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Mötesprotokoll SM 4 12/13 
Tid: Kl. 18:04 Måndagen den 6 Maj 2013 

Plats: Sal K1, KTH, Campus Valhallavägen 

Närvarande ur styrelsen 12/13 
Joakim Tisell, Ordförande 

Jens Aronsson, Vice Ordförande 

Gustav Wändell, Sekreterare 

Fredrik Abele, Kommunikationsansvarig 

Lovisa Åkesson, Värdinna 

Noa Lapins, Ambassadör 

Astrid Helmfrid, Lokalansvarig 

Aneri Patel, Nr 1 

Bilagor: 28 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell förklarade mötet öppnat kl. 18:10. 

b. Val av justeringsmän 
Joakim Tisell öppnade upp för fri nominering. 

Jonna Holmqvist och Marcus Jawerth nominerades av Joakim Tisell och de godtog sin nominering. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Jonna Holmqvist och Marcus Jawerth till justeringspersoner. 
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c. Val av mötespresidium 
Joakim Tisell öppnar upp för fri nominering. 

Styrelsen nominerar Sebastian Hedberg (mötesordförande), Mimmi Bäck (vice mötesordförande) och 

Gustav Wändell (mötessekreterare). 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Sebastian Hedberg, Mimmi Bäck och Gustav Wändell till mötespresidium. 

Klubban lämnades över till Sebastian Hedberg. 

d. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 
Mötespresidiet bad styrelsen att presentera hur mötet lysts, styrelsen svarade mötets lysning med  kallelse 

är gjort på rätt sätt. Dock har handlingarna kommit upp ett och ett halvt dygn försent mot vad de ska göra 

enligt reglementet, detta beror på att den som skulle sammanställa handlingarna var på resande fot och 

fick sämre internettäckning än beräknat vilket medförde att handlingarna ej kunde skickas per mail förens 

ett dygn senare. 

Ingen diskussion om behöriga utlysandet. 

Sektionsmötet fann mötet behörigt utlyst. 

e. Anmälan av övriga frågor 
Styrelsen anmälde en övrig fråga, "Film". 

f. Fastställande av föredragningslista 
Ett yrkande har inkommit från Gustav Wändell om att lägga till punkterna 6.c Konfirmering av KNUTO, Projektledare 

KAKA och KNUTE., 6.d Konfirmation av BSD mamma. och 6. e Konfirmation av ledamot i KOMPIS.

      Bilaga 2 

Ingen diskussion fördes 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet. 

Presidiet kommer att behandla punkterna på dagordningen enligt numreringen. 

Mötesordförande frågade mötet om föredragningslistan kunde fastställas. 

Sektionsmötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan med ovan gjorda ändringar.  Bilaga 3 

g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är färdigjusterat och presidiet föreslår mötet att lägga detta till handlingarna. 

Sektionsmötet beslutade 
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 att lägga mötesprotokollet SM 3 2012/2013till handlingarna. 

h. Bordlagda frågor 

 Protokoll SM 2 2012/2013 
Protokollet är justerat och klart och presidiet föreslår SM att lägga detta till handlingar. 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga mötesprotokollet SM 2 2012/2013till handlingarna. 

 Sektionens bokslut 11/12 
En bokföring saknas från föregående år och resten av bokföringarna är hos revisorerna för granskning. 

Mötespresidiet föreslår därför att bordlägga frågan vidare. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga frågan om sektionens bokslut 11/12 till SM 1 2013/2014. 

 Ansvarsfrihet sektionsstyrelsen 11/12 
Då sektionens bokslut ej är klart än kan ej ansvarsfrihet beviljas. Mötespresidiet föreslår därför att 

bordlägga frågan vidare. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 11/12 till SM 1  2013/2014. 

 Bilaga till sektionens reglemente "Sektionens symboler" 
Michael Ekström har inlämnat ett yrkande om att bilagan nästan är klar och att han vill att SM ger styrelsen mandat att 

godkänna denna.      Bilaga 4 

Frågor till Michael. 

Ingen diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkande i sin helhet. 

