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MÖTESPROTOKOLL SM4 15/16 

Tid: 18:01, måndagen den 2 maj 2016. 

Plats: Sal K2, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 28. 

Närvarande ur Styrelsen 15/16  
Fredrik Abele, Ordförande 

Emma Ingo, Nr 1 och Vice ordförande 

Angelica Andreasson, Sekreterare 

Anton Lagerholm, Lokalansvarig 

Kadar Hassan, Kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Bilagor: 20 

1 Mötets öppnande 

Talman Carl Östling förklarade mötet öppnat kl. 18:09. 

2 Formalia 

2.1 Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Sektionsmötet beslutade 

att sektionsmötet var behörigt utlyst. 

2.2 Adjungeringar 

David Petterson och Veine Haglund är på besök från THS Centralt.  

Sektionsmötet beslutade 

 att adjungera David Petterson och Veine Haglund med yttranderätt.  

 

2.3 Val av justerare tillika rösträknare   

Talman öppnar upp för fri nominering och Gustav Aniander och Carl Rämgård anmäler sig. 
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Sektionsmötet beslutade 

att välja Gustav Aniander och Carl Rämgård till justeringspersoner. 

2.4 Föregående protokoll SM3 15/16 

Protokollet är justerat och klart och det finns både i mötesrummet och på hemsidan. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga protokoll för SM3 15/16 till handlingarna. 

2.5  Anmälan övriga frågor 

Inga övriga frågor blir anmälda. 

2.6 Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Adam Eriksson vill lägga till punkt 8.6 Konfirmering av KronpHeus.  

Sektionsmötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan med sagda ändringar.  

2.7 Meddelanden 

THS Centralt meddelar att de har massa projekt som har poster och mer info om detta finns på Campus 

Competence. Det handlar t.ex. om faddersök för den internationella mottagningen där man närvarar på 

fem event i augusti och det ger högre poäng om man söker till utlandsstudier. KTH har en ny rektor på 

gång och det finns en enkät som de vill att medlemmarna ska fylla i. De meddelar även att schemat för 

hösten ligger ute på nya schemasystemet och mellan Kemi och V-huset kommer massa nya 

studentbostäder att ställas upp. Nya representanter till kårfullmäktige kommer att väljas nu som kommer 

kliva på den 1 juli. THS-mästerskapen är den 14 maj och man vill vara med kan man anmäla sig till Erik 

Samuelsson.  

Kadar meddelar att fr.o.m. 20 juni kommer Draget vara stängt, men om man måste komma in i Draget så 

kan man kontakta Kadar. 

Linnea, genom SN, meddelar att de har skickat ut en enkät om den allmänna studenthälsan och de vill att 

så många som möjligt svarar på den för att SN i framtiden på bästa sätt ska kunna förbättra miljön för 

studenter.   

2.8 Inlämning Silltäfvlan 

Paparazzi lämnar in bidraget Sillish. Det finns ingen vidare information om bidraget.  
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3 Rapporter 

   3.1 Sektionsstyrelsen 

Fredrik berättar att det just nu är 498 medlemmar i sektionen och att Styrelsen under sitt verksamhetsår än 

så länge har klarat av många av de punkterna som finns i Verksamhetsplanen.  

Emma berättar att det finns en budgetproposition. Det finns inga nya fakturor från föregående 

verksamhetsår och alla pengar från förra året är tillbaka, vilket är goda nyheter. Bokföringen är dock inte 

riktigt ikapp eftersom Emma nyligen klev på. Mottagningens, KNUT:s och Krexets bokföring är dock 

klar.  

Alma har pratat mycket med SN och om hur man ska göra med hemsidan, reklam och överlämningar.  

Kadar berättar att en av punkterna i Verksamhetsplanen är en förbättring av hemsidan och presenterar en 

idé om vilket program som är det bästa och just nu lutar det år Squarespace (som påminner om 

Wordpress). Det är inte så flexibelt, men det är inget som är nödvändigt för sektionens hemsida. Detta 

kommer dock att kosta en del och det är upp till sektionsmötet att ta beslut på detta.  

Anton arbetar med Dragets upprustningsgrupp och det har skett en hel del förbättringar. Nästa datum för 

upprustning är den 15 maj och han uppmuntrar folk till att komma dit.  

4 Bordlagda frågor 

   4.1 Verksamhetsberättelser    

   4.1.1  Verksamhetsberättelse $$ 14/15  Bilaga 3 

Daniel Ruotsalainen kliver fram och berättar att Styrelsens verksamhetsberättelse är omskriven. Talman 

öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutade  

 att lägga verksamhetsberättelsen för $$ 14/15 till handlingarna.  

   4.1.2 Verksamhetsberättelse KOMPIS 2015  Bilaga 4 

Stefan berättar kort om det står i verksamhetsberättelsen.  

Sektionsmötet beslutade  

 att lägga verksamhetsberättelsen för KOMPIS 2015 till handlingarna.  

   4.1.3 Verksamhetsberättelse pHeuseriet 2015 Bilaga 5 

Talman frågar om det är mötets mening att ta resterande verksamhetsberättelser i klump.  
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Sektionsmötet beslutade 

 att ta resterande verksamhetsberättelser i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga resterande verksamhetsberättelser till handlingarna. 

   4.1.4 Verksamhetsberättelse CIA 2015  Bilaga 6 

   4.1.5 Verksamhetsberättelse KN 2015  Bilaga 7 

   4.1.6 Verksamhetsberättelse Alkemisterna 2015 Bilaga 8 

  

5  Motioner     

Alla motionärer kommer fram en efter en och presenterar sina motioner och Styrelsen presenterar sina 

motionssvar. Punkten kommer att tas upp igen efter middagspausen.  

   5.1 Motion angående ”Ondskan” på Kemisektionen Bilaga 9 

   5.2 Motion angående Införandet av ett nytt organ Bilaga 10 

   5.3 Motion angående Utökning av Talmanspresidiet Bilaga 11 

   5.4  Motion angående Ändringar i reglementet Bilaga 12 

6 Propositioner     

   6.1 Kemisektionens budget 2016/2017   Bilaga 13 

Fredrik Abele presenterar propositionen. Talman öppnar upp för diskussion.  

Sektionensmötet beslutade 

 Att bifalla propositionen i sin helhet.  

Fredrik förklarar hur läget med ekonomin ser ut och berättar att det kommer behövas en budgetrevidering 

till SM1 så att de som inte är nöjda med t.ex. sin internrepresentation.  

7  Val     Bilaga 14 

De som har sökt poster får en efter en presentera sig själva innan mötet tar en middagspaus.   
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Punkt 2.8 öppnas upp igen då ett nytt bidrag kommit in från Olle Kamperin, ”JML-sill”. Det är en sill som även 

fiskallergiker kan äta.  

Innan mötet går till middagspaus får de som valt in ledamöter som ska konfirmeras till sina organ kort presentera hur 

valprocessen gått till.  

Valberedningsordförande uppmuntrar alla till att fråga de som sökt poster och vilken typ av frågor som borde ställas.  

Kl 19:41 ajourneras mötet till kl 20:45.  

Mötet återupptas 20:50 och punkt 5. Motioner öppnas upp. 

   5.1 Motion angående ”Ondskan” på Kemisektionen  

Talman öppnar upp för diskussion.  

Sektionensmötet beslutade 

 att avslå motionen i sin helhet. 

   5.2 Motion angående Införandet av ett nytt organ  

Talman öppnar upp för diskussion. Det har inkommit ett ändringsyrkande från Louise Seregard, som är 

motionären, om att ändra namnet från Organslask till Ligander, vilket innebär att hon jämkar sig med sitt 

eget yrkande.        Bilaga 15 

Sektionensmötet beslutade 

 att bifalla motionen med sitt ändringsyrkande.  

Det öppnas upp för fri nominering till Organansvarig och Vice Organansvarig och Louise Seregard och 

Caroline Lilliebjörn blir nominerade. Båda godtar sina nomineringar.  

Sektionensmötet beslutade 

 att välja Louise Seregard till Organansvarig och Caroline Lilliebjörn till Vice organansvarig.  

   5.3 Motion angående Utökning av Talmanspresidiet  

Talman öppnar upp för diskussion.  

Sektionensmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet.  

   5.4  Motion angående Ändringar i reglementet  

Alkemisterna har valt att jämka sig med Styrelsens motionssvar och drar därför tillbaka sin motion.  
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Nu är det dags för valen och punkt 7. Val öppnas upp. För att få mötet att gå så smidigt som möjligt kommer det ske en 

del ändringar i dagordningen.  

     7.1  Val av Ordförande i Styrelsen 

Sökande till Ordförande och Vice ordförande får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade  

att välja Emma Ingo till Ordförande i Styrelsen under mandatperioden 2016-07-01 till 

2017-06-30. 

    7.2  Val av Vice ordförande i Styrelsen  

Sektionsmötet beslutade  

att välja Johan Forsberg till Vice Ordförande i Styrelsen under mandatperioden 2016-07-01 

till 2017-06-30. 

      7.3  Fastställande av antal samt val av ledamöter i Styrelsen 

Innan sektionsmötet går till val av ledamöter så ska antalet ledamöter i nästa verksamhetsårs Styrelse 

bestämmas. Det har inkommit ett yrkande från Fredrik Abele om att fastställa antalet ledamöter i Styrelsen 

till fem ledamöter.      Bilaga 16 

Sektionensmötet beslutade 

Att bifalla Fredrik Abeles yrkande om att fastställa antalet ledamöter i Styrelsen till fem 

stycken ledamöter.   

Antalet röstande räknades till 62 personer. Medan rösterna räknas får sökande till TLCO och TLCnous lämna salen och 

Talman öppnar upp för diskussion gällande de söken.  

Sektionsmötet beslutade 

att välja Charlotte Karlsson, Stefan Berg, Emma Lundell och Helena Klaesson till 

ledamöter i Styrelsen under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

Detta innebär att det finns en vakant post som ledamot i Styrelsen som kommer att interrimsväljas.  

     7.4  Val av TLCO  

Sektionsmötet beslutade 

att välja Rebecka Karmakar till TLCO under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     7.5  Val av TLCnous 
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Sektionsmötet beslutade 

att välja Adrian Bacaj till TLCnous under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     7.6  Val av två Revisorer 

De sökande till posterna får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Tobias Frick till Ordinarie revisor och Björn Alander till Revisorssuppleant under 

mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     7.7  Val av Talman 

Det har inkommit ett yrkande från Angelica Andreasson om att riva upp motionen angående Utökning av 

Talmanspresidiet och öppna upp punkt 4.3 Motion angående Utökning av Talmanspresidiet och sedan 

lägga till en att-sats om att ovanstående att-satser ska justeras omedelbart.   Bilaga 17 

Sektionensmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet om att riva beslutet och öppna upp punkten igen. 

Sektionensmötet beslutade 

 att bifalla motionen med tilläggsyrkandet från Angelica Andreasson.  

De sökande till posten får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. 

Medan rösterna räknas så får sökande till Skyddo lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. Sektionsmötet 

passar även på att öppna upp för fri nominering till Ordförande i Valberedningen, ledamöter till Valberedningen samt 

sökande till Pas-K. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Angelica Andreasson till Talman under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-

30. 

     7.9  Val av Skyddo 

Emmie Pohjanen har dragit tillbaka sitt sök, vilket innebär att bara Ted Lundewall står kvar som sökande. 

Den sökande får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Ted Lundewall till Skyddo under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     7.18 Val av PAS-K 
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Posten står i nuläget vakant, men Talman öppnar upp för fri nominering och Adrian Celsi blir nominerad. 

Adrian accepterar sin nominering.  

Sektionensmötet beslutade 

 att välja Adrian Celsi till PAS-K under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30.  

     7.12  Val av Ordförande i Valberedningen   

Till den här posten är det fri nominering som gäller och både Kadar Hassan och Fredrik Abele blir 

nominerade. Båda godtar sina nomineringar. De sökande får lämna salen och Talman öppnar upp för 

diskussion. 

Sektionensmötet beslutade 

 att välja Kadar Hassan till Ordförande till Valberedningen.  

7.13 Fastställande av antal samt val av ledamöter i 

Valberedningen  

Gustav Aniander, Henrik Lindquister, Fredrik Abele och Filip Friberg blir nominerade. Alla godtar sin 

nominering. Det har inkommit ett yrkande från Kadar Hassan om att fastställa antalet ledamöter i 

Valberedningen till 6 personer.     Bilaga 18 

Sektionensmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet om att fastställa antalet ledamöter i Valberedningen till 6 personer.  

Sektionensmötet beslutade 

Att välja Filip Friberg, Fredrik Abele, Henrik Lindquister och Gustav Aniander till 

ledamöter i Valberedningen under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30.  

     7.8  Val av Vice talman 

Angelica Andreasson har tagit tillbaka sitt sök till Vice talman. Eftersom att motionen angående Utökning 

av Talmanspresidiet bifölls så innebär det att det är två personer som ska väljas till Vice talmän. De 

sökande till posten får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. 

Medan rösterna räknas så öppnas punkterna 7.21 Val av Masterkoordninator, 7.23 Val av PapA, 7.24 Val av INO 

och 7.17 upp där det inkommit nomineringar och de sökande diskuteras.  

Sektionsmötet beslutade 

att välja Anton Lagerholm och Adam Eriksson till Vice talmän under mandatperioden 

2016-07-01 till 2017-06-30. 
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     7.21 Val av Masterkoordinator 

Posten står i nuläget vakant, men Talman öppnar upp för fri nominering och Amanda Kessler blir 

nominerad. Hon godtar sin nominering. 

Sektionensmötet beslutade 

att välja Amanda Kessler till Masterkoordinator under mandatperioden 2016-07-01 till 

2017-06-30. 

     7.23 Val av PapA 

Posten står i nuläget vakant, men Talman öppnar upp för fri nominering och Louise Seregard, Rebecka 

Stockgard och Anton Lagerholm blir nominerade. Alla tre godkänner sina nomineringar. De nominerade 

presenterar sig själva en efter en, men efter att ha blivit vald till Organansvarig har Louise Seregard valt att 

dra tillbaka sitt sök.  

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Rebecka Stockgard till PapA under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     7.24 Val av INO 

Posten står i nuläget vakant, men efter att det öppnats upp för fri nominering så blir Emil Gillberg 

nominerad och han accepterar.  

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Emil Gillberg till INO under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     7.15 Val av Idrottsmedaljör 

INO och VIN, Jakob Flygar respektive Erik Samuelsson, motiverar hur de valt mottagare av 

Idrottsmedaljör och den valda är Andreas Umbridge.   

     7.17 Val av SNOK 

Posten står i nuläget vakant, men Louise Larsson blir nominerad och hon godtar sin nominering. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Louise Larsson till SNOK under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

Innan mötet ajourneras öppnas punkt 9 Övriga frågor för att presentera vinnaren av Silltäfvlan. 

9 Övriga frågor 
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Nu är det dags för bedömningen av Silltäfvlan.  

Sofia och Rebecca (Paparazzi) - “Sill-isch” “Hitta Nemo” eller kanske snarare “hitta sillen” är kanske kvällens tema. 

För man kan tycka att det är “quite silly” att lax vill klättra upp för just denna fisktrappa. Kan de ro iland denna seger? 

Inget bottennapp kanske då vi inte fick med något sjögräs, men precis som det som fisken låg på ligger bidraget kanske lite 

risigt till. Olle - “JML-sill” Efter en del betänketid så är vi ense om inte att det inte finns någon riktig fena i detta bidrag. 

Men kanske Sjö-Ko? (Dugong-filé) Vi är inte oroliga att drabbas av sjö-, eller galna ko- eller sjöbjugg. Något vi däremot 

märkte var hinnan av olja som avlades i vår gom vilket skulle få självaste BP att känna sig skyldiga. Men olja betyder 

pengar, vilket kommer hålla oss flytande! Så vi kastar ut vår lina och säger; “Sill-Ja”-line! (Detta var alltså det vinnande 

bidraget). 

Kl 23:03 ajourneras mötet till måndag kl 18:00 i Draget. 

Mötet återupptas måndagen den 9 maj kl 18:08 i Draget.  

Innan mötet går vidare med valen måste två nya justeringspersoner väljas då de som var med på första delen av mötet inte 

kan närvara. Daniel Ruotsalainen och Charlotte Karlsson nominerar sig själva. 

Sektionsmötet beslutade  

 att välja Daniel Ruotsalainen och Charlotte Karlsson till justerare tillika rösträknare.  

Talman öppnar upp punkt 7.13 Fastställande samt val av ledamöter i Valberedningen. 

7.13 Fastställande av antal samt val av ledamöter i 

Valberedningen 

Det finns fortfarande två vakanta ledamotsposter i Valberedningen och Talman öppnar upp för fri 

nominering. Angelica Andreasson, Anton Smuk, Leonard Sjöström, Astrid Wilsby och Emmie Pohjanen 

blir nominerade. Alla godtar sina nomineringar. De sökande får lämna salen och Talman öppnar upp för 

diskussion.  

Sektionsmötet beslutade  

 att välja Angelica Andreasson och Leonard Sjöström till ledamöter i Valberedningen under 

 mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-31.  

     7.14 Val av Skolledningsrepresentant Bio 

Louise Larsson har dragit tillbaka sitt sök och Matilda Carlqvist står kvar som enda sökande. Den sökande 

får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutade  

att välja Matilda Carlqvist till Skolledningsrepresentant Bio under mandatperioden 2016-

07-01 till 2017-06-30. 
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    7.19 Val av PAS-Bio 

Emmie Pohjanen blir nominerad och godtar sin nominering. Den sökande får lämna salen och Talman 

öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade  

 att välja Emmie Pohjanen till PAS-Bio under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30.  

    7.10  Val av Fakultetsrådsrepresentant Bio 

Matilda Carlqvist har dragit tillbaka sitt sök och Gilai Nachman står kvar som enda sökande. Den sökande 

får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutade  

att välja Gilai Nachman till Fakultetsrådsrepresentant Bio under mandatperioden 2016-07-

01 till 2017-06-30. 

     7.11  Val av Fakultetsrådsrepresentant Kemi  

Jonathan Edin har tagit tillbaka sitt sök och Malin Stauber står kvar som enda sökande. Talman öppnar 

upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade  

att välja Malin Stauber till Fakultetrådsrepresentant Kemi under mandatperioden 2016-07-

01 till 2017-06-30. 

     7.16 Val av Skolledningsrepresentant Kemi 

Posten står i nuläget vakant, men Jonathan Edin blir nominerad och godtar sin nominering. Den sökande 

får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutade  

att välja Jonathan Edin till Skolledningsrepresentant Kemi under mandatperioden 2016-07-

01 till 2017-06-30.  

     7.20 Val av PAS-King 

Posten står i nuläget vakant.  

     7.22 Val av C-red 

Posten står i nuläget vakant.  
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     7.25 Val av VIN 

Posten står i nuläget vakant.  

     7.26 Val av Direktör i Krexet 

Posten står i nuläget vakant.  

     7.27 Val av Ekonomichef i Krexet 

Posten står i nuläget vakant.  

8  Konfirmeringar    Bilaga 19 

     8.1 Konfirmering av ledamöter i KK 
 

Sektionsmötet beslutade 

  

att konfirmera valet av Ulrika von Otter, Josefine Kask, Cecilia Waldna, André Borrfors, 

Sebastian Sandström, Petter Stanley, Emil Sporre, Gustav Aniander, Anna Rolén, Elin 

Sjöhag, Jakob Klefenberg, Anton Smuk, Carl Rämgård, Oskar Gustafsson, Julia Fridell, 

Adrian Bacaj och Viktor Lindgren till ledamöter i KK.  

 

     8.2  Konfirmering av ledamöter i KNUT 
 

Det har inkommit ett yrkande från Miriam Jansson om att bordlägga konfirmeringarna av de nya 

ledamöterna i KNUT till SM1 på grund av att det varit lite ont om tid att hinna med intervjuerna innan 

handlingarna skulle upp.      Bilaga 20 

  

Sektionsmötet beslutade 

 

att bifalla Miriams yrkande om bordläggning av konfirmeringen av de nya ledamöterna i 

KNUT. 

 

     8.3  Konfirmering av ledamöter i KAOS 
 

Sektionsmötet beslutade 

  

att konfirmera valet av Wilhelm Sundewall, Angelica Andreasson, Elin Ljungdell, Henrik 

Lindquister, Johan Forsberg, Carl Rämgård, Anton Smuk, Emmie Pohjanen, Nora 

Sköldvall, Jenny Sjöström, Helena Klaesson, Wissam Lemmouh, Tim Aronsson, Maria 

Nilsson, Elizaveta Kim, Emil Blomdahl, Karin Ros och Elin Sjöhag till ledamöter i KAOS 

2016.  
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

 

 

     8.4  Konfirmering av ledamot i KOMPIS 
Sektionsmötet beslutade 

  

att konfirmera valet av Claudia Lopez till ledamot i KOMPIS 2016.  
 

     8.5  Konfirmering av Hedersprismottagare 
Fredrik Abele berättar kort om hur valprocessen gått till och berättar sedan motiveringen till valet. 

Vinnare av Hederspriset 2016 blev Gustav Wändell.  

Sektionsmötet beslutade 

  

att konfirmera valet av Gustav Wändell till Hedersprismottagare 2016.  

 

10 Nästa möte 

Det finns inget satt datum för SM1 än.  

11 Mötets avslutande 

Talman Carl Östling avslutade mötet kl 18:42.
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Bilagor: 20

 

___________________________ 

Vid pennan, Stockholm 2016-  

Angelica Andreasson 

Sekreterare  

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Carl Rämgård 

Justeringsperson  

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Charlotte Karlsson 

Justeringsperson 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Carl Östling  

Talman 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Gustav Aniander 

Justeringsperson  

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Daniel Ruotsalainen 

Justeringsperson 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Stefan Berg 

Vice talman 

 


