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Sommar och höst 
$$ 15/16 drog igång styrelsearbetet i juni 2015, innan vårt verksamhetsår börjat. En tidig start 
och ett extra starkt driv kändes nödvändiga pga. ingångsläget (se Verksamhetsberättelse $$ 14/15). 
Vi hade tunga förutsättningar i att det fanns stora problem kvar att ta tag ifrån 14/15, inte 
minst kring sektionens ekonomi. Läget blev dubbelt svårt pga. att vi från företrädande styrelse 
varken fick en gruppöverlämning, eller individuella överlämningar till samtliga 
styrelsemedlemmar. Detta ledde till att viktiga kunskaper och lärdomar inte lämnades vidare, 
samt att ”presidiet” (ordförande och vice ordförande) tvingades arbeta på två fronter. Å ena 
sidan behövde akuta problem från föregående verksamhetsår behandlas, å andra sidan 
behövde den nytillträdda styrelsen få en bra start. Detta hjälptes dock genom att ordförande 
14/15 Aneri Patel under sommaren jobbade för att förse oss med information och ekonomiskt 
underlag. 

Första uppstart i juni skedde i form av en ”$$-konferens”, dvs. en organhelg, där teambuilding, 
planering och författande av verksamhetsplan stod på agendan. Under sommaren stod i övrigt 
den gemensamma att-göra-listan tom ända tills mottagningen närmade sig, medan presidiet 
regelbundet jobbade med sektionsekonomin och lokalfrågor. På ekonomifronten behandlades 
fyra stora frågor: sektionens bristande likviditet, felaktiga transaktioner i samband med 
bortfallet av vice ordförande 14/15, uppföljning på ekonomin för evenemanget Sommarbalen 
14/15, samt ekonomiska säkerhetsrutiner. Tack vare Aneri Patel fick vi en springande start i 
dessa frågor. 

Vad gäller den förstnämnda hade sektionen i enkelt ordalag väldigt lite pengar. Vanligtvis finns 
i början av hösten en stor buffert, men så var nu inte fallet. Situationen var mycket 
problematisk pga. att $$ 14/15 inte hade producerat någon bokföring. Utan möjlighet att veta 
vart dessa pengar tagit vägen, eller om de skulle återinfinna sig, antog styrelsen tills vidare en 
sparsam inställning till ekonomin.  

Gällande bortfallet av vice ordförande och relaterade transaktioner var en polisanmälan gjord, 
och vi fick lyckligtvis ett genombrott i slutet av augusti då vi fick kontakt med personen i fråga 
via en mellanhand, vilket senare ledde till återbetalning av de felaktiga transaktionerna. 
Polisanmälan ligger dock kvar, och kan inte ”återtas”, och det återstår att se hur eller om 
ärendet utvecklar sig under kommande år. 

Problematiken kring Sommarbalen bestod av att den genomfördes utan mandat från 
Sektionsmötet (SM), och att den gick ekonomiskt sämre än utlovat. Med hjälp från Aneri Patel 
och ansvarig representant från Bergssektionen drevs obetalda biljetter in för att minimera 
notan, och därefter sammanställdes ekonomin. Enligt överenskommelse innan evenemanget 
delades notan jämnt mellan Kemi och Bergs. $$ 15/16 lämnade det till SM att besluta om 
sektionen skulle stå för kostnaden, eller om $$ 14/15 i egenskap av ekonomiskt ansvariga vid 
tillfället för evenemanget skulle belastas med skulden. I enlighet med mötets beslut stod 
sektionen för notan.  

De ekonomiska utvecklingarna under 14/15 samt de efterlevande problemen visade på tydliga 
brister i sektionens ekonomiska säkerhetsrutiner. Som en del av styrelsens verksamhetsplan 
hade denna fråga hög prioritet. Våra åtgärder var tvådelade: dels arbetade vice ordförande 
Fredrik med att strukturera Bokföringsansvarigas Råd (BAR) och dess rutiner, och dels 
fattades beslutet om att lämna en proposition om gemensam firmateckning till SM1. Pga. vice 
ordförandes bortfall 14/15 skedde ingen överlämning till BAR 15/16, vilket gjorde det 
nödvändigt att ”uppfinna hjulet” på nytt i många avseenden, något som tog stor energi och 
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satte spår i det ekonomiska arbetet året ut. BAR utvecklande nya rutiner med fokus på 
transparens och ansvar. Ett exempel på resultatet av detta var en ekonomisk rapportstruktur 
där BAR inför varje sektionsmöte rapporterade på ekonomin till $$, som sedan rapporterade 
till SM. Tack vare att styrelsen förslag om gemensam firmateckning godkändes ökades även 
den byråkratiska säkerheten kring ekonomin.  

Ekonomin visade goda tecken på återhämtning, till stor del en förtjänst av Mottagningens och 
Klubbmästeriets ovanligt goda verksamheter och positiva resultat. Detta blev uppenbart i tid 
till SM1, inför vilket BAR hade förberett en budgetrevidering så omfattande att budgeten 
nästan gjordes om från grunden. Tack vare den positiva ekonomiska utvecklingen beslutade 
BAR att höja organens internrepresentation, dvs. budgeterade medel för teambuilding och 
annan organutvecklande verksamhet. Tanken var att ge organen utrymme att investera i 
värdeskapande verksamhet, och på så sätt blåsa ny glöd i sektionen efter ett kaotiskt föregående 
år. 

Som sig bör representerade $$ under mottagningen, både mot ettan, och mot andra sektioner 
på deras nollegasquer. En höjdpunkt för $$ var valet av Emma Ingo till befattningen Nr 1, och 
det kom att ha stor betydelse för arbetet under resten av året. Representation mot andra 
sektioner är mycket viktig, inte bara för att upprätthålla goda relationer med våra vänsektioner, 
utan för att inhämta kunskap, inspiration och knyta nya sektionskontakter. $$ representerade 
sektionen å det hovligaste och med stor glädje. Ett rapportsystem för att på ett strukturerat 
och konkret sätt förmedla värdefulla insikter från representationsarbetet till resten av sektionen 
fanns i idéfasen, men togs dessvärre aldrig längre än så. På representationsfronten ska även 
nämnas styrelsens deltagande på Polystyren, en konferens för styrelser på Kemisektionens 
motsvarigheter runt om i landet. Polystyren ägde rum i Lund, och var likt tidigare år ett utmärkt 
bollplank och plats för kunskaps- och idébyte. $$ kan stolt tillägga att Telefonkiosken, ett centralt 
studentikost monument på en liten ö i mitten av en liten sjö i mitten av Lunds campus, i 
enlighet med god Lunda-sed, handmålades gul av undertecknade. 

Ett fokusområde i styrelsens verksamhetsplan var Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling, 
förkortat JML. Det diskuterades frekvent inom $$, och även i Organansvarigas Råd, hur JML 
ska genomsyra sektionens arbete. Lokalansvarig Anton och Nr 1 Emma Ingo drev ett större 
projekt med syfte att få sektionsorganen att fundera kring och implementera JML i sina 
verksamheter, med gott resultat. Däribland författades en JML-plan innehållandes konkreta 
åtgärder för sektionens organisationsvida JML-verksamhet. Styrelsen lade även extra krut på 
att ge stöd och rådgivning till CIA med Anna Höglund i spetsen, då organet spelar en essentiell 
roll i integrationen av internationella studenter i sektionen, vilket är en viktig del av JML-
arbetet.  

Styrelsen fokuserade på extra stöd till flera organ. Det nya ansvarsområdet KUTA (Kemis 
Utbildnings- och Arbetslivskontakt) i styrelsen, axlat av Alma Andersson, hade i uppgift att 
stödja KNUT och SN på alla sätt möjliga, då de är ovärderliga basverksamheter i sektionen i 
behov av extra resurser. Ett gott resultat indikerades av mycket positiv respons från de båda 
organen, och styrelsen är mycket nöjd med att ha spelat en roll i de bästa KNUT- och SN-
åren på länge. 

Förutom punktinsatser för vissa organ lade styrelsen mycket tid på att utveckla kommunikation 
och samarbete mellan sektionsorganen i allmänhet. OAR, som är ett oerhört viktigt forum för 
organkontakt, var i många år en ganska stel och icke-kreativ tillställning. $$ ändrade på detta 
genom att införa ett nytt koncept med namnet ”OAR-verkstad”, vilket är ett OAR-
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sammanträde med en avslappnad mötesstruktur och fokus på kreativitet, idéer och samtal. De 
traditionella, mer formella OAR-mötena minimerades till antalet och fick en tidsgräns på 2 h.  

Styrelsen såg ytterligare behov av kontaktytor mellan organ. Framförallt identifierades behovet 
av en mer frekvent kommunikation mellan organansvariga. Därför infördes ett nytt 
möteskoncept vid namn ÅL, vilket är en förkortning av OrganAnsvarigas Lunch (O:et läggs 
på A:et och bildar således ett Å, mycket klyftigt). Tanken var ett kort, regelbundet lunchmöte, 
med kortare tidsintervall än OAR, där organansvariga kan dela information och frågor. Redan 
första mötet gav gott utbyte, och en potentiell kris i ett av våra större organ kunde avvärjas. 
15/16 var prototypfas för ÅL, och förhoppningsvis utvecklas konceptet vidare under 16/17. 

Under fokusområdet Framtid i styrelsens verksamhetsplan sattes målsättningen att fastställa 
strukturen på sektionens relation med Salamandrarna. Detta utmynnade, tack vare Alma 
Andersson, KUTA, i ett välbehövligt förslag på uppdatering av Salamanderordens stadgar, 
samt goda diskussioner med Anders Nilsson, nyinvald representant för Salamandrarna. 
Dessvärre upplevde $$ 15/16 att bristande sammanhållning och kommunikation inom 
Salamanderorden förhindrade ett konkret förverkligande av ovan nämnda insatser. 

Styrelsen tar sig i mån av energi friheten till mer spontana projekt som är aktuella för tiden. 
Ett sådant var lokalansvarige Antons initiativ till en pubföreläsning om konflikten i Syrien, i 
regi av en representant från Rädda Barnen. $$ hoppas att det bidrog till ökad insikt och 
engagemang i frågan. 

Styrelsen inledde 15/16 starkt och med god handlingskraft. Detta driv nedhöggs dock betydligt 
till följd av ordförande Anna Wesséns entledigande från sin post. Med vice ordförande Fredrik 
som tillförordnad ordförande sökte styrelsen en snabb lösning på problemet. Det smidigaste 
hade varit att hitta en ny ordförande, men det fanns inga alternativ att tillgå. Istället fattades 
beslutet att Fredrik skulle ta över ordförandeskapet, och att Nr 1 Emma Ingo i sin tur skulle 
axla rollen som vice ordförande. Annas entledigande införlivades i praktiken i mitten av 
november, och rollbytet ovan trädde i kraft först efter SM3 i slutet av februari 2016. Detta 
intervall av dubbla ansvar för Fredrik Abele resulterade i ett bristfälligt ledarskap, och lagt 
därtill att en tid precis efter SM3 behövde ägnas exklusivt åt överlämningsarbete som följd av 
rollskiftet hade styrelsen under denna period ett verksamhetsmässigt vakuum med undermålig 
prestanda.  

Ett föremål för oro var oförutsedda ekonomiska efterverkningar från 14/15. Framförallt 
inkom under hela hösten och under januari månad 2016 regelbundna betalningspåminnelser 
för gamla fakturor från 14/15. Vissa var av ansenliga summor, och $$ antog därför, åter igen, 
en sparsam inställning till ekonomin. Vi valde att lägga tyngre budgeterade utgifter på is, t.ex. 
inköp av nya organskåp och bord och stolar, i väntan på säkrare ekonomi. Dessvärre eftersattes 
bokföringen av rollskiftet beskrivet ovan, och det blev därför svårt att vara säker på ekonomins 
stabilitet. 

  

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



Verksamhetsberättelse Styrelsen 15/16 
$$ 15/16 
2016-10-02 
Sid 5(6) 
 

Vår 
Våren inleddes med ytterligare tråkigheter. Till följd av en åtstramad policy å kansliets sida 
valde de att inte sponsra årets INFO-konferens. INFO-konferensen är ett heldagsevenemang 
där samtliga sektionsaktiva under föregående läsår bjuds in att diskutera stora och viktiga 
frågor för sektionen. Syftet är att ta till vara på deras erfarenheter och kunskaper, och bygga 
ett utvecklingsunderlag för nästa års ansvariga. Kansliets beslut grundades enligt utsaga på att 
kryssningen som vanligen efterföljer konferensen inte är lämplig att subventioneras med 
statliga medel, dvs. av skolan. Kansliet underströk dock att de var öppna för att sponsra INFO-
konferensen om den delen av arrangemanget skulle ändras. Dessvärre hade $$ fullt upp, av 
förklarliga skäl, med den löpande verksamheten, och lyckades inte framlägga nytt förslag till 
kansliet. Det ska dock sägas att styrelsen diskuterade saken mångt och mycket, och det var 
med stor sorg vi såg INFO 16 utebli. INFO är ett fantastiskt evenemang som är otroligt viktigt 
för sektionen och alla studenter på kemi- och bioteknikprogrammen, och vi hoppas att ett 
INFO 17 blir av. 

En annan utveckling som satte käppar i hjulen var att Skogsindustrierna, en av sektionens 
dåvarande huvudssamarbetspartners, valde att avsluta sitt samarbete med Kemisektionen. Inga 
entydiga skäl till detta gavs. Konsekvenserna var allvarliga; kemi- och bioteknikstudenter 
förlorade en intressant och relevant arbetslivskontakt, och sektionen tappade en viktig 
finansiell sponsor.  

