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Kallelse till SM1 
Talmanspresidiet  
2018-10-07 
Sid 1(1) 
	

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

 
KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 2 
 
TID: måndagen DEN 10:e december, klockan 18:02 
PLATS: K2, Teknikringen 28 
 
Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 
För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer  
 
Motionsstop är 19:e november. Motioner ska följa den grafiska profilen (som hittas 
på hemsidan) och skickas till talman@k.kth.se som PDF och Word.  
 
Slutgiltiga handlingar och föredragslista kommer att anslås på anslagstavlor i 
Dragskåpet den 3:e december.  
 
Preliminär Föredragningslista: 
 
Nr. Ärende Föredragande 
   
1. Mötets öppnande  
2. Formalia  
3. Bordlagda frågor  
4. Motioner  
5. Propositioner  
6. Konfirmation av ledamöter  
7. Val   
8. Övriga frågor  
9.  Nästa möte  
10. Mötets avslutande  
 
 
Astrid Wilsby  
Talman 18/19 



Summons to SM1 
Talmanspresidiet  
2018-10-07 
Sid 1(1) 
	

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

 

MEETING SUMMONS SM2 

TIME: Monday 10th of December, 18:01  

PLACE: K2, Teknikringen 28  

 
Summons concern:  THS Chemistry Chapter members 
For knowledge: THS board and operational auditor  
 
Deadline for motions is the 19th of November. Motions should follow the graphic 
charter (found on the webpage) and be sent to talman@k.kth.se as a PDF and 
Word-document. 
 
Final meeting documents and the meeting agenda will be posted at the 
noticeboards in Dragskåpet the 3rd of December. 
 
Preliminary agenda: 
 
Nr. Errand  
   
1. Opening of the meeting  
2. Meeting formalities  
3. Postponed errands   
4. Motions  
5. Motions from the board  
6. Confirmations of association member   
7. Elections  
8. Other questions  
9.  Next meeting  
10. Closing of the meeting  
 
 
Astrid Wilsby  
Talman 18/19 



Föredragningslista 
Talmanspresidiet  
2018-11-28 
Sid 1(4) 

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

FÖREDRAGNINGSLISTA SM2 18/19 
*Bilaga finns 

1. Mötets öppnande 

2. Formalia  

2.1. Mötets behöriga utlysande* 

2.2. Adjungeringar 

2.3. Val av justerare tillika rösträknare 

2.4. Föregående protokoll SM 1 18/19 

2.5. Anmälan av övriga frågor  

2.6. Bordlagda frågor 

2.6.1. Ekonomisk Rapport Kemisektionen 17/18 

2.6.2. Revisionsberättelse 17/18 

2.6.3. Ansvarsfrihet för Styrelsen 17/18 

2.7. Fastställande av föredragningslista 

2.8. Meddelande 

2.9. Inlämning av tårttäflan 

3. THS-punkt 
 



Föredragningslista 
Talmanspresidiet  
2018-11-28 
Sid 2(4) 

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

4. Verksamhetsberättelser 

4.1. Chust  

4.2. KNUT 

4.3. Valberedningen 

5. Motioner* 

5.1. Motion om att flytta gamla fotoalbum 

5.2. Borttagande av skolledningrepresentant, tillägg av 
nominering samt implementerande av ny post (KAS) 

5.3. Förtydligande om revisorerna i reglementet  

5.4. Tjocka alkemisterna 2k19 

5.5. Val av stabsgeneral av Nordisk 
kemiteknologkonferens (NKK) 2019 

5.6. Kemisektionens Firmatecknare, andra läsningen 

6. Propositioner* 

6.1. Fika till projektgrupper 

7. Val* 

7.1. Val av pH-bas 

7.2. Val av pH-sur 

7.3. Val av KAPTEN 

7.4. Val av STYRMAN 

7.5. Val av BluffO 

7.6. Val av vice BluffO 

7.7. Val av KAOSa 



Föredragningslista 
Talmanspresidiet  
2018-11-28 
Sid 3(4) 

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

7.8. Val av fanbärare  

7.9. Val av revisor  

7.10.  Val av revisor suppleant  

7.11.  Val av ÖpHverpHeus 

7.12.  Val av HvispHeus 

7.13.  Val  av KronpHeus 

7.14.  Val av Ordförande CIA 

7.15.  Val av C-RED 

8. Konfirmeringar * 

8.1. Konfirmering av ledamöter i KN 

8.2. Konfirmering av ledamöter i KK 

8.3. Konfirmering av ledamöter i MD 

8.4. Konfirmering av BUS-representant 

8.5. Konfirmering av CHUST 

8.6. Konfirmering av ledamöter i CIA 

8.7. Konfirmering av ledamöter i KÄKA 

8.8. Konfirmering av chefer i Krexet 

9. Presentation av K-krönika för föregående 
verksamhetsår 

10. Interpellationer* 

10.1. Annonsering av vakanta poster 

11. Tårttäflan  



Föredragningslista 
Talmanspresidiet  
2018-11-28 
Sid 4(4) 

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

12.  Övriga frågor 

13. Nästa möte 

14.  Mötets avslutande 
 

 

  
 

 

 

  



Motion SM2 18/19 
Motion om att flytta gamla fotoalbum 
Rebecka Lund 
2018-11-07 
Sid 1(1) 

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

MOTION SM2 18/19 

Motion om att flytta gamla fotoalbum 
 

Bakgrund 
I D-förrådet ligger en flyttkartong fylld med fotoalbum, varav vissa är mer än 50 år gamla. 
och i Spräckfunk finns en hylla med ytterligare några album. Albumen är fyllda med foton 
från tidigare mottagningar och event vilket kan vara kul för alla sektionsmedlemmar att få se.  

