
Handlingar SM 3 2015/2016 

 

Plats: K2, Tid: 18:01 

Matanmälan på kongligkemi.se 

Glöm ej Kårleg 



Kallelse till SM3 

 

 

2016-19-01 

Sid 1(1) 

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

KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 3 

Tid: måndagen den 29:e februari, klockan 18:01 

Plats: K2, Teknikringen 28 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är lördagen den 6 februari. Motioner skickas till talman@k.kth.se 

Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet 

den 22:a februari. 

Preliminär föredragningslista 
Nr Ärende   Föredragande 

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

 

 

 

Carl Östling, 

Talman 15/16 

 

mailto:styrelsen@k.kth.se
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FÖREDRAGNINGSLISTA SM 3 15/16 

*=Bilaga finns 

1. Mötets öppnande 

2. Formalia  
2.1 Mötets behöriga utlysande* 

2.2 Adjungeringar  

2.3 Val av justerare tillika rösträknare 

2.4 Föregående protokoll SM 2 15/16 

2.5 Anmälan av övriga frågor 

2.6 Fastställande av föredragningslistan* 

2.7 Meddelanden  

2.8 Inlämning Punschtäfvlan 

 

3. Rapporter 
3.1 Sektionsstyrelsen 

 

4. Bordlagda frågor 
4.1 Vision Kemisektionen $$ 14/15* 

4.2 Verksamhetsberättelse $$ 14/15* 

4.3 Konfirmering av Hedersprismottagare 

 

5. Val* 
5.1 Val av KNUTO 

5.2 Val av KNUTVO 

5.3 Val av KNUTE 

5.4 Val av Klubbmästare 

5.5 Val av Pubmästare 

5.6 Val av Sexmästarinna 

5.7 Val av Ordförande 

5.8 Val av Vice Ordförande 

5.9 Val av Kamratstipendiater 

5.10 Val av KronpHeus 

5.11 Val av Fakultetsrådsrepresentanter 

5.12 Val av PAS-King 

 

6. Konfirmeringar* 
6.1 Konfirmering av ledamöter i CIA 

6.2 Konfirmering av ledamöter i KÖN 

6.3 Konfirmering av ledamöter i KOMPIS 

6.4 Konfirmering av ledamöter i Bluffis 

6.5 Konfirmering av ledamöter i pHeuseriet 

6.6 Konfirmering av HvispHeus 

6.7 Konfirmering av Ekonomichef Krexet 
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7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

9. Mötets avslutande 
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VISION KEMISEKTIONEN 
Antagen av Sektionsmöte X YY/YY 
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Bakgrund 
Till grund för Vision Kemisektionen ligger dels sektionens stadgade Ändamål som beskriver 
varför organisationen finns, och dels studentkårens gemensamma värdegrund. 

Ändamål 
I Kemisektionens stadga §1.3 Ändamål står: ”Sektionens ändamål är att främja studier och 
studentliv för studerande vid bioteknik- kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen samt 
programmet för teknisk kemi vid KTH”. 

Värdegrund 
Som en del av THS delar sektionen studentkårens övergripande värdegrund, som genomsyrar 
allt arbete.  

Identitet: Gemenskap och stolthet. Vi bygger tillsammans upp Kemisektionen, med en 
uttrycklig stolthet för vår sektion och vilka vi är.  

Strävan: Utveckling genom framåtanda. Vi ska alltid bli bättre, som individer och som 
organisation, genom höga krav på oss själva och vårt förbättringsarbete.  

Arbetssätt: Glädje i deltagande. Vi bygger vår verksamhet på de aktiviteter och plattformar vi 
skapar för varandra. Det arbetet måste vara roligt och attraktivt.  

Omfattning och begrepp 
Visionen omfattar THS Kemisektionen, dess medlemmar, och övriga KTH-studenter på 
program inom kemi- och bioskolorna.  

Begreppet ”studenter” syftar inom ramen för visionen endast på KTH-studenter på program 
inom kemi- och bioskolorna. 

Syfte 
Visionens syfte är att ligga till grund för utformningen av all verksamhet på sektionen. Den 
ska måla upp en bild av vad sektionen strävar efter i ett långsiktigt perspektiv.  

Mål 
Målet med visionen är att skapa kontinuitet i arbetet och långsiktig utveckling i organisationen 
utan att begränsas av korta mandatperioder.  
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Visionen  
Visionen är uppbyggd som ett hus med en övergripande vision likt ett tak. Visionen är sedan 
uppdelad i tre olika arbetsområden som symboliseras av pelare. Fundamentet symboliserar den 
stabila grund som all verksamhet vilar på. 

Den övergripande visionen lyder: ”Alla studenter har en rolig och meningsfull studietid, fritid 
och framtid.” 

 

 

  Alla studenter har en rolig och 
meningsfull studietid, fritid och framtid. 

Studiesocialt 

Varje student har 
möjlighet att delta i 

roliga och 
meningsfulla 
aktiviteter. 

Utbildning 

Alla studenter känner 
att sin utbildning är 
relevant under och 
efter sin studietid. 

Framtid 

Alla studenter får 
sitt drömjobb. 

Fundament 

Kemisektionen är en stabil, strukturerad och pålitlig 
organisation. 
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Studiesocialt 
Varje student har möjlighet att delta i roliga och meningsfulla 
aktiviteter. 

Sektionen har ett varierat utbud av aktiviteter och engagemang, och är en plats för personlig 
utvecklig med stor gemenskap och glädje.  

Utbildning 
Alla studenter känner att sin utbildning är relevant under och efter 
sin studietid.  

Kemisektionen möjliggör en kvalitativ studiemiljö och utbildning för alla studenter. Med sin 
utbildning formas studenter till Sveriges bästa ingenjörer inom kemi och bioteknik. 

Framtid 
Alla studenter får sitt drömjobb. 

Sektionen är en språngbräda till arbetslivet och den akademiska världen efter examen. Genom 
sektionen får studenter yrkesmässig inspiration och värdefulla arbetslivskontakter. 

Fundament 
Kemisektionen är en stabil, strukturerad och pålitlig organisation. 

Sektionen är välmående både strukturellt och ekonomiskt. Alla studenter vet vad 
Kemisektionen är, har möjlighet att ta del av dess verksamhet, samt känner en stark tillhörighet 
till den. Sektionens verksamhet byggs av och för medlemmarna.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

$$ 14/15 

Sammansättning 
Aneri Patel, Ordförande 

Daniel Ruotsalainen, Sekreterare 

Alexandra Holmgren, Lokalvärdinna 

Frederik Mathiason, Kommunikationsansvarig 

Anna Wessén, Ambassadör 

Alma Andersson, Nr1 

Året i korthet 

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

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

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

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

Styrelsen representerade även under sektionens underbara mottagning och höll i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sina medteknologer på KTH. 

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

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

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

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

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

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

pub med många tårtor.  

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

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

mötesstruktur beprövades.  

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

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

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

bibehålla en stark och stabil styrelse.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sponsra hela evenemanget även detta år. 

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

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

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

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

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

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

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

kontakter med medlemmar från andra sektioner. 

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

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

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

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

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

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

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

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

varje vår den imponerande vårbalen, vilken styrelsen blev inbjudna till och närvarade på.  
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Våren har dock inte varit helt problemfri, tyvärr. Det upptäcktes att pengar fattades på 

sektionens konto och efter en grundlig undersökning fick vi fastställa misstankar 

om pengaförskingring. I samband med detta, fråntogs i ett extra- insatt SM den misstänka 

personens alla befogenheter och en polisanmälan gjordes. Styrelsen tog hjälp av THS 

Centralt samt en jurist då det här fallet är av känslig karaktär. Konsekvenserna kommer att 

spilla över nästa verksamhets år, men vi har försökt dämpa fallet så mycket som möjligt, så 

att vi kan fokusera på att fortsätta att vara den bästa sektionen på campus.  

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

som sektionen visat! 

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

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

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

THS Kemisektionens Styrelse året 2014/2015: 

Aneri Patel  

Daniel Ruotsalainen  

Alexandra Holmgren  

Frederik Mathiason  

Anna Wessén  

Alma Andersson 

 



Val 

*Se valhandlingarna 

KNUTO 

Miriam Jansson (förordad) 

KNUTVO 

Adrian Eliasson (förordad) 

KNUTE 

Vivien Hjelm (förordad) 

 

Klubbmästare 

Madeleine Eriksson (förordad) 

Pubmästare 

Nicole Harnevie (förordad) 

Nicklas Prag (förordad) 

Sexmästarinna 

Nicklas Prag (förordad) 

Nicole Harnevie (förordad) 

 

Ordförande 

Fredrik Abele (förordad) 

 

Vice Ordförande 

Emma Ingo (förordad) 

 

 

Kamratstipendiet 

Kid Karjalainen 

Caroline Lilliebjörn 

Linus Svenberg 

Kadar Hassan   

 



KronpHeus 

vakant 

 

Fakultetsrepresentanter  

vakant 

vakant 

 

Pas-King 

vakant 



Konfirmeringar  
* Se valhandlingar  

 

CIA  
Ledamot: Sofia Carlsson  

Ledamot: Emmy Ståhl  

Ledamot: Tamara Patranika  

Ledamot: Claudia Patricia Lopez  

Ledamot: Gilai Nachman  

Ledamot: Leo Koseki Dahl  

Ledamot: Louise Larsson  

Ledamot: Miuchi Man  

Ledamot: Tove Lagerberg  

 

KÖN  
Ledamot: Aman Mebrahtu  

Ledamot: Andreas Hober  

Ledamot: Matilda Helgesson  

Ledamot: Maria Nilsson  

Ledamot: Jonathan Edin  

Ledamot: Adrian Bacaj  

Ledamot: Filip Friberg  

Ledamot: Lovisa Wallberg  

Ledamot: Olle Gustavsson Kamperin  

Ledamot: Kid Karjalainen  

Ledamot: Anton Smuk  

Ledamot: Glenn Säwfe  

Ledamot: Jens Aronsson  

 

KOMPIS  
Ledamot: Matilda Hendeberg  

Ledamot: Ted Hjelm  

Ledamot: Timothy Bergström  

Ledamot: Anna Rolén  

Ledamot: Hugo Widehammar  

Ledamot: Ted Lundwall  

Ledamot: Vilma Lagebro  

Ledamot: Linnea Martinsdotter  

Ledamot: Adrian Bacaj  

Ledamot: Helena Olsson  

Ledamot: Astrid Wilsby  

Ledamot: Jenny Sjöström 

Ledamot: Elias Lallo 

 

Bluffis  
Ledamot: Sofia Thomasson  



Ledamot: Tamara Patranika  

Ledamot: Olivia Andén  

Ledamot: Philip Josephsson  

Ledamot: Hannes Gidlöf  

Ledamot: Oscar Skirfors  

Ledamot: Rebecka Karmakar  

Ledamot: Jakob Flygar  

Ledamot: Kadar Hassan  

Ledamot: Ludvig Bönke  

Ledamot: Viktor Lindgren  

Ledamot: Julia Fridell  

 

pHeuseriet  
Ledamot: Kid Karjalainen  

Ledamot: Anton Bjurström  

Ledamot: Laura Pettersson  

Ledamot: Emma Ingo  

Ledamot: Vivien Hjelm  

Ledamot: Carl Höög  

Ledamot: Emil Sporre  

Ledamot: Daniel Häll 

Alkemisterna 
HvispHeus: Gustav Aniander 

 

Krexet 8 
Ekonomichef Krexet: Gustaf Bergentz 
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