Stämningen blev dock snart positiv i och med att BKW, Kemisektionens arbetsmarknadsdag 
nytappad tillsammans med B- och W-sektionerna, gick av stapeln. Det var en fantastisk 
tillställning, och $$ ser med spänning och stor förhoppning på utvecklingen inför BKW nästa 
år! 

En annan positiv aspekt av vårhalvåret var att många organ började utnyttja sin 
internrepresentation fullt ut. Vanligt är annars att organ inte använder alla budgeterade medel. 
$$ hoppas att denna utveckling fortsätter, och att organen blir ännu bättre på att utnyttja sin 
budget fullt ut! 

En sak som varit tydlig i många år är att sektionens hemsida, www.kongligkemi.se, är i stort 
behov av renovering. Kommunikationsansvarig Kadar Hassan drog därför i projektet att 
bestämma bästa sätt att göra om hemsidan på. Detta mynnade ut i en grundlig undersökning 
av olika alternativ, och en handlingsplan bäst lämpad för sektionen. Dessvärre hanns det inte 
med att översätta denna i praktiken, utan vi hoppas att efterträdande styrelse kan använda detta 
underlag i den välbehövliga hemsideutvecklingen.  

Styrelsens representationsarbete fortsatte planenligt, så när som på att supé hos MiT-styrelsen 
tråkigt nog uteblev. $$ representerade stolt sektionen på Kårens Dag (vårvarianten av Kårens 
Dag, som inträffar i samband med de internationella studenternas vårankomst). Till vår 
överraskning uppenbarade sig både norrmän och finnar till Berzelii, och $$ lade instinktivt i 
representationsväxeln. Detta mynnade ut i, förutom oförståeliga fyllediskussioner, att KÅT 
2017 troligen kommer ligga samtidigt med vår norska systersektions Åre-resa. Dubbla 
Kemisektioner i en konstellation à la Kalmarunionen är utan tvivel ett upplägg för en KÅT-
resa av episka proportioner! 

På Berzelii delade styrelsen ut Styrelsens Pris. $$ valde att belysa mycket viktiga insatser som 
annars inte skulle fått samma uppmärksamhet. Det var vårt stora nöje att tilldela ett dubbelt 
pris till Amanda Kessler och Anna Höglund för deras arbete i KNUT resp. CIA! 
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Vidare besvär uppenbarade sig under den senare halvan av våren. Till följd av påtryckningar 
från statliga myndigheter beslutade KTH att THS sektioner inte längre skulle tillåtas bruka 
köksenheter och vitvaror såsom spis, ugn och diskmaskin. Detta pga. av att sektionslokalerna 
inte är miljöanpassade enligt de antal människor som sektionsverksamheterna bedrivs för. 
Sektionerna, med den Studiesocialt Ansvarige i Kårledningen, har reagerat starkt på detta, men 
förgäves. Det återstår att se hur sektionernas verksamhet kommer att påverkas, och vilka 
lösningar som finns att tillgå. 

I april inföll vårens $$-konferens, där agendan var Utvärdering och Budget. Styrelsen ansåg att 
årlig utvärdering av sektionens verksamhet är mycket viktig, men att det är oklart exakt vad en 
sådan utvärdering består av. Vi lade därför mycket energi på att ta fram en fast struktur för 
årsutvärdering. Tanken var att sektionen med en fast utvärderingsstruktur lätt skulle kunna 
jämföra verksamheten från år till år, och således identifiera viktiga tendenser och 
utvecklingsområden. Arbetet med att ta fram denna struktur visade sig vara mycket mer 
komplex än anat. Underlaget vi tog fram lämnas därför vidare till efterträdande styrelse med 
hopp om vidareutveckling och praktisk implementering. 

Ordförande och vice ordförande fick vid SM1 ett nytt ansvar som sammankallande för 
Hedersprisgruppen, en ny kommitté som bereder och genomför val av Hederspriset. Valet av 
Hederspristagare 14/15 bordlades konsekutivt tills SM2, där den nyinförda kommittén ålades 
att genomföra valet. Hedersprisgruppen fick således två val att förrätta. Å en mycket positiv 
sida införlivades gruppens tänkta syfte med en mer grundlig och genomtänkt valprocedur än 
vad sektionsmötet kan åstadkomma. Däremot var deltagandet från de stadgade 
kommittémedlemmarna väldigt skralt, och det var med nöd och näppe gruppen var 
beslutsmässig. Förhoppningsvis kan detta förbättras nästa år. 

Verksamhetsårets slut inleddes på en mycket god ton i och med $$ Alltime! Arrangemanget 
bjuder in alla tidigare styrelsemedlemmar genom tiderna och inträffar endast vart tredje år. Det 
var kul att se att deltagaråldrarna utgjorde ett imponerande intervall, och $$ 15/16 ser fram 
emot att deltaga i evenemanget nästa gång, fast då som gamla, dryga, och utan ansvar! 

Innan styrelsekavajerna hängdes av för gott genomförde $$ 15/16 en gruppöverlämning 
tillsammans med den nytillträdda $$ 16/17. Även individuella överlämningar genomfördes. 
Att genomföra överlämning är för ett sektionsorgan att knyta ihop säcken, även så för 
styrelsen. Juni blev sedan till juli, och därmed var $$ 15/16:s mandatperiod avslutad.  

Med ett tufft utgångsläge, och ännu tuffare utmaningar på vägen, var 2015/2016 ett intensivt 
och lärorikt år för vår del. Vi vill tacka alla fantastiska medlemmar, inte minst alla funktionärer 
och organansvariga, och önskar våra efterträdare i $$ 16/17 ett stort lycka till!  

 

Styrelsen 2015/2016 

Ordförande Fredrik Abele 
Vice Ordförande tillika Nr 1 Emma Ingo 
KUTA Alma Andersson 
Lokalansvarig Anton Lagerholm 
Sekreterare Angelica Andreasson 
Kommunikationsansvarig Kadar Hassan 

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



 
Verksamhetsberättelse för Kemis Klubbmästeri verksamhetsåret 2015/2016  
 
Sammansättning 
Klubbmästare: Emelie Sandström 
Pubmästare: Anders Norman 
Sexmästarinna: Viktor Kjellvertz 
 
Övriga medlemmar i Kemis Klubbmästeri är ledamöter.  
 
HT 2015 

- Mira Rawet 
- Sebastian Sandström 
- Madeleine Eriksson 
- Ulrika von Otter 
- Josefin Kask 
- Cecilia Waldna  
- Christina Norén 
- Andre Borrfors 
- Promila Bhattacharya 
- Dennis Chmielewski 
- Wilhelm Sundewall 
- Louise Seregard 
- Stina Borg 
- Lovisa Falk 
- Casper Rockström 

 
 
VT 2016 

- Sebastian Sandström 
- Madeleine Eriksson 
- Ulrika von Otter 
- Josefin Kask 
- Cecilia Waldna  
- Christina Norén 
- Andre Borrfors 
- Promila Bhattacharya 
- Dennis Chmielewski 
- Wilhelm Sundewall 
- Petter Stanley 
- Emil Sporre 
- Gustav Aniander 
- Anna Rolén 
- Elin Sjöhag 
- Nicklas Prag 
- Nicole Harnevie 



 
 
Året i korthet 
Under första sektionsmötet valdes endast klubbmästaren och sexmästarinnan, därav var 
positionen pubmästare vakant. Detta varade inte länge då Anders Norman valde att bli 
pubmästare och konfirmerades senare under sektionsmöte (SM) fyra. Med trion komplett så 
påbörjades mästararbetet.  

Arbetet inleddes med att hyra en ny lokal (ej nymble) inför den kommande 
nØllegasquen samt hölls intervjuer inför valet av nya ledamotskandidater till SM4. Under 
samma period undergick mästarna en utbildning i ledarskap och konflikthantering.  

Planeringen av Kemis Klubbmästeris team-building helg (Hellweek) startade; 
teambuildingen ägde rum på Osqvik och det ägnades främst åt att diskutera de 
förhållningsregler som ska gälla under verksamhetsåret. Utöver detta anordnades aktiviter 
och seminarer med syftet att stärka gemenskapen och kunskapen hos mästeriets 
medlemmar. Mästarna spenderade mycket tid att dokumentera verksamhetsåret och policies 
som vi sedan ska kunna lämna över till nästa års ansvariga. 

KK höll 4st sittningar under mottagningen, mästeriet spenderade mycket tid på 
marknadsförning och praktikmöjligheter för nollan. Tidigare har detta visat sig vara ett 
effektivt sätt att öka intresset för mästeriet och det är något nollan historiskt har uppskattat. I 
slutet av mottagningsperioden anordnades nØllepubrundan vilket gav bra resultat då 
mästeriet lanserat tre nya märkesshots under våren. 

Fredagspubarna påbörjades i vanlig ordning och praktikanterna placerades jämt ut 
bland de tre barlagen.  

Kemis årliga nØllegasque anordnades den 10 oktober på Medicinska föreningen vid 
Karolinska Institutet. Mediasektionens mottagningsorganisation anlitades för att servera 
under sittningen, KK jobbade på eftersläppet. Detta i utbyte att KK arbetade på deras 
motsvarighet till nØllegasque i september. En förändring av arbetsfördelningen av 
nØllegasque inleddes. Syftet var ändra så att KK arbetar under sittningen istället för 
eftersläppet och att annan sektion arbetar på eftersläpp istället för under sittningen. Detta är 
för att mästeriets medlemmar finner detta som ett bättre upplägg. 

Tentapubar anordnades efter den första, andra och tredje tentaperioden. Den fjärde 
tentapuben utgick då den skulle hållts på ett dåligt datum och få gäster skulle haft möjlighet 
att delta. 

Nya kandidater för kemis klubbmästeri intervjuades strax innan SM två och 
konfirmerades under mötet. Det var ovanligt många sökande vilket var positivt.  
 Kemis klubbmästeri är medlem i klubbmästarrådet (KMR) och en av skyldigheterna 
man har som medlem är att hålla en sittning för de övriga medlemmarna i KMR, en s.k. 
marskalksittning. Sittningens tema var Barbie inspirerad ÄPS och var måttligt framgångsrik 
då många övriga sittningar ägde rum samtidigt.  

Runt den här tiden träffade även mästarna och de ansvariga för TLC i syfte att 
påbörja planeringen av Berzelii samt boka lokaler. Ett planeringsmöte med alla ledamöter i 
KK och TLC inledde senare under vårterminen. Berzelii var mycket lyckat med temat: En 
modern odyseé eller ett par blå kokosnötter. 

Valborgpubrundan ägde rum i april och försäljningen ökade enormt jämfört med förra 
året. Temat var “finns det hjärterum finns det stjärterum” och uppskattades. 



Efter SM3 då de nya mästarna för verksamhetsåret 2016/2017 valts inleddes en 
inlärningsperiod för dem med överlämningar av all dokumentation.  

Året avslutades med en grillkväll för ledmöterna som ett avslut på denna 
mästarperiod. Även en tackfest för Berzelii ägde rum. 
 
Framgångar 
Årets största framgång var Berzelii. Mästarna och de TLC-ansvariga ville ändra synen på 
Berzelii och fokuserade på att öppna upp festen så att alla ska känna sig välkomna och inte 
bara sektionsaktiva. Initiativet lyckades och fler icke-sektionsaktiva deltog och t.om. 
Norrmän, finnar och ålänningar deltog vilket förgyllde dagarna.  

Ännu en framgång var en omtyckt nØllegasque. Främst var gästerna nöjda med den 
nya lokalen samt maten. Många koncept för nØllegasquen var också nya som t.ex. att 
nØllan ska stå i centrum, flera gyckel borttagna, mer integrerat jämställdhetstänk m.m. 

Vi har också fått fler leverantörer till Draget bland annat TOMP och tagit tillbaka 
gamla godingar från Spendrups. 

Kemis klubbmästeri har även under året fått en bättre relation till resten av sektionen 
och känner mer gemenskap än förut. Detta var något mästarna hade som mål att uppnå. Det 
skedde genom ständigt samarbete med andra organ på sektionen och ökat engagemang i 
OAR och KLUMP. 

Slutligen som ett resultat av en hög marknadsföring under mottagningen och början 
av året så besökte ett betydligt större antal fredagspubarna än föregående år. Detta var 
mycket positivt då det ökade försäljningen och övergripligt engagemang i sektionen.  
 
Motgångar 
Mottagningen var tuff och dämpade stämningen hos både mästare och ledamöter men 
humöret ökade igen strax därpå. I början valde många medlemmar att gå ur mästeriet (3st) 
vilket var tråkigt och presenterade ännu en utmaning då det redan var väldigt få ledamöter. 

Ännu en motgång var brist av kommunikation med mottagningsansvariga om vilka 
ska prioriteras vid biljettförsäljning samt samarbete med andra organ. 

Julfesten var också problematisk då lokalen vi skulle vara i blev oväntat ombokad i 
sista stund vilket resulterade att eventet ägde rum i Draget. Draget har bristfällig 
matlagningmöjligheter vilket var påfrestande för ledamöter och mästare. Okokta julskinkor 
hade också smugit sig in bland matvarorna så nya var tvungna att köpas in akut. 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse för TLC 2015/2016 

Sammansättning 

TLCO Leonard Sjöström 

TLCNous Caroline Lilliebjörn 

Ledamot Oskar Gustafsson  

Ledamot Hugo Widehammar  

Ledamot Alexander Björling  

Ledamot Adrian Bacaj  

Ledamot Tanya Wallmon  

Ledamot Frida Söderström  

Ledamot Rebecka Karmakar  

Ledamot Elleonore Ståhl  

Ledamot Melker Cronhamn  

Ledamot Matilda Hendeberg 

 

Året i korthet 

Verksamhetsåret inleddes efter sommaren med en inventering i TLC-skåpet i Draget på 

uppdrag av Vice Ordförande, för att sammanställa en uppskattning av lagervärdet. Söken till 

TLC 15/16 öppnades direkt efter mottagningsveckorna och annonserades med affischer i 

Draget, samt via sociala medier. Under intervjuerna tog vi främst reda på varför de sökande 

ville vara med i TLC, och hur de ville att TLC skulle arbeta under året. Ovvarna beställdes 

smärtfritt och lyckades levereras på snabbare leveranstid än förra året, och kom i slutet av 

november. Även internationella utbytesstudenter fick möjligheten att köpa ovvar (begagnade 

i skåpet, p.g.a. lång leveranstid), vilket var uppskattat.  

