
Kompletterande Handlingar SM4 

2012-05-02 

  

KOMPLETTERANDE 

HANDLINGAR SM4 11/12 

Måndagen den 7 maj 2012 kl 18:04 

Plats: K1, KTH 

Reservtid: 9 maj 

Tema: Star wars 

Silltäfvlan 
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Glöm ej Kårleg! 

 

Ordinarie handlingar satts upp den 29 april och finns tillgängliga på 

www.kongligkemi.se. 

Valhandlingar satts upp den 2 maj. 
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Föredragningslista SM4 2012 

*=bilaga finns i kompletterande handlingar 

 Formalia    Föredragare 

a. Mötets öppnande 

b. Val av justeringsperson 

c. Mötets behöriga utlysande 

d. Anmälan av övriga frågor 

e. Fastställande av föredragningslista 

f. Föregående mötesprotokoll 

g. Bordlagda frågor 

o Ansvarsfrihet för Styrelsen 2010/2011 

h. Adjungeringar 

i. Meddelanden 

 Inlämning av Silltäfvlansbidrag 

 Rapporter 

a. 3.1 Studiemiljönämnden 

b. 3.2 KNUT/KAKA 

c. 3.3 Skolledningsrepresentanterna 

d. 3.4 KF-ledamöterna 

e. 3.5 Styrelsen 
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 Konfirmering av sektionsfunktionärer 

a. Gudfaddrar 

b. Ledamöter i Fadderiet 

c. Ledamöter i Bluffis 

d. Klubbmästare 

e. Pubmästare 

f. Sexmästarinna 

g. Ledamöter i KK 

 Entledigande av sektionsfunktionärer 

a. Skolledningsrepresentant 

 Propostioner 

a. Verksamhetsplan för Sektionen 2012/2013 

b. Budgetproposition 2012/2013 

c. Proposition angående val av ordförande och vice 

ordförande i Styrelsen ($$) 

d. Proposition angående centralisering av lokalansvar 

 Utmärkelser 

a. Hederspriset* 

b. Idrottsmedaljen 

 Policydokument för valberedningen* 
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 Motioner 

a. Motion angående förändring av        Emma Fogelström m.fl 

dataguppens verksamhet 

b. Motion om           Sebastian Hedberg 

Valnämndsrepresentant 

c. Motion om att återuppväcka         Sebastian Hedberg 

Kanalen 

 Val av sektionsfunktionärer 

a. Valberedningen 

b. Ordförande och vice ordförande i Styrelsen* 

c. Ledamöter i Styrelsen* 

d. Revisorer* 

e. KRAMA* 

f. KakaO och KakaE* 

g. SNOK* 

h. Pas-K, Pas-Bio och Pas-King* 

i. SkyddO* 

j. Skolledningsrepresentanter* 

k. SOFTa* 

l. Ledamöter i SOFT* 

m. Direktör i Krexet* 

n. Ekonomichef i Krexet* 

o. TLCO* 
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p. TLCnous* 

q. Paparazzifotografer* 

r. INO* 

s. VIN* 

 Stadgeändringar andra läsningen 

a. Antal röster i personval 

 Överraskning 

 Övriga frågor 

a. Övriga frågor 

 Nästa möte 

 Mötets avslutande 
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Hederspriset 2012 

2012-03-16 

Sid 1(1) 

 

7. Utmärkelser 

a) Nomineringar till Hederspriset 

Sara Wengström 

Då hederspriset ska gå till någon som har arbetat för sektionen under en längre tid tycker jag att Sara verkligen 

förtjänar priset. Hon har under sin tid på KTH prestigelöst engagerat sig i mottagningen som pH, Bluffis och 

Preppis, men det är inte allt; Sara satt som KAKAO under året då KNUT drog in mer pengar än på länge. Därefter  

satt hon som ordförande på sektionen och hjälpte till att föra sektionen framåt genom att bland annat ta fram nya 

stadgar. Efter detta tog hon på sig den osexiga posten som revisor och jobbar nu för THS som ledamot i 

kårstyrelsen. Sara dyker upp på SM för jämnan där hon är en flitig motionär. Hon väcker ofta debatter som leder till 

förbättring. Hon är full av energi och fortsätter att bry sig om kemi även nu närmar sig examen. Sara är absolut en 

värdig hederspristagare! 