Styrelsen har nu i uppdrag att granska och godkänna bilagan "Sektionens symboler". 

i. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 

j. Meddelanden 
TLC delade ut TLC hjärtat till Joakim Engström med nomineringen att personen har arbetat dels inom 

KNUT som är en del att sprida bra stämning och även med att allmänt ha spridit god stämning på 

sektionen. 
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THS meddelar om SFSfum och de viktigaste punkterna som togs upp, Chalmers lade en motion som gick 

igenom om att SFS ska arbeta med hur studiemedlet inte ska hindra studier. Även kommer SFS att arbeta 

med pedagogiken på skolorna. 

Ledningsgruppen har vårstädat idag och ett speciellt tack går till Michael Ekström då han var enda kemist 

på plats. 

Ett policydokument har satts med KTH som beskriver hur studentinflytande ska ske i framtiden. 

Rektorsvalet håller just nu på att genomföras på KTH och i mitten på maj kommer nomineringsgruppen 

presentera sitt förslag och THS kommer genomföra en utfrågning av denna. 

Sebastian Hedberg presenterade vilka som blivigt valda till KF nästa år. 

k. Inlämning silltäflan 
Noa Lapins och Sebastian Hedberg lämnar in bidrag med namnen "Silly Safforon" och "Lojrom drom". 

Justeringspersonerna påbörjar processen med att bestämma en vinnare. 

2. Rapporter 

a. Sektionsstyrelsen 
Styrelsen rapporterade om vad som har hänt sen förra SM och de större punkterna som man arbetat med 

har varit sektionens  

b. KF 
KF rapporterade om vad som hänt sen senaste SM. 

c. KNUT 
KNUT rapporterade om sitt arbete under senaste halvåret. 

d. SN 
SN rapporterade om allt som de gjort under året och vad som bör tas med till nästa år. 

Justeringspersonerna anländer efter att ha provat sillen. 

Ett yrkande har inkommit från Jens Aronsson angående att de vakanta posterna ska interimsväljas av $$ och konfirmeras 

på nästa SM.      Bilaga 5 

Frågor till Jens. 

Diskussion om yrkandet. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla Jens yrkande i sin helhet. 

Alla motionärer presenterade sina motioner och styrelsen sina svar på dessa, styrelsen presenterade även sina propositioner. 

Därefter presenterade valberedningen hur deras arbete har gått till inför detta SM och fick även svara på frågor om detta. 

Sen fick alla kandidater presentera sig för mötet i 60s. 
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Då det är många sökande, viktiga motioner och viktiga propositioner så med detta som grund anser mötespresidiet att 

åsiktstog och kandidatutfrågning med tillhörande middag kommer att vara 1timme och 20 min. 

Mötespresidiet beslutade 

 att ajournera mötet till kl. 20:35. 

Mötet återupptogs kl. 20:46. 

Röstlängden justerades till 51 personer. 

3. Motioner 

a. Motion angående val av ledamöter i KK  Bilaga 6,7 
Motionen och motionssvaret togs upp för diskussion av mötet och de anförande sammanfattade kort vad 

som sagts under åsiktstorget. 

Det som diskuterades i stort var på vilka SM det kanske var bäst att ha konfirmationerna till ledamöterna i 

KK. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

b. Motion angående val av ledamöter i MD  Bilaga 8,9 
Motionen och motionssvaret togs upp för diskussion av mötet och de anförande sammanfattade kort vad 

som sagts under åsiktstorget 

Det som diskuterades i stort var hur själva praktiska delen i valet skulle kunna gå till men framförallt om 

hur ledamöterna eller inte ska vara med och välja nästa års MD eller ej. 

Mötespresidiet föreslog att ta alla att-satser i klump, mötet samtyckte. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

c. Motion angående val av valberednings ordförande Bilaga 10,11 
Motionen och motionssvaret togs upp för diskussion av mötet och de anförande sammanfattade kort vad 

som sagts under åsiktstorget 

Det som diskuterades i stort var om detta är ett bästa sätt att välja på om man vill ha ett genomtänkt val. 

Mötespresidiet föreslog att ta alla att-satser i klump, mötet samtyckte. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

I och med detta öppnas det upp för fri nominering till posten som Valberedningens ordförande. 



Protokoll SM4 

2013-05-06 

Sid 6(17) 

 

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

d. Motion angående konfirmationer på SM4  Bilaga 12,13 
Motionen och motionssvaret togs upp för diskussion av mötet och de anförande sammanfattade kort vad 

som sagts under åsiktstorget 

Ingen diskussion. 

Mötespresidiet föreslog att ta alla att-satser i klump, mötet samtyckte. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

4. Propositioner 

a. Proposition om sektionens verksamhetsplan Bilaga 14 
Propositionen togs upp för diskussion av mötet och styrelsen presenterade en kort sammanfattning om 

vad som sagt på åsiktstorget. 

Ingen direkt diskussion utan mest frågor om vad som kan hända och ett upptäckt fel som sen som en 

redaktionell ändring (ett årtal som står fel). 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla propositionen i sin helhet. 

b. Proposition om 5 års plan för sektionens ekonomi Bilaga 15 
Propositionen togs upp för diskussion av mötet och styrelsen presenterade en kort sammanfattning om 

vad som sagt på åsiktstorget. 

Det som diskuterades i stort var om och hur man ska kunna utvärdera hur planen följs. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla propositionen i sin helhet. 

c. Proposition om sektionens budget  Bilaga 16 
Propositionen togs upp för diskussion av mötet och styrelsen presenterade en kort sammanfattning om 

vad som sagt på åsiktstorget. 

Henrik Lindquister lämnade in ett ändringsyrkande angående en budgetpost i Krexets resultatställe. Bilaga 17 

Frågor till Henrik. 

Styrelsen jämkar sig med ändringsyrkandet. 

Diskussion om yrkandet. 

Ingen lyfter originalpropositionen. 

Lina Aglén lämnade in ett ändringsyrkande angående KÅT biljettintäkter.  Bilaga 18 
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Frågor till Lina. 

Styrelsen jämkar sig med ändringsyrkandet. 

Diskussion om yrkandet. 

Ingen lyfter originalpropositionen. 

Erik Lindström och Oscar Haglund lämnade in ett yrkande angående att pengar som blir över från att laga mat till KF 

ska gå till att köpa köksutrustning till Draget.    Bilaga 19 

Frågor till Erik och Oscar. 

Diskussion om yrkandet. 

Propositionen med ändring diskuterades vidare. 

I väntan på att yrkanden skrivs presenterar justeringspersonerna resultatet i silltäflan. De har sett på många fina aspekter 

och i slutändan var vinnaren "Silly Safforon". 

Noa Lapins och Oscar Haglund lämnade in ett ändringsyrkande angående att pengar som blir över från att laga mat till 

KF ska gå till att köpa köksutrustning till Draget.    Bilaga 20 

Styrelsen jämkar sig med yrkandet 

Frågor till Erik och Oscar. 

Ingen lyfter originalpropositionen. 

Diskussion om yrkandet. 

Mötet går till beslut först om Erik och Oscars yrkande och därefter propositionen med ändringar. 

Sektionsmötet beslutade 

 att avslå Erik och Oscars yrkande. 

 att bifalla propositionen med gjorda ändringar. 

5. Val 

b. Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen 
Mötet började med att genomföra ordförandevalet. 

Fredrik Abele lämnade rummet och mötet började diskutera. 

Mötet går till beslut. 

Fredrik Abele återkom in i rummet. 

Röstlängden justerades till 50 personer. 
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Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Fredrik Abele till ordförande på mandatperioden 130701-140630. 

Ett yrkande inkom från Erik Lindström och Beatrice Swensson angående att flytta punkt 6 till att gå direkt efter 

behandlandet av yrkandet.     Bilaga 21 

Frågor till de som yrkat. 

Diskussion om yrkandet. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet. 

6. Konfirmeringar 

a. Konfirmering av ledamöter i KK 
Ett yrkande inkom från Erik Lindström och Beatrice Swensson om att i listan med valda KK som ska konfirmeras lägga 

till Andreas Christiansen, Oscar Vega och Tea Dodig. 

Frågor till de som yrkat. 

Diskussion om yrkandet. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet. 

KK presenterade hur valen gått till. 

De som ska konfirmeras visade upp sig och gjorde en snabb presentation. 

Mötespresidiet föreslog att ledamöterna i KK ska konfirmeras i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera ledamöterna i KK i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Jonathan Ström, Johanna Svedenlöf, Daniela Eriksson, Maria Qvarnström, 

 Björn Alander, Emelie Parflo, Linnea Österberg, Timour Hamman, Tobias Frick, Noa 

 Lapins, Oscar Haglund, Rebecka Olofsson, Adam Eriksson, Lina Aglén, Andreas 

 Christiansen, Oscar Vega och Tea Dodig  till ledamöter i KK för mandatperioden 130701 

 till 131231. 

b. Konfirmering av ledamöter i KAOS 
KLUMP presenterade hur valen gått till. 
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De som ska konfirmeras visade upp sig och gjorde en snabb presentation. 

Mötespresidiet föreslog att ledamöterna i KAOS ska konfirmeras i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera ledamöterna i KAOS i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Louise Waldenström, Erik Lindström, Hugi Ásgeirsson, Jennie Lodén, 

 Stefan Berg, Sara Björk, Maria Edvardsson, Maria Johansson och Björn Alander till 

 ledamöter i KASO för mandatperioden 130506 till 131231. 

c. Konfirmering av KNUTO, Projektledare KAKA och KNUTE 
Mötespresidiet föreslog till mötet om att konfirmera posterna KNUTO, Projektledare KAKA, KNUTE, BDS mamma 

och ledamot KOMIPS i klump. Mötet samtyckte. 

Styrelsen har sen SM 3 interimsvalt dessa poster och de behöver konfirmeras på SM. De valda är 

KNUTO: Cecilia Molinder, Projektledare KAKA: Zoe Ahmad Albere och KNUTE: Rebecka Olofsson. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Cecilia Molinder till posten KNUTO på mandatperioden 130701-

 140630. 

 att konfirmera Zoe Ahmad Albere till posten Projektledare KAKA på 

 mandatperioden 130701-140630. 

 att konfirmera Rebecka Olofsson till posten KNUTE på mandatperioden 130701-140630. 

d. Konfirmering av BDS mamma 
Styrelsen har sen SM 3 interimsvalt denna post vilket nu behöver konfirmeras på SM. Den valda är Joanna 

Messmer. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Joanna Messmer på posten som BDS mamma på mandatperiod till 130630. 

e. Konfirmering av ledamot KOMPIS 
En ledamot i KOMPIS har entledigat sig och KOMPIS har genom KLUMP bett styrelsen att fyllnadsvälja 

denna post. Den valda är Filip Friberg. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Filip Friberg till ledamot i KOMPIS på mandatperioden till 131231. 
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5. Val 

b. Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen 
Mötet genomförde val av vice ordförande. 

Lina Aglén lämnade rummet och mötet började diskutera valet. 

Mötet går till beslut. 

Lina Aglén återkom till rummet. 

Röstlängden justerades till 50 personer. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Lina Aglén till vice ordförande på mandatperioden 130701-140630. 

a. Val av ledamöter i Styrelsen 
Lina Aglén drar tillbaka sitt sök till ledamot i styrelsen. 

Kandidaterna lämnade rummet och mötet diskuterade dessa. 

Ett yrkande inkom från Jens Aronsson om att fastställa antalet ledamöter i styrelsen 13/14 till 4 st. Bilaga 22 

Frågor till Jens. 

Diskussion om yrkandet. 

Mimmi tog över klubban kl. 22:48. 

Mötet fortsatte att diskutera kandidaterna. 

Sebastian tog tillbaka klubban kl. 23:08. 

Ett yrkande har inkommit från Oscar Haglund om att fastställa antalet ledamöter i styrelen till 5 st. Bilaga 23 

Frågor till Oscar. 

Diskussionen fortsätter. 

Oscar drar tillbaka sitt yrkande. 

Mötet går till beslut i frågan om Jens yrkande. 

Sektionsmötet beslutade. 

 att bifalla yrkandet från Jens Aronsson. 

Mötet går till beslut. 

Kandidaterna återkommer till rummet. 
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Röstlängden justerades till 48 personer. 

Sluten omröstning sker. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Astrid Helmfrid, Aneri Patel, Daniel Routsalainen och Karin Andersson till 

 ledamöter i styrelsen på mandatperioden 130701-140630. 

Alla val till poster där det bara finns en sökande kommer nu att gå upp på diskussion samtidigt för att spara tid i 

valprocessen senare då denna också kommer att ske samtidigt. Valen är Revisor, TLCO, TLCnous, INO, VIN, Pas-

Bio, C-red och Masterskoordinator och valen sker i denna ordningen. 

c. Val av två revisorer 
Röstlängden justerades till 45 personer. 

Jens Aronsson lämnade rummet och mötet började diskutera valet. 

Mötet går till beslut. 

Jens Aronsson återkom till rummet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Jens Aronsson till revisor för mandatperioden 130701-140630. 

 att styrelsen interimsväljer suppleant revisor. 

e. Val av TLCO och TLCnous 
Sofia von Schultz drar tillbaka sitt sök till TLCnous och Carl Tyrbom drar tillbaka sitt sök till TLCO. 

Börjar med valet till TLCO. Sofia von Schultz lämnar rummet och valet börjar diskuteras. 

Mötet går till beslut. 

Sofia von Schultz återkom till rummet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Sofia von Schultz till TLCO på mandatperioden 130701-140630. 

Mötet fortsätter med valet till TLCnous. Carl Tyrbom lämnar rummet och valet börjar diskuteras. 

Mötet går till beslut. 

Carl Tyrbom återkom till rummet. 

Sluten omröstning genomfördes. 
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Sektionsmötet beslutade 

 att välja Carl Tyrbom till TLCnous på mandatperioden 130701-140630. 

f. Val av INO och VIN 
Börjar med valet till INO. David Johansson lämnar rummet och valet börjar diskuteras. 

Mötet går till beslut. 

David Johansson återkom till rummet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja David Johansson till INO på mandatperioden 130701-140630. 

Mötet fortsätter med valet till VIN. Jonas Ricknell lämnar rummet och valet börjar diskuteras. 

Mötet går till beslut. 

Jonas Ricknell återkom till rummet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Jonas Ricknell till VIN på mandatperioden 130701-140630. 

Yrkande 15. 

Mötet ajourneras till tisdagen den 7/5 kl. 17:00 i Draget. 

Sektionsmötet beslutade 

 att ajournera mötet från 7/5 kl. 00:22 till 7/5 kl. 17:00. 

i. Val av skolledningsrepresentanter 
Mötet börjar med att behandla skolledningsrepresentant BIO. Sebastian Ols och Linnea Östberg lämnade runnet och mötet 

började diskussionen. 

Mötet går till beslut. 

Sebastian Ols och Linnea Östberg återkom till rummet. 

Röstlängden justerades till personer. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Sebastian Ols till skolledningsrepresentant BIO på mandatperioden 130701-

 140630. 
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Skolledningsrepresentant CHE är en vakant post som kommer interimsväljas av styrelsen. 

j. Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 
Mötet börjar med att behandla Pas-Bio. Marica Merkel Johansson lämnade runnet och mötet började diskussionen. 

Mötet går till beslut. 

Marica Merkel Johansson återkom till rummet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Marica Merkel Johansson till Pas-Bio på mandatperioden 130701-140630. 

Pas-King och Pas-K är vakanta poster som kommer interimsväljas av styrelsen. 

m. Val av C-red 
Joakim Tisell lämnade rummet och mötet började diskutera valet. 

Mötet går till beslut. 

Joakim Tisell återkom till rummet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Joakim Tisell till C-red för mandatperioden 130701-140630. 

 n. Val av Masterskoordinator 
Karolina Seigel lämnade rummet och mötet började diskutera valet. 

Mötet går till beslut. 

Karolina Seigel återkom till rummet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Karolina Seigel till Masterskoordinator för mandatperioden 130701-140630. 

d. Val av SNOK 
Vakant post som kommer interimsväljas av styrelsen. 

g. Val av direktör och ekonomichef i Krexet 
Vakanta poster som kommer interimsväljas av styrelsen. 

k. Val av SkyddO 
Vakant post som kommer interimsväljas av styrelsen. 
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l. Val av två paparazzifotografer 
Vakant post som kommer interimsväljas av styrelsen. 

h. Fastställande av antal ledamöter samt val av valberedning 
Det öppnades upp för fri nominering till både ledamöter och ordförande. 

