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KEMISEKTIONENS 
INSTAGRAMKONTO 
Vad är tanken med denna plattform? 
Intagramkontot kemisektionen har skapats för att ge en ökad inblick i hur sektionens organ 
bedriver sin verksamhet. Detta för att man på ett enkelt sätt ska kunna se vad som händer på 
sektionen och vad man kan engagera sig i. Den grundläggande iden är att få följa ett specifikt 
organ under en vecka.  

Det kommer att vara lite upp till organen vad de själva väljer uppdatera för innehåll. Målet är 
ändå att under sin vecka lägga upp minst 2-3 inlägg, gärna med lite variation. Det kan vara 
allt ifrån en gruppbild till en bild ifrån ett lunchmöte. En Instagram-vecka avser måndag till 
söndag. 

Tanken med kontot är dock inte att skryta, man vill fortfarande vara inkluderande och 
inbjudande. Vi vill inte att man ska glorifiera sitt egna organ, utan att man lägger det på en 
rimlig nivå. Tänk på att det finns personer som har sökt ett visst organ men inte kommit 
med, sträva mot att inte skapa en ”vi och de” känsla.  

Vilka regler gäller? 
Kontot kommer att representera kemisektionen eftersom vi visar upp vår verksamhet, så en 
tanke bakom inläggen kan vara bra! Det är viktigt att visa upp en sund inställning, det ska 
inte vara hetsande eller kränkande. Skriv inte något negativt om andra organ, sektioner eller 
om KTH. Man får inte heller glorifiera alkohol.  

Kontot är till för sektionen och inte enskilda personer. Man ska endast vara inloggad under 
den period man är ansvarig för kontot. När ett nytt organ tar över ska man därför inte vara 
kvar som inloggad. De enda som ska vara inloggade på kontot är personer som ansvarar för 
uppdateringen samt Kommunikationsnämnden, KN.  

Som inloggad på kontot ska man inte följa vilka som helst.  Kontot är inte ens privata utan 
sektionens. Kontot kommer att följa andra konton kopplade till kemisektionens organ, andra 
sektioners motsvarande konton eller vissa företag. Kontot kommer inte att följa 
privatpersoner. 

Allmän information 
Kontots namn: kemisektionen 

Kommunikationsnämnden, KN, ansvarar för detta instagramkonto. Vid frågor maila 
webmaster@k.kth.se  
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THE CHEMISTRY CHAPTER’S 
INSTAGRAM ACCOUNT 
What’s the purpose of this platform? 
The Instagram account kemisektionen was created to give an insight to what the chapter’s 
associations do. This to have an easy access to what is happening at the chapter and also see 
what one can engage in. To do this, the main thought is to follow a specific association at the 
Chapter during a week.  

The uploaded content will depend on what the associations chooses to show during their 
week. The goal is to upload at least 2-3 pictures during a week, preferably with some 
variation; it can be everything from a group picture or a lunch meeting. An Instagram-week 
applies Monday to Sunday. 

But don’t brag, the account should still be including and welcoming. Don’t glorify your own 
association too much, aim for a reasonable level. Keep in mind that there are persons that 
might have applied for a certain association and didn’t get the opportunity to be a part of it, 
try not to create a “we and them” feeling when posting.  

What are the rules? 
The account represents the Chemistry Chapter since we share our daily activity, so give it an 
extra thought before posting something! It’s important to have a good approach, not 
offending or insulting someone. Don’t post anything negative about other associations, 
chapters or about KTH. Don’t glorify alcohol either.  

This account was created for the Chemistry Chapter and not individual persons. You should 
only be logged in during the week your association is responsible for the account. So, when 
the account switches to another association one shouldn’t remain logged in. The only ones 
supposed to be logged in are the ones responsible for the updates at the time and The 
Communication Management.   

When logged in to the account one shouldn’t follow whoever since the account represents 
the Chapter. The account is only going to follow other accounts connected to the 
associations of the Chapter, other Chapter’s similar accounts and some organizations. This 
account will not follow individual accounts or persons. 

General information 
Username: kemisektionen 

It’s The Communication Management (KN) who runs the account and if there are any 
questions, please contact them at webmaster@k.kth.se 

 

 


