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MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 

Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. 

Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. 

Närvarande 
Aneri Patel, ordförande 

Michael Ekström, vice ordförande 

Daniel Ruotsalainen, sekreterare 

Frederik Mathiason, kommunikationsansvarig 

Alexandra Holmgren, lokalansvarig 

Anna Wessén, ambassadör 

Alma Andersson, Nr 1 

Bilagor: 12 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Aneri Patel öppnade mötet kl. 18:09. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Kallelse skickades jättesent på grund av alla möjliga anledningar. Däremot finner vi ändå att 

mötet kan finnas behörigt utlyst då tid för möte avlagts och samtliga i styrelsen trots allt 

närvarar. 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

Frederik Mathiason anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade 

att välja Frederik Mathiason till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Inga anmälda förhinder. 
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d. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde göras. 

e. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

f. Bordlagda frågor 

Mötesprotokoll från $$m5 och $$m6 är klara! Dessa kan nu läggas till handlingarna. 

Styrelsen beslutade 

att lägga protokoll från $$m5 och $$m6 till handlingarna. 

g. Föregående mötesprotokoll   

Mötesprotokollet från $$m7 är nu klart. Det är klart att läggas till handlingarna. 

Styrelsen beslutade 

att lägga protokollet från $$m7 till handlingarna. 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Michael yrkar på att lägga till en punkt 3 c. Motion om Dragets upprustning. 

Styrelsen beslutade: 

att fastställa föredragningslistan med sagd ändring. 

i. Beslutsuppföljning 
Styrelsen 14/15 har ännu inga beslut att följa upp. Dessutom finns en punkt om  

VP-uppföljning senare på föredragningslistan. 

j. Meddelanden 

a. Storstädning Draget 

Som det ser ut nu måste detta vara på en vardag då det inte finns några helger tillgängliga. Efter 

diskussion bestäms att detta äger rum den 19 maj kl. 17:00. 

b. Mingel på T-centralen 

Vi har bjudits in till styrelsemingel på T-centralen hos Flyg och Doktorandsektionen nu på 

torsdag den 23/4. Daniel, Aneri och Micke kommer. Aneri anmäler oss. 

      c. Mingel hos elektro 

Vi har även bjudits in till elektro på mingel/middag nu på fredag, inför vårbalen. Vi har två 

platser. Ingen av oss kan eller vill. 
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3. Motioner 

a. Ändring i policy för KLUMPs personval Bilaga 3  

Det har inkommit en motion från Alkemisterna angående att ändra i policyn för KLUMPs 

personval. Detta för att KLUMP inte blir bundna till att vissa specifika personer ska vara med 

under intervjuerna i rekryteringsprocessen. Motionen medför även en möjlighet till att en 

valberedningsrepresentant får närvara. 

Styrelsen är enig om att motionen är väl skriven och håller med om dess innehåll. Alexandra 

skriver ett motionssvar där SM rekommenderas att bifalla motionen. 

b. Ändring i reglementet angående Alkemisternas 

organisation    Bilaga 4 

Ytterligare en motion har inkommit från Alkemisterna, denna gång för att städa upp skrivelsen 

i reglementet som beskriver vad HvispHeus gör. 

Det finns ingen som helst anledning att reglementet detaljstyr vad Alkemisterna har för 

arbetsuppgifter och därför anser styrelsen att motionen bör bifallas. Daniel skriver ett 

motionssvar. 

c. Upprustning av Draget   Bilaga 5 

Upprustningsgruppen för Draget har nu lämnat en motion om de upprustningar som de anser 

behövs göras i Draget. Motionen beskriver Dragets olika rum och vad som skulle behöva göras 

vart samt en ungefärlig kostnad för varje rum. Upprustningsgruppen yrkar på att, dels anförtro 

nämnda upprustningsgrupp att ta fram en mer detaljerad äskning och dels att ålägga styrelsen 

att ta beslut om den mer detaljerade äskningen/de mer detaljerade äskningarna på ett belopp 

som får uppstiga totalt 32 000 kr. 

Michael anser att den andra attsatsen avslås och att man istället reviderar budgeten. Att 

styrelsens dispositionsfond belastas med så mycket som 32 000 kr anses orimligt. Kostnaderna 

i sig är vettiga men det blir bättre om det istället budgeteras för. Om saker behöver göras i 

sommar, såsom exempelvis målning eller elektrikerjobb, kan årets styrelse i så fall godkänna 

en lite mindre äskning för det ändamålet. 

Michael skriver motionssvar. 

Klockan är 18:49 och mötet ajourneras i 10 minuter. 

Klockan är 18:59 och mötet återupptas. 