Det är tråkigt att albumen förvaras på platser som så få av sektionsmedlemmarna faktiskt har 
tillgång till, och att bara ett fåtal personer får möjlighet att titta igenom albumen.  

Det vore därför väldigt trevligt om dessa kunde skannas och läggas upp på kemisektionens 
webbplats samt flyttas till en plats där alla på sektionen har tillgång till dem!  

Albumen skulle förslagsvis försvaras i ett skåp i Draget som går att låsa under pubar och 
event.  

Yrkande 
Därför yrkar jag  

 att1 Ett skåp ska köpas och placeras i draget där fotoalbumen ska förvaras. 

 att2 I sektionens budget för 2018/2019 under RS1 öka budgeten på kostnadsställe 
 4000 med 1300 kr för ett skåp samt leveranskostnad. Utöver detta bör 
 kommentaren ”Skåp för fotoalbum 1300 kr” läggas till under kontots 
 beskrivning och kontots total bör ändras till 14 480 kr.  

 att3 Fotoalbumen ska skannas in och finnas tillgängliga för sektionsmedlemmar. 
 (Hur detta bör göras är öppet för debatt.) 

Stockholm, 2018-11-07 

 

     

Rebecka Lund 

 

  



Motionssvar SM2 18/19 

Motion om att flytta gamla fotoalbum 

Sektionsstyrelsen 

2018-11-25 

Sid 1(2) 

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

MOTIONSSVAR SM2 18/19 

Motion om att flytta gamla fotoalbum 

Bakgrund 
$$ anser att foton är en rolig del av sektionens historia. Det är särskilt opraktiskt att ha foton 

utspridda över flera lokaler. Fotografierna är en stor tillgång för sektionen samt en stor uppgift 

att ta sig an 

Platsdistributionen i vår sektionslokal är dock ett hinder som kräver en mer organiserad 

lösning. Fotografier är en personlig handling som behandlas under GDPR. Sektionens arbete 

kring hantering av personuppgifter enligt GDPR är i ett initialt skede. Än finns inte nog med 

uppgifter för att kunna publicera våra fotografier för allmänheten.  

Inscanning av bilder för allmän beskådan går i strid mot tidigare nämnda GDPR samt är en 

resurskrävande åtgärd. En åtgärd som $$ inte är beredd att ta på sig i dagsläget.  

Yrkande 
 

Därför yrkar sektionsstyrelsen  

 att Avslå motionen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2018-11-25 

$$18/19 genom 

 

     

Andreas Renberg 

Eventkoordinator 2018/2019 

 

 



Motionssvar SM2 18/19 

Motion om att flytta gamla fotoalbum 

Sektionsstyrelsen 

2018-11-25 

Sid 2(2) 

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

 

 

 

 

 

 

  



Motion SM2 18/19 
Borttagande av skolledningsrepresentat, tillägg av         
nominering samt implementering av ny post (KAS) 
Paula Sommer 
2018-11-15 
Sid 1(3) 

MOTION SM2 18/19 

Borttagande av skolledningsrepresentant, tillägg       
av nominering samt implementerande av ny post             
(KAS) 
 

Bakgrund 
En plattform för studentinflytande som bildades förra året var skolrådet, som består av de                           
CBH-skolans tre studienämnder .  

För att underlätta samarbetet mellan studienämnderna på den nya skolan vill vi göra                         
ändringar i sektionens reglemente. . Bland annat så finns bara en skolledningsrepresentant för                         
hela CBH som ska tillsättas av skolrådet. Posten tillsätts alltså inte längre av sektionen. Om                             
skolledningsrepresentanten blir kvar så kommer posten bli utan funktion om denna inte väljs                         
av skolrådet.  

Därmed så är det fördelaktigt att ta bort skolledningsrepresentant som post i                       
Studiemiljönämnden och istället ge SN rätten att nominera till posterna                   
skolledningsrepresentant, skolrådsordförande samt fakultetsförnyare i skolråden. Alla             
posterna är alltså på skolnivå, det vill säga något som inte längre är aktuellt för sektionen att                                 
bestämma om.  

Vi vill även skapa en ny post som tar över ansvarsområden från posten PAS. PAS är, vid                                 
tillfälle för motionskrivningen, menad att hålla och verkställa kvalitétsdialoger mellan                   
studenter på respektive program och skolan samt delta på kursanalyser och kvalitéts-,                       
program- och skolråd. Utöver det så utvärderar även PAS termins- och periodsmässigt                       
utbildningen för programmen och deltar vid SN:s övriga aktiviteter. Det är inte hållbart i                           
dagsläget och därför vill SN skapa en ny post: KAS.   

PAS och KAS är ämnade att tillsammans arbeta för att utvärdera programmet: KAS kommer                           
arbeta med bevakning av utbildning på kursnivå, exempelvis jobba med möten med                       
kursansvariga, utvärdering av kurser och kortsiktig förbättring av programmen. PAS kommer                     
hålla sig till att jobba med utbildning på program- och skolnivå, exempelvis delta vid                           
programråd, utvärdering av programmen i helhet och långsiktig förbättring av programmet.  

PAS och KAS är menade att samarbeta och hjälpa varandra med sina uppgifter, till förmån                             
av en minskad arbetsbörda, ökad möjlighet för effektivt jobba med utbildningen och                       
tydligare struktur på arbetet.  

Rimligen behövs enbart två KAS; En för Bioteknik programmet (KAS-Bio) och programmet                       
Teknisk Kemi (KAS-K). Eftersom PAS-King inte känt samma arbetsbörda vid sin post för                         

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



Motion SM2 18/19 
Borttagande av skolledningsrepresentat, tillägg av         
nominering samt implementering av ny post (KAS) 
Paula Sommer 
2018-11-15 
Sid 2(3) 

närvarande så anses det inte nödvändigt att införa en liknande post för Kemiteknik för                           
närvarande.  

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att1 i 3.3.1  

ändra “SN består av studiemiljönämndens ordförande (SNOK) som också är organansvarig, 
trygghetsombud (TryggO), en programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet eller 
Teknisk Kemi (PAS-K), Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King) samt en 
masterkoordinator (MAK)” 

till “SN består av studiemiljönämndens ordförande (SNOK) som också är organansvarig, trygghetsombud 
(TryggO), en programansvarig student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet eller Teknisk Kemi 
(PAS-K), Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), en kursansvarig student 
för bioteknik (KAS-Bio) respektive Teknisk kemi (KAS-K) samt en masterkoordinator (MAK)” 

att2 i 3.3.1 

ändra “SNOK, PAS:ar. TryggO samt MAK samt fakultetsförnyarna för Bioteknik samt Kemi och                         
skolledningsrepresentanten för CBH-skolan väljs vid SM4.” 

till “SNOK, PAS:ar, KAS:ar TryggO samt MAK väljs vid SM4.” 

att3 i 3.3.1 

ändra “PAS-K, PAS-Bio samt PAS-King delar på ansvaret som representant i GRUgruppen för                         
CBH-skolan.” 

till “SNOK ansvarar som representant i GRU-rådet.” 

att4 i 3.3.2 

ändra “PAS-K är ansvarig för att föra kemiteknologernas talan i frågor som rör                         
Kemivetenskapsprogrammets och programmet för Teknisk Kemi uppbyggnad och utveckling. PAS-Bio är                     
ansvarig för att föra bioteknologernas talan i frågor som rör Bioteknikprogrammets uppbyggnad och                         
utveckling. PAS-King är ansvarig för att föra kemihögskoleingenjörsstudenternas talan i frågor som rör                         
programmet Kemiteknik 180 hp:s uppbyggnad och utveckling.” 

till “PAS-K är ansvarig för att föra kemiteknologernas talan i frågor som rör Kemivetenskapsprogrammets                           
och programmet för Teknisk Kemi uppbyggnad och utveckling på program- och skolnivå. PAS-Bio är                           
ansvarig för att föra bioteknologernas talan i frågor som rör Bioteknikprogrammets uppbyggnad och                         
utveckling på program- och skolnivå.. PAS-King är ansvarig för att föra kemihögskoleingenjörsstudenternas                       
talan i frågor som rör programmet Kemiteknik 180 hp:s uppbyggnad och utveckling på program- och                             
skolnivå.” 

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



Motion SM2 18/19 
Borttagande av skolledningsrepresentat, tillägg av         
nominering samt implementering av ny post (KAS) 
Paula Sommer 
2018-11-15 
Sid 3(3) 

att5 i 3.3.2 

lägg till “KAS-K är ansvarig föra att kemiteknologernas talan vid enskilda kurser vid programmet                           
Teknisk Kemi på kurs- och programnivå. KAS-Bio är ansvarig föra att bioteknologernas talan vid enskilda                             
kurser vid programmet Bioteknik kurs- och programnivå.” 

att6 i 3.3.2 

ändra “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.” 

till “PAS för respektive program samt KAS:ar skall hjälpa till vid utvärderingar programmen genom att                             
varje period hålla i möten med årskursrepresentanter för att utvärdera kurser och sedan framföra åsikter till                               
PA för respektive program.” 

att7 i 3.3.2 

ta bort “Skolledningsrepresentanten är den individ som sektionen avser ska representera studenterna i frågor                           
som indirekt påverkar utbildningen genom att närvara på lämpliga råd och möten.” 

att8 i 3.3.2  

lägga till “SN kan nominera till posterna skolrådsordförande, fakultetsförnyare samt                   
skolledningsrepresentant vid CBH-skolans skolråd.” 

