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MÖTESPROTOKOLL $$M 10 4/4 

Måndagen den 4/4-2016 kl. 18:10. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Fredrik Abele, ordförande 

Angelica Andreasson, sekreterare 

Anton Lagerholm, lokalansvarig 

Kadar Hassan, kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Emma Ingo, Nr 1 och vice ordförande 

Bilagor: 2 
 

1.  Formalia 

a.  Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Abele öppnade mötet kl 18:17. 

b.  Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den torsdagen den 31 mars. 

Styrelsen beslutade  

 att mötet var behörigt utlyst. 

c.  Val av justeringsperson 

Anton anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade  

 att välja Anton till justeringsperson. 

d.  Anmälda av förhinder 

Den finns inga anmälda förhinder. 

e.  Adjungeringar 

Inga adjungeringar behövde göras. 
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f.  Anmälan av övriga frågor 

 Svar till KK 

 Upprustning av mötesrummet 

 Kontakta Bergs och W angående ekonomiansvarig 

 $$-Alltime 

g.  Bordlagda frågor 

Det finns inga bordlagda frågor. 

h.  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet för $$m 9 blev utskrivet och klart den 21 mars. 

Styrelsen beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i.   Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Styrelsen beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i sin helhet. 

j.   Beslutsuppföljning 

Allt står skrivet i ett googledox-dokument som alla i Styrelsen har tillgång till. 

k.  Meddelanden 

Anton berättar att han skrivit under upplåtelseavtalet för Draget.  

Fredrik meddelar att han ordnat så att Styrelsen kan ha sin helg på hans sommarställe.  

2.  Representationsuppföljning Bezelii 

Norrmännen, som var med på Berzelii, kommer bjuda in kemister till Blotet nästa år. I sin 

tur ska även de bjudas in till kemis Blot. Även finskarna ska bli inbjudna till det. Styrelsen i 

framtiden borde gå på, och arrangera, NKK. Det har funnits en fond för just NKK som 

sedan har försvunnit.  

3.  Sökkampanj 

a.  Affischer och annan reklam 

Sökstoppet inför SM4 är om en vecka och frågan är hur Styrelsens ska marknadsföra sig 

själva. Postbeskrivningar kan läggas upp på Styrelsens Facebooksida där medlemmarna 

svarar på frågor som om de varit på en intervju.  

b.  Film(er) 
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Det känns lite för tidskrävande att spela in en film inför söken så denna idén ska inte 

genomföras.  

c.  Styrelsefika 

En idé är att ha en styrelsefika på fredag under lunchen där medlemmarna får komma och 

ställa frågor.  

4. Individuell planering för perioden 

Tiden springer iväg och snart kommer sittande Styrelse att kliva av och det är därför viktigt 

för alla att planera sin tid vad gäller sina uppdrag, projekt och överlämningar. Fredrik 

kommer hålla i uppföljningsmöten under vårens gång.  

5. OAR 6 

På senaste ÅL så sattes temat för OAR 6 till ekonomi, budget och äskning till kansliet. 

Dagordningen kommer se ut som så att första timmen ägnas åt detta och sedan kan en 

hemläxa gällande ekonomi ges ut. Andra timmen skulle kunna ägnas åt en uppföljning av 

föregående OAR som behandlade JML. Man skulle kunna göra en enkät som medlemmarna 

kan fylla i. Alma vill även ha ett meddelande gällande revideringen av Herr & Dam. Fredrik 

och Anton drar i upplägget.  

Fredrik berättar att kåren vill ha inputs om vad som borde finnas med i deras 

verksamhetsplan. Frågan är om det är värt att ta upp på ett OAR och om 

sektionsmedlemmarna kommer vilja engagera sig i THS verksamhetsplan. Fredrik frågar 

även om det är dags att revidera månadsmejlet så att det får samma struktur som kårens. 

Detta kan tas upp som ett meddelande på OAR.  

6. Middagar 

a. Elektro 

Styrelsen har fått inbjudan från Elektros Styrelse som skulle vilja bjuda på middag den 20, 21, 

25, 26 eller den 27 april. Den 27 april är det datum som passar bäst och Fredrik skickar ett 

svar.  

b. MiT 

Det har varit lite problematiskt att hitta ett datum för en middag med MiT. Kadar får i 

uppdrag att göra en Doodle som skickas ut med datum som är i början på maj. 

7. W-jubel 

Styrelsen har fått en inbjudan till W-sektionens 5-årsjubileum som är den 23:e april. Styrelsen 

har dock sin helg då och kan därför inte närvara.  

Fredrik ajournerar mötet kl 19:02.  

Mötet återupptas kl 19:30. 

8. Present Vårbalen 
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Fredrik och Anton ska gå på Elektros Vårbal och ska då självklart ge en present. Styrelsen 

har dock inga bra förslag på presenter för tillfället.  

9. Övriga frågor 

På söndag den 10 april ska upprustningsguppen fortsätta med arbetet med upprustningen av 

Draget och det skulle vara bra om de som kan från Styrelsen är med och hjälper till. Då kan 

mötesrummet få sig en uppfräschning också.  

Bergs- och Energi&miljösektionens näringslivsorgan har ingen ekonomiansvarig och de 

skulle behöva få idéen planterad om att införa det då det skulle underlätta arbetet. Alma tar 

upp detta på ett möte med KNUT och det ska göras en utvärdering av BKW vad gäller 

strukturen och problematiken med ekonomin.  

Preliminärt datum för $$-Alltime är satt till den 18 juni och inbjudningar behöver skickas ut. 

Ett pris måste även sättas och Styrelsen måste bestämma hur mycket energi som ska läggas 

ner på det. För att göra maten simpel, men ändå god, så kan man sätta upp en sommarbuffé. 

Angelica får i uppdrag att samla ihop adresser till gamla styrelsemedlemmar så att de kan få 

inbjudningar. $$ 16/17 är självklart välkomna de också.  

För ett tag sedan så inkom ett mejl från KK där de ville få reda på vad de kan göra för att 

känna sig mer delaktiga i sektionen och Styrelsen ska skriva ett svar till dem. Svaret ska 

innefatta KK:s plats i sektionen, deras attityd utåt samt transparens. Fredrik tar på sig att 

skriva svaret.  

10. Nästa möte 

$$m 11 är satt till den 23 april. 

11. Mötets avslutande 

Ordförande Fredrik Abele avslutade mötet kl 20:11.  

12. Orientering 

Styrelsen diskuterar händelser på sektionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll $$M10 

2016-04-04 

Sid 5(5) 

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

Vid pennan, Stockholm 2016-  Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Anton Lagerholm, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 


