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

MÖTESPROTOKOLL $$M 7 16/17 

Måndagen den 24/1-2017 kl. 18:12. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Emma Ingo, ordförande 

Johan Forsberg, vice ordförande 

Charlotte Karlsson, sekreterare 

Stefan Berg, lokalansvarig 

Henrik Lindquister, kommunikationsansvarig 

Helena Klaesson, näringslivsansvarig 

Emma Lundell, utbildningsansvarig 

Elsa Arksand, Nr 1 

 

Bilagor: 4 
 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 

 
Ordförande Emma Ingo öppnade mötet kl. 18:12. 

 

b. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 17:e januari kl 13:28. 

Mötet beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

 

c. Val av justeringsperson 

Stefan Berg nominerades till justeringsperson. 

Mötet beslutade 

att välja Stefan Berg till justeringsperson. 
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d. Anmälan av förhinder 

Inga förhinder var anmälda. 

 

e. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde göras. 

 

f. Anmälan av övriga frågor 

Emma Lundell anmälde en övrig fråga. 

 

g. Bordlagda frågor 

Det fanns inga bordlagda frågor att diskutera. 

 

h. Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet för $$m6 var utskrivet och justerat den 21:a december. 

Mötet beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

i.  Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Emma Ingo föreslog att ”Äskning” skulle läggas in som punkt 4. 

 

Mötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i dess reviderade form. 

 

j. Beslutsuppföljning  

Styrelsen ålades på SM2 att genomföra interimsval av posterna Alkemister och Revisor. 

Interimsval av Alkemister har genomförts. Det har dock ej i nuläget inkommit sök till posten 

Revisor men sökperioden är fortsatt öppen. Ingen ytterligare beslutsuppföljning fanns att 

diskutera. 
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k. Meddelanden  

Emma Lundell meddelade att SN vill ha en info-punkt på OAR3.  
Emma Ingo meddelade att styrelsen fått inbjudan, ifrån Aalto University Chemistry Guild, 
till en bal i Helsingfors den 25e februari.  
Emma Ingo meddelade även att jämställdhetsveckan har kontaktat styrelsen och önskar att 
ha en pub på Kemisektionen i februari.  
Den 24/1 genomfördes Kårens dag på Nymble, en del av Student Life Week, fyra 
representanter ifrån Kemisektionen närvarade.  
 

2. Entledigande   Bilaga 3 

Ett entledigande hade inkommit från Angelica Andreasson, Valberedningen. 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

att godkänna Angelica Andreassons entledigande från Valberedningen med 

omedelbar verkan. 

 

3. Rapport från BAR    

Johan Forsberg rapporterade om BAR:s (Bokföringsansvarigas råd) arbete mot att 

Kemisektionen ska bli en kontantfri sektion. Detta för att bl.a. slippa säkerhetsrisken med 

kontanter, minska kostnaderna för sektionen, samt för att minska det administrativa arbetet. 

Detta kan även öka intresset för sök till ekonomiposter inom sektionen. BAR undrade över 

styrelsens tankar kring detta. Styrelsen diskuterade fördelar och nackdelar med 

implementerandet av en kontantfri sektion. 

 

4. Äskning    Bilaga 4 

En äskning hade inkommit från BAR och behandlade inköp av Lasertoner på 618  kr. 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

att avslå äskningen om ”Lasertoner” i dess helhet för att istället köpa in den 

under ett annat resultatställe, budgetposten ”5520. Reparation och underhåll 

av inventarier, verktyg och datorer mm.”. 

 

Mötet ajournerades kl 19.08. 

Mötet återupptogs kl 19.36. 
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5. Info om INFO    
 

Elsa Arksand, Nr.1, ville starta upp diskussionen om INFO; vad har varit bra, vad kan 

förändras, samt hur det genomförts tidigare. Diskussion skedde både om konferens och 

efterföljande aktivitet. Diskussionen med kansliet kommer att återupptas för att se hur vi kan 

gå vidare med detta.  

 

6. Övriga frågor 

Emma Lundell hade anmält en övrig fråga. Klubbmästarna undrade vilka externa gäster till 

Berzelii som styrelsen önskade bjuda in. Diskussion skedde angående att bjuda in andra 

styrelser på KTH, samt kemister/kemistyrelser ifrån Åbo, Aalto, Trondheim, Chalmers, 

Lund och Linköping osv. Emma kommer att fortsätta diskussionen med Klubbmästeriet. 

 

7. Nästa möte 

$$m8 har blivit satt till den 13:e februari.   

 

8. Mötets avslutande 

Ordförande Emma Ingo avslutade mötet kl 20:31. 

 

9. Orientering 
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Vid pennan, Stockholm 2017-  Justerat, Stockholm 2017- 

 

______________________________ ______________________________ 

Charlotte Karlsson,  Stefan Berg, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2017- 

 

______________________________ 

Emma Ingo, 

Ordförande 

 

 


