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PROTOKOLL OAR 3 
1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas 18:04.  

Närvarande:  

Tamara Patranika, Tillförordnad Ordförande 

Elin Hedberg, Lokalansvarig 

Vivien Hjelm, Kassör 

Anna Tian, Kommunikationsansvarig 

Daniel Häll, Evenemangskoordinator 

Lovisa Wåhlström, KNUTe 

Miranda Lindén, KNUTo 

Kristina Stojanovic, KNUTve 

Robin Carlsson, INO 

Tim Aronsson, Styrman 

Hugo Widehammar, Ligandansvarig 

Elizaveta Kim, Ligandansvarig 

Matilda Palmér, TLCnous 

Anton Lagerholm, Revisor 

Linnéa Öst, pH-bas 

Rebecka Karmakar, KronpHeus 

Emil Sporre, ÖpHverpHeus 

Anali De Luca, BluffO  

Emil Tiger, KAOSa 

Anna Bevin, DM 

Jacon Degenne, Pubmästare 

Alexander Lines, Sexmästerinna  

Fredrik Thorsén, KAOSa 

Anton Smuk, GenerÖL  
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Ludwig Wåhlin, Vice BluffO  

2 Meddelanden  
KNUT hälsar att BKW är den 20:e februari.  

Kontaktpersoner – några organ har fått nya kontaktpersoner. Dokumentet finns på hemsidan.  

INs skåp – nyckel borta och skåpet låst, om ni vet något får ni gärna höra av er!  

3 Diskussioner 

a. Information $$ 
Kontakta Vivien (kassor@k.kth.se) vid frågor kring bokföring och kvittoredovisningar. Emelie 
(vordf@k.kth.se) kontaktas vid budget – eller allmänna ekonomi frågor. Kvittoredovisningen 
ska ske senast två veckor efter utlägget har gjorts, om det finns två kvitton från samma dag 
kan dessa häftats på samma kvittoredovisningshäfte. Dessa finns i sekfunk och ska läggas i 
kassörens fack.  

Vid all försäljning med iZettlen ska vice ordförande, eller närmsta bokföringsansvarig, 
kontaktas senast klockan 12 dagen innan.  

Ingen alkohol får köpas på internrep, men använd den gärna annars! 

Be ledamöter att fylla i funktionärsformuläret och skicka in listor med namn och KTH-mejl 
på ledamöterna till kommunikation@k.kth.se . 
 
Kontakta event@k.kth.se för bokning av Draget. Kontakta lokal@k.kth.se för 
nyckelkvittenser.  

b. KAOS framtid 
KAOS får ofta inte den uppmärksamhet som jobbet de gör under mottagningen motsvarar. 
Nollan får också träffa få mottagare under mottagningen då det endast en fadder per 
nollegrupp.  

Alkemisterna vill inte att KAOS ska göra frukost under mottagningen och eventuellt inte laga 
lunch under mottagningen. Istället vill de att ledamöterna assisterar KOMPIS och även vara 
faddrar. De ska vara ett organ som inte kräver samma tid, så att ledamöterna kan vara med 
under delar av mottagningen/dagar. Alkemisterna vill ha förslag eller feedback på detta.  

Diskussion i små grupper.  

Det är viktigt att definiera det KAOS man vill ha och vilka uppgifter de ska ha. Allt kommer 
bero på hur många som söker. Det är svårt att ha en bra sammanhållning i en grupp när folk i 
gruppen har olika mål (ex. jobba olika mycket under mottagningen). Grundidén med KAOS 
var att få in gamlingar som varit med många mottagningar och vill avlasta nuvarande 
mottagare. Tanken med KAOS var att man själv i gruppen skulle avgöra vad man skulle göra, 
från början lagade de inte mat till alla mottagare. När det väl hände blev det mer uppskattat. 
Det alkis beskriver är att KAOS ska gå mot det som var fadderiet förut.  

Fika paus 18:47 
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Mums, fika!!  

Återgår: 19:02 

c. KNUTs relation till sektionen 
KNUT anser att näringslivet har lågt intresse på sektionen. Företagen klagar på att det är låg 
uppslutning av studenter. Det är även få sektionsmedlemmar som söker sig till organet. I 
nuläget finns inga ansvariga som sökt. KNUT vill se vilken bild som finns av organet och hur 
den ska förbättras. Diskussion i grupp med tillhörande formulär.  

Diskussion i små grupper 

Diskussion sker kring hur KNUT ska förbättra sin relation till sektionen. Viktigt att nå ut med 
KNUT till klasserna, inte bara vid sociala medier, då det finns intresserade men folk är osäkra 
på hur de ska ta sig in på sektionen.  

Småevent kan gynna, ex CV-skrivning, skicka mail, små studiebesök. Kopplat till näringsliv 
men inte direkt till ett företag. Det är viktigt för organansvariga att sprida till sektionens 
medlemmar vad det innebär att vara med i KNUT och vad det betyder. Attityden kring 
näringslivet måste ändras, då det finns möjligheter. Sprid inte negativitet kring detta.  

Teambuilding internt kan uppmana medlemmar i sittande KNUT att vara med ett år till, 
alternativt söka ansvariga.  

4 Mötets avslutande 
Mötet avslutas 19:49 
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