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Inledning
Denna K-Krönika förtjäljer en del av vad
som skedde på Kongliga Kemisektionen
under verksamhetsåret 2018/2019. Den har
satts samman för att bevara minnen och
bidra till en kontinuerlig historia för
sektionen.

Priser till och från Kemisektionen

Hederspristagare: Anton Lagerholm

Mottagare av Styrelsens pris:
Esther Wennerstrand

Kamratstipendiater: Astrid Wilsby, Ellen
Hådén, Oscar Bergström

Kemisektionens Årets lärare: Peter Dinér

Vinnare av THS Sångartäfvlan:MD18

Juryns favorit på Squvalp: Bluffis

BTD och NKK

Kemisektionen är delaktiga i ett antal nationella och
internationella samarbeten mellan studentsektionen,
något som vi märkt av extra mycket detta
verksamhetsår. Under hösten var det nämligen vår tur
att vara värd för Bioteknikdagarna (BTD), då
bioteknologer från hela landet kom till KTH för att
träffa både varandra och företag, samt, såklart, för att
festa. Det blev tydligt att det mellan olika lärosäten
råder en varierande standard för vad som menas med
“bankett”, då många de inresta hade svårt att sitta still.

Som om detta inte var nog är det även
Kemisektionens tur att anordna Nordisk
KemiteknologKonferens, (NKK) under hösten 2019.
För detta ändamål valdes på SM2 en ansvarig
stabsgeneral som under våren tillsatte sin stab. Hur
denna storslagna konferens går till får nästa års
krönika förtälja.

Några ord från Ordförande

“Det har vart ett intensivt år på
sektionen, med många förändringar
och nya initiativ. Framförallt verkar vi
vara mitt i ett generationsskifte, vilket
tydligast märktes på SM, genom stora
skillnader mellan äldre och nyare
medlemmars åsikter. Jag väntar med spänning på att se vart
denna utveckling leder. Som ordförande har jag insett hur
otroligt mycket som händer på Kemisektionen, hur olika
sektionerna är från varandra samt hur roligt och svårt det är
att vara ytterst ansvarig. Och att alla möten blir bättre med
glass.”

https://www.kongligkemi.com
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12 viktigaste besluten från Sektionsmötet (SM)
SM1

• Sångbokskommittén instiftades i syfte att förnya sektionens sångbok.

• Sektionens organ fick ett tillskott i matlagningssällskapet Kemisektionens Ärade
Kulinariska Avdelning (KÄKA).

SM2

• Studiemiljönämnden omstrukturerades något och fick de nya posterna
Kursansvariga studenter (KAS), för att avlasta de Programansvariga studenterna
(PAS).

• Alkemisterna, som oftast är överbelamrade av sitt uppdrag “Få mottagningen att gå
ihop”, gavs möjligheten att välja in ledamöter som kan bistå dem i nödens timme.

SM3

• Idrottsnämnden fick omorganiserat verksamhetsår och fritt antal ledamöter, vilket
förhoppningsvis håller pulsen uppe för organet i framtiden.

• THS Kemisektionen, som sektionen ofta kallas i formella sammanhang, infördes som
ett officiellt namn i stadgarna (vilket tekniskt sett började gälla först efter SM4).

SM4

• Sektionens revisorer fick ändrade verksamhetsår och tappade sin (vakanta)
suppleant. I framtiden kommer revisorerna därför väljas in i par, på samma SM.

• Val av Sektionsstyrelsen flyttades från SM4 till SM3, vilket förhoppningsvis leder till färre
vakanser och en mer förberedd styrelse när de tillträder efter sommaren.

• Ännu ett nytt organ gjorde entré: Kemisektionens Egalitetsquomitté (KEq), som skall
hjälpa sektionen i frågor kring Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling (JML)

• Sektionen beslutade att TrygghetsOmbudet ej skulle få rätt att närvara under
valmöten för att motverka diskriminering i samband med rekrytering.

• Sektionens policys om interimsval skrevs om för att ge en mer transparent
rekryteringsprocess.

