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MÖTESPROTOKOLL SM1 12/13 

Tid: Kl. 18:01 Måndagen den 24 September 2012 

Plats: Sal K1, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 56 

 

 

Närvarande ur Styrelsen 12/13 
Joakim Tisell, Ordförande 

Jens Aronsson, Vice ordförande 

Gustav Wändell, Sekreterare 

Fredrik Abele, Kommunikationsansvarig 

Lovisa Åkesson, Värdinna 

Noa Lapins, Ambassadör 

Astrid Helmfrid, Lokalansvarig 

Aneri Patel, Nr1 

 

Bilagor 40 
 

 

1 Formalia 

a. Mötets öppnande 

Ordförande Joakim Tisell förklarade mötet öppnat kl. 18.09. 

b. Val av justeringspersoner 

Ordförande öppnade upp för fri nominering. 

Erik Lindström och Jenny Karreskog nominerade sig själva till justeringspersoner. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Erik Lindström och Jenny Karreskog till justeringspersoner 

c. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Sektionsmötet fann mötet behörigt utlyst. 
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d. Anmälan av övriga frågor 

Julia Remnestål anmälde den övriga frågan: Vilka får medverka under TEND. 

Styrelsen anmälde den övriga frågan: Överraskning. 

e. Fastställande av föredragningslista  Bilaga 2 

Yrkande från Jens Aronsson om att punkt 3.a Verksamhetsberättelse $$ 11/12 förskjuts tills Denise Fuglesang anlänt till SM. 

      Bilaga 3 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Jens Aronssons yrkande i sin helhet. 

Yrkande från Gustav Wändell om att lägga till punken "11. Fri nominering till och val av ledamöter i valberedningen" i 

föredragningslistan och med konsekvensnumrering för punkterna därefter.   Bilaga 4 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Gustav Wändells yrkande i sin helhet. 

Yrkande från Gustav Wändell om att lägga till "8.j KAKAE" i föredragningslistan och att lägga till "KAKAE: Josefin Larsson" i 

listan över personer som ska konfirmeras.    Bilaga 5 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Gustav Wändells yrkande i sin helhet. 

Ordförande frågade mötet om föredragningslistan kunde fastställas. 

Sektionsmötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar. 

f. Föregående mötesprotokoll 

Sektionsmötet beslutade att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

g. Bordlagda frågor 

En bordlagd fråga från föregående SM. 

 Ansvarsfrihet för Styrelsen 2010/2011 

Då bokföringen ej är klar kan ansvarsfrihet ej ges, det har dessutom ej hänt något med denna bokföring under detta 

år. 

Sektionsmötet beslutade 

att bordlägga Ansvarsfrihet för Styrelsen 2010/2011 ytterligare. 

h. Adjungeringar 



Protokoll SM1 

2012-09-24 

Sid 3(17) 

 
Två personer finns ej med i medlemslistorna från THS men har betalt kåravgiften enligt dem själva. Dessa är Patrick 

Bryant och Anders Melander. 

Sektionsmötet beslutade 

att ge Patrick Bryant och Anders Melander närvaro och yttranderätt. 

 

i. Meddelanden 

Jens Aronsson meddelade att vi fått fakturan för ombyggnaden av köket efter vinterns vattenskada, prislappen blev 

ca. 145 000:-. 

Fredrik Abele berättade om att styrelsen arbetat fram en infographic för sektionen och visade denna på projektorn. 

Den finns även att beskåda på konglingkemi.se. 

Joakim Tisell meddelade att Aneri är vald till #1. 

SOFT meddelar via Astrid Helmfrid att alla ska komma ihåg att diska och plocka undan efter sig. 

 

2 Rapporter 

a. Studiemiljönämnden 

300 hp frågan 

Detta har diskuterats med PA på CHE/BIO skolan och hur detta rektorsbeslut kommer påverka studenterna. Vad 

som sagts är att om man ligger i fas med sin utbildning kommer man fortfarande att kunna läsa extra kurser. 

Mentorsprogram 

SN har fortsatt arbetet sedan förra året med att skapa ett mentorsprogram inom sektionen. Med mentorer från högre 

årskurser (ÅK 3+) kommer detta att rikta sig till studenterna i de lägre årskurserna (ÅK1 kanske ÅK2). 

SN-fika + lunchföreläsning 

Lunchföreläsning tisdag 2/10 kl 12-13 i D1 med temat studieteknik, anordnas av kansliet och SN. 