Sara Sundblad blev nominerad och godtar den nomineringen. 

Ett yrkan inkom från Fredrik Abele om att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till 4 st. Bilaga 24 

Frågor till Fredrik. 

Diskussion om yrkandet. 

Jimmy Carlsten nomineras och godtar den nomineringen men en väl formulerad förklaring på varför. 

Ett yrkan inkom från Lina Aglén om att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till 7 st. Bilaga 25 

Frågor till Lina. 

Diskussion om yrkandet. 

Fredrik Abele drar tillbaka sitt yrkande men Oscar Haglund väljer att lyfta det. 

Diskussionen fortsätter om antal ledamöter i valberedningen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att fasställa antalet ledamöter i valberedningen till 7 st. 

Ett yrkande från Tisse, Lovisa, Noa om att uppdra styrelsen att interimsvälja de poster som ej fylls. 

Frågor till dem. 

Philip Wessman nomineras och godtar denna nominering. 

Aman nomineras och godtar den nomineringen. 

Erik Lindström nominerar sig själv. 

Oscar Harglund nominerar sig själv. 

Kandidaterna lämnar rummet. 

Diskussion om kandidaterna följer. 

Jimmy Carlsten drar lillbaka sin kandidatur som ledamot i valberedningen och kandiderar istället som 

ordförande i valberedningen. 

Kandidaterna återkommer till rummet. 

Mötet går till beslut 
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Sektionsmötet beslutade 

 att välja (de nominerade) till ledamöter valberedningen på mandatperioden. 

 att välja Jimmy Carlsten till ordförande i valberedningen på mandatperioden. 

Joakim Tisell och Lovisa Åkesson lämnade in ett yrkande om att de poster som är vakanta i valberedningen ska uppdras 

att interimsväljas av styrelsen.     Bilaga 26 

Frågor till Joakim och Lovisa. 

Diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet. 

Yrkande 15. 

Noa Lapins lämnade in ett yrkande om att ajournera mötet till nästa kväll då timmen börjar bli sen. Bilaga 27 

Frågor till Noa. 

Diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet. 

Mötet ajourneras till tisdagen den 7/5 kl. 17:00 i Draget. 

Sektionsmötet beslutade 

 att ajournera mötet från 7/5 kl. 00:22 till 7/5 kl. 17:00. 

Mötet återupptogs igen den 7/5 kl. 17:11 av Gustav Wändell. 

Röstlängden justerades till 10 personer plus styrelsen. 

Punkten 1.b öppnas upp igen för att en justeringsperson behöver väljas och. 

1. Formalia 

 b. Val av Justeringspersoner 
Gustav Wändell öppnade upp för fri nominering. 

Joakim Engstöm och  godtog sin nominering. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Joakim Engstöm justeringsperson 
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Ett yrkande från inkom från Joakim Tisell om att bordlägga frågan om Val av Hederspristagare och Idrottsmedaljör till 

SM 1 13/14 då vi är så få att det inte känns rätt.    Bilaga 28 

Frågor. 

Diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet. 

o. Val av idrottsmedaljör 
Frågan bordlagd till SM 1 13/14. 

p. Val av pristagare till Kemisektionens hederspris 
Frågan bordlagd till SM 1 13/14. 

7. Övriga frågor 

 a. Film 
Styrelsen visade en random film till SM. 

8. Nästa möte 
Datum för SM 1 2013/2014 kommer att komma med kallelsen senast en månad innan mötet. 

9. Mötets avslutande 
Röstlängden justerades till 10 personer plus styrelsen. 

Sekreterare Gustav Wändell avslutade mötet kl. 17:25 och styrelsen tackar alla för detta år.



Protokoll SM 4 

Gustav Wändell 

Sekreterare 

2013-09-25 

Sid 17(17) 

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

 

_________________________ 

Gustav Wändell, sekreterare 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Joakim Tisell, ordförande 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Jonna Holmqvist, justerare 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Marcus Jawerth, justerare 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Sebastian Hedberg, 

mötesordförande 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Mimmi Bäck, vice 

mötesordförande 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Joakim Engstöm, justerare 

Justerat, 13- 