• Det beslutades att det inte skulle skrivas in i stadgarna att organansvariga skall
erbjuda sin efterträdare en skriftlig överlämning.
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Årets event
På Kemisektionen hölls under verksamhetsåret 18/19
oräkneliga event. Denna krönika har inte plats att
redovisa dem alla, men några av alla årets roligaste
händelser sammanfattas här.

Bilder: Paparazzi

Mottagningen

NØllan mottogs som vanligt genom två intensiva
veckor av schlemning, lekar, fest och spektakel. Detta
år prövades ett nytt koncept för det traditionella
samarbetseventet med Elektrosektionen och
Sektionen för Medicinsk Teknik, och även ett
gemensamt evenemang med Bergssektionen infördes.
Under avslöjandets klimax gjorde till och med den
mytomspunna kemialumnen/filmstjärnan Dolph
Lundgren en visit för att hälsa nØllan välkommen.

Eftersom Chemistry’s International Agency (CIA) var
vakant anordnades inga mottagningsaktiviteter för
internationella studenter under hösten. Under vintern
återuppstod dock CIA!

NØllegasquen

Årets största Kemi-fest hölls liksom de senaste åren i
Medicinska Föreningens lokal i Solna. Den gamla
godingen Otto Axel Theodor Pankratius Von
Krusenstierna, som fram tills året innan varit på varje
nØllegasque sedan 40-talet, kunde tyvärr inte komma
på grund av höftproblem. Ändå var festen storslagen
och kvällen mycket lyckad. NØllan blev, trots
mutförsök, fabricerade bildbevis och
dinosaurieattacker upphöjd.

NØllespexet

Limbo eller döm inte boken efter omslaget lydde titeln
på årets nØllespex. En fantasirik historia om böcker
som kommit till liv där ett vandrande träd agerade
publikfavorit. Alla fick ett lyckligt slut, till och med
antagonisten. Ja, förutom Pan, som tidigt blev dödad i
syfte att demonstrera faran som nämnda antagonist
utgjorde.
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Veritas

Nytt för i år var alumnimiddagen Veritas, där nuvarande
studenter fick chans att träffa sektionens alumner och
lyssna på inspirerande tal från ett antal Salamandrar -
medlemmar av Salamanderordern, det sällskap för
utexaminerade extraordinära kemister som gruppen
bakom Veritas planerar återuppbygga. Evenemanget
hölls i Kistan och var mycket uppskattat.

BKW

BKW, den årliga arbetsmarknadsmässan som hålls
gemensamt med Bergssektionen och Sektionen för
Energi och Miljö, slog rekord i antalet sponsrande
företag och drog in oväntat mycket pengar. Mässan i
Nymble var livlig och färgsprakande och den
efterföljande banketten, som hölls hos Juridiska
Föreningen, var så röjig att kantorn bröt båda armarna.

Berzelii

Årets tredagarsfest i Jöns Jakob Berzelius gick under
temat FEST. Och fest blev det! Först på en båt, sedan i
en (fin) källare och till sist i en stuga. Norrmännen
kunde inte stå rakt, kazoo-tutandet var ständigt och sista
dagen blev ett fylleslag i de finska gästernas smak.

Krexet

Premiäromgången av Krexet XI, Dödliga kulturer eller
struliga apparaturer, hölls på Teater 3 och bjöd in till
tidsresor, metareferenser och blodtörstig
publikinteraktion. 52 personer och en grävling
medverkade.

Baler

Det nya fenomenet “Vårbal tillsammans med Sektionen
för Civilingenjör och Lärare” blev tyvärr inte av, men
som plåster på såren var kemister välkomna till den
återuppståndna THS Vårbal, E&MiT:s Vårbal samt
WårBalen.

ÄPS, tentapub och mycket mer

Givetvis annordnades flera ÄPS:ar, tentapubar, en
mängd andra pubar med olika tema, och många, många
övriga event.
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Årets citat
"SM4 18/19 var den största shitstormen

sedan bajsmannen."

- Alfred, revisor
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