SN-fika onsdag 3/10 fr. kl 15 i draget. Uppföljning av lunchföreläsningen (möjligen work-shop-format).  

Årets lärare 

Årets lärare är ett hedersfullt pris som går till någon som under det gångna året har undervisat på KTH. En lärare 

nomineras av varje sektion och en av dessa väljs centralt på THS. Vi kommer att affischera om detta och ge 

möjlighet att rösta, men framförallt, skriva en nominering till varför just ens egen favoritlärare har varit så bra. 

Masterutvärdering 

SN jobbar tillsammans med masteransvariga för att styra ihop ett programråd som kommer att arbeta jämförbart 

med länkmötena för grundutbildningen.  
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Tentor efter jul 

Läsårsindelningen kommer att ändras från och med läsåret 13/14. Det som är den stora skillnaden är att 

omtentaveckan kommer att ligga innan ordinarie tentavecka samt att tentorna i period två kommer att ligga efter jul. 

b. KNUT/KAKA 

KNUT har fram tills nu arbetat mycket med att utvärdera sektionens verksamhet vad gäller näringslivskontakt. Vi 

anser i samråd med kunniga på området att sektionen är för okoordinerad för sitt eget bästa. För att vi som sektion 

skall överleva måste vi se till att koordinera vår kontakt med företag etc. Därför har och kommer KNUT arbeta 

mycket med att koordinera sektionens företagskontakt.  

Sektionsportfolio 

Det finns ett behov för kemisektionen att ha någon typ av dokument och riktlinjer för vad vi som sektion kan 

erbjuda företag. För att koordinera spons- och säljkontakt behövs att allt är sammanställt i en typ av lista – portfolio. 

KNUT tänker ta ut och föra ihop en så kallad sektionsportfolio som visar samtliga kemisektionens möjliga 

exponeringar och aktiviteter med och för företag. Det kan vara till exempel tryck på t-shirtar, kaffe till sektionen och 

”innebandy med IN och Akzo”. Mer information har ansvariga för organen och ett första utkast skickas ut till de 

ansvariga så snart som möjligt. Annars vid frågor maila: krama@k.kth.se. 

Rekrytering 

KNUT har genomfört en första rekrytering och är en grupp ledamöter som är taggade på att jobba med sektionens 

företagskontakt. Vi har hunnit haft ett uppstartsmöte och en utbildning hittills. För er som är intresserade av KNUT 

men som helt och hållet missat vad det är och innebär, ber vi om ursäkt och inser miss i marknadsföring och vill att 

ni mailar till krama@k.kth.se och berättar varför/om ni vill vara med! 

KAKA 

KAKA har under sommaren arbetats om en del vad gäller upplägg. Cecilia och Joakim har arbetat mycket vad gäller 

kärnvärden och tagit fram en vision för KAKA, ett tänk som ska kunna ge kontinuitet till KAKA. Mer om KAKA 

kommer såklart senare i höst! KAKA är kemisektionens arbetsmarknadsdag! 

Podio 

Vi i KNUT ska nu se till att sektionen skall koordineras via ett projekthanteringssystem som kallas Podio. Vi har 

under sommaren arbetat fram ett sponsorship som ger oss många användare och detta skall utnyttjas för de 

ansvariga på sektionen. För att alla på ett enkelt sätt skall kunna gå in och se över våra kontakter med näringslivet 

och kunna föra dagbok över hur det går och vem man ringer och vad man kommer överens om. Ett ytterligare steg i 

riktning mot koordinering. 

e. Styrelsen 

Styrelsens rapport finns skriven i handlingarna. 

3 Verksamhetsbesättelser  

b. SN     Bilaga 6 

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 
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Sektionsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för SN till handlingarna. 

c. CIA     Bilaga 7 

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för CIA till handlingarna. 

d. TLC     Bilaga 8 

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för TLC till handlingarna. 

e. KAKA     Bilaga 9 

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för KAKA till handlingarna. 

f. SOFT     Bilaga 10 

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för SOFT till handlingarna. 

g. Valberedningen    Bilaga 11 

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för Valberedningen till handlingarna. 

h. IN     Bilaga 12 

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för IN till handlingarna. 

i. KNUT     Bilaga 13 
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Ingen verksamhetsberättelse har kommit in från KNUT för föregående verksamhetsår. 

Sektionsmötet beslutade 

att bordlägga frågan om KNUTs verksamhetsberättelse till nästkommande SM. 

4. Sektionens bokslut 

Jens Aronsson berättade att två av de fem bokföringsböckerna har kommit in och är nu under granskning hos 

revisorerna. De är ej klara med granskningen och därför kommer inget mer att kunna presenteras under detta SM. 