 

Under hösten anordnade vi en ÄPS innan tentapub 1, ett Star Wars-maraton i Draget och den 

traditionsenliga Kärleksmumsdagen. Vi hade även ett samarbete med KK/pH och gjorde en 

ovvereleasepub, och senare på hösten hade vi en teambuilding-helg för TLC internt. 

Märkesförsäljning har skett i Draget nästan en gång varje vecka under året. ÄPS:arna har 

varit lyckade, men som tidigare år har en av de tre planerade ÄPS:arna fallit bort på grund av 

lågt deltagande, bedömt till följd av att tentapub 3 inträffade under påskhelgen då många 



studenter reste bort eller åkte hem. I februari gick Oldies but Goldies av stapeln och trycket 

på biljetterna var mycket högre än väntat. Vi hade smärre problem men det verkade ändå som 

att folk hade trevligt i allmänhet.  

 

Under våren anordnades ett Disney-maraton i kombination med en baktävling, vilket blev 

mycket lyckat. ÄPS:en vid tentapub 2 blev en GPS (gröt, punsch, sång) och istället för 

ärtsoppa lagade vi risgrynsgröt och pyntade Draget med kartor. Berzelii anordnades 

tillsammans med KK och mindre justeringar gjordes jämfört med tidigare år, bland annat vid 

fackeltåget och frukostsittningen. 

 

Till nästa år skulle vi gärna se att TLC släpper lite märken då detta inte gjorts på många år. Vi 

vill slutligen tacka alla våra fantastiska ledamöter som gjort detta till ett mycket roligt år, och 

alla glada kemister som kommit på våra evenemang. Vi lämnar nu över Twelve Licking 

Creeps till Rebecka och Adrian som vi vet kommer göra nästa års TLC strålande!  

 

Tack och hej! 

Leonard Sjöström & Caroline Lilliebjörn 

TLCO & TLCNous 2015/2016 

 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE SN 

15/16  

Sammansättning: 

SNOK: Linnea Österberg 

SkyddO: Oscar Bergström 

Skolstyrelserepresentant BIO: Louise Larsson 

Skolstyrelserepresentant CHE: Paulina Sandberg Birgersson 

PAS-BIO: Tobias Frick 

PAS-CHE: Tova Johansson 

PAS-KING: (entledigad)  

 

Verksamhetsåret i korthet: 

Sommaren inleddes med att gemensamt bestämma verksamhetsplan och rutiner för 

arbetsrutiner. Dessutom kom den roliga uppgiften att planera och delta i mottagningen. Vi 

närvarade vid organlunchen, skogsvandringen och stugfesten.  

 

I början av året interims valde styrelsen PAS-KING. Det förekom svårigheter från SNs sida 

att få information om att någon valts och vem som valts. Efter att detta lösts ifrågasattes hur 

valet gått till och efter diskussioner med styrelsen och SN entledigade sig PAS-KING.  

 

Under året har vi haft löpande möten på torsdagskvällar samt träffats ensamma och med 

SN-gamlingar för teambuilding. Utöver vårt löpande arbete har vi haft en del fokusområden 

att jobba extra med under året som tex. mikrobiologikursen för BIO, frånvaron av PA 

(programansvarig) och GA (grundutbildningsansvarig), stresssituationen på kemisektionens 

program etc.  

 

Årets arbetsområden: 

Engagera sektionen och studenterna: 

Stort fokus har under hela året legat på att engagera sektionen i sin studiesituation och få 

studenter att inte bara klaga sinsemellan utan faktiskt kontakta oss när de har problem, fylla i 

sina åsikter i utvärderingar och konkret vara med och påverka. Detta har även varit vår 

största utmaning under året, då det har varit fruktansvärt svårt att få studenterna att förmedla 

sina åsikter antingen till oss eller via de kanaler skolan erbjuder.  

 

Detta har vi försökt jobba på genom att erbjuda fika i samband med varje period där man 

kan prata med oss och vi har också en enkel utvärdering som går att fylla i digitalt eller för 

hand. Vi har även haft event med mat eller fika i samband med stora händelser som 

påverkar många studenter tex. utveckling av BIO-skolans masterprogram. För att underlätta 

studenters möjlighet att gå på dessa har vi försökt lägga de under luncher i samband med 

pubar och efter skoltid/labbtid samt gett möjlighet att förmedla åsikter via mejl eller 

Facebook.  



 

Vi har också försökt skapa en positiv bild av studiemiljönämnden genom att vara 

närvarande, gyckla och synas. Detta för att studenterna i större utsträckning ska kontakta 

oss.  

 

Informationsspridning: 

Via vår Facebook-sida och i viss mån månadsmejl har vi jobbat på att sprida information 

som rör studenternas studiesituation. Vi rapporterar om aktuella händelser såsom 

rektorsvalet, utredningen om KTHs programstruktur, val av nya GA, PA etc. Med detta vill vi 

dels underlätta för skolorna att nå ut med information till studenterna. Vi vill att studenterna 

skall vara medvetna om när viktiga beslut som påverkar deras utbildning tas. Vi vill skapa 

debatt och intresse samt erbjuda ytterligare möjlighet för studenter att få inflytande över sin 

studiesituation.  

  

Stressprojekt: 

Vi blev uppmärksammade på ett rykte om att kemisektionens studenter var 

överrepresenterade hos studenthälsan. Vi ville undersöka detta närmare och se hur vår 

studiesociala situation faktiskt ser ut och vad vi kan göra för att förbättra den. Lång tid 

spenderades på att utforma en bra undersökning som skulle kunna användas som underlag 

inom sektionen, i påverkansarbete och i utformningen av våra program för att minska ohälsa 

för våra studenter. Vi fick en hög svarsfrekvens av både sektionsaktiva och icke 

sektionsaktiva studenter (tack till alla som deltog och kansliet för hjälp med spridning). 

Svaren är inte analyserade ännu.  

 

Bioskolans nya mastersprogram: 

Med anledning av det omgjorda kandidatprogrammet för biostudenterna skall nu även 

mastersprogrammen göras om för att hållas uppdaterade efter efterfrågan men också för att 

passa bättre in med kandidatprogrammet. En middag hölls av SN i draget där alla studenter 

erbjöds komma. Vi hade samlat diskussionspunkter och tillsammans diskuterade vi fram 

vilka aspekter vi tyckte var viktiga i utformandet av de nya programmen, vad vi tyckte var bra 

med de som finns nu och vad vi saknade från dessa. Efteråt sammanställdes ett 

åsiktsdokument utifrån vad som sades på middagen och skickades in till arbetsgruppen på 

BIO-skolan. Detta övervakas också nära på ledningsgruppmötena för att försäkra oss om att 

våra åsikter tas med även i beslutet.  

 

Mikrobiologin: 

Efter många möten och mycket engagemang från PAS-BIO så har en arbetsgrupp har 

utsetts och skall rapportera till BIO-skolans dekanus för att utforma en konkret 

handlingsplan.  

 

Årets lärare: 

I år har vi startat priset “Årets lärare” på kemi för att också komma med positiv respons till de 

fantastiska lärare som undervisar på våra utbildningar. Med detta priset vill vi skapa ett 

forum för lärare att diskutera kring pedagogik men också öka interaktionen mellan lärare och 

studenter på icke lektionstid. Med en bättre relation kan vi skapa ett större engagemang från 

lärarna men också inspirera studenter till att knyta användbara kontakter under sin 

utbildning. Priset gick i år till Paul Hudson som undervisar i kursen Genteknik för 

bioteknikstudenterna.  



 

Via Facebook spreds ett nomineringsformulär där studenter fick nominera lärare baserat på 

kriterier från THS pris “Årets lärare”. Personen med flest nomineringar blev kemisektionens 

nominand till THS pris men också vinnaren av Kemis pris. Vinnaren utnämndes under 

finsittningen på Berzelii där Paul Hudson deltog under fördrinken.  

 

Stora händelser: 

● PA och GA - Under stora delar av året har master-PA- och GA-posterna stått tomma 

på CHE skolan och utlysta inför GAs pensionering på BIO-skolan. Vi i 

studienämnden har jobbart hårt på att få skolorna att tillsätta dessa poster med 

kompetenta personer som genuint bryr sig om och engagerar sig i studenter, 

utbildning och pedagogik.  

● Kansliet - Även i kansliet har det funnits vakanta poster på viktiga ansvarsområden 

där funktioner viktiga för studenter fallit mellan stolarna. Förutom att ha fortsatt 

samarbetet med kansliet från förra året har vi satt press på kansliet att lösa dessa 

problem och utökat samarbetet. Vi verkar för en större transparens i kansliet 

gentemot studenterna och en bättre kommunikation mellan sektionen och kansliet.  

● Ny rektor - KTH har fått en ny rektor som tillträder i höst.  

● Undersökning om KTHs programstruktur - KTH har gjort en utredning om en 

eventuell förändring av KTHs programstruktur och behandlar frågan om program 

skall läggas till/tas bort och huruvida Civilingenjörstiteln skall finnas kvar. 

Utredningen föreslog att ta bort BIO-programmet som det ser ut i dag och istället 

utforma en inriktning för bio inom kemi.  

 



Verksamhetsberättelse IN 15/16 
 

Ansvariga 

Ino Jakob Flygar 

Vin Erik Samuelsson 

Ledarmöter: 

David Jonsson 

Antionia Tengbom 

Billy Hoogendoorn 

Emil Gillberg 

Hannes Gidlöf 

Jesper Borin 

Björn Birdsong 

Carl Höög 

 

Året i korthet. 

Året börjades med lite team-building för att få igång gruppen, då IN:s aktiviteter startar 

relativt omgående efter valprocessen. Under hösten hade vi regelbundna träningar, CL-pub 

och Paintball med elektro. Utöver våra vanliga träningar på GIH-hallen hade vi två special-

event under höstterminen i form av Curling och Lucia-klättring och en stor E-sport pub.   

 

Under våren fortsatte vi med våra vanliga aktiviteter. Dessvärre blev det ingen pub under 

våren då mycket av denna tid lades på Sommar-kåt vårt nya evenemang som vi jobbade 

fram under året. Den gången vi hade bokat draget för en pub så hade en dubbelbokning 

skett som gjorde att vi fick ha en team-building aktivitet istället. Vi försökte även att få till ett 

poledance event som inte blev av på grund av dåligt intresse.  

 

Vi hade också årets enda IN-utmanar vilket var mot styrelsen i en svensk klassiker.  Det 

stora vi gjorde under våren var att ha Sommar-kåt och även delta med lag i THSM i olika 

sporter.  

 

Förändringar. 

Vi valde att göra om rollfördelningen då vi tyckte det fanns potential för att kunna balansera 

och förtydliga arbetet. Vi valde personer till IN med specifika roller i åtanke för att bygga ett 

lämpligt team. 

Nytt event. Vi hade ett event i form av Sommar-kåt.  

 

Förbättringsområden. 

Det som framför allt kan förbättras är att vi ska ha en tydligare plan för hur vi marknadsför 

våra event.  

Det behöver även utvecklas en plan för hur man ska hantera anmälningar till event så att 

man får en bättre koll på hur många som faktiskt kommer innan.  

Mer team-building hade varit bra. Dessvärre lyckades vi inte få till en IN-helg som vi hade 

förra året, detta hade kanske bidragit till att vi fått fram ännu fler idéer. 

 

 



Verksamhetsberättelse Valberedningen 15/16 

Året i korthet: 

Valberedningen har mycket under perioderna innan SM och i synnerhet SM2 och SM4. I inledningen av 

verksamhetsåret jobbade vi mycket för att få en läskigt bra gruppsammanhållning.  

Inför varje SM lade vi upp ett event på Facebook där vi gick ut med information om vilka sök som var 

aktuella samt hur det gick till att söka. 

Nytt för förra året var att söken enbart kom till ordförande i valberedningen, detta för att möjliggöra sök 

från ledamöterna i valberedningen.   

 

Motgångar: 

De motgångar som vi stötte på var lågt söktryck i vissa fall samt intern framförhållning. 

 

Framgångar: 

Året genomsyrades av en väldigt bra gruppsammanhållning med tanke på det upphackade 

verksamhetsåret. Vi känner oss mer än nöjda med hur intervjuerna gick till och med den valberedande 

delen av versksamheten. 

 

Valberedningen genom Carl Östling 

 



Verksamhetsberättelse Talmanspresidiet 

Carl Östling, Stefan Berg och Angelica Andreasson 

Talmanspresidiet 2015/2016 

2016-09-29 

Sid 1(1) 

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

TALMANSPRESIDET 2016/2016 

Året i korthet 
 
Verksamhetsåret för talmanspresidiet kan delas in i fyra delar, där delarna är centrerade 

kring SM1, SM2, SM3 samt SM4. Arbetet innan varje SM var sig ganska likt. När 

handlingarna skulle skrivas så gick vi först ut och åt tillsammans för att sedan stänga in 

oss i ett rum, mer specifikt vice Talmans rum, och knåpa ihop sagda handlingar.  

 

Vi har kontinuerligt jobbat med att få en mer avslappnad stämning på SM, detta för att 

fler ska vara bekväma med formatet och känna sig bekväma med att ta plats på SM. Om 

sektionsmedlemmarna inte känner att de kan deltaga fullt ut på SM skadas i vår mening 

den demokratiska rättigheten av SM. 

