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MÖTESPROTOKOLL $$M 7 12/13 
Lördag den 15/12 2012 

Mötesrummet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Joakim Tisell, ordförande 

Jens Aronsson, vice ordförande 

Gustav Wändell, sekreterare 

Fredrik Abele, kommunikationsansvarig 

Noa Lapins, ambassadör 

Astrid Helmfrid, lokalansvarig 

Lovisa Åkesson, värdinna 

Aneri Patel, #1 

Bilagor: 3 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell öppnade mötet kl. 13:30. 

2. Formalia 

 a. Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 
Styrelsen beslutade 

 att mötet var korrekt utlyst. 

 

 b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att välja Aneri Patel till justeringsman. 

 c. Anmälan av förhinder 

 d. Adjungeringar  

 e. Anmälan av övriga frågor 
Jens anmäler frågan "Priserna". 
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 f. Bordlagda frågor 
En bordlagd fråga från $$m-6, mötesprotokoll $$m-4. 

Styrelsen beslutade: 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 4. 

En bordlagd fråga från $$m-6, mötesprotokoll $$m-5. 

Styrelsen beslutade: 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 5. 

 g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej färdigställt. 

Styrelsen beslutade: 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 6. 

 h. Fastställande av föredragningslistan  
     Bilaga 2 

Stryka punkt 8. c Salamanderinbjudan då denna äskning har dragits tillbaka, lägga till punkt 

10 . INFO och punkt 12. Slutsteg. 

Föredragningslistan fastställdes med ändringar. 

 i. Beslutsuppföljning   Bilaga 3 

 j. Meddelanden 
Jens väntar med spänning på om pengarna kommer in från den spis som köptes in 2010 men 

som skickades tillbaka. 

Astrid har skrivit en sammanfattning av alla sektionens organ till organtavlan till en vägg i 

Draget. 

Vi kommer pyssla 13/1 under träffen, Aneri är ansvarig för att fixa saker till detta. 

3. PM 

 a. PM för fanbärare 
Äpplet har läst igenom detta och kollat på detta en del och hittat de flesta felen, men då det 

även har uppkommit mer oklarheter i det som står i PM:et och att ingen har orkat ta sig 

igenom detta ordentligt med är det ej klart än för att godkännas tycker styrelsen. 

Styrelsen beslutade: 

 att Jens Aronsson får i ansvar att färdigställa PM för fanbärare. 
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 b. PM för fest i Draget 
Noa har arbetat fram detta PM och det är nästan klart för att klubbas igenom men inte 

riktigt. Det som är kvar är att renskriva PM:et och få det på den grafiska profilen. 

Noa presenterade vad han har kommit fram till och skrivit, styrelsen tyckte att det var vettigt 

och bra skrivet. 

Styrelsen beslutade: 

 att Noa Lapins färdigställer PM för fest i Draget. 

4. Podio 
Nu är styrelsens Podio igång och alla bör fixa till sig ett inloggning så att vi kan börja arbeta i 

Podio för att se om detta är ett bra arbetsverktyg för oss. 

5. Julkort 
Fredrik ska photoshopa lite så att alla ser bra ut och så det blir ett bra julkort. Vi kommer att 

skicka till de kemistyrelser är med i S-hybrid. 

6. Salamandermiddag 
Det är dags att börja planera och det har kommit igång. Noa ska skicka ut inbjudan till 

salamandrarna, Jens kollar lokal som vi kan ha middagen i. 

Vi vill ha något arrangemang innan middagen bara för salamandrarna och detta kommer att 

planeras efter hand. 

7. $$-alltime 
23/3 2013 är spikat som datum för detta $$-alltime, styrelsen kommer att behöva hitta lokal 

att vara i. Förslag är att vara på campus Valhallavägen i alla fall. 

Fredrik ansvarar för att fixa en snygg .inbjudan till detta som ska skickas ut till alla gamla 

styrelsemedlemmar. 

8. Äskningar 

 a. KNUT tröjor 
KNUT har skickat in en äskning till styrelsen om att få tryck på tjocktröjor betalt av 

sektionen. Det är ett KNUT- tryck på framsidan och ett Akzo- tryck på ryggen. 

Styrelsen diskuterade länge om vad vi tycker om att Akzo ska "få ett tryck gratis" av 

sektionen, detta då det är oklart vad som kommer stå i nästa års avtal med dem och vissa i 

styrelsen ansåg att avtalet för 2012 redan var uppfyllt. Styrelsen var ej helt eniga om hur det 

ska se ut med tryck som företag vill ha med på tröjor eller annat men detta är något som får 
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diskuteras mer i framtiden. Dock var styrelsen överens om att denna äskning inte ska gå 

igenom utan att se mer på vad som gäller innan och därför eniga i beslutet. 

 Styrelsen beslutade: 

 att avslå äskningen i sin helhet. 

 b. Julkort 
Noa Lapins har lämnat in en äskning om att trycka upp julkort och i första hand skicka till de 

andra kemistyrelserna i Sverige som vi träffat under S-hybrid. 

Styrelsen anser att det är en liten kostnad för att kunna få bättre kontakt och påminna alla de 

andra kemistyrelserna om det samarbete vi vill starta upp igen. 

Styrelsen beslutade: 

 att bifalla äskningen. 

9. Fyllnadsval 
Datum för sista sök till KAOSa, vice BluffO, BUS-representant och 

skolledningsrepresentant Kemi kommer att bli 31/12 2012. Detta ska postas på hemsida och 

alla posters ska få slutdatum. 

10. INFO 
Datum för info har nu bestämts till 10-11/2 2013. Detta kommer att meddelas till de som 

ska bli inbjudna. 

11. Riktlinjer för KNUT 
Styrelsen ska uppmuntra KNUT att uppdatera de riktlinjer som de skrev i början av 

höstterminen, styrelsen anser att vissa saker i dessa riklinjer kan vara otydliga. 

12. Slutsteg 
KK behöver fixa slutsteg på något sätt. Antagligen laga de som nu är trasiga eller skicka in en 

äskning/motion till styrelsen/SM för att skaffa nya.  

13. Bord till Draget 
Kolla upp för att fixa nya bord till Draget då bord under året har gått sönder och det börjar 

bli bord brist emellanåt. Det som behöver göras är att försöka hitta samma modell på bord 

som redan finns i Draget och få en prisuppgift på dessa. Efter det kan styrelsen gå vidare och 

se hur borden ska införskaffas. 
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14. Halvårsuppföljning 
Styrelsen skulle vilja ha en halvårsuppföljning med alla sektionens organ för att utvärdera det 

första halvårets arbete och se om det finns saker som behöver ändras i verksamheten. 

Lovisa fixar en indelning till styrelsen för att vi ska kunna prata med alla sektionens organ. 

15. Julprojekt 

 a. Arbetsbeskrivning 
Alla styrelsemedlemmar ska kolla upp sina arbetsbeskrivningar och om dessa behöver 

uppdateras göra detta. 

16. Övriga frågor 

 a. Priserna 
Detta påbörjades förra året och det som ska göras nu är egentligen att skicka in listor till 

någon som kan gravera placketter som sedan ska fästas på priserna. Även ett par medaljer 

bör graveras. 

Jens är ansvarig för att fixa detta. 

17. Nästa möte 
Onsdag den 13/1 2013, kl. 17:08. 

18. Mötets avslutande 
Ordföranden Joakim Tisell avslutade mötet kl. 15:29. 
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Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Gustav Wändell, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Joakim Tisell, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