4. Propositioner 

a. Vårstädning i styrdokument 

Aneri kände sig som en paragrafriddare igår och tycker att vissa skrivelser i stadgar och 

reglemente bör ändras. Det som bör ändras är Stadgans § 1.11, där även sociala medier borde 

stå som informationskanal, och reglementets § 4.4, där vi ändrar att verksamhetsplan ersätts 

med ”Verksamhetsplan/Vision”. Styrelsen håller med, Aneri skriver propositionen. 
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5. Äskningar 

a. Kompis-hemsidan   Bilaga 6 

En äskning har inkommit från Malin Stauber Alfredsson, KAPTEN i KOMPIS. Förra 

verksamhetsåret gjordes KOMPIS hemsida om med ett verktyg som heter ”Squarespace” och 

var då gratis genom ett erbjudande. KOMPIS vill nu att sektionen ska betala 96 $ US varje år 

för detta verktyg. Detta är löjligt dyrt, speciellt med tanke på att sektionens hemsidor kan ligga 

utan extra kostnad som subdomäner till kongligkemi.se. KN har i dagsläget dålig koll på hur 

man gör detta, men som tur är har Daniel gjort det förut och kan hjälpa dem med det.  

Styrelsen beslutade 

att avslå äskningen. 

Fredrik svarar KOMPIS. 

b. Kompis märken    Bilaga 7 

KOMPIS behöver köpa in nya organmärken. Dessa kommer att räcka ca 5 år framåt. Styrelsen 

tycker att detta egentligen borde finansieras med internrepresentation eller en helt intern kassa 

för KOMPIS. Daniel anser att detta är ett beslut som skulle kunna tas direkt av vår KronpHeus 

Max Karlsson, då Daniel själv gjorde på detta sätt för KAOS och Bluffis förra året. Detta för 

att det är en kostnad för mottagningen. 

Vi anser att äskningen bör avslås och att Malin hänvisas till Max, som i sin tur tillsammans 

med Michael tar fram en rutin för hur denna typ av inköp ska göras. 

Styrelsen beslutade 

att avslå äskningen och att ärendet istället hänvisas till KronpHeus. 

Michael skriver svaret till Malin. 

c. Material till KÖN    Bilaga 8 

KÖN vill köpa in lite kul saker till sig för sin verksamhet. Detta kostar 424 kr. Styrelsen anser 

att detta är helt rimligt och vill godkänna äskningen. 

Styrelsen beslutade 

att bifalla äskningen i sin helhet. 

d. Pris till filmfestival    Bilaga 9 

Paparazzi har nu på fredag pub med temat filmfestival. Där kommer de att ha en tävling i 

filmskapande. De vill kunna köpa in ett pris till vinnaren. Därför äskar de om 200 kr för detta 

ändamål. 

Styrelsen beslutade 

att bifalla äskningen i sin helhet. 

Alexandra skriver ett svar till Paparazzi.  
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e. CIA-märken    Bilaga 10 

Anna Höglund och CIA har tagit fram ett märke som ska kunna bäras av dess ledamöter. Hon 

behöver utöver internrepresentationsposten 250 kr, dock finns inget faktiskt kostnadsförslag 

från leverantören. Michael tar ett möte med Anna om detta och går igenom hur en äskning 

ska se ut. 

Styrelsen beslutade 

att avslå äskningen och låta Michael gå igenom processen för äskning med Anna. 

6. Val till KNUTO och KNUTE  Bilaga 11 

För ett tag sedan lystes sök till KNUTO och KNUTE i enlighet med beslut från SM3. Det har 

inkommit ett sök till posten KNUTE. Vi anser att personen är ytterst lämplig 

Styrelsen beslutade 

att välja Anton Hermansson till KNUTE på mandatperioden 20150701-20150631. 

Däremot har det tyvärr inte inkommit något sök till KNUTO. 

7. Hederspriset 

I enlighet med Policy för Kemisektionens Hederspris ska en hederspristagare väljas på det 

Sektionsmöte som ligger närmast verksamhetsårets slut. Detta är alltså SM 4. I enlighet med 

samma dokument ska styrelsen nominera personer till detta ärofyllda pris. Styrelsen har valt 

att nominera tre personer till Hederspriset. Vi öppnar ikväll även upp för att ta in nomineringar 

från sektionens medlemmar och håller detta uppe tills på fredag. 

8. VP-uppföljning 

Det är åter igen dags att följa upp vår verksamhetsplan. Detta görs via excel-arket som togs 

fram i början av verksamhetsåret och protokoll förs därför ej. 

Angående att utvärdera möjligheten till att ta ner mottagningen av internationella studenter på 

lokal nivå så kommer Alexandra att kalla CIA och Alkemisterna till ett möte för detta. 

Michael skriver om förhållningsreglerna kring OAR, dvs ”PM för OAR”, där det som tidigare 

poängterades var orimligt ändras. Därefter skickar han det till Alexandra som korrläser. 

9. Vision Kemisektionen  Bilaga 12 

Det som kommer att ersätta verksamhetsplanen för sektionen är Vision Kemisektionen som 

är ett dokument som är tänkt att vara en vision för kemisektionens verksamhet de 

kommande åren. Dokumentet är klart! Och styrelsen är jävligt nöjda med sig själva, speciellt 

Micke… Dokumentet är klart nog att skickas till talmanspresidiet för att finnas med i 

handlingarna. Aneri skriver proposition för detta. 
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10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

11. Nästa möte 

$$m9 sätts preliminärt till lunchen den 7 maj. 

12. Mötets avslutande 

Aneri förklarar mötet avslutat kl. 20:38. 
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Vid pennan, Stockholm 2015-  Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ ______________________________ 

Daniel Ruotsalainen,  Frederik Mathiason, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