 

För att få sektionen att inse vikten av att komma förberedda till sektionsmötena påmindes 

de kontinuerligt om att läsa handlingarna och förbereda frågor. Detta för att mötena skulle 

gå så smidigt som möjligt. Att inte komma förberedd skadar den demokratiska skyldighet 

som sektionsmedlemmarna har gentemot sektionen.  

 

Fram- och motgångar 
 
Motgångar 

Året flöt till största del på väldigt bra. Under första Sektionsmötet kände vi att vi fick en 

större mängd motioner, varav några något mindre välkomponerade, som kändes något 

överväldigande ur en mötessynpunkt. Vi lyckades genomföra mötet relativt smidigt men 

vi fick uppfattningen att sektionen i sin helhet behövdes informeras över hur man 

strukturerar motioner snyggt och korrekt.  

 
Både fram- och motgång 

Det infördes förra året att även Talmanspresidiet, utöver justeringspersonerna, skulle vara 

domare i sektionsmötenas olika täfvlan, vilket verkade vara en bra idé. Det var dock inte 

alltid det. Punsch #NeverForgetSM3. 

 
Framgångar 

Vi inför det första mötet att vår videofilm “Vett & Etikett inför SM1” var till stor hjälp då 

mindre erfarna mötesdeltagare visste hur man preferensmässigt skulle bete sig under 

mötet. Även upplevdes det under varje sektionsmöte vid täfvlan att våra kreativa 

motiveringar till samtliga bidrag togs emot mycket väl och gav avdramatiserande toner 

över mötet. Det var ett av våra mål under året att få en mer familjär och avslappnad 

stämning vilket vi anser att vi lyckats mer. 
 

 

 

__________________            ______________________        _____________________________ 

Carl Östling, Talman            Stefan Berg, vice Talman         Angelica Andreasson, Sekreterare 



Verksamhetsberättelse för MD 2015 

 

Av DM Liv Jakobsson och Vice-DM Emma Chadwick 

 

Under hösten 2014 lyste vi gamlingar i MD; Liv Jakobsson, Emma Chadwick, Ludvig Bönke, Adam 

Eriksson och Gustaf Bergentz, söket till MD 2015. Efter intervjuer och sångauditions valde vi sedan ut 

våra nya ledamöter, nämligen Jonathan Edin, Emma Lundell, Matilda Carlqvist, Caroline Lilliebjörn samt 

Johan Fors, som dock senare var tvungen att hoppa av pga flytt. I Januari 2015 kickade vi sedan igång året 

och började gemensamt att arbeta som MD 2015! 

 

Året som MD består av ett flertal stora moment, vilka är: KAKA-banketten (numera BKW), 

Berzeliishowen, Herr&Dam-sittningen, Squvalp (frivilligt), mottagningen och sist men inte minst 

nollespexet med spexfest mitt i produktionen. För att förbereda oss inför KAKA-banketten reste vi bort 

på vår första MD-helg i slutet av januari för att öva in våra tre nya gyckel samt teambuilda så mycket som 

bara möjligt eftersom vi fortfarande var en ny grupp. De efterkommande momenten - Berzeliishowen och 

Herr&Dam-gycklena - kunde vi däremot förbereda enbart genom möten och rep på campus så ofta som 

det behövdes. Över valborg åkte vi återigen iväg på en helgresa, denna gång på den så kallade 

synopsishelgen. Här arbetade vi intensivt under en hel långhelg med att skriva en synopsis till nollespexet, 

en synopsis som blev så pass utförlig och bra att det blev oerhört enkelt och smidigt att sedan skriva själva 

manuset. Detta gjorde vi under vår MD-vecka på Stordal i mitten på juni, då vi var borta i tio dagar och 

arbetade fram hela nollespexets manus samt repade in de traditionella MD-låtarna till mottagningen. 

 

Under sommaren 2015 skrevs sedan låtarna till nollespexet när tiden fanns, oftast i mindre grupper, ibland 

över nätet och ibland över en middag. När vecka -1 sedan kom var i princip allt klart med nollespexet, det 

enda som krävdes var lite revidering av manus och låtarna. I övrigt under vecka -1 övade vi på våra MD-

låtar, Emma Chadwick lärde ut nolledansen till både MD och resten av mottagarna, vi fixade kramkort, 

förberedde ett instagramkonto och annat liknande inför mottagningen samt planerade denna i detalj med 

schlemningar och allt därtill. Vi hade ett nära om bra samarbete med pH bas och sur, vilket underlättade 

schlemningarna avsevärt. Under hela mottagningen hade vi ett bra samarbete med KLUMP vilket var 

oerhört skönt då man kunde lyfta problem och få stöd. 

 

Direkt efter mottagningen drog vi igång med sök till nollespexet - Amnesi och magi eller en jävel på 

foxtrot. Nytt för i år var att Quostym, Dequor samt R&P inte nödvändigtvis behövde ses 3 gånger i 

veckan, vilket tidigare varit standard. I spexperioden hölls en sittning för spexare samt gammelspexare. 

Efter tre fantastiska föreställningar och ca 5 veckors slit och glädje så var MD-året i princip över för 

gamlingarna, det enda som var kvar för en familjesittning vi höll i draget för våra familjer. Detta var inget 

“obligatoriskt” för MD utan snarare en kul avskedsgrej. 

 

 

Positivt: 

Vi hade en bra grupp och hade kul ihop, vilket gjorde att vi umgicks mycket även “utanför” MD. 

Ett otroligt bra samarbete med KLUMP och i synnerhet pHeuseriet. 

Saker flöt generellt på väldigt bra, det mesta under året gick som planerat. 

Negativt: 

Trots att vi hade många planer för att motverka slitningar inom gruppen blev det ändå lite slitningar, 

särskilt under mottagningens stressiga och lång dagar. 

Kommunikationsbrister gjorde att en del saker ej blev av, exempelvis slutshow på julfesten. 

Alldeles för lite tid mellan KAKA och berzelii. Trots det gick det ju bra ändå! 

 

 



Lista över medlemmar: 

Liv Jakobsson 

Emma Chadwick 

Gustaf Bergentz 

Ludvig Bönke 

Adam Eriksson 

Jonathan Edin 

Caroline Lilliebjörn 

Emma Lundell 

Matilda Carlqvist 

(Johan Fors - avhopp) 



CHUST Kommittén 2015/2016  

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse för CHUST 2015/2016 

Verksamhetsåret 

Kommittén bestående av Jennifer Astorsdotter, Martin Axegård, Ida Larsson och 

Elisabeth Nilsson tillsattes i september 2015 med överlämning i september. Året 

började med att lägga upp en verksamhetsplan för det kommande arbetet och 

insamlandet av reseberättelser från kvarstående av resande på CHUST 2015. Därefter 

togs den första kontakten med partneruniversiteten samt försök till nya kontakter. I 

december annonserades de första platserna ut och i januari öppnades alla platser för 

sökande till CHUST 2016. I februari hade alla ansökningar behandlats och utvalda 

studenter satts i kontakt med respektive ansvarig professor på partneruniversiteten. 

Från denna punkt agerade CHUST-kommittén som rådgivare för visumprocessen och 

stipendiumutdelningar till och med att alla studenter åkt iväg. Vid hemkomst och 

terminsstart i september 2016 påbörjades arbetet med att insamla reseberättelser och 

tillsätta en ny kommitté för CHUST 2016/2017. Valet av ledamöter öppnades i början 

av september och en ny kommitté hade tillsatts i slutet av månaden.  

Event- och studentnärvaro under verksamhetsåret 2015/2016 

Under verksamhetsåret hölls infokväll i januari 2016 för att ge intressenter möjlighet 

att ställa frågor och få mer information innan söket stängde. CHUST deltog även på 

Skogsvandringen och Organlunchen under Mottagningen 2016 för att öka närvaron 

bland de yngre studenterna.  CHUST-kommittén har även varit aktiva med att skriva i 

månadsmailet och på CHUSTs Facebook sida för att nå ut till flera studenter på 

sektionen. Vid ansökningar till CHUST 2016 och kommittén 2016/2017 har maillistor 

från LADOK (via studievägledare) används för att nå ut till berörda studenter. 

CHUST-hemsidan har aktivt används för att lägga upp ny information om utbytena.  

Under våren anordnades även två möten med alla utresande studenter för att lyfta 

frågor om visumprocessen och utbytet.  



CHUST Kommittén 2015/2016  

Verksamhetsberättelse 

Förändringar under verksamhetsåret 2015/2016 

Kommittén 2015/2016 satsade på att öka antalet platser och partneruniversitet till 

CHUST-utbytet då en del av tidigare partners valde att tacka nej i år. Detta resulterade 

i att CHUST 2016 hade totalt 29 platser varav 12 bio-, 14 kemi- samt 3 blandplatser. 

En ytterligare förändring var att vissa platser var öppna för både kemi och 

biostudenter att söka (s.k. “blandplatser”).  

Marknadsföringsmässigt uppmuntrade vi studenterna att använda en hashtag 

(#CHUST2016) samt att skriva inlägg på bloggen. Flera studenter använde 

hashtaggen på instagram.  

Under 2015/2016 hade vi ett högt söktryck och hög konkurrens om platserna. Detta 

medförde att alla platser tillsattes.   

Vi i kommittén 2015/2016 tackar för ett härligt verksamhetsår och hoppas att alla 

som åkt på CHUST 2016 har varit nöjda med sitt utbyte. Vi önskar även den nya 

kommittén lycka till och hoppas på att många tar chansen att åka iväg på CHUST 

2017! 

 

CHUST kommittén 2015/2016 

Jennifer Astorsdotter, Martin Axegård, Ida Larsson och Elisabeth Nilsson 



 

 

 

STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 
16/17  

THS KEMISEKTIONEN  

	



Styrelsens verksamhetsplan 
$$ 16/17 
2016-09-30 
Sid 2(4) 

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

Innehåll 
1	 Introduktion .................................................................................................................................. 3	

1.1	 Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet ....................................................................... 3	
2	 Fokusområden .............................................................................................................................. 3	

2.1	 Ett värdefullt medlemskap .................................................................................................... 3	
2.2	 Hållbart engagemang ............................................................................................................. 3	
2.3	 Ekonomi .................................................................................................................................. 4	
2.4	 Kommunikation ..................................................................................................................... 4	

2.5	 Framtid .................................................................................................................................... 4	
2.6	 Lokal ......................................................................................................................................... 4	

 

  



Styrelsens verksamhetsplan 
$$ 16/17 
2016-09-30 
Sid 3(4) 

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

1 Introduktion 

1.1 Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet 
I sin verksamhetsplan berättar Sektionsstyrelsen ($$) om den verksamhet de kommer bedriva 
under kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen antas av Sektionsmötet (SM). $$ 
främsta uppgift är att främja engagemang av olika karaktär för att skapa en hållbar och 
kontinuerlig verksamhet. Med Visionen som utgångspunkt har Sektionsstyrelsen 2016/2017 
valt att fokusera på de två pelarna studiesocialt och framtid.  

Det viktigaste Kemisektionen har är dess medlemmar, vilket speglas i de två fokusområden 
som behandlar just våra medlemmars välmående och deras hållbara engagemang. $$ tror att 
en stor diversitet av aktiviteter och evenemang lägger grunden för en attraktiv verksamhet.  

Även om det ekonomiska arbetet förbättrats avsevärt under föregående verksamhetsår anser 
Sektionsstyrelsen att det ännu finns brister. Visionen är att samtliga sektionsmedlemmar ska 
ha full ekonomisk insyn, vilket skapas med tydlig rapportering och en öppen dialog mellan 
bokföringsansvariga och sektionens medlemmar.  

Kemisektionens hemsida är i nuläget under all kritik och $$ aspirerar att i slutet av 
verksamhetsåret kunna presentera en värdig hemsida.  

Många delar av verksamheten kan gynnas av en närmare kontakt med våra alumner. 
Salamanderorden är en stor tillgång som inte nyttjas till fullo och därmed ämnar $$ att utreda 
hur denna kontakt kan nyttjas bättre.  

Draget är en viktig mötesplats och det är centralt att kunna skapa en god studiemiljö men 
även en härligt studiesocial tillvaro. För att detta ska vara möjligt måste Draget tillgångar tas 
till vara på med värdighet. 

 

2 Fokusområden 
 

2.1 Ett värdefullt medlemskap 
 
Sektionsmedlemskapet är en viktig del av studietiden på KTH. Genom att synliggöra den 
mångfald av engagemang som sektionen erbjuder ska alla medlemmar kunna finna något som 
intresserar dem.  
 

• $$ ska undersöka hur de internationella studenterna bättre kan inkluderas i 
Kemisektionen.  

• $$ ska upplysa Kemisektionens medlemmar om den verksamhet som bedrivs på 
sektionen samt marknadsföra fördelarna med att vara kårmedlem. 

 

2.2 Hållbart engagemang 
Nyckeln till en fungerande Kemisektion är ett hållbart engagemang. Hälsa och studiero måste 
kunna gå hand i hand med sektionsengagemang genom hela studietiden.  
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• $$ ska implementera THS JML-policy på Kemisektionen.  
• $$ ska bistå med forum för att utreda hur ett sektionsengagemang kan bibehållas 

genom hela studietiden.  
• $$ ska skapa riktlinjer för utvärdering inom organen. 

 

2.3 Ekonomi 
En välförvaltad ekonomi är fundamentet på vilket Kemisektionen står. För att upprätthålla ett 
högkvalitativt och transparent arbete bör rutiner implementeras för de bokföringsansvariga på 
sektionen. Detta inkluderar även en öppen dialog med sektionen om hur ekonomin förvaltas.  
 