De böckerna som är inlämnade till revisorerna för granskning är Styrelsens bok och Krexets bok. 

De tre som ej är inlämnade är Alkemisternas bok, KNUTs bok och KKs bok. 

Sektionsmötet beslutade 

att bordlägga frågan om sektionens bokslut till nästkommande SM. 

5. Ansvarsfrihet för $$ 11/12 

Eftersom alla bokföringar ej är inlämnade och granskade har ingen revisionsberättelse lämnats till SM och det är det 

tämligen olämpligt att då ge $$ 11/12 ansvarsfrihet. 

Sektionsmötet beslutade 

att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för $$ 11/12 till nästkommande SM. 

6. Sektionens verksamhetsplan  Bilaga 14 

Sektionens verksamhetsplan visades upp för SM och styrelsen tryckte på denna är bra att kolla på emellanåt. 

7. Styrelsens verksamhetsplan   Bilaga 15 

Styrelsen presenterade sin verksamhatsplan för SM. 

Möjligheten för frågor gavs. 

Frågan om styrelsen är mottagliga för tips och idéer kom in och givetvis är styrelsen detta då vi jobbar för medlemmarna. 

Fråga om det finns någon specifik plan lokalen Draget för verksamhetsåret. Detta finns inte i just denna plan men vi är enligt tidigare 

fråga öppna för förslag. 

Sektionsmötet beslutade 

att anta styrelsens verksamhetsplan 2012/2013. 

8. Konfirmering av sektionsfunktionärer Bilaga 16 

Förslag från ordförande att ledamöterna konfirmeras gruppvis efter föredragningslistans ordning. 

Sektionsmötet beslutade 
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att konfirmera ledamöter och ansvarsposter gruppvis i ordning efter 

föredragningslistan. 

 

a. TLC 

Sektionsmötet beslutade 

  att konfirmera Carl Tyrbom, Sofia Erikson, Alexandra Munoz Nunez, Sofia von 

Schultz,   Oscar Vega, Filip Friberg, Tea Dodig och Martin Höglund som ledamöter i TLC. 

 

b. IN 

Sektionsmötet beslutade 

  att konfirmera Jonas Persson, Jonas Ricknell, Adam Eriksson, Aman Mebrahtu 

och   Andreas Christiansen som ledamöter i IN. 

 

c. KNUT 

Fråga till Joakim Engström om varför antalet ledamöter är så stort. Svaret är att då KAKA är en del av KNUT är det 

så att de som kommer vara engagerade i KAKA även kommer vara ledamöter i KNUT. 

Sektionsmötet beslutade 

  att konfirmera Zebastian Lundhall, Sofia Bergström, Lina Aglén, Stina Raskopp, 

  Zoe Ahmad Albere, Malin Svensson, Noa Lapins, Viktoria Losenius Lindahl, 

  Viktoria Göthe, Rebecka Olofsson, Malin Pasanen, Evelina Bååth, Heidi 

  Lemström, Johannes Yayo, Patrik Stenström och Tim Svensson Igerfors som

  ledamöter i KNUT. 

 

d. Krexet direktör och ekonomichef 

Dessa har interimsvalts under sommaren av tidigare sittande $$. 

Frågan om det finns någon plan för hur ekonomin ska kunna bli bättre så resultatet från föregående år inte ska 

upprepas. Svaret är att det redan nu har börjat arbetas med att alla i Krexet ska ha en tanke om ekonomin och hur 

denna ser ut. 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Karin Andersson som direktör i Krexet. 

att konfirmera Sara Sundblad som ekonomichef i Krexet. 

e. Krexet Chefsgrupp 
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Då posten som BDS-chef är vakant kommer ansvaret att falla på styrelsen att välja denna post. 

Sektionsmötet beslutade 

  att konfirmera dessa som ledamöter respektive chefer i Krexet. 

