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MÖTESPROTOKOLL $$M 8 12/13 
Onsdagen den 30/1 2013 

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, Nr. 1 

Bilagor: 6 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell öppnade mötet kl. 17:08 

2. Formalia 

 a. Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 
Styrelsen beslutade 

 att mötet var korrekt utlyst. 

 

 b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att välja Fredrik Abele till justeringsman. 

 c. Anmälan av förhinder 

 d. Adjungeringar  

 e. Anmälan av övriga frågor 
Jens anmälde frågan: pH 05. 
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 f. Bordlagda frågor 
En bordlagd fråga från $$m-7, mötesprotokoll $$m-4. 

Styrelsen beslutade: 

 att lägga protokollet till handlingarna. 

En bordlagd fråga från $$m-7, mötesprotokoll $$m-5. 

Styrelsen beslutade: 

 att lägga protokollet till handlingarna. 

En bordlagd fråga från $$m-7, mötesprotokoll $$m-6. 

Styrelsen beslutade: 

 att lägga protokollet till handlingarna. 

 

 g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej färdigställt då ordförande ej än har justerat protokollet. 

Styrelsen beslutade: 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 7. 

 h. Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

 i. Beslutsuppföljning   Bilaga 3 

 j. Meddelanden 
Jens meddelar om att fakturan från MF för tackfesten håller på och bollas fram och tillbaka 

med MF med anledning av de städböter som vi fått som vi håller på att bestrida då vi 

lämnade stugan i bättre skick än när vi kom dit. 

Jens meddelar att han fått kontakt med Lammhult angående att införskaffa nya bord till 

draget, vi kommer att få KTH priser på borden. Mer info om priser kommer att inkomma 

från Lammhult. 

Tisse meddelade att vi har fått nya instruktioner angående lokalbokningen. De finns i en 

plastmapp i hyllorna i köket. 

Jens har haft halvårsmöte med KK och de stora som pratades om hur det har gått under 

första terminen men även vad som kommer att göras under den termin som kommer. 

Mycket bra pratades om och det ser lovande ut för framtiden. 
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3. Äskningar 

 a. KLMUP helg   Bilaga 4 
Det har inkommit en äskning från KLUMP om att de kommer ha en helg för att diskutera 

hur valen till mottagningsorganen kommer att gå till då det är första året. 

Styrelsen beslutade: 

 att bevilja att ge 1500:- till KLUMP för att betala stughyra. 

 b. KNUT tröjtryck   Bilaga 5 
KNUT har lämnat in en äskning angående tröjor för att profilera sig. 

Styrelsen beslutade: 

 att bevilja KNUTs äskning på 1000:-. 

4. Fyllnadsval 

 a. KAOSa 
Ett sök har inkommit till styrelsen. Sökanden har intervjuats av styrelsen och Fred finnes väl 

utrustad för att klara av posten. 

Styrelsen beslutade: 

 att välja Fred Stjernqvist till KAOSa. 

Astrid Helmfrid lämnade mötesrummet. 

 b. Vice BluffO  
Sök har inkommit till styrelsen och behandlats av valberedningen då en medlem av styrelsen 

är inblandad. Ett utlåtande har inkommit från valberedningen om att Astrid Helmfrid utan 

tvivel uppfyller kravprofilen. 

Styrelsen beslutade: 

 att välja Astrid Helmfrid till vice bluffO. 

Astrid Helmfrid anslöt till mötet igen med grattishälsningar till den nya posten. 

 c. Skolledningsrepresentant Kemi 
Ett sök har inkommit till posten. Styrelsen har intervjuat sökanden och finner Henrik väl 

förberedd för posten. 

Styrelsen beslutade: 

 att välja Henrik Grimler till skolledningsrepresentant kemi t.o.m 13-06-30. 
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5. PM 

 a. PM för fanbärarna  Bilaga 6 
Jens Aronsson har arbetat igenom det förslag till PM som inkom från Sara Wengström, det 

mesta är omflyttningar av punkter så att PMet ska hålla rätt mall enligt PM för PM. Mindre 

redaktionella ändringar är även gjorda men helheten i PMet är densamma som första 

förslaget. 

Styrelsen beslutade: 

 att anta PM för fanbärarna enligt bilaga 6. 

6. TV i Draget 
Sektionen har fått ett erbjudande om att få en TV från en av våra medlemmar. Efter att ha 

diskuterat olika användningsområden och hur den ska förvaras för att så många som möjligt 

ska ha tillgång till den men att den ej ska stå framme. 

Styrelsen beslutade: 

 att vi ej vill ha en TV då det inte finns en plan för hur den ska användas eller 

 tas omhand. 

7. Patentverket 
Styrelsen har ansökt om att skydda varumärkena som tillhör kemisektionen, det är kajan och 

salamanderorden. Det kostar 2700:- per varumärke. 

8. Organtavlan 
Vi vill hålla detta på en lättsam nivå i texterna med informativ men ej göra specifik reklam 

för att söka organen. 

Astrid ansvarar för att texterna blir klara. 

9. Infographic 
Denna behöver skyddas innan den sätts upp och lite olika förslag kom på tal. 

Jens tar på sig att lösa detta. 

10. OAR 4 
Datum för OAR 4 19/2 kl. 18:04. Saker att ta upp kommer efter hand men saker som 

kommit upp under INFO kan vara bra att ta upp. 
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11. Salamandermiddag 
Alla förberedelser är i full gång och inbjudningar har gått ut till alla, både till salamandrar och 

sektionsmedlemmar. 

Det enda som är ett orosmoln är hur det kommer att gå med alkoholtillstånd för kröken. Vi 

bokar även draget för att ha en plan B för var middagen ska vara. 

Vi ska fråga KK om de vill bidra med 3-4 personer som kan servera under middagen. 

12.  INFO 
INFO är på G och allt är bokat och på väg att ske. Styrelsen delade upp de punkter som vi 

ska ta upp under konferensen mellan oss. När vi nu har lite olika punkter tänker vi även se 

om det är något som någon av de ansvariga vill ta upp under konferensen. Aneri skickar ett 

mejl med förfrågan. 

Det kommer innan INFO att vara ett möte med de som kommer att hålla stationer under 

konferensen vid vilket det kommer att pratas om vad vi vill ha reda på vid de olika 

stationerna.  

13.  Spreadshirt 
Vi har undersökt möjligheten att skaffa oss en shop på spreadshirt för att ha kunna sälja olika 

typer att artiklar med sektions symboler på. Att ha detta på nätet ger att sektionen inte 

behöver ett lager för att hålla dessa saker till försäljning. 

Styrelsen fortsätter att undersöka detta för att sikta mot att starta en spreadshirt shop. 

14. Entlediganden 
Håkan Roos vill entlediga sig från sin post som skolledningsrepresentant kemi då han är på 

utbytestermin. 

Styrelsen beslutade: 

 att entlediga Håkan Roos från sin post som skolledningsrepresentant kemi. 

15. Övriga frågor 

 a. pH 05 tavla 
pH 05 har satt upp sin tavla utan vetskap från någon och detta ska vi berätta för lokalservice 

på KTH för att förklara vad som hänt. 

16. Nästa möte 
Onsdag den 12/2 2013, kl. 17:09. 
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17. Mötets avslutande 
Ordföranden Joakim Tisell avslutade mötet kl. 19:32. 
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Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Gustav Wändell, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Joakim Tisell, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