• $$ ska skapa tydliga rutiner för att upprätthålla transparens och gott ekonomiskt 
samarbete inom BAR (Bokföringsansvarigas råd). 

• $$ ska göra sektionens ekonomiska handlingar mer tillgängliga för sektionens 
medlemmar.   

 

2.4 Kommunikation 
Kemisektionens varumärke ska förvaltas på ett värdigt sätt. Styrelsen har som mål att göra en 
ny, användarvänlig och tillgänglig hemsida. För att underlätta för gemene sektionsmedlem att 
ta del av de aktiviteter som sektionen erbjuder ska rutiner för koordination av evenemang 
upprättas.  
 

• $$ ska utveckla och designa en ny hemsida. 
• $$ ska upprätta rutiner för koordination av evenemang.  

 

2.5 Framtid 
Kemisektionen har ett alumninätverk som kallas för Salamanderordern. Med en förbättrad 
kontakt kan deras näringslivserfarenhet bidra med kontakter och kunskap inom kemi- och 
bioteknikbranschen.      
 

• $$ ska arbeta för att nyttja Salamanderordern som en tillgång för Kemisektionen. 
• $$ ska upprätta och bibehålla externa relationer.  

 

2.6 Lokal 
Sektionen äger och förvaltar diverse utrustning och nycklar som samtliga sektionsmedlemmar 
har rätt att låna vid behov. För att underlätta användandet och tillgängligheten av 
sektionslokalens resurser behövs ett välfungerande kvittenssystem. 
 

• $$ ska utreda vilka av sektionens tillgångar som bör kvitteras vid utlåning. 
• $$ ska efter utredning utveckla tydliga rutiner för kvittens. 
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MOTION SM 1 16/17 

Motion angående titelbyte av SkyddO 
 

Bakgrund 
I sitt arbete för Studiemiljönämnden behandlar SkyddO både ärenden som riktar sig till en 

traditionell skyddsombudsperson och problematik som berör jämställdhet och 

likabehandling på Kemisektionen. Trots detta speglas enbart de förstnämnda uppgifterna i 

postens titel, även om Studiemiljönämnden lägger samma prioritet vid båda områden.  

I dagsläget benämns ibland SkyddO informellt som SkyddO/JämO, vilket jag tolkar som ett 

behov av att enkelt kunna marknadsföra det fulla spektret av SkyddOs tjänster och 

arbetsuppgifter. Därför föreslår jag ett titelbyte av posten till Trygghetsombud, förkortat 

TryggO.  

Jag anser att titeln klingar konsonant med reglementet som formulerar SkyddOs uppgifter 

som ”för sektionsmedlemmarnas talan i frågor som rör den psykiska och fysiska 

arbetsmiljön, samt i jämlikhetsfrågor”. Samtlig, benämnd problematik har som mål att slå 

vakt om studenternas upplevda trygghet under utbildningen och sektionens aktiviteter.  

Yrkande 
Därför yrkar jag  

att1 i Reglementet under punkt 3.3.1, i första stycket, byta ut ordet 

”studerandeskyddsombud” till ”trygghetsombud”.  

att2 i Reglementet under punkterna 3.3.1, 3.3.2, 4.4 byte ut alla benämningar av 

SkyddO till TryggO.  

 

Stockholm, 2016-09-25 

 

 

 

Ted Lundwall 

SkyddO 2016/2017 
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MOTIONSSVAR SM 1 16/17 

Motion angående titelbyte av SkyddO 

Bakgrund 

Styrelsen anser att motionären har lagt fram bra argument för ett titelbyte av SkyddO till 
TryggO. Styrelsen rekommenderar därför bifall av motionen.     
 
 
 
 
 
Stockholm, 2016-09-27 
 
$$ 16/17 genom 
 
 
 
 
________________________________ 

Henrik Lindquister 
Kommunikationsansvarig 



Motion SM 1 

SN1 

Louise Larsson 

2016-09-24  

Sid 1(1) 

 

SN1 

 
Bakgrund 

För att öka kontakten med förstaårsstudenterna på Kemisektionen har SN skapat maskoten SN1, som ska 

fyllas av en nollan. Syftet med maskoten är att öka studenternas utbildningsengagemang samt integrera 

SN:s verksamhet redan från början av utbildningen. Därför bör SN:s reglemente uppdateras så att det 

även innefattar SN1 samt när denne ska väljas. 

Yrkande 

Därför yrkar jag 

att i Kemisektionens reglemente §3.3.1, lägga till ett stycke med texten 

”SN ska före SM1 ha valt in en maskot ur nØllan till posten SN1” 

 

Stockholm, 2016-09-24 

 

 

Louise Larsson 

Förnamn Efternamn 

Studienämndsordförande 2016/2017 

 

 



Motionssvar SM 1  
SN1  
Louise Larsson  
2016-09-24  
Sid 1( 1)

MOTIONSSVAR SM 1 16/17 

Motion angående SN1 

Bakgrund 
Utbildningsengagemang är essentiellt för vidareutvecklingen av studietillvaron, 
studenthälsan och programmen i sig. Att fånga intresset i dessa viktiga frågor redan 
första året är något som främjar både förstaårsstudenterna och Sektionen. Vi 
rekommenderar därför bifall.   

Stockholm, 2016-09-27 

$$ 16/17 genom 

________________________________ 

Stefan Berg 
Lokalansvarig 2016/2017

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se
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MOTION SM 1 16/17 

Införande av arbetsuppgift för Valberedningens 

ordförande i reglementet 
 

Bakgrund 
På THS finns något som heter THS Valnämnd som är en grupp bestående av en person från 

varje valkrets på THS, dvs. en person från varje sektion. Denna valnämndsrepresentant har 

som uppgift att administrera och utföra valet, i sin valkrets, av THS Kårfullmäktiges 

ledamöter. 

På vår sektion ingick det i rollen för Valberedningens ordförande att vara 

valnämndsrepresentant en gång i tiden, detta har dock fallit bort i och med att reglementet 

gjorts om. Till exempel är det på elektrosektionen reglementerat att deras 

valberedningsordförande ska kandidera till valnämndsrepresentant.  

Eftersom det inte innebär en särskilt stor arbetsbörda, och att det dessutom blir mer tydligt 

för resten av sektionen om lysningar av val kommer från samma källa, så föreslår vi att det 

ska ingå i rollen som ordförande av valberedningen att även kandidera och sitta i 

valnämnden på THS. Dessutom är det ett återkommande problem att folk missar att det går 

att söka till valnämndsrepresentant, detta skulle lösas om ordförande i Valberedningen 

automatiskt kandiderar till valnämndsrepresentant. Detta innebär inte att någon annan inte 

kan kandidera till Valnämndsrepresentant.  

Yrkande 
 

Därför yrkar vi 

att i punkt 3.4, ”Kemisektionens Valberedning” under punkt 3.4.1 ”Organisation” i 

reglementet införa meningen: 

 ”Valberedningens ordförande ska även kandidera till, samt deltaga i THS Valnämnd om 

vald, för samma verksamhetsår som Valberedningens ordförande är sittande.”  

 

Stockholm, 2016-05-12 
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Astrid Helmfrid 

Kårfullmäktige ledamot 2015/2016 

 

 

Charlotte Karlsson 

Kårfullmäktige ledamot 2015/2016 
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MOTIONSSVAR SM 1 16/17 

Motion om Införande av arbetsuppgift för 

Valberedningens ordförande i reglementet 
 

Bakgrund 
 

Styrelsen anser att det är av yttersta vikt att representanter från Kemisektionen fyller de platser vi blivit 

anförtrodda i THS högst beslutande organ. Att vara kemis representant i valnämnden anses vara ett 

mycket lätt arbete, trots det står posten ofta vakant. Vi anser det vara en utomordentlig idé att även detta 

val behandlas av valberedningen, och i utsträckningen valberedningens ordförande. Vi rekommenderar 

bifall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus Valhallavägen, 28/09/2016 

$$ 16/17 genom 

 

 

Emma Ingo 

Ordförande 2016/2017 
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MOTION SM 1 16/17 

Liganderna, Ledartrio och namnändring 
 

Bakgrund Ledartrio  
Som ansvarig för ett helt nytt organ blir det mycket administrativt arbete, planering, osv för 
att bygga upp organet samtidigt som vi vill lägga mycket tid på att vara bra ledare genom att 
“se” alla medlemmar och stötta dem i deras projekt. Med tanke på organets storlek och att 
det sannolikt kommer pågå flera projekt samtidigt kommer detta bli svårt för oss att 

genomföra på endast två ansvariga.    

Vi skulle därför vilja ha ytterligare en ansvarig till Liganderna som vi kan bolla ideer och 

beslut med samt fördela projektcoachning och arbetsbelastning med.   

Ytterligare en speciell faktor som gör att detta organ behöver tre ansvariga är att ingen av 
maskotarna har några krav på sig, vilket innebär att det istället ställs extra stora krav på deras 

ledare.   

 

Bakgrund Namnändring  
Vi har i organet kommit fram till att Liganderna är en bättre och mer användbar böjning 

än Ligander.    

 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att ändra § 3.27.1 från "Ligander har läsår som verksamhetsår. Ligander består av en ansvarig ledare 

(Organansvarig), en vice ansvarig ledare samt obegränsat antal maskotar." till "Liganderna har läsår som 

verksamhetsår. Liganderna består av en Ligandansvarig, två vice Ligandansvariga samt obegränsat antal 

maskotar. "   

att justera ovanstående att-sats omedelbart   

att öppna upp för fri nominering  

att ändra  § 3.27 från "Ligander" till ”Liganderna”   

att ändra § 3.27.2  från "Liganders uppgift är att ge möjlighet, till alla medlemmar som vill, att pröva på 

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

behov samt anta andra projekt som gynnar sektionen." till ”Ligandernas uppgift är att ge möjlighet, till alla 

medlemmar som vill, att pröva på olika typer av uppgifter inom sektionens verksamhet genom att bistå andra 

organ i deras verksamhet efter behov samt anta andra projekt som gynnar sektionen.”   
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Stockholm, 2016-09-26 

 

Louise Seregard 

Ligandansvarig 2016/2017 
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MOTIONSSVAR SM 1 16/17 

Liganderna, Ledartrio och namnändring 

 

Bakgrund 
$ektions$tyrelsen anser att utökningen till två Vice Ligandansvariga kan stödja utvecklingen av det nya 

organet Liganderna. Vi håller även med om att benämningen ”Liganderna” är mer användbar än 

”Ligander”. $tyrelsen är dock osäkra huruvida fri nominering är det bästa tillvägagångsättet för att välja in 

en till Vice Ligandansvarig.  

Vi rekommenderar därmed bifall på att1, att2, att4 och att5 och föreslår avslag på att3. $tyrelsen vill istället 

ålägga Valberedningen att bereda valet av Vice Ligandansvarig varefter $tyrelsen genomför interimsval.  

 

 

Därför yrkar styrelsen att  

att  i att3 ändra  

”öppna upp för fri nominering” 

 till  

”$tyrelsen åläggs att interimsvälja Vice Ligandansvarig. Valen bereds av Valberedningen.” 

 

 

 

Stockholm, 2016-09-29 

 

$$ 16/17 genom 

  

 

Emma Lundell 

Utbildningsansvarig 2016/2017 



Motion SM 1 

Byte av namn till BKW i Reglementet 

Miriam Jansson 

2016-09-21 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 1 16/17 

Motion angående byte av namn till BKW i 

Reglementet 
 

Bakgrund 
BKW är Kemisektionens arbetsmarknadsdag tillsammans med sektionerna Bergs, samt 

Energi och Miljö. Även om detta är ett nytt samarbete är detta evenemang något som gynnar 

alla tre sektioner och bidrar även med ökad gemenskap mellan sektionerna.  

Därför vill jag ändra namnet på vår arbetsmarknadsdag, KAKA till BKW, i Reglementet. 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att i Reglementet under punkt 3.10.2 Uppgifter, i andra stycket, ändra 

 ” KNUT som organ ansvarar för genomförandet av sektionens 

 arbetsmarknadsdag, KAKA.” 

 Till 

 ”KNUT som organ ansvarar för genomförandet av sektionens 

 arbetsmarknadsdag, BKW.” 

 

Stockholm, 21/09/2016 

 

 

 

Miriam Jansson 

Post 2016/2017 

 

 

 



Motionssvar SM 1 

Motion angående byte av namn till BKW i Reglementet 

$$ 16/17 

2016-09-28 

   
 

MOTIONSSVAR SM 1 16/17 

Motion angående byte av namn till BKW i Reglementet 
 

Bakgrund  
 

Styrelsen anser att det är viktigt att reglementet speglar en organisations verksamhet. Styrelsen anser även 

att KNUTs arbete med Kemisektionens arbetsmarknadsdag är otroligt viktig och ett ypperligt tillfälle att 

utöka relationerna med andra sektioner och företag. Därför rekommenderar vi bifall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 28/09/2016 

$$ 16/17 genom 

 

 

Charlotte Karlsson 

Sekreterare 2016/2017 

 



Motion SM 1 
Antalet ledamöter i MD 
Jonathan Edin; Emma Lundell; Line Göransson; Anton Neijber 
2016-09-24 
Sid 1(1) 

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

MOTION SM1 16/17 

Antal ledamöter i MD 
 

Bakgrund 
I Kemisektionens reglemente 3.13.1 kan man läsa:  

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

 
MD:s ledamöter väljs till två verksamhetsår av de ledamöter som sitter sitt första 
verksamhetsår i MD. Dessa val konfirmeras av SM” 
 

Denna formulering är olycklig då den sällan överensstämmer med verkligheten. Blickar 
man bakåt har MD under ett flertal verksamhetsår under 2000-talet endast bestått av nio 
eller till och med åtta medlemmar på grund av avhopp. Att ha ett fullstort MD är viktigt för 
MDs verksamhet för att kunna ha tillräckligt många på varje stämma och inte minst för att 
kunna fördela arbetsbördan under den intensiva nØllespexperioden. Därför valde vi att till 
verksamhetsåret 2016 ta in sex stycken nya ledamöter för kompensera då vi endast var 
fyra stycken som gick in i sitt andra år. För att inte fortplanta en obalans i antalet 
ledamöter vill vi därför kunna ta in fem nya ledamöter till verksamhetsåret 2017, men för 
att kunna göra det krävs en förändring i ovan nämnda avsnitt i reglementet. För att 
komma runt problemet föreslår vi att MD i framtiden skall kunna ha upp till nio ledamöter 
utöver DM och vice DM. Detta så att MD tillfälligt ska kunna bestå av 11 medlemmar och 
på så sätt inte riskera samma problematik igen. 
 

