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MÖTESPROTOKOLL $$M7 26/02 
Tisdagen den 26/02-2019 kl. 18:07. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

 

Närvarande 
Adrian Södergren, ordförande  

Emelie Wistedt, vice ordförande 

Anna Tian, kassör  

Elin Hedberg, lokalansvarig 

Andreas Renberg, eventkoordinator 

Elizaveta Kim, kommunikationsansvarig 

Sofie Rehnström, Nr 1 

Jacob Degenne, sektionsmedlem 

Kadar Hassan, sektionsmedlem 

Kid Karjalainen, sektionsmedlem 

 

Bilagor: 6 

1. Formalia 

a. Incheckning 

b. Mötets öppnande 
Ordförande Adrian Södergren öppnade mötet kl 18:07. 

Tillfällig sekreterare Vice Ordförande Emelie Wistedt. 

c. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1 
Kallelse skickades ut den 21/02-2019. 

Adrian behövde plugga inför en tenta och hade sedan inte möjlighet att komma in i Draget på 
grund av golvrenoveringen under veckan eller att åka in under helgen, därför kom kallelsen ut 
för sent. Anslogs inte heller i fysisk form i Draget utan enbart via mail och på hemsidan. 
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Mötet beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

d. Val av justeringsperson och demokratifrämjare 
Andreas Renberg anmälde sig frivilligt. 

Mötet beslutade 

att välja Andreas Renberg till justeringsperson tillika demokratifrämjare. 

e. Anmälan av förhinder 
Lovisa Brandt, sekreterare, kommer att anlända efter franskalektionen som slutar 19:30. 

f. Adjungeringar 
Kid Karjalainen, Jacob Degenne och Kadar Hassan behövde adjungeras med yttranderätt för 
att kunna delta i diskussioner under mötet. 

Mötet belsutade 

att adjungera Kid Karjalainen, Jacob Degenne och Kadar Hassan med yttranderätt. 

g. Anmälan av övriga frågor 
Flertalet övriga frågor var inlagda i förväg vilket kan ses i föredragningslistan. 

Inga andra övriga frågor anmäldes.  

h. Bordlagda frågor 
Ekonomisk Policy, $$m6, då denna policy behöver uppdateras och även inkluderar PM, varav 
ett är under bearbetning och ej antagits, har inte alla relevanta uppdateringar kunnat 
genomföras.   Planen är att få den klar till SM4.  

Mötet beslutade  

att bordlägga detta.  

i. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet för $$m6 var utskrivet och justerat den 6:e februari. 

Mötet beslutade 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

j. Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 
Tillkommit några övriga frågor: åres lärare, PM för hantering av pengar samt sittningsvisor 
med Sovjettema. 

Mötet beslutade 

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



Protokoll $$M7 
2019-02-26 
Sid 3(8) 

att fastställa föredragningslistan i dess nuvarande reviderade form. 

k. Beslutsuppföljning 
De propositioner som diskuterades på senaste mötet hade skickats in till SM 3.  

l. Meddelanden 
Emelie meddelade att styrelsen har fått post från THS med en inbjudan till THS bal den 27/4. 

Elin meddelade att det första hjälpen-kit hon köpt in till sektionen har kommit. Det ska sättas 
upp så snart som möjligt, men att hon kommer att behöva en slagborr för att få fast den i 
väggen. Enligt Andreas är det lätt fixat. 

i. Presentation av fika 

Sofie presenterade fikat, vilket var morotskaka. Mötet kommer att ta en paus när Lovisa 
kommer, prel 19.30. 

2. Rapporter 

a. Visuell representation av sektionen 
Emelie är taggad och vill fortsätta ta tag i det, men det har inte hunnits med och ligger på is. 
Hon kommer att försöka kolla på det nästa vecka. 

b. Vakanta poster på hemsidan 
Ella har gjort ett formulär till hemsidan för sök till olika posterna på sektionen och har även 
pratat med Jacob, valberedningens ordförande. Vill man kan använda det redan till SM4. 
Tanken är att $$ även ska kunna använda det för interrimsval.  

c.  THS MAIN:s rapport till THS Ordförande Bilaga 3 

PÅ KF03 presenterades en rapport för hur man kan integrera engelska  i THS verksamhet och 
styrdokument. Till den presenterades en enkät från THS MAIN om hur internationella 
studenter upplever inkludering i studentlivet. 

3. Adjungeringar till organ 

a. KK 
i. Nima Ahanian 

Nima har tagit studieuppehåll men har ett år kvar i KK och han är stödmedlem till THS. Då 
han var stödmedlem tyckte styrelsen att det fanns god grund att adjungera honom.  