  Producent: Isabelle Forslund 

  Manuschef, Regissör: Hanna Asplund 

  Dekorchef: Jonas Cham 

  Kostymchef: Linnea Stenbeck 

  ToM-chef: Jonas Bjarre 

  Maestro: Henrik Lindquister 

  PR-chef: Sara Björk 

  KXM-chef: Louise Waldenström 

att val av BDS-chef åläggs att interimsväljas av styrelsen. 

f. SOFT 

Vi har haft två ledamöter som blivit interimsvalda som SOFT ledamöter under sommaren men en av dessa har 

bestämt sig för att ta ett sabbatsår och har då entledigat sig. Denna post är vakant men ett sök till detta har redan 

lysts innan SM men då styrelsen inte har haft ett $$m mellan sökstopp och SM har inte denna hunnit väljas för att 

kunna konfirmeras. 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Philip Wessman som ledamot i SOFT. 

g. Revisorerna 

Dessa har interimsvalts under sommaren av föregående$$. 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Jimmy Carlsten och Louise Waldenström till revisorer. 

h. SNOK 

Har interimsvalts av $$ under sommaren. 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Erik Bergendal till SNOK. 

i. Hvitterhetsutskottet 

Sektionsmötet beslutade 

att bordlägga frågan om konfirmation av ledamöter i Hvitterhetsutskottet till 

nästkommande SM. 

j. KAKAE 

Har interimsvalts av föregående $$ under sommaren. 
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Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Josefin Larsson till KAKAE. 

9. Stadgeändring andra läsningen 

a. Antal röster i personval   Bilaga 17 

Styrelsen presenterade vad som har hänt i denna fråga innan och Jimmy Carlsten presenterade att-satsen. 

Inga direkta frågor eller diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla stadgeändringen i andra läsningen. 

10. Motioner 

a. SNOKs uppgift i reglementet 

Erik Bergendal presenterade sin motion.    Bilaga 18 

Frågor till Erik Bergendal. 

Inga frågor. 

Gustav Wändell presenterade styrelsens svar.    Bilaga 19 

Frågor till styrelsen angående styrelsens svar. 

Inga frågor. 

Sektionsmötet diskuterade motionen och styrelsens svar. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla motionen i sin helhet. 

b. Valdatum av KRAMA och KAKAO 

Joakim Engstöm och Cecilia Molinder presenterade sin motion.   Bilaga 20 

Frågor till Joakim Engstöm och Cecilia Molinder. 

När är då tanken att börja söka ledamöter? Det är upp till de som blir valda men det finns plus med att hitta ledamöter som börjar att 

jobba med KAKA redan i mars/april. Givetvis tas fler ledamöter in under tidiga hösten. 

Hur går det om det avgående och pågående KRAMA och KAKAO inte klaffar med varandra? För KAKA kommer det inte att bli 

något problem då KAKA redan kommer ha gått av stapeln. Däremot kommer hela anledningen med motionen att gå i stöpet då det inte 

blir någon inlärningstid. 

Hur påverkas det med valet av ledamöter? Inte alls för att redan nu kan de ansvariga välja in sina ledamöter redan när man klivigt på 

sin post, dock kommer man inte gå på tidigare men föregående kan hjälpa till att hitta ledamöter och ge dem en chans att vara med i 

överlämningstiden. 
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Jens Aronsson presenterade styrelsens svar.    Bilaga 21 

Frågor till styrelsen angående styrelsens svar. 

Inga frågor. 

Motionärerna jämkar sig med styrelsens svar. 

Ingen på SM vill lyfta originalmotionen. 

Sektionsmötet diskuterade motionen och styrelsens svar. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens svar i sin helhet. 

c. Byte av namn på ansvariga KNUT och KAKA 

Joakim Engstöm och Cecilia Molinder presenterade sin motion.   Bilaga 22 

Frågor till Joakim Engstöm, Cecilia Molinder och Josefin. 

Har ni tänkt på andra namn då ni är ett stort ansikte utåt mot företagen? Ja det har vi men har inte kommit fram till något bra. 

Jens Aronsson presenterade styrelsens svar.    Bilaga 23 

Frågor till styrelsen angående styrelsens svar. 

Inga frågor. 

Motionärerna jämkar sig med styrelsens svar. 

Ingen på SM vill lyfta originalmotionen. 

Sektionsmötet diskuterade motionen och styrelsens svar. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens svar i sin helhet. 

Ordförande lämnar förslag på att ajournera mötet för middagspaus i 45 min. 

Sektionsmötet beslutade 

att ajournera mötet i 45 min för middagspaus. 

Mötet ajournerades kl. 19:32. 

Ordförande återupptog mötet igen kl. 20:19. 

Återupptagande av punkt 3.a då Denise Fuglesang har anlänt till mötet. 

3 Verksamhetsbesättelser  

a. Styrelsen 11/12    Bilaga 24 
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Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Inga frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga verksamhetsberättelsen för $$11/12 till handlingarna. 

 

d. Val av ledamöter i KOMPIS och pHeuseriet 

Denise Fuglesang presenterade sin motion.    Bilaga 25 

Frågor till Denise Fuglesang. 