Yrkande 
Därför yrkar jag: 

att formuleringen i Kemsektionens Reglemente 3.13.1 ”MD består av en Director Musices (DM) 
tillika organansvarig, en vice DM och åtta ledamöter.” ändras till: ”MD består av en Director Musices 
(DM) tillika organansvarig, en vice DM och upp till nio ledamöter” 
 
Stockholm, 2016-09-24 

Jonathan Edin Director Musices  
Emma Lundell Vice Director Musices 
Line Göransson  
Anton Neijber 
 
Post 2016/2017 



Motionssvar SM 1 

Antal ledamöter i MD 

$$ 16/17 

2016-09-30 

Sid 1(1) 

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

 

MOTIONSSVAR SM1 16/17 

Antalet ledamöter i MD 
 

Bakgrund 
Sektionsstyrelsen anser att MDs verksamhet skulle gynnas av möjligheten att ta in ytterligare 

en ledamot i sin verksamhet. Detta skulle skapa en bättre kontinuitet och balans i deras arbete. 

Därför rekommenderar vi bifall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2016-09-27 

$$ 16/17 genom 

 

_____________________________________ 

Helena Klaesson 

Näringslivsansvarig 2016/2017 



Motion SM 1 

Uppdaterat Reglemente SN 

Louise Larsson 

2016-09-24  

Sid 1(2) 

 

Uppdaterat Reglemente SN 
 

Bakgrund 
 
I dagsläget speglar inte Kemisektionens reglemente den verksamhet som SN bedriver. Förra 
verksamhetsåret testades de nuvarande koncepten för att se vilka som fungerade bra/sämre och det är nu 
SN:s mening att uppdatera reglementet utefter dessa erfarenheter. Ändringarna innefattar förtydligande 
och uppdateringar av postbeskrivningar, SN:s uppgiftsbeskrivning, stavfel samt att göra reglementet mer 

konsekvent. 

 

Yrkande 

 
Därför yrkar jag  

 
att1 i Kemisektionens reglemente, §3.3.1, första stycket ändra 
 
“falkultetsrådsrepresentant”  
 
till 
 
“fakultetsrådsrepresentant” 
 
att2 i Kemisektionens reglemente §3.3.1, första stycket lägga till 
 
“/.../samt en masterskoordinator (MAK).” 
 
 
att3 i Kemisektionens reglemente §3.3.1, fjärde stycket ändra 
 
“SNOK nomineras till THS ordinarie representant i GRU-gruppen inom Skolan för Kemivetenskap respektive Skolan 
för Bioteknologi samt till ordinarie representant i Tjänsteförslagsnämnden” 
 
till 
 
“Fakultetsrådsrepresentanterna nomineras till ordinarie representant i THS Fakultetsförnyelse” 
 
att4 i Kemisektionens reglemente §3.3.2, i början lägga till stycket 
 
“SN:s huvuduppgift är att kvalitetssäkra programmen på Kemi- och Bioskolan.” 
 
att5 i Kemisektionens reglemente §3.3.2, första stycket ändra  
 
“SNOK skall deltaga i mer övergripande möten som berör studiefrågor. SNOK skall tillsammans med PAS för respektive 
program inför varje läsår välja ut ca 10 kurser vilka de anser behöver granskas mer noggrant av programansvarige (PA).” 
 
till 
 
“SNOK:s främsta uppgift är att sammankalla till SN:s möten samt vara SN:s kontaktperson till THS, kansliet och utåt 
på Kemisektionen” 



Motion SM 1 

Uppdaterat Reglemente SN 

Louise Larsson 

2016-09-24  

Sid 2(2) 

 
 
att6 i Kemisektionens reglemente §3.3.2, tredje stycket ändra 
 
“PAS-K och PAS-Bio skall hjälpa till vid utvärderingar av kurser genom att medverka i årskursvisa länkmöten som 
anordnas mellan perioderna. PAS ansvarar för att en studentrepresentant finns med vid mötena och skall förbereda sig efter 
behov. PAS-King skall ha en löpande kontakt med PA för programmet för att utvärdera kurser” 
 
till 
 
“PAS för respektive program skall hjälpa till vid utvärderingar av kurser genom att i varje period hålla i möten med 
årskursrepresentanter för att utvärdera kurser och sedan framföra åsikter till PA för respektive program.” 
 
att7 i Kemisektionens reglemente §3.3.2, femte stycket ändra 
 
“Masterskoordinator (MAK)” 
 
till 
 
“MAK” 
 
att8 Kemisektionens reglemente §3.3.2, sjätte stycket ta bort 
 
“Skolledningsrepresentanterna är fullvärdiga medlemmar av SN och har full rösträtt i frågor” 
 
att9 Kemisektionens reglemente §3.3.2, sjätte stycket ändra 
 
“Fakultetsrådsrepresentanterna ska representera studenterna vid frågor rörande anställning på Kemi respektive Bioskolan. 
Fakultetsrådsrepresentanterna är medlemmar i SN och är berättigade rösträtt i samtliga frågor” 
 
till 
 
“Fakultetsrådsrepresentanterna ska representera studenterna vid frågor rörande anställning på Kemi- respektive 
Bioskolan.” 
 

Stockholm, 2016-09-24 

 

 

Louise Larsson 

Förnamn Efternamn 

Studienämndsordförande 2016/2017 

 



Motionssvar SM 1 

Uppdaterat Reglemente SN 

Louise Larsson 

2016-09-24 

Sid 1(1) 

 

MOTIONSSVAR SM 1 16/17 

Uppdaterat Reglemente SN 
 

Bakgrund 

Styrelsen håller med om att Kemisektionens reglemente ska spegla verksamheten för organen. Dock 

saknar många av att-satserna tillräcklig bakgrund för att Styrelsen ska få en klar bild över vad i 

verksamheten som inte överensstämmer med reglementet. En utförligare bakgrund om varje förslagen 

ändring i reglementet skulle vara uppskattat till nästa SM. Styrelsen väljer därför att avslå dessa att-satser. 

Tre av att-satserna är mindre ändringar i reglementet och avser språkliga ändringar som Styrelsen kan stå 

bakom. 

Yrkande 

Därför yrkar Styrelsen 

 

att1 Bifalla: att1 att2 samt att7 

 

 samt avslå: att3, att4, att5, att6, att8 samt att9 

 

 

 

Stockholm, 2016-09-29 

$$ 16/17 genom 

 

 

________________________________ 

Henrik Lindquister 

Kommunikationsansvarig 



Motion SM 1 
Ljudansvarig post i sektionen 
Anton Smuk 
Nicklas Prag 
2016-09-26 
Sid 1(1) 

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

MOTION SM 1 16/17 

Ljudansvarig post i sektionen 

Bakgrund 
I dagens läge finns det bara en ljudansvarig post inom KK. Eftersom det finns fler organ än 
bara KK som använder sig av dragets ljudsystem är det inte effektivt för KK att alla 
eventuella frågor om samt skötsel av ljudsystemet i draget går via dem. Det behövs en post 
som har ansvar över ljudsystemet som man kan vända sig till när man har frågor om hur 
systemet fungerar och som kan hjälpa till med användning av systemet för att minimera 
risken av att ljudsystemet blir trasigt pga misskötsel av systemets diverse delar.  

Yrkande 

Därför yrkar vi  

att(1) ansvarsposten DOL skapas, vilket står för Dragets Officiella Ljudansvarig 

att(2) lägga till § 3.28 Dragets Officiella Ljudansvarig (DOL) i reglementet 

att(3) lägga till följande text under § 3.28 i reglementet: 

3.28.1 ORGANISATION 

DOL har läsår som verksamhetsår. DOL består av en ansvarig. 

Valen till DOL bereds av valberedningen tillsammans med sittande DOL och posten väljs av SM. 

3.28.2 UPPGIFT 

DOL har till uppgift att sköta dragets ljudsystem. Denna uppgift inkluderar att se till att sektionen har 
förståelse för hur ljudet i draget fungerar, att se till att tekniken som ljudsystemet är uppbyggt av fungerar, 
vilket innebär att se till att alla nödvändiga kablar och adaptrar finns och fungerar, och att finnas till som 
stöd för resten av sektionen i ljudrelaterade frågor. 

DOL kan, mot arbetarprivilegier, arbeta på evenemang som ansvarig för ljud. 

att(4) i reglementet § 4.4 lägga till val av DOL 

att(5) öppna upp för fri nominering till DOL 

Stockholm, 2016-09-26 

   
Anton Smuk 
Ledamot KK 2016/2017 

   
Nicklas Prag 
Sexmästarinna 2016/2017 

 



Motionssvar SM 1 

Ljudansvarig post i sektionen 

$$ 16/17 

2016-09-30 

Sid 1(1) 

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

 

MOTIONSSVAR SM116/17 

Ljudansvarig post i sektionen 
 

Bakgrund 
Styrelsen håller med om behovet av en ljudansvarig i sektionen. Vi anser att en post med de 

ansvarsområden för ljudsystemet som är beskrivet i motionen skulle vara till fördel för 

sektionens allmänna trivsel. Däremot anser Styrelsen inte att en egen ansvarspost med en 

ljudansvarig är det bästa alternativet. Med en ansvarspost tillkommer många åtaganden så som 

OAR mm. Dessa åtaganden anser vi inte vara relevanta för en ljudansvarig på sektionen och 

bidrar till en onödigt stor arbetsbörda.  

Istället föreslår vi att SOFT utökas med en ledamotspost som har de specifika ansvarsområden 

för ljudsystemet som beskrivs i motionen. Vi rekommenderar därför att ny motion med 

införandet av en ny ledamotspost i SOFT skickas in till SM 2. 

 Därför rekommenderar vi avslag på samtliga att-satser i motionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2016-09-30 

$$ 16/17 genom 

 

_____________________________________ 

Helena Klaesson 

Näringslivsansvarig 2016/2017 



Motion SM 1 

Ändring av KÖNs invalsperioder 

Anton Smuk 

Tobias Frick 

2012-03-16 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 1 16/17 

Ändring av KÖNs invalsperioder 
 

Bakgrund 
KÖNs verksamhet har sedan fyra år utvecklats något enormt, där organet har fått en mycket 

mer strukturerad verksamhet. Detta har medfört mer arbete vilket har gjort att de 

invalsperioder som idag styr KÖN inte är optimala för verksamheten. Det har upplevts som 

stressigt under vårterminen då ledamöter inte konfirmeras förrän SM3 och verksamheten blir 

svårstrukturerad tills efter sommaren. Passande invalsperioder för KÖN skulle vara liknande 

de MD har, alltså med val av ansvarsposter till SM1 och konfirmation av ledamöter till SM2. 

Denna motion kommer inte ändra verksamhetsåret. 

Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

att1 i Kemisektionens reglemente flytta ”Val av GenerÖl och Ölverste i KÖN” från § 4.2 

Sektionsmöte 2 till § 4.1 Sektionsmöte 1. 

att2 i Kemisektionens reglemente flytta ”Konfirmation av val av ledamöter i KÖN” från § 

4.3 Sektionsmöte 3 till § 4.2 Sektionsmöte 2. 

 

Stockholm, 2016-09-13 

 

 

 

 

 

 

 

   
Anton Smuk 
Ledamot KÖN 2016 

   
Tobias Frick 
GenerÖl 2014 

 



MOTIONSSVAR SM1 

Ändring av KÖNs invalsperioder  

$$ 16/17 

2016-09-29 

Sid 1(1) 

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

 

MOTIONSSVAR SM1 16/17 

Ändring av KÖNs invalsperioder 
 

Bakgrund 
Problemet med KÖNs invalsperioder har uppmärksammats av två olika motionärpar till SM1. 

De problem som beskrivs med den nuvarande strukturen löses i styrelsen mening dock bäst 

om KÖN övergår till att ha läsår som verksamhetsår i stället för att endast ändra 

invalsperioderna för KÖN.  

 

Därmed föreslår Styrelsen avslag för denna motion till förmån för motionen ”Byte av 

Verksamhetsår för KÖN”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlbaNova Universitetscentrum, 2016-09-29 

$$ 16/17 genom 

 

_____________________________________ 

Johan Forsberg  

Vice Ordförande 2016/2017 



Motion SM 1 

Motion angående byte av verksamhetsår för KÖN 

Gustaf Bergentz, Gustav Wändell 

2016-09-26 

Sid 1(3) 

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

MOTION SM 1 16/17 

Motion angående byte av Verksamhetsår för KÖN 

Bakgrund 
När KÖN 2009 blommade upp på sektionen var alla väldigt ivriga om att snabbt få igång ett 

nytt organ. Motionärerna valde då första bästa sektionsmöte utan några som helst tankar 

kring KÖNs verksamhetsår för att få det nya organet klubbat på SM och på så sätt kunna 

starta upp verksamheten direkt. I dagsläge ligger KÖNs verksamhetsår inte i fas gentemot 

sektionens verksamhetsår. Detta medför bland annat svårigheter med uppdelande av 

internrepbudgeten då den är anpassad att följa sektionens verksamhetsår, otydligt 

informationsflöde från Styrelsen och OAR då styrelsen och OAR baserar sina informationer 

och introduktioner på sektionens verksamhetsår. Det medför också en något utdragen och 

ineffektiv rekryteringsperiod för nya medlemmar då det sker när det är jul, omtentor, tentor 

samt skidresor. Tidigare har KÖN ekonomiskt legat under KK men ligger sedan förra året 

under den Centrala verksamheten och svarar alltså direkt till Vice Ordförande. Som 

organansvarig jobbar man nära ihop med styrelsen och KÖNs kontaktperson där är i första 

hand Vice Ordförande då Vice Ordförande administrerar organets ekonomi. Det är därför 

av stor vikt att samarbetet flyter på så smidigt som möjligt och inte bryts och man får en ny 

kontaktperson efter halva tiden till följd av att det är olika verksamhetsår.  