 

 

Stockholm, 2018-11-15 

 

 

Paula Sommer 

SNOK 2018/2019 

 

 

 

 

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



Motionssvar SM2 18/19 
Borttagande av skolledningsrepresentant, tillägg av  
nominering samt implementerande av ny post (KAS) 
Emelie Wistedt 
2018-11-21 
Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM2 18/19 

Borttagande av skolledningsrepresentant, tillägg 
av nominering samt implementerande av ny post 
(KAS) 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att motionen i sin helhet är väl genomtänkt och att det är bra att ge 
avlastning för PAS. Vi vill även ge chansen att öppna upp för inval av KAS under SM 2, då 
vi enligt texten tolkar det som att PAS redan nu är överbelastade och då antagligen skulle 
behöva omedelbar avlastning. Då vissa av de närvarande posterna försvinner ger det då även 
en direkt möjlighet för de som tidigare suttit på dessa poster att söka en av de nya posterna 
om de skulle vilja.  

 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen   

att1 lägga till att9.  

justera ovanstående att-satser omedelbart och öppna upp för fri nominering av 
KAS-K och KAS-Bio. 

att2 godkänna motionen i dess reviderade form. 

 

 

 

Stockholm, 2018-11-21 

Styrelsen 18/19 genom  

 

     

Emelie Wistedt 

Vice ordförande 2018/2019 



Motion SM2 18/19 

Förtydliganden om revisorerna i reglementet 

Alfred Kedhammar 

2018-11-07 

Sid 1(2) 

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

Motion SM2 18/19 

Förtydliganden om revisorerna i reglementet 

Bakgrund 
Revisorernas blygsamma del i reglementet rymde en del tvetydigheter, så för att minimera 

förvirring i framtiden har jag författat denna motion. 

Syftet med att1 är att tydliggöra att revisorerna faktisk har olika verksamhetsår. 

Syftet med att2 är att korrigera utefter att sektionens ”bokslut” numera kallas ekonomisk 

rapport. 

Syftet med att3 är att förebygga sakfelet i att hänvisa till en revisorsuppleant som revisor. 

Syftet med att4 är att tydliggöra revisorsuppleantens uppgift, som annars inte finns 

definierad. Då jag själv inte var insatt i en revisorsuppleants faktiska befogenheter har jag 

utgått från denna lökiga länk https://lawline.se/answers/revisorssuppleants-rattigheter. 

Yrkande 
Därför yrkar jag  

att1 i Kemisektionens reglemente §3.2.1 byta ut 

 ” Revisorerna består av två ledamöter och en suppleant, varav en ledamot väljs på 
 SM2 och de två övriga på SM4.” 
mot 
 ”Revisorerna består av två ledamöter och en suppleant. En ledamot väljs på SM2 
 och har kommande kalenderår som verksamhetsår. Resterande ledamot samt 
 suppleant väljs på SM4 och har kommande läsår som verksamhetsår.” 
 
att2 i Kemisektionens reglemente §3.2.2 byta ut 

 ” Revisorernas uppgift är att fortlöpande granska $$ samt övriga organs verksamhet 
 med sektionens styrdokument som underlag, samt fortlöpande granska sektionens 
 bokföring och avlägga revisionsberättelse vid SM då bokslut presenteras. För detta 
 ska revisorerna inkräva verksamhetsberättelser från samtliga organ.” 
mot 
 ” Revisorernas uppgift är att fortlöpande granska $$ samt övriga organs verksamhet 
 med sektionens styrdokument som underlag, samt fortlöpande granska sektionens 
 bokföring och avlägga revisionsberättelse vid SM då den ekonomiska rapporten 
 presenteras. För detta ska revisorerna inkräva verksamhetsberättelser från samtliga  
 organ.” 
 
  

https://lawline.se/answers/revisorssuppleants-rattigheter


Motion SM2 18/19 

Förtydliganden om revisorerna i reglementet 

Alfred Kedhammar 

2018-11-07 

Sid 2(2) 

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

att3  i Kemisektionens reglemente §4 byta ut 
  
 ”Val av två revisorer” 
 
mot 
 
 ”Val av revisor och revisorsuppleant” 
  
 
att4  i Kemisektionens reglemente §3.2.2 lägga till ett nytt stycke 

 ”Revisorsuppleantens uppgift är att vid behov agera ersättare för respektive 

 ordinarie revisor. Revisorsuppleant erhåller de befogenheter och skyldighter som 

 tillfaller sektionens revisorer endast då det är aktuellt att ersätta ordinarie revisor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2018-11-07 

 

     

 

Alfred Kedhammar 

Revisor 2018/2019 



Motionssvar SM2 18/19 
Förtydliganden om revisorerna i reglementet 
Lovisa Brandt  
$$18/19 
2018-11-22 
Sid 
 

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

1(1) 

Motionssvar SM2 18/19 
 

Förtydligande om revisorerna i reglementet 
 
 

Bakgrund 
Revisorerna har en betydande roll i sektionen och förtydligande av dessa roller 
skulle därför främja inte bara revisorernas verksamhet, men även sektionens 
förståelse för denna.  
 
 

Yrkande 
 
Därför yrkar styrelsen 
  

att bifalla motionen i dess helhet. 

Stockholm, 2018-11-22 
 

______________________________ 
Lovisa Brandt, 
 
Sekreterare 2018/2019 
 



Motion SM2 18/19 

Tjocka Alkemister 2k19 

Alfred Kedhammar 

2018-11-14 

Sid 1(3) 

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

MOTION SM2 18/19 

Tjocka Alkemister 2k19 
 

Bakgrund 
Hej sektionen, 

Här kommer en motion med lång bakgrund och korta att-satser för att bemöta den rådande 

trenden av vakans inom alkemisterna på sektionen. Motionen är skriven i samråd med gamla 

alkemister. 

Syfte 

Syftet med den här motionen är att: 

1) Avlasta alkemisterna med avseende på både arbetsbelastning och stress. 

2) Ge alkemisterna en större frihet att definiera sin verksamhet. 

3) Förse alkemisterna med möjlighet till en högre grad av gemenskap och sektionsglädje. 

Den till synes enkla lösning som föreslås för att uppnå detta syfte är att möjliggöra valet av 

fler ledamöter i Alkemisterna. 

Trånga skor 

Alkemistposten är ett trångt par skor att fylla. Kärleken som Kemisektionen hyser till sin 

mottagning är enorm, och diskussioner har förts huruvida detta är bra eller dåligt. Kan vi 

ärligt talat säga att sektionens förväntningar på Alkemisterna inte är höga? Vetskapen av att 

varje beslut som fattas direkt berör något som står så många om hjärtat väger tungt. Detta 

tryck av förväntningar både utifrån och inifrån riskerar att för en grupp på tre personer 

resultera i ett arbetsklimat som knappast kan kallas för ”hållbart engagemang”. 

Jämförelser av ansvarsmodeller 

Att schemalägga, hålla koll på lokalbokningar och kommunicera är ärligt talat inte det tyngsta 

Kemi har att erbjuda rent arbetsbelastningsmässigt. Problemet - och stressen - uppstår 

snarare genom vad som känns som en miljon småsaker som ständigt landar på ens bord och 

pressen av att behöva ta ställning till det. Ett exempel på en grupp som under sin 

mandatperiod ställs inför att behöva ta ansvar för ett enormt antal småsaker är Styrelsen. Hur 

lyckas de med detta? Jo inte bara är de fler till antalet än ordförande, vice och ev. kassör, de 

har också undergrupper för att inte behöva ansvara både för besluten och verkställandet utav 

dem (TUT, SOFT, KN). 

Nu vill jag inte påstå att Alkemisterna och Styrelsen är snarlika, ej heller att vi behöver 10 

Alkemister med 3 undergrupper, det skulle vara en orättviss jämförelse gentemot båda parter. 

Det jag vill belysa är att Alkemisterna i sin nuvarande form utgör en helt enorm 

centralisering av ansvar och beslutsfattande som helt enkelt inte reflekteras av sektioner med 
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samma omfattning på sin mottagning. Det jobb som KronpHeus gör under vår 

mottagningen görs på Data av fyra personer, för att ge ett enkelt exempel. 

Alla vill till Mottagningen men ingen vill Dö 

Hur kommer det sig att vakansen inom Alkemisterna ens är ett problem för ett projekt som 

är så populärt som mottagningen? Självbevarelsedrift, kanske. 

Under mottagningen 2018 bestod KAOS av 28 personer. Om man ser på resten av 

sektionens verksamhet så har t.ex. IN och Paparazzi haft relativt högt söktryck. Kan man dra 

slutsatsen att det på Kemi har blivit attraktivt med sektionsengagemang som medför mindre 

krav och förväntningar än de tyngre ansvarsposterna? Engagemang som främjar arbeten för 

skojs skull och gemenskap mellan ledamöterna snarare än något som är mer som världens 

mest påfrestande extrajobb? 

På spektrat mellan 

LatchoLajban -------------------------------------------------------- Hamsterhjul 

tyder allt på att Alkemisterna behöver en liiiiiiten knuff åt vänster. 

Förslaget 

Förslaget som denna motion söker genomdriva är alltså att uttöka Alkemisterna till antalet. 

Alla titlar som slutar på pHeus är fortfarande kvar och behåller samma grad av ansvar, men 

tanken är nu att de ska ha friheten att kunna utforma sitt eget arbetslag genom att välja 

ytterligare ledamöter till alkemisterna på nästkommande SM efter de tillsätts. 

Vad är då fördelarna? 

1) Om man som alkemister inte är bekväma med att tillsätta ytterligare ledamöter behöver 

man inte göra det. Man får alltså vara tre personer som axlar hela mottagningen om man så 

vill, det viktiga är att man har friheten att bestämma det själv. 

2) Alkemisterna avlastas arbetsbelastningsmässigt och får kanske till och med möjlighet att 

utveckla verksamheten. Arbetet går att diskretisera och fördela: Exempel på diskretiseringar 

är lokalbokningar, schemaläggning, intern kommunikation, extern kommunikation, 

kvittoredovisning, beredskap, internationalisering (<3). Beslutsfattande och verkställande 

behöver inte gå igenom samma person. 

3) Alkemisterna får en större gemenskap och en identitet som inte bara är kopplad till deras 

prestationer under mottagningen. 

4) Sektionen kan i högre grad ta tillvara på outnyttjat engagemang. 
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Jag hoppas att ni överväger det jag har skrivit, och om ni vill diskutera med mig innan SM 

ens har börjat får ni jättegärna mejla mig på alfredke@kth.se. 

 

Tjocka Alkemister 2k19. 

För att ingen ska behöva rasa i vikt på grund av ideellt engagemang. 

 

Yrkande 
Därför yrkar jag  

att1 i Kemisektionens reglemente §3.14.1 Alkemisterna; Organisation byta ut 

 ” Alkemisterna har kalenderår som verksamhetsår. Alkemisterna består av 
 ÖpHverpHeus tillika organansvarig, HvispHeus tillika vice organansvarig, samt 
 KronpHeus tillika bokföringsansvarig.” 
mot 
 ” Alkemisterna har kalenderår som verksamhetsår. Ansvariga i alkemisterna består 
 av ÖpHverpHeus tillika organansvarig, HvispHeus tillika vice organansvarig samt 
 KronpHeus tillika bokföringsansvarig.  
 
 Det står ansvariga i alkemisterna till att välja ett fritt antal ledamöter som 
 konfirmeras på nästkommande SM. 
 
att2 i Kemisektionens reglemente §4.2 Sektionsmöte 2, före ”Val av pH-Bas och pH-Sur”, 

lägga till punkten 

 ”Konfirmation av val av ledamöter i Alkemisterna” 

 

 

 

 

Stockholm, 2018-11-14 

 

 

      

Alfred Kedhammar 

Mottagare 2017, 2018 

Styrelsen 2017/2018  

mailto:alfredke@kth.se
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MOTIONSVAR SM2 18/19 

Tjocka Alkemister 2k19 
 

Bakgrund 
Att lätta på arbetsbördan för några av sektionens tyngsta poster, och samtidigt göra utrymme 

för fler att medverka i mottagningen, ligger i linje med två av $$ Verksamhetsplans 

fokusområden: Hållbart engagemang och Inkludering. Styrelsen är därför mycket positiva till 

motionen, men ser två möjliga förbättringar: 

• När reglementets kapitel om Alkemisterna ändå skrivs om, bör vi passa på att införa 

en ändring som länge diskuterats i Bokföringsansvarigas Råd (BAR): att göra 

KronpHeus till vice organansvarig, så att rollen formellt speglar det ansvar som ligger 

på posten. Detta skulle innebära att organet får ett upplägg likt det i KK och Krexet, 

som har två likvärdiga vice-ansvariga var. 

• Motionens nuvarande formulering, i kombination med reglementets beskrivning av 

Kemis Ledning Under Mottagningsperioden (KLUMP) innebär att de nya 

ledamöterna i Alkemisterna skulle vara ledare för KLUMP. Att ha ledamöter som 

bestämmer över organansvariga kan ge en skev dynamik, varför Styrelsen vill ändra 

formuleringen så att endast de ansvariga i Alkemisterna leder KLUMP. I denna 

ändring lämnas dock rum för Alkemisternas ledamöter att delta i KLUMP:s arbete, 

om Alkemisterna finner det lämpligt. 

 

Yrkande 
 

Därför yrkar $$  

att1   i att1 ändra 

Alkemisterna har kalenderår som verksamhetsår. Ansvariga i alkemisterna består av 
ÖpHverpHeus tillika organansvarig, HvispHeus tillika vice organansvarig samt 
KronpHeus tillika bokföringsansvarig. Det står ansvariga i alkemisterna till att välja ett 
fritt antal ledamöter som konfirmeras på nästkommande SM. 

till 

Alkemisterna har kalenderår som verksamhetsår. Ansvariga i alkemisterna består av 

ÖpHverpHeus tillika organansvarig, HvispHeus samt KronpHeus tillika 

bokföringsansvarig. HvispHeus och KronpHeus är likställda som vice 

organansvariga. Det står ansvariga i alkemisterna till att välja ett fritt antal ledamöter 

som konfirmeras på nästkommande SM. 
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att2   lägga till 

  att3 ändra i Kemisektionens regemente §3.26.1 

KLUMP har kalenderår som verksamhetsår. KLUMP består av Alkemisterna, som 
leder KLUMP, Styrelsens ordförande, Klubbmästare, Pubmästare, Sexmästarinna, 
DM, vice DM, pH-Bas, pH-Sur, KAPTEN, STYRMAN, Bluffo, vice Bluffo, 
KAOSa samt Preppo. 

till 

KLUMP har kalenderår som verksamhetsår. KLUMP består av Alkemisterna, 
Styrelsens ordförande, Klubbmästare, Pubmästare, Sexmästarinna, DM, vice DM, pH-
Bas, pH-Sur, KAPTEN, STYRMAN, BluffO, vice Bluffo, KAOSa samt PreppO. 
Alkemisternas organansvariga leder KLUMP. 