Vad säger att det inte blir mer kompisval och popularitetstävling jämfört med hur det varit på SM? För att KLUMP troligen kommer 

att satsa på att hitta en bra fungerande grupp för mottagningen. 

En förklaring av vad KLUMP är och hur de väljs presenterades för SM då alla inte är så insatta i det. 

Varför kan vi då inte ha helt utomstående som väljer dessa organ? För att de troligen inte är lika taggade på att välja en bra grupp till 

vår mottagning och om de som väljer finns inom sektionen kommer de att kunna få stå till svars på ett annat sätt. 

Hur kommer man att kunna hitta alla bra kandidater? Då många kan ha svårt att tala inför en större grupp kan en intervju  inför 

KLUMP  kunna vara ett bättre sätt att visa vad man har för kvaliteter. 

Jens Aronsson presenterade styrelsens svar.    Bilaga 26 

Yrkande från Jens Aronsson om att ändra i styrelsens svar första att-satsen "Ledamöter väljs på SM3" till "Ledamöter konfirmeras på 

SM3".      Bilaga 27 

Styrelsen jämkar sig med Jens Aronssons yrkande. 

Ingen vill lyfta styrelsen svar 

Frågor till styrelsen angående styrelsens svar. 

Många frågor som var oklarheter om vad att-satser skulle få för betydelse. 

Är policydokumentet något som kommer att fastställas på ett SM? Svar ja. 

Denise Fuglesang jämkar sig med styrelsen att3. 

Ingen lyfter motionens att3. 

Inga fler frågor. 

Sektionsmötet diskuterade motionen och styrelsens svar. 

Ett yrkande från Sara Sundblad har inkommit som vill lägga till att KAOSa ska väljas på SM2 tillsammans med resten av 

KLUMP.      Bilaga 28 

Frågor till Sara Sundblad. 

Vad betyder detta egentligen? Det betyder att hela KLUMP kommer att väljas under samma SM och därför kommer alla kunna vara 

med från början i planeringen av mottagningen. 
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Diskussion runt Sara Sundblads  yrkande. 

Tillbaka till diskussion kring motionen och styrelsens svar. 

Ett yrkande har inkommit från Jens Aronsson om att stryka "presentation av de som inte blivit valda (om de så vill)" i styrelsens svar 

att6.      Bilaga 29 

Frågor till Jens Aronsson. 

Diskussion kring Jens Aronssons yrkande. 

Ett yrkande har inkommit från Joakim Engström om streck i debatten angående Jens Aronssons föregående yrkande. Bilaga 30 

Sektionsmötet beslutade 

  att bifalla Joakim Engströms yrkande 

Sektionsmötet beslutade 

  att bifalla Jens Aronssons yrkande 

Tillbaka till diskussion kring motionen och styrelsens svar. 

Ett yrkande har inkommit från Denise Fuglesang om streck i debatten.   Bilaga 31 

Sektionsmötet beslutade 

  att bifalla Denise Fuglesangs yrkande 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla att-satserna: 

  att i reglementets § 3.14.1 lägga till  

 ”pH:s ledamöter väljs av pH-bas, pH-sur, minst en representant från Alkemisterna 

 samt ytterligare en representant från KLUMP. Ledamöterna konfirmeras på SM3.”  

  att I reglementets § 3.15.1 lägga till 

 ”KOMPIS:s ledamöter väljs av KAPTEN, STYRMAN, minst en representant från 

 Alkemisterna samt ytterligare en representant från KLUMP. Ledamöterna 

 konfirmeras på  SM3.”  

  att Reglementets § 3.18.1 ändras till 

 ”Bluffis har kalenderår som verksamhetsår. Bluffis består av en ordförande 

 (BluffO) tillika organansvarig, en vice ordförande (vice BluffO)samt en grupp 

 ledamöter vars antal fastsälls av Alkemisterna. Bluffis ledamöter väljs av BluffO, 

 vice BluffO, minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en 

 representant från KLUMP. Ledamöterna konfirmeras på SM3.” 

  att I reglementet § 4.2 lägga till 

  ”Val av BluffO och vice BluffO” 

  att I reglementet § 4.3 ändra 
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  ”Val av ledamöter i KOMPIS” till ”Konfirmation av ledamöter i KOMPIS” 

  ”Val av ledamöter i pHeuseriet” till ”Konfirmation av ledamöter i pHeuseriet” 

  samt 

  ”Konfirmation av BluffO” till ”Konfirmation av ledamöter i Bluffis” 

  att i Kemisektionens reglemente lägga till 

  3.25 Kemisektionens Ledning Under MottagningsPerioden (KLUMP) 

  3.25.1 ORGANISATION 

  KLUMP har kalenderår som verksamhetsår. KLUMP består av Alkemisterna, som 

 leder KLUMP, Styrelsens ordförande, Klubbmästare, DM, vice DM, pH-Bas, pH-

 Sur, KAPTEN, STYRMAN, Bluffo, vice Bluffo, KAOSa samt Preppo. 