Vi anser att det gynnar organet att byta verksamhetsår så att verksamhetsåret blir likt 

sektionens 1 juli till 30 juni och att Generöl och Ölverste förslagsvis väljs på SM3 under 

våren för att fram till SM4 kunna välja sina ledamöter och på så sätt starta igång 

verksamheten direkt när nya verksamhetsåret börjar. 

 

Vad innebär detta för KÖN? 

 Tydligare tillhörighet och tydligare struktur på verksamheten i symbios med 

sektionens övriga verksamhet  

 Bättre introduktion och stöd för framtida Generöl och Ölverste, en tydlig 

kontaktperson att följa inom Styrelsen 

 Eget ansvar att fritt under året kunna bestämma när pengarna för internrep ska 

användas och inte vara styrda av att hälften måsta användas varje termin 

 Bättre rekryterings- och startperiod för staben vilket innebär mer tid att göra roliga 

saker på 

  



Motion SM 1 

Motion angående byte av verksamhetsår för KÖN 

Gustaf Bergentz, Gustav Wändell 

2016-09-26 

Sid 2(3) 

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

Om sektionsmötet bifaller motionen finns det tre olika möjligheter: 

1. Ny Generöl och Ölverste väljs (plus nya ledamöter) på en period om 1 termin för att 

sedan kunna välja enligt det nya sättet på SM3.  

2. Ny Generöl och Ölverste väljs (plus nya ledamöter) på en period om 1,5 år för att 

sedan kunna välja enligt det nya sättet. 

3. Sittande Generöl och Ölverste samt ledamöter sitter kvar i ytterligare ett halvår efter 

att det egentliga verksamhetsåret är över för att sen på SM3 ska kunna välja enligt 

det nya sättet. I detta fall har de ledamöter som inte vill fortsätta möjligheten att till 

årsskiftet entlediga sig från sin post och det finns utrymme att interimsvälja nya 

medlemmar om det skulle behövas. 

Yrkande 
Därför yrkar vi  

Att1 

3.23.1 ORGANISATION  

KÖ̈N har kalenderår som verksamhetsår. KÖN består av en ordförande (Generöl) tillika 

organansvarig, en vice ordförande (Ölverste) samt ett fritt antal ledamöter.  

KÖ̈N:s ledamöter väljs av Generöl och Ölverste. Dessa val konfirmeras av SM.  

 

i reglementet ändras till 

 

3.23.1 ORGANISATION  

KÖN har läsår som verksamhetsår. KÖN består av en ordförande (Generöl) tillika 

organansvarig, en vice ordförande (Ölverste) samt ett fritt antal ledamöter.  

KÖ̈N:s ledamöter väljs av Generöl och Ölverste. Dessa val konfirmeras av SM.  

Att2 

Flytta punkten ”Val av GenerÖl och Ölverste” i reglementet från ”4.2 SEKTIONSMÖTE 

2” till ”4.3 SEKTIONSMÖTE 3”. 

Att3 

Flytta punkten ”Konfirmation av val av ledamöter i KÖN” i reglementet från ”4.3 

SEKTIONSMÖTE 3” till ”4.4 SEKTIONSMÖTE 4”. 

Att4 

Sittande Generöl, Ölverste och ledamöters verksamhetsår förlängs enligt det nya 

verksamhetsåret till 30 juni 2017. 

 



Motion SM 1 

Motion angående byte av verksamhetsår för KÖN 

Gustaf Bergentz, Gustav Wändell 

2016-09-26 

Sid 3(3) 

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

Stockholm, 2016-09-26 

 

   
Gustaf Bergentz 
Ölverste 2016 

   
Gustav Wändell 

 
  
  

 



Bifogat brev från Joanna Messmer, Generöl och  

organsanvarig 

Joanna Messmer 

Generöl KÖN 

2016-09-26 

Sid 1(1) 

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

Bifogat brev från Joanna Messmer, Generöl och 

Organansvarig 
Hej Sektionen 

Tyvärr kan jag varken skicka in motioner eller rösta på era sektionsmöten då jag inte är 

medlem i sektionen. För de som inte vet min bakgrund så är jag studerande på 

Samhällsbyggnad och har tvångsmässigt min sektionstillhörighet där. Då det är upp till er att 

bestämma om jag får yttra mig eller inte på era möten, vilket alltså inte ger mig en garanti för 

det, så tänkte jag skicka med detta brev som en förklaring till varför jag står bakom denna 

motion och för att förtydliga att jag gärna hade skrivit under den men tyvärr inte får. 

 

När man funderar över hur ett organs verksamhetsår ska se ut bör man sträva efter 

underlätta arbetet för dess ledamöter och ansvariga. Om man ser till så att organet kan göra 

bättre ifrån sig kommer detta också gynna sektionens medlemmar och de som vill ta del av 

det KÖN gör. Men man bör också överväga arbetsbörda och välmående bland de ansvariga 

där det bör vara främsta fokus på att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att leda ett 

organ och inte försvåra jobbet i onödan. Jag som sitter som ansvarig nu och som har sett vad 

som inte fungerar och vilka följder det får för verksamheten ser därför en väldigt enkel och 

smidig lösning på detta i och med att verksamhetsåret ändras.  

Jag hoppas att ni kära Kemisektion kan se fördelen med ett ändrat verksamhetsår och att ni 

vill ge KÖN möjligheten till denna förändring. Jag är helt övertygad om att bytet kommer 

gynna KÖN och dess ansvariga i många år framöver. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Joanna Messmer 

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

 

MOTIONSSVAR SM1 16/17 

Byte av Verksamhetsår  för  KÖN 
 

Bakgrund 
Ett problem med KÖNs verksamhetsår har uppdagats i två olika motioner på detta SM. Dessa 

två motioner beskriver två olika lösningar på detta problem. Styrelsen tolkar utifrån 

motionerna att svårigheterna med KÖNs nuvarande verksamhetsår består i att invalsperioden 

till KÖN gör det svårt att snabbt komma i gång med verksamheten, men även att få en 

kontinuitet i den. Denna kontinuitet som efterfrågas gäller både ekonomi, men även kontakt 

med andra ansvariga som sitter på andra verksamhetsperioder.  

Dessa problem anser styrelsen löses bäst om KÖNs verksamhet följer den centrala 

verksamhetens verksamhetsår, det vill säga en läsårsbaserad verksamhet. Dock är Styrelsen 

inte övertygad om vad som är den bästa lösningen för övergångsperioden från årsskiftet till 

SM3 då KÖNs nya Generöl och Ölverste blir valda om denna motion bifalles av SM.  

Styrelsen rekommenderar därmed bifall på att1, att2, och att3 samt rekommenderar avslag på 

att4. Styrelsen vill istället ålägga Valberedningen att lysa valet av ny Generöl och Ölverste till 

SM2 med verksamhetsåret 1 januari 2017 till 30 juni 2018. 

 

Därför yrkar styrelsen att 

att        Valberedningen åläggs att lysa valet av ny Generöl och Ölverste till SM2 16/17                    

            med verksamhetsåret 1 januari 2017 till 30 juni 2018.  

 
 

 

 

Vällingby, 2016-09-29 

$$ 16/17 genom 

 

_____________________________________ 

Johan Forsberg  

Vice Ordförande 2016/2017 
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PROPOSITION SM1 16/17 

Proposition angående revidering av budget 16/17 
 

Bakgrund 
Budgeten som togs fram för verksamhetsåret 16/17 klubbades på SM4 föregående verksamhetsår. Alltefter 

arbetet med bokslut samt bokföringen fortskridit har det uppkommit en hel del budgetposter som är i behov 

av revidering.   Därmed har ett förslag på en sådan revidering tagits fram och presenteras som en bilaga till 

denna proposition. En sammanfattning av den föreslagna revideringen kan läsas här nedan. 

 

Underlag 
Vid författandet av budget eller budgetrevisioner brukar föregående verksamhetsårs bokslut ligga till grund. 

Då föregående verksamhetsårs bokslut än inte är klart har andra informationskällor legat till grund för den 

här budgetrevideringen. Underlaget som använts har främst kommit från Bokföringsansvarigas råd (BAR). 

BAR samlade in revideringsunderlag med hjälp av de delar av bokföringen som hittills sammanställts, 

information från organen samt historiska budgetar. 

Sammanfattning av revideringsförslaget 
Nedan följer en sammanställning av de förslag på budgetrevideringar som lämnats, uppdelade i respektive 

resultatställe. 

RS1 – Centralt 

 KÖNs verksamhet ligger numera under den Centrala verksamheten. Därmed har en post för 

inköp samt försäljning av hävdryck införts. 

 Det erhållna offentliga stöd vi får från UFS är inte 14 000 kr, utan snarare 2 000 kr.  

 KÖN har fått en post för inköp av färg till baskrar och kläder.  

 Ett nytt trumset behövs köpas in till sektionen och har därmed budgeterats in. 

 Budgetposten för MUTA är återinförd. 

 Liganderna samt CIA har fått en fikabudget till deras evenemang. 

 Kontot för Reklamtrycksaker och direktreklam har höjts då fler organ i den centrala 

verksamheten vill satsa på bättre marknadsföring av sina evenemang. 

 En budgetpost för inköp av kontorsmateriel har införts. Denna post kommer främst att nyttjas 

för pärmar, kassaböcker och dylikt. 

 En budgetpost för de STIM-pengar vi betalar för att få spela upphovsrättsskyddad musik i draget 

är tillagd. 

 Priset till Nobel är höjt för vår fanbärare. 

 Internrepresentation till CIA på grund av höga kostnader för evenemang tillsammans med 

internationella studenter. Förhöjd internrepresentation till Talmanspresidiet på grund av att 

organet blivit större. Förhöjd internrepresentation till KÖN på grund av ett stadigt ökande 

medlemsantal de senaste åren. 
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 Upprustningsbudgeten för draget ligger kvar. Dessa pengar kan till exempel användas för inköp 

av nya stolar och bord. 

 

RS2 - $ektions$tyrelsen 

 Bolagsverkets bakgrundskoll på styrelsemedlemmarna belastar numera $ektions$tyrelsens 

resultatställe istället för den centrala verksamhetens. 

RS4 – IN 

 Den hallhyra IN brukar betala har minskat. Dessa pengar har istället flyttats till att subventionera 

Kemisektionens medlemmars deltagande på INs specialevenemang. 

 SommarKÅT har införts i budgeten. 

 

RS6 – KNUT 

 Personalkostnader tillagda  

 

RS7 – Krexet 

 Försäljning av fika, gasquebiljetter samt föreställningsbiljetter sänkt. 

 Scenografi samt tröjkostnader sänkta. 

 Kostnader för reklam ökad på grund av planer på högre marknadsföring. 

 

RS8 – KK 

 Förväntade intäkter på samtlig försäljning är förväntad tack vare bra inledning på året. 

 Förväntade inköpskostnader är ökade på grund av högre försäljning. 

 Lokalkostnader ökade på grund av ökat behov av att hyra lokaler till vissa evenemang. 

 KKs dator behöver uppdateras och reparationskostnaderna är därmed ökade. 

 Fraktkostnader ökade på grund av ökat behov av varuinköp. 

 Bankkostnader ökade på grund av ökat användande av iZettle. 

 Personalkostnader ökade. 

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att anta budgetrevideringen för verksamhetsåret 16/17 enligt bifogad bilaga  

 

 

Campus Valhallavägen, 2016-09-28 

$$ 16/17 genom 

 

Johan Forsberg 

Vice Ordförande 2016/2017 
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Resultat Intäkter Kostnader
varav 

avskrivningar
Resultat Intäkter Kostnader

varav 
avskrivningar

1 Centralt -             74 542 kr          61 300 kr        151 842 kr              28 958 kr           29 556 kr      278 800 kr           265 244 kr             28 958,00 kr 

2 $ektions$tyrelsen -             36 700 kr          20 000 kr          56 700 kr -        40 710 kr        20 000 kr             60 710 kr 

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

4 IN -             16 775 kr        118 825 kr        135 600 kr -        22 100 kr      122 700 kr           144 800 kr 

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

6 KNUT                95 566 kr 184 666 kr      89 100 kr                  98 450 kr      187 250 kr             88 800 kr 

7 Krexet                    290 kr        118 300 kr        118 010 kr            1 290 kr      122 300 kr           121 010 kr 

8 KK                79 100 kr        711 000 kr        631 900 kr           74 700 kr      478 000 kr           403 300 kr 
              38 639 kr     1 672 191 kr     1 649 552 kr              28 958 kr         118 986 kr    1 654 050 kr        1 551 064 kr                 28 958 kr 

Sektionens nuvarande tillgångar Per datum

Transaktionskonton 478 935,29 kr        2016-09-25

Räntefonder 392 769,95 kr        2016-09-25
- Stratega ränta 265 136,27
- Sekura 127 633,68 kr       
Totalt 871 705 kr              

Budget 2016/2017 Budget 2015/2016

Totalt

Resultatställe

Resultatbudget Kemisektionen 2016/2017
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39 Intäkter

3025 Försäljning av lättdryck 1 000 kr Försäljning hävdryck
3050 Medlemsavgifter 25 000 kr Baserat på 500 medlemmar á 50 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 19 200 kr
Förbundet Unga Forskare 15000 kr, UFS 
2000 kr, Bidrag från KTH för 
förbrukningsmateriel (pappershanddukar, 
toalettpapper) 2250 kr

3990 Övriga ersättningar och intäkter 16 100 kr

Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), 
deltagaravgift från icke-
sektionsmedlemmar CHUST 2 st á 50 kr, 
returpant 6000 kr

Summa intäkter 61 300 kr                 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 16 594 kr

Priser och diplom 500 kr, Gåva SN-
föreläsningar 500 kr, Sittningsbiljett Årets 
Lärare 600 kr, Paparazzi färg och tryck 
labrockar 1550 kr, Paparazzi priser 130 kr, 
CIA hoodies 3900 kr, SN profilkläder 
2700 kr, Städverktyg SOFT 1000 kr, Färg 
till baskrar och tröjor KÖN 500 kr, nytt 
trumset till sektionen 5 214 kr.