 

Sebastian Hedberg 

Finns det någon som inte vet vem Sebastian är? Sebastian har ställt upp väldigt mycket för sektionen under sin tid 

här på KTH. Han har varit engagerad inom många organ, däribland kan nämnas KK, SN, IN, KF, $$, Krexet, 

KOMPIS. I år är han klubbmästare samtidigt som han förbereder sig för att delta i sin sjätte mottagning. I alla organ 

som han varit del av känns det som att han har bidragit till att sprida inte bara god stämning utan också väldigt 

mycket engagemang. Han är liksom intresserad av ALLT! Han har själv mycket bra idéer och när någon annan 

kommer med en god idé kan han verkligen peppa en till att utföra den. Det bästa med Sebastian är nog ändå hans 

kunskap och erfarenhet inom sektionen och kåren. Man kan alltid fråga honom när man har funderingar kring dessa 

områden. Han ger ett rakt och ärligt svar, säger vad han tycker, men gör det också klart att man kan tycka och tänka 

på andra sätt. Han är oerhört skön att bolla tankar och idéer med – han lyssnar! 

Jag tycker Sebastian Hedberg är en person som verkligen förtjänar hederspriset! Hans engagemang för sektionen 

verkar inte ha något stopp! 
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

Valberedningens policydokument 

1. Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Valberedningens syfte är att bereda och presentera de val som förrättas av Sektionsmötet i enlighet med 

Kemisektionens stadgar och reglemente. Det åligger Valberedningen att lysa samt marknadsföra val, ta 

emot kandidaturer och nomineringar, intervjua kandidater, kontakta referenser, diskutera kandidaternas 

lämplighet och förorda den eller de kandidater som Valberedningen finner lämpliga, samt i vissa fall även 

förorda lämpligt antal poster. Under Sektionsmötet ska representanter från Valberedningen vara på plats 

för att presentera valen och berätta om samt svara på frågor rörande Valberedningens arbete. 

Valberedningen svarar på frågor som grupp och inte individuellt. 

1.2 Syfte 
Detta policydokument har upprättats för att förtydliga och normera Valberedningens arbete och 

säkerställa att valen på Sektionsmötet håller en hög kvalitet. 

1.3 Nomenklatur 
För att förenkla detta dokument används följande förkortningar: 

VB – Valberedningen 

SM - Sektionsmötet 

1.4 Historik 
VB:s policydokument färdigställdes den 2 maj 2012 av Styrelsen 11/12 samt av Gustav Wändell, Michael 

Ekström, Sebastian Hedberg, Sara Wengström och Björn Blomkvist. 

2. Valberedningens arbete 

2.1 Innan intervjun 
VB ska i god tid innan respektive SM lysa de val som ska förrättas enligt Kemisektionens stadgar och 

reglemente. I samband med ansökan ska VB begära referenser av de sökande. 

Samtliga kandidaturer och nomineringar skickas till VB skriftligen. VB ska vid nominering kontakta den 

berörda personen och fråga om han/hon accepterar sin nominering. 

VB ska kalla samtliga kandidater till intervju samt i största möjliga mån genomföra intervjuer med alla 

kandidater. 

VB ska ha tillgång till grundlig information om de olika posternas arbetsuppgifter och kravprofiler över de 

egenskaper som är viktiga för de olika posterna. Denna information ska tillhandahållas utav sektionens 
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organansvariga. Det är VB:s ordförandes uppgift att se till att denna information finns VB tillhanda i god 

tid innan kandidatutvärderingen ska genomföras. 

2.2 Under intervjun 
Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om VB:s arbetsätt och hur valförfarandet går 

till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att VB agerar professionellt mot alla kandidater och ger 

alla kandidater samma chans. 

2.3 Efter intervjun 
Efter avslutade intervjuer ska VB diskutera de kandiderande och med hjälp utav informationen om posten 

besluta om vem eller vilka som är bäst lämpade. VB är beslutsmässiga när minst 50 % av ledamöterna är 

närvarande. 

VB ska kontakta samtliga referenser som uppgetts av kandiderande till organ- och bokföringsansvariga 

samt till HvispHeus, pubmästare, KOMPIS styrman, pH-sur och ledamöter i Styrelsen. Vid behov kan 

VB kontakta de referenser som angivits av kandiderande till andra poster. I de fall VB är osäker på, eller 

inte anser sig ha fått all information, har VB även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska 

kandidaterna upplysas om vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna 

angivna, ska upplysas om VB:s arbetssätt och vilka sekretessregler som gäller under hela processen. 

2.4 Skriftliga utlåtanden 
VB ska till SM lämna ett skriftligt utlåtande om varje kvarstående kandidat. Detta utlåtande ska 

sammanfatta personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp i valet. 

Utlåtandet ska också belysa relevanta skillnader mellan de olika kandidaterna till samma post. 

I utlåtandet ska det framgå om personen i fråga är förordad eller inte förordad av VB. VB ska förorda den 

eller de personer som VB anser lämpliga samt avgjort bättre lämpade än andra kandidater. Antalet 

förordade personer måste inte nödvändigtvis stämma överens med antalet poster. 