  3.25.2 UPPGIFTER 

  KLUMPs uppgift är att leda sektionens mottagning av sina nyantagna. KLUMP 

 bestämmer gemensamt vilken/vilka ur KLUMP som sitter med vid val av 

 ledamöter till mottagningsorgan. 

  att i Kemisektionens reglemente under 3.12.1 Organisation ersätta ”Kantor” med 

  ”vice DM”. 

  att uppdra sittande KLUMP samt de som på detta möte så önskar att till SM2 

 2012/2013 arbeta fram ett policydokument för KLUMPs arbete. Det SKA bland 

 annat innehålla riktlinjer för valens beredning, valen och presentationen av valen på 

 SM. Riktlinjerna för presentationen av valen på SM SKA innehålla krav på 

 presentation av arbetssättet, presentation av samtliga valda, motivering till 

 valresultatet samt det totala antalet sökande till varje post. 

  att i reglementet §4.2 lägga till "Val av två KAOSa". 

  att i reglementet §4.3 stryka "Konfirmation av Gudfaddrar". 

Ordförande öppnade upp för fri nominering till gruppen som med KLUMP ska arbeta fram policydokumentet för 

KLUMPs arbete. 

Folk som vill vara med och arbeta fram policydokumentet är: Lovisa Åkesson, Lina Aglén, Michael Ekström, Cecilia 

Molinder, Aman Mebrahtu, Anton Lagerholm, Philip Wessman, Anna Wessén, Astrid Helmfrid, Oscar Haglund, 

Linnea Stenbeck, Erik Lindström, Alexandra Holmgren och Marcus Jawerth. 

Dessa kommer att kallas till mötet när policydokumentet ska börja jobbas på. 

e. Tillägg av vice ordförande i Bluffis i reglementet 

Alkemisterna presenterade sin motion och det förklarades att det som sägs i motionen redan har gått igenom i 

föregående motion. 

Motionen.      Bilaga 32 
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Styrelsens svar.      Bilaga 33 

Sektionsmötet beslutade 

att avslå motionen i sin helhet. 

f. Förtydligande av sektionssymboler 

Michael Ekström presenterade sin motion.    Bilaga34 

Michael Ekström presenterade även ett förslag för en bilaga till reglementet innehållande förklaringar till sektioners 

symboler.      Bilaga 35 

Det uppmärksammades att sektionsemblemet var fel i den föreslagna bilagan till reglementet. 

Frågor till Michael Ekström. 

Inga vidare frågor. 

Joakim Tisell presenterade styrelsens svar.    Bilaga 36 

Ett yrkande från Jens Aronsson om att bordlägga att-sats två i motionen och att-satsen i styrelsens svar. Bilaga 37 

Sektionsmötet beslutade  

att bifalla Jens Aronssons yrkande 

Diskussion angående motionen. 

Sektionsmötet beslutade 

  att bifalla att-satsen: 

  att i regementet under punkt 2 ”Insignier” andra stycket ersätts med: ” Sektionen 

  har även ett antal symboler som får bäras av sektionens nuvarande och dåtida 

  medlemmar. Bland dessa ingår Sektionsfanan och Sektionsflaggan, Sektionsnålen i 

  silver, Sektionsemblemet, Sektionsfärgen (S 0580-Y10R), Sektionsbandet (THS-

  bandet kantat av sektionsfärgen), Punschen då det är den gyllengulaste drycken av 

  dem alla, Sektionsmärket i tyg samt overallen. Overallen får endast köpas av 

  medlem i Sektionen. Sektionsemblemet får endast användas av Sektionens 

  medlemmar. $$ kan bevilja annan person rätt att bära sektionsemblemet.” 

g. Namnbyte av Fadderiet 

Joakim Tisell lämnade över klubban till Jens Aronsson. 

Joakim Tisell presenterade motion.    Bilaga 38 

Frågor till Joakim Tisell. 

Varför har följer inte även en ändring av uppgifterna i reglementