 st á 600 kr

Summa övriga kostnader          143 200 kr 

Summa kostnader 356 250 kr         

Pengar som ska användas av organ för att öka 
sammanhållningen och höja stämningen i 
gruppen. Av detta är 100 kr per ansvarig till 
för överlämning.  Alkemisterna: 3300 kr. 
Bluffis: 6800 kr. KAOS: 6500 kr. KOMPIS: 
7000 kr. MD: 8200 kr.  pH: 6200 kr. 
KLUMP:3000 kr.

6993 Intern representation 41 000 kr



Sid 14(20)

Resultat -       59 350 kr 



Sid 15(20)

Konto 18/19 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 8 000 kr BKW
3021 Försäljning biljetter, alkoholfri 2 000 kr BKW

3040 Försäljning av tjänster 135 000 kr
BKW 100 000 kr, övriga KNUT-arrangemang 
10 000 kr och huvudsponsorintäkter 63 000 
kr.

Summa intäkter          156 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 1 500 kr Märken, dekor och material
4011 Inköp av mat 25 000 kr

Lunchföreläsningar, företagslunch, 
BKW,mingel

4012 Inköp av fika 1 000 kr BKW-lounge
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            35 500 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 12 000 kr Lunchföreläsningar, BKW

11 000 kr Pub, mingel, BKW

8 000 kr Pub, mingel, BKW
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5220 Hyra av inventarier och verktyg 1 000 kr Mingelglas
5460 Förbrukningsmaterial 1 000 kr Tejp, mm.
5829 Hyrbil 500 kr Hyrbil
5910 Annonsering 700 kr Banderollplats
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 2 500 kr Affischer, BKW-banderoll

6070 Representation 500 kr
För att öka sammanhållningen mellan BKW 
ansvariga.

6250 Porto 100 kr Frimärken för fakturor
6890 Övrig inhyrd personal 500 kr Serveringsansvarig till mingel

Summa övriga kostnader            27 100 kr 

Summa kostnader            62 600 kr 

Resultat 93 400 kr         

Intern representation6993

Pengar som ska användas av organ för att öka 
sammanhållningen och höja stämningen i 
gruppen. Av detta är 100 kr per ansvarig till 
för överlämning. 

8 300 kr
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Konto 18/19 Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 5 000 kr Märken 2000 kr, t-shirts 3000 kr
3012 Försäljning fika 2 000 kr Pausförsäljning
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 2 500 kr Gasquer och/ eller premiärfest 
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 600 kr Gasquer och/ eller premiärfest 

3033 Försäljning biljetter, föreställning 65 625 kr

Vårens biljetter: 375 biljetter á 140/200 kr. 
50/50 student/ordinarie ger ett snitt på 170 
kr/biljett.  Höstens biljetter: 375 biljetter á 
125/185 kr. 50/50 student/ordinarie ger ett 
snitt på 155 kr/biljett.

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 19 000 kr
Ekonomiskt stöd från Arbetarnas 
Bildningsförbund, ABF

Summa intäkter       103 125 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 10 300 kr Scenografi 5500 kr, tröjor 3000 kr, märken 
1800 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

9 900 kr Kollationering, pubar, gasquer, premiärfest.

7 800 kr
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4023 Inköp av alkohol, öl
4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker
4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader         24 300 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 39 500 kr Tibble teater 1 helg á 20 000 kr, Teater 3 1 
helg  á 19500 kr.

5220 Hyra av inventarier och verktyg 11 400 kr Teknik
5460 Förbrukningsartiklar 1 800 kr Plastglas, servetter, dukar osv.
5611 Drivmedelskostnader 1 000 kr Bensin under föreställningar
5820 Hyrbilskostnader 5 500 kr Hyrbil under föreställningar

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 1 500 kr  Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter 
annonsering

6150 Trycksaker 4 000 kr 200 program
6570 Bankkostnader 2 000 kr Avgift för iZettle och Stripe
6890 Övrig inhyrd personal 1 800 kr Tekniker på Tibble teater á 1 800 kr

6993 Intern representation 20 300 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 
sammanhållningen och höja stämningen i 
gruppen. Av detta är 100 kr per ansvarig till 
för överlämning. 

Summa övriga kostnader 88 800 kr       

Summa kostnader 113 100 kr     

Resultat 9 975 kr-       

7 800 kr
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Konto 18/19 Kommentarer

RS 8 - KK
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 60 000 kr Drinkmärken
3011 Försäljning mat 33 000 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 168 000 kr
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 33 000 kr

Summa intäkter            794 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 45 500 kr
Arbetskläder 5500 kr , Märken 33000 kr, 
barutrustning 3000 kr, DJ-mjukvara 500 kr, 
ny DJ-utrustning 2500 kr, övrigt 1500 kr.

4011 Inköp av mat 115 700 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            518 200 kr 

50-76 Övriga kostnader

353 000 kr

500 000 kr
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5010 Lokalhyra 60 000 kr Hyra av lokal nollegasque samt extern lokal 
Berzelii

5220 Hyra av inventarier och verktyg 3 000 kr Hyra av bord, stolar och glas till sittningar.
5460 Förbrukningsmateriel 25 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5520
Reparation och underhåll av 
inventarier, verktyg och datorer mm

2 000 kr
Underhåll och ersättning av 
kassautrustning.

5611 Drivmedelskostnader 500 kr
5690 Övriga kostnader för transportmedel 2 500 kr Milersättning 25 kr/mil
5710 Fraktkostnader 3 000 kr
5820 Hyrbilskostnader 3 000 kr

5960
Varuprover, reklamgåvor, presentreklam 
och tävlingar

1 500 kr Klubbor till NØllan, priser till Berzelii

6070 Representation 500 kr
Presenter till andra klubbmästerier vid 
vänskapsarrangemang.

6570 Bankkostnader 6 000 kr
6890 Övrig inhyrd personal 15 000 kr Väktare NØlle, valborgspubrundan
6950 Tillsynsavgifter myndigheter 4 800 kr Utökade alkoholtillstånd 7 st á 600 kr

6993 Intern representation 18 300 kr

Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen. Av detta är 100 kr 
per ansvarig till för överlämning och 3000 
kr är för Berzelii.

7610 Utbildning 1 800 kr Klubbmästarrådet för 3 personer
Summa övriga kostnader            146 900 kr 

Summa kostnader 665 100 kr           

Resultat 128 900 kr       



Val  

Val av DM 

Ted Lundwall (förordad)  

Val av vice DM 

Mårten Schollin (förordad)  

Val av styrelseledamot  

Andreas Renberg (förordad)  

Val av styrelseledamot  

Lovisa Brandt (förordad)  

Val av producent i Krexet  
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Interpellation SM1 18/19 

Ända väggen med pH-bilderna 
 

Bakgrund 
Väggen med alla pH-bilderna är exkluderande och bara konstig, varför ska bara pH ha bilder 

från 96, jag tror ingen bryr sig om pH 96 liksom. Jag anser att det är rimligare att ha 

gruppbilder från alla sektionens organ på väggen. 

 

Stockholm, 2018-09-16 

 

     

Julius Kuzmin 