2.5 Delgivande av information 
Det åligger VB att sammanställa valhandlingar innehållandes antal sökande till varje post samt utlåtanden 

och presentationstexter för alla kvarstående kandidater. Valhandlingarna ska överlämnas till Styrelsen 

senast det datum som Styrelsen angivit. 

VB ska innan sammanställningen av valhandlingarna kontakta samtliga kandidater och meddela om de 

blivit förordade eller inte. Kandidaterna ska också delges det utlåtande som VB författat samt informeras 

om att de själva ska lämna in en presentationstext till valhandlingarna. Alla kandidater ska därefter ges 

minst 24 timmar för att avgöra om de vill kvarstå som kandidater samt för att författa en presentationstext 

till sagda handlingar innan dessa offentliggörs. 

2.6 Kandidatutfrågning 
Vid val av Ordförande- och Vice ordförandeposter i organ samt val av revisorer och styrelseledamöter ska 

VB arrangera en offentlig utfrågning utav kandidaterna. Denna utfrågning har till syfte att ge sektionens 

medlemmar en chans att ställa frågor till kandidaterna under mer avslappnade former än på SM. 

Utfrågningen bör hållas i nära anslutning till SM.  
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2.7 Under SM 
VB ska under SM presentera sitt arbete för SM som då får möjligheten att ställa frågor till VB angående 

deras arbete. VB bör inte uttala sig om de sökande under diskussionen och ska inte heller behöva svara på 

frågor om de sökande. 

2.8 Sekretess 
VB kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de olika kandidaterna, både 

sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av yttersta vikt att sådan information 

behandlas varsamt. 

VB ska inte lämna ut namn på personerna som sökt de utlysta posterna förrän dessa blir officiella i och 

med att SMs handlingar sätts upp. 

 

VB har innan offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har sökts eller ej och i sådana fall av 

hur många. 

 

Ifall någon väljer att söka, men innan detta offentliggjorts drar tillbaka sin kandidatur, har VB ingen rätt att 

lämna ut information om detta. 

 

Särskilt känsliga uppgifter om kandidaterna som VB stöter på i sitt arbete ska endast delges SM ifall detta 

har relevans till posten. Kandidaten ska i sådana fall underrättas om detta i förväg. 

2.9  Jävighet 
Då jävighet uppstår ska den berörda medlemmen av VB ställa sig utanför hela beredandet av denna post. 

 

Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då: 

• någon ur personens familj söker posten, eller 

• personens pojkvän/flickvän söker posten. 

 

Om jävighet anses uppstå av något skäl som inte är listat ovan är det upp till övriga i VB att bedöma 

huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej. 

2.10  Övrigt 
Kandidater till ledamotsposter i Musikaliska Direktoriet genomgår förutom den vanliga intervjun även ett 

sångprov. Detta prov arrangeras av tillfrågade personer som åläggs uppgiften att förmedla ett utlåtande till 

VB angående de kandiderandes sångkvaliteter. Dessa personer får ej medverka under diskussionerna om 

kandidaterna. 
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10. Val av sektionsfunktionärer SM4 11/12 
Ytterligare information om hur valen beretts samt utlåtanden från Valberedningen finns i Valhandlingar SM4. 

Styrelsen Förordade Kvarstående 
Ordförande Joakim Tisell Viktor Nordensson 
Vice ordförande Jens Aronsson Viktor Nordensson 
Ledamot Fredrik Abele Olle Kamperin 
Ledamot Hugi Asgeirsson Viktor Nordensson 
Ledamot Michael Ekström Philip Wessman 
Ledamot Astrid Helmfrid  
Ledamot Noa Lapins  
Ledamot Gustav Wändell  
Ledamot Lovisa Åkesson  
   
Revisor (2 st) Vakant  
   
KNUT   
KRAMA Joakim Engström Johannes Yayo 
   
KAKA   
KAKAO Cecilia Molinder  
KAKAE Vakant  
   
SN   
SNOK Vakant  
Pas-K Joakim Engström  
Pas-Bio Julia Remnestål  
Pas-King Vakant  
SkyddO Gustav Wändell  
   
Skolledningsrepresentant   
Kemi Vakant  
Bio Gabriel Lönnerblad Aman Mebrahtu 
   
SOFT   
SOFTa Astrid Helmfrid  
Ledamot (2 st) Vakant  
   
Krexet   
Direktör Vakant  
Ekonomichef Vakant  
   
TLC   
TLCO Jonas Cham  
TLCnous Lina Aglén  
   
Paparazzi   
Ledamot Sebastian Hedberg  
Ledamot Amelie Hållberg  
   
IN   
INO Anton Lagerholm  
VIN David Jansson  
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