Mötet beslutade  

att adjungera Nima Ahanian 
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4. Äskningar 

a. Reparation av kulisser Bilaga 4 
Styrelsen ansåg att virket för kulisserna och sågen skulle gynna både Krexets och Nollespexets 
verksamhet, man diskuterade vilken summa man skulle godkänna då äskningen gav två förslag. 
Den dyrare sågen angås bättre då den kunde såga bredare plankor samt att det kan vara värt att 
lägga mer pengar på något som är mer användbart.  

b. Äska till Paparazzi filmfestivalen: dekor Bilaga 5 
Man diskuterade om äskningen var på ett för stort belopp, men då Paparazzi vill satsa och har 
planerat att göra filmfestivalen bra vill styrelsen hellre uppmuntra initiativet än att släcka det.  

c. Matbudget för event  Bilaga 6 
Styrelsen tyckte att detta förslag lät trevligt och i linje med verksamhetsplanen då man 
inkluderar internationella studenter.. Man diskuterade om eventet verkligen skulle vara gratis 
och om man istället skulle subventionera delar av kostnaden för maten. Summan ansågs dock 
vara liten,  initiativet gott och samtidigt finns det en stor summa pengar kvar i 
dispositionsfonden. 

Mötet beslutade  

att behandla alla äskningar i klump. 

Mötet beslutade  

att bifalla alla äskningar.  

 

5. Storstädningsmärken 
På förra storstädningen var det låg turnup och under den pratade man om vad som kan göra 
för att dra mer folk till storstädningarna. Ett förslag var att göra märken och två 
sektionsmedlemmar arbetade fram ett förslag som de skickade till styrelsen. Märket gav dock 
associationer till sovjetiska krigsmedaljer, något som sektionen inte står för, så Elin har 
återkopplat till dem och uppmuntrat dem att designa ett nytt.   

Diskussionen gick över till hur man istället kan göra storstädningarna mer attraktiva. Vill man 
ha märken eller behöver man istället ändra metod, attityd och be ansvariga trycka mer på sina 
ledamöter? Behöver man även ändra saker som underlättar städningen? Styrelsen nöjde sig 
med diskussionen och tar detta vidare till OAR på torsdag för ytterligare diskussion.  

6. OAR 3 
Anna, Andreas, Adrian, Elin och Ella kommer att kunna närvara på OAR som är på torsdagen 
den 28/2. Sofie kommer inte kunna närvara, men hon har fixat fika som finns i kylen i Draget. 
Man kommer att behöva komplettera med frukt samt köpa in kaffe och mjölk. Andreas, 
Adrian, Elin och Anna kan även vara med och preppa innan. 

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



Protokoll $$M7 
2019-02-26 
Sid 5(8) 

Det är överlämnings-OAR så Anna, Adrian, Andreas, Elin och Ella har alla en punkt som man 
ansvarar för. Det kommer att göras en gemensam powerpoint och ytterligare förberedelser tas 
under torsdagens lunchmöte.. 

Under OAR vill styrelsen även ta upp några diskussionspunkter.  

● Verksamhetsårets uppdelning samt byte av ledamöter, Andreas tar denna punkt. 
● Viktiga dokument; Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelser, Överlämningar och 

konfirmationer, Adrian leder denna punkt.  
● Hållbart engagemang, Ella och Elin håller denna punkt.  
● Locka fler till storstädningen, Elin tar denna punkt.  

7. Propositioner 

a. JML-organ 
TryggO Jonathan Persson kunde ej närvara under mötet så han skickade ett mail där han gärna 
ser fortsatt arbete på denna motion, men att han efter att ha hört diskussionen på SM ser 
fördelar med att precisera antalet ledamöter samt även vilka som bör få ta del av känslig 
information.  

Mötet diskuterade sedan om att det antagligen kommer att behöva tas fram en policy och att 
all konstruktiv kritik från SM var värdefull. Kanske göra något för att underlätta jobbet från 
nästkommande styrelse, kanske inte något vi kan göra i år. Vill man ta det än en gång med 
OAR, undersöka mer ordentligt och kanske i ett forum där man når fler sektionsmedlemmar 
och de inte deltar eller våga uttrycka sig i diskussioner? 

Sekreterare Lovisa Brandt anlände till mötet och tog över pennan. 

Fanns stora skillnader i tankar och idéer under mötet kring om det borde vara ett organ, 
projektgrupp, nämnd osv. Om styrelsen ska arbeta vidare med förslaget eller lämna den 
nedslagna propositionen. 

Mötet beslutade 

att undersöka vidare. 

Kid Karjalainen och Kadar Hassan lämnade mötet 

Mötet ajournerades till 20:05. 

Mötet öppnades åter 20:05. 

8. BKW-kontrakt postmortem 
Mötet gick igenom vad som hänt från presidiets och styrelsens sida samt andra aktörers agerande. 

Presidiet: borde ha tänk på definitionerna. De tänkte bara på att Veritas och SM var stora 
event omkring där och tänkte inte på att interna event kunde tolkas som konkurrerande. 
Kontraktet borde inte ha hållits inom enbart kontraktskrivarna. Bluffis och Krexet var mest 
berörda av agerandet.  Den diskussion som blev på styrelsens lunchmöte borde ha varit med i 

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



Protokoll $$M7 
2019-02-26 
Sid 6(8) 

dagordningen eftersom dess frånvaro antagligen påverkade stämningen och besluten som togs 
på mötet. 

Styrelsen: Var i underläge och ej helt insatta före start. Var dessutom egentligen inte 
beslutsmässiga när de tog det beslutet som gjordes. Var också i rörigt tillstånd efter att KUTA 
hade entledigat sig och därför var kontakten med KNUT sämre samt att Andreas inte är 
närvarande på lunchmöten pga. jobb och att hans insyn i eventen på sektionen hade nog 
hjälpt.  

Andra aktörer: KNUT/BKWs agerande i frågan har bidragit till försvårande av styrelsens 
arbete, dock har de haft otroligt stressigt och för mycket skuld ska inte läggas på dem. Stora 
problemet ligger i formuleringarna i kontraktet. KNUT hade inte heller kommenterat om 
kontraktet ens till dåvarande KUTA Lovisa Wåhlström vilket definitivt försvårade styrelsens 
kommunikation. 

Lovisa Brandt ska ta med sig till Talmanspresidiet och utvärdera hur situationen som uppstod 
på SM 3 kan undvikas. Det är svårt att ha en dialog med sektionen angående detta när de som 
har åsikter i frågan faktiskt inte närvarar när det är en diskussion. 

Konkreta förslag på hur vi kan förhindra liknande situationer: 

● Förtydliga begrepp och undvika otydliga formuleringar. 
● Sätta en tidplan för färdigställande av kontraktet. 
● Styrelsen ska alltid se till att det finns en KUTA 
● Hela styrelsen ska vara insatta i stora kontrakt 
● Tydliggöra vilka kontrakt som gäller . Anslå dessa. 
● Feedback måste vara kvalitativ. Öppet forum vs. utvalt forum. 
● Dra erfarenhet och ta med i överlämningen. 
● Demokratifrämjare på alla typer av möten. 
● Revisorerna ska involveras i kontraktskrivande, i alla fall av nya typer av kontrakt. 

Ordförande öppnar upp punkt 1.j Fastställande av föredragningslistan 

1.j. Fastställande av föredragningslistan 
Adrian la till punkt 9. Entlediganden av Samuel Emilsson eftersom vi fått in ett entledigande. Punkt 9-12 

flyttade nedåt i listan enligt formen n+1. 

Mötet beslutade 

att fastställa dagordningen i dess reviderade form. 

9. Entlediganden av Samuel Emilsson 
Valberedningens ordförande Jacob Degenne förklarade bakgrunden till entledigandet.  

Mötet beslutade 

att godkänna entledigandet. 

Andreas spelar cool musik. 
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10. Övriga frågor 

a. BUS-representant 
Lovisa kommer lägga in i vårstädning av reglementet att BUS-representant-biten ska tas bort 
samt prata med före detta BTD-ansvariga om deras tankar kring det. I nuläget bör BTD inte 
ha en representant som är en del av sektionen då detta skulle kräva många konversationer och 
mycket krångel med KNUT eftersom BTD anordnar Genvägen och har mycket egen 
företagskontakt. 

b. Årets lärare 
Årets lärare från Kemisektionen har utsetts, ska styrelsen dela ut det priset eller SN? Det bör 
SN göra. Är det på Berzelii eller är det kanske bättre att ta det på vårbalen?  Lämnar det till 
SN.  

c. PM för hantering av pengar 
Alla har inte läst igenom. Inte brådskande att ta den nu egentligen. 

Mötet beslutade 

att bordlägga frågan. 

d. Sittningsvisor med Soviet-tema: är det okej? 
i. Punschfinalen 

ii. Lenins vodkavisa 

iii. Internationalen 

Styrelsen för frågan vidare till sångbokskommitén att höra sig för hur de ställer sig i frågan 
kring dessa typer av låtar. Det är upp till dem ifall de vill göra en mer djupgående analys av hur 
denna typ av visor uppfattas av berörda sektionsmedlemmar samt sektionen i allmänhet. 

11. Nästa möte 
$$m 8 kommer att hållas den 28:e mars kl. 18:08. 

12. Mötets avslutande 
Ordförande Adrian Södergren avslutade mötet kl 21:58. 

13. Orientering 
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Vid pennan, Stockholm 2019-03-04 Justerat, Stockholm 2019- 

 

______________________________ ______________________________ 

Lovisa Brandt, Andreas Renberg, 

Sekreterare Justeringsperson 

 

 

 

Vid pennan, Stockholm 2019-03-03 Justerat, Stockholm 2019-03-03 

 

______________________________  ______________________________ 

Emelie Wistedt, Adrian Södergren, 

Vice Ordförande Ordförande 
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