4011 Inköp av mat 13 000 kr SM 8000 kr, MUTA 5000 kr

4012 Inköp av fika 4 000 kr
Fika till OAR och Storstädning 1000 
kr, SN 1200 kr, Liganderna 1000 kr, 
CIA 800 kr

4025 Inköp av lättdryck 800 kr Hävdryck till KÖNs event.
4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr

Summa rörelsekostnader 34 894 kr                 

50-76 Övriga kostnader

5070 Reparation och underhåll 26 100 kr
Upprustning av Draget 21 000 kr, 5 
100 kr byte av låscylindrar och nycklar

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

5520
Reparation och underhåll av 
inventarier, verktyg och datorer mm.

2 000 kr
Gemensamma reparationskostnader 
för alla RS

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 600 kr Affischer för val, SN mm.

6070 Representation 3 200 kr
Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 
2700 kr

6110 Kontorsmateriel 500 kr Pärmar, kassaböcker etc.

6230 Datakommunikation 1 000 kr
Webbhotell och domän, 
www.kongligkemi.se
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6570 Bankkostnader 5 500 kr

6930 Kostnader för varumärken mm. 3 220 kr
STIM-kostnad för upphovsskyddad 
musik i draget (1610 kr / halvår)

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 170 kr
Livsmedelskontroll 1250 kr, 
serveringstillstånd 2000 kr

6993 Intern representation 25 900 kr

Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen (OAR 4300 kr, 
BAR 2500 kr, revisorerna 1000 kr, SN 
4000 kr, valberedningen 1000 kr, CIA 
3000 kr, paparazzi 4000 kr, Talman 1600 
kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr, SOFT 
500 kr, HU 500 kr, KÖN 2500 kr)

7610 Utbildning 1 800 kr STAD 12 pers á 150kr
Summa övriga kostnader 87 990 kr                 

78 Avskrivningar enligt plan

Summa avskrivningar 28 958,00 kr            

Summa kostnader 151 842,00 kr          

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8390 Övriga finansiella intäkter 16 000 kr Fondernas värdeförändring

16 000 kr

Resultat -74 542,00 kr

Avskrivningar på inventarier och 
verktyg

7832 28 958,00 kr

 Summa övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter  

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

RS 2 - $ektions$tyrelsen
30-39 Intäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 20 000 kr INFO ska balanseras med konto 4800

Summa intäkter            20 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 100 kr Styrelsens pris
4800 Vidarefakturerade kostnader 20 000 kr INFO ska balanseras med konto 3500

Summa rörelsekostnader            20 100 kr 

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

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

6070 Representation 6 000 kr Extern representation
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 5 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja stämningen 
i gruppen

Summa övriga kostnader            36 600 kr 

Summa kostnader            56 700 kr 

Resultat 36 700 kr-     
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39 Intäkter

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

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

3024 Försäljning alkohol, andra jästa 
drycker

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

Summa intäkter           98 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 50 000 kr Overaller 30000 kr, Märken 20000 kr
4011 Inköp av mat 7 500 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar
4021 Inköp av alkohol, spritdrycker
4022 Inköp av alkohol, vin
4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

Summa rörelsekostnader           70 500 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 1 500 kr Stora gasque, Oldies but goldies
5460 Förbrukningsmateriel 2 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer Oldies but goldies

6993 Intern representation 5 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att 
öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader 8 600 kr           

Summa kostnader 79 100 kr         

Resultat 18 900 kr    

13 000 kr

10 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar



Konto 16/17 Kommentarer

RS 4 - IN
30-39 Intäkter

3034 Försäljning biljetter, resa 126 825 kr
KÅT-biljetter 120 000 kr, baserat på 40 
personer. Sommar-KÅT 6825 kr, baserat på 
13 personer

3050 Medlemsavgifter 2 000 kr Deltagaravgifter och terminsavgifter

3730 Lämnade rabatter 10 000 kr
Subventionerat deltagarpris för 
sektionsmedlemmar på specialevent

Summa intäkter      118 825 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 3 000 kr
Idrottsmaterial (fotbollar, klubbor etc) 3000 kr

4011 Inköp av mat 2 000 kr Mat till Sommar-KÅT
Summa rörelsekostnader          5 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra
9 500 kr Hallhyra 8 000 kr, Hyra Stordal till Sommar-

KÅT 1 500 kr
5800 Resekostnader 31 000 kr Busskostnader KÅT

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

vistelsekostnader 4000 kr
5890 Övriga resekostnader 48 000 kr Liftkort KÅT

5930
Reklamtrycksaker och 
direktreklam

100 kr Affischer, KÅT, Lasergame, Bowling etc.

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

Summa övriga kostnader 130 600 kr    

Summa kostnader 135 600 kr    

Resultat 16 775 kr-  
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 5 - Alkemisterna
30-39 Intäkter

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

3024 Försäljning alkohol, andra jästa 
drycker

3025 Försäljning lättdryck

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

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

3033 Försäljning biljetter, föreställning 18 500 kr Spexbiljetter

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

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

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 32 000 kr

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

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

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

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

4024 Inköp av alkohol, andra jästa 
drycker

4025 Inköp av lättdryck

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

Summa rörelsekostnader          286 500 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 1 500 kr Hyra för osqvik under stugphest 1500 kr

5060 Städning och renhållning 18 000 kr Städavgifter för THS lokaler

95 000 kr

53 000 kr
Eftersläpp i Dragskåpet (Osquarsgasquen, 
mellanpHest, spexfest m.fl)



Sid 8(14)

5210
Hyra av maskiner och andra 
tekniska anläggningar

19 500 kr RN-teknik nollespex

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

5690 Övriga kostnader för 
transportmedel

1 500 kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil

5790
Övriga kostnader för frakter och 
transporter

500 kr Parkeringskostnader under mottagningen

6110 Kontorsmateriel 1 000 kr Färgade papper

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

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

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

6993 Intern representation 34 000 kr

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

Summa övriga kostnader          100 800 kr 

Summa kostnader 387 300 kr        

Resultat -     27 200 kr 
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 6 - KNUT
30-39 Intäkter

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker
3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl
3024

Försäljning alkohol, andra jästa 
drycker

3025 Försäljning lättdryck
3031 Försäljning biljetter, alkohol 12 000 kr BKW-banketten
3990 Övriga ersättningar och intäkter 6 666 kr JERNKONTORET
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 200 kr BKW-banketten

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

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

Summa intäkter          184 666 kr 

40-49 Rörelsekostnader
4000 Inköp av varor 2 300 kr Gasque-dekorationer
4011 Inköp av mat 20 000 kr 10 000 kr BKW-banketten
4021 Inköp av alkohol, spritdrycker
4022 Inköp av alkohol, vin
4023 Inköp av alkohol, öl
4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker
4025 Inköp av lättdryck

4800 Vidarefakturerade kostnader 34 600 kr
16000 kr mellan samarbetspartners 
arbetsmarknadsdag. Ska balanseras med 
konto 3500. (4000 4011 4021 osv)

Summa rörelsekostnader            61 900 kr 

50-69 Övriga kostnader
5010 Lokalhyra 7 000 kr BKW-bankett och mässa

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

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

5960
Varuprover, reklamgåvor, 
presentreklam och tävlingar

1 400 kr

6150 Trycksaker 500 kr Sångblad
6250 Porto 100 kr Frimärken för fakturor
6890 Övrig inhyrd personal 3 000 kr

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

Summa övriga kostnader            27 200 kr 

2 800 kr Releasepub, efterkör BKW-sittningen

5 000 kr BKW-banketten
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Summa kostnader            89 100 kr 

Resultat 95 566 kr     
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39 Intäkter

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

3012 Försäljning fika 2 000 kr Pausförsäljning

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa drycker

3015 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 4 000 kr Premiär, omstartsfest. 80 biljetter á 50 kr. 

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

3033 Försäljning biljetter, föreställning 70 000 kr
500 biljetter á 110/180 kr per föreställning 
(snitt 140kr)

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 23 000 kr Ekonomiskt stöd från ABF
Summa intäkter       118 300 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 13 300 kr Scenografi 8500 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
4023 Inköp av alkohol, öl
4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker
4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader         28 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 41 800 kr Teater 5500 kr dag, totalt 7 dagar på 
teatern, genrep, storrep osqvik 3300 kr

5220 Hyra av inventarier och verktyg 10 000 kr Teknik
5460 Förbrukningsartiklar 1 500 kr Plastglas, servetter, dukar osv.
5611 Drivmedelskostnader 1 000 kr Bensin under föreställningar
5820 Hyrbilskostnader 6 500 kr Hyrbil under föreställningar

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 5 000 kr  Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter 
annonsering

6150 Trycksaker 8 000 kr 300 program
6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

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

9 900 kr

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

8 500 kr
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Summa övriga kostnader 90 010 kr       

Summa kostnader 118 010 kr     

Resultat 290 kr       
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Konto 16/17 Kommentarer

RS 8 - KK
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 60 000 kr Drinkmärken
3011 Försäljning mat 25 000 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 165 000 kr
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 31 000 kr

Summa intäkter            711 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 35 000 kr
Tröjor 4250 kr (15 st pikétröjor á 280 
kr), Märken 30000 kr, övrigt 750 kr

4011 Inköp av mat 114 000 kr Pubmat, sittningar
4012 Inköp av fika 4 000 kr
4021 Inköp av alkohol, spritdrycker
4022 Inköp av alkohol, vin
4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck
Summa rörelsekostnader            506 000 kr 

50-76 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 45 000 kr Hyra av lokal nollegasque samt extern 
lokal Berzelii

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

5460 Förbrukningsmateriel 25 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5520 Reparation och underhåll av 
inventarier, verktyg och datorer m.m

4 000 kr

5611 Drivmedelskostnader 1 500 kr
5710 Fraktkostnader 3 000 kr
5820 Hyrbilskostnader 3 000 kr

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 2 500 kr

5960
Varuprover, reklamgåvor, 
presentreklam och tävlingar

1 500 kr Klubbor till NØllan, priser till Berzelii

6570 Bankkostnader 6 000 kr
6890 Övrig inhyrd personal 15 000 kr Väktare NØlle, valborgspubrundan
6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 600 kr Utökade alkoholtillstånd 6 st á 600 kr

353 000 kr

430 000 kr
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6993 Intern representation 12 000 kr
Pengar som ska användas av organ för 
att öka sammanhållningen och höja 
stämningen i gruppen.

7610 Utbildning 1 800 kr Klubbmästarrådet för 3 personer
Summa övriga kostnader            125 900 kr 

Summa kostnader 631 900 kr          

Resultat 79 100 kr       



Val  

* Se valhandlingarna  

Val av DM i MD 2016  

Line Göransson (förordad)  

Val av Vice DM i MD 2016  

Anton Neijber (förordad) 

  



Konfirmeringar  

* Se valhandlingarna  

IN 

Ledamot: Leonard Sjöström  

Ledamot: Vilma Lagebro  

Ledamot: Hanna Dubeck Schömer  

Ledamot: Robert Dahl 

Ledamot: Alexis Delorme  

Ledamot: Nils Toll 

Ledamot: Sandra Karlsström 

KNUT 

Ledamot: Alice Marini 

Ledamot: Pontus Hägg 

Ledamot: Marcel Neuman 

Ledamot: Miranda Lindén  

Krexet 

Direktör: Lovisa Petterson 

Ledamot: Lovisa Walberg 

Ledamot: Joanna Messmer 

Ledamot: Joakim Andersson 

Ledamot: Adrian Södergren 

Ledamot: Ludvig Bönke 

  



Soft 

Ledamot: Matilda Hendeberg  

Ledamot: Elin Ljungdell  

TLC  

Ledamot: Alfred Kedhammar 

Ledamot: Avital Cherednik 

Ledamot: Fredrik Thorsén 

Ledamot: Hélèna Osseyran 

Ledamot: Julius Kuzmin 

Ledamot: Linnéa Öst 

Ledamot: Matilda Palmér 

Ledamot: Miranda Lindén  

Ledamot: Tamara Patranika 

Ledamot: Ted Hjelm 

Paparazzi   

Ledamot: Karin Alexandersson Ros 

Ledamot: Stefan Berg 

Ledamot: Ludvig Bönke  

Ledamot: Johan Forsberg 

Ledamot: Oscar Frisell 

Ledamot: Emmie Pohjanen 

Ledamot: Louise Seregard  

Ledamot: Emma Sevegran 

Ledamot: Emmy Ståhl 



Ligander   

Vice Ansvarig i Ligander: Elizaveta Kim 
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