 

att3   bifalla motionen ställd i enlighet med ändrings-och tilläggsyrkandet. 

  

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2018-11-26 

$$18/19 genom 

 

     

Adrian Södergren 

Ordförande 2018/2019 

 

 

 

 

  



Motion SM2 18/19 
Val av Stabsgeneral till NKK 2019 
Utrikeskommittén  
2018-11-19 
Sid 1(1) 

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

MOTION SM2 18/19 

Val av Stabsgeneral till Nordisk 
Kemiteknologkonferens (NKK) 2019 
 

Bakgrund 
Till följd av att Kemisektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan utsetts till arrangör av 
NKK 2019 av föregående års arrangör (Danmarks Tekniska Universitet, DTU) utlyses 
härmed val till Stabsgeneral för NKK 2019. Stabsgeneralen har det yttersta ansvaret för 
organisering, planering, genomförande och utvärdering av NKK. Stabsgeneralen kommer ha 
nära kontakt med många andra organ på kemisektionen, närmast Utrikeskommittén.  NKK 
arrangerades senast på KTH 2005.  

 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

 a t t 1 val av stabsgeneral sker genom fri nominering på SM2. 

 

Stockholm, 2018-11-19 

 

                      gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

Fredrik Persson & Elias Lallo 

Utrikeskommittén 2018/2019 
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MOTIONSSVAR SM2 18/19 

Val av Stabsgeneral till Nordisk 

Kemiteknologkonferens (NKK) 2019 
 

Bakgrund 
KTH har utsetts till värd för 2019 års Nordisk Kemiteknologkonferens och Stabsgeneralen 

har ansvar för planeringen, organiseringen, kommunikationen och genomförandet av NKK. 

Därför anser Styrelsen det befogat att utlysa val till Stabsgeneral genom fri nominering på 

SM2. 

 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen 

att bifalla motionen i sin helhet.  

 

 

 

 

 

Stockholm, 2018-11-25 

 

Sofie, Rehnström 

Nr1 2018/2019 
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MOTION SM 3 17/18 

Kemisektionens Firmateckare 

Bakgrund 
För att Kemisektionen ska kunna bedriva sin ekonomiska verksamhet krävs att vi har två så 

kallade firmatecknare, vilka enligt våra Stadgar i dagsläget är Sektionens Ordförande och Vice 

Ordförande (Presidiet). Den formuleringen som står i Stadgarna är dock väldigt snäv utan 

egentlig möjlighet för Styrelsen att, vid situationer då båda i Presidiet inte finns med 

(exempelvis vid entledigande), kunna besluta om att tillfälligt skriva över detta ansvar på 

någon annan. Detta anser vi kan vara farligt, då våra formuleringar i detta fall försvårar 

verksamheten och i värsta fall gör så att sektionen står utan ekonomi. Därför vill vi ändra 

denna formulering så att Styrelsen vid sådana tillfällen ska kunna besluta om att tillsätta en 

tillförordnad tecknare till dess att Presidiet åter är fulltaligt. 

Yrkande 
Därför yrkar vi 

att i Stadgarna §4, första stycket, ändra Sektionens firma tecknas gemensamt av 

sektionens ordförande och vice ordförande  

till  

Sektionens firma tecknas gemensamt av sektionens ordförande och vice ordförande. I de fall 

där ordförande och/eller vice ordförande saknas väljs nya firmatecknare bland styrelsens 

medlemmar av innevarande styrelse tills dess att posten åter är tillsatt. Det ska alltid 

finnas två firmatecknare på sektionen. 

 

 

 

Dyschan, 2018-01-27 

 

Adam Eriksson 

Ett antal poster 

 

Anton Lagerholm 

Ett antal andra och liknande poster som ovan 
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MOTIONSVAR SM2 18/19 
 

Kemisektionens Firmatecknare, andra läsningen 
 

Bakgrund 
$$ anser att det är ett bra förslag som motionärerna tagit fram, då denna riktlinje kommer att 
underlätta arbetet för $$ i en sådan situation.  

 

Yrkande 
 

Därför yrkar $$ 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

  

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2018-11-22 

$$ 18/19 genom 

 

     

Anna Tian 

Kassör 2018/2019 
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Proposition SM2 18/19 

Fika till projektgrupper 
 

Bakgrund 
Sektionen har nu två pågående projekt, att förnya vår sångbok genom Sångbokskommittén 
samt att försöka få fram ett fungerande och hållbart koncept för vår alumniverksamhet och 
Salamandrarna genom Salamandergruppen. För att visa att det de gör har värde för sektionen 
och ge dem lite uppskattning skulle jag vilja ge dem en fikabudget på 700 kr var, vilket skulle 
bli på totalt 1 400 kr.  

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att1 godkänna äskningen om fika till Sångbokskommittén samt Salamandergruppen 
på totalt 1 400 kr.  

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2018-11-21 

 

     

Emelie Wistedt 

Vice ordförande 2018/2019 

 

 

 

 



Val 
2018-12-02 
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VAL 
1 pH-bas 

Malin Lill (förordad) 

Daniel Hellgren (förordad) 

2 pH-sur 
Malin Lill (förordad) 

Daniel Hellgren (förordad) 

3 KAPTEN 
Linnéa Linquist (förordad) 

Emma Kroon (förordad) 

4 STYRMAN 
Linnéa Linquist (förordad) 

Emma Kroon (förordad) 

5 BluffO 
Philip Masreliez (förordad) 

6 Vice BluffO 
Phili Mareliez (förordad) 

David Morger (förordad) 

7 KAOSa 
Vakant 

8 Fanbärare 
Anton Lagerholm (nominerad)  

Nicole Harnevie (nominerad) 

Vivien Hjem (nominerad) 

Adrian Södergren (nominerad)  

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



Val 
2018-12-02 
Sid 2(2) 

9 Revisor 
Vakant 

10 Revisor suppleant 
Vakant 

11 ÖvpHerpHeus 
Simon Edin (förordad) 

Emil Tiger Lundell (ej förordad) 

12 HvispHeus 
Emil Tiger Lundell (förordad) 

13 KronpHeus 
Rebecka Lund (förordad) 

14 Ordförande för CIA 
Vakant 

15 C-RED 
Vakant 
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KONFIRMERINGAR   
Kommunikationsnämnden 
Kadar Hassan 

KK 
Alexander Hellgren 

Amanda Halvarsson 

Anna Köttö 

Christel Gradin 

Elin Ljungström 

Eliot Diklev 

Elizaveta Kim 

Emil Tiger Lundell 

Emma Kroon 

Fredrik Thorsén 

Frida Preuss 

Gabriel Salemyr 

Hannah Juhlin 

Jonathan Samuelsson 

Lou Hellquist 

Malin Lill 

Nima Ahanian 

Oscar Bergström 

 
 

Musikaliska Direktoriet 
Elin Andersson 

Vilhelm Carlens 

Emilia Ghasemi 

Ludvig Hallberg 

Tomas Kierkegaard 
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BUS-representant 

CHUST 

CIA 

Ledamöter i KÄKA 

Anton Åkesson	

Ayush Agawal  
 
Danna Gutierrez  
 
Ellen Engquist  
 
Erik Lyrén  
 
Khuê Húa Tran Minh  
 
Intisar Salim  
 
Linus Svenberg  
 
Lovisa Cajselius  
 
Ludvig Hallberg  
 
Matilda Fornstad  
 
Nils Toll  
 
Vidar Särnesjö 
 
 

Gruppchefer i Krexet 

Johannes Johansson – Maestro 

Olivia Andén – Scenograf 

Caroline Liliebjörn - Körledare 
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Interpellation SM2 18/19 

Annonsering av vakanta poster 
Hej styrelsen (och SM)! 

Här kommer en interpellation om annonsering av vakanta poster vars ärende jag hoppas ni 

anser står i linje med er verksamhetsplan. 

När en post blir vakant i Kemisektionen som inte anses vara ABSOLUT 

SUPERMEGAVIKTIG (se: mottagningen) och bordläggs gång på gång kan det bli lätt att 

den faller mellan stolarna, särskilt för de sektionsmedlemmar som inte regelbundet närvarar 

på SM eller läser handlingarna däri. 

Vore det inte rimligt om det fanns ett low-maintenance sätt att visa att dessa poster finns och 

är redo att fyllas, annat än i SMs handlingar? För att synliggöra vakanta poster i syfte av 

marknadsföring och transparans gentemot sektionen undrar jag därför vad Kemisektionen 

har för möjligheter att annonsera sina vakanta poster på hemsidan på samma sätt som THS 

centrala verksamhet (se https://ths.kth.se/general/ths-central/open-positions/) och andra 

sektioner. 

Fördelarna med detta skulle förhoppningsvis innebära mer användbarhet och trafik på 

hemsidan, minskade vakanser och ett synliggörande av de poster som inte alltid får lika 

mycket publicitet. Underhållet av denna skulle dessutom inte vara en påtaglig arbetsbörda, 

i.e. 4 ordinarie SM per år samt eventuella inkomna entlediganden. 

 

Med vÆnlig hÆlsning, 

Stockholm, 2018-11-07 

 

 

 

 

 

 

     

Alfred Kedhammar 

Sektionsmedlem 2016/20nånting  

https://ths.kth.se/general/ths-central/open-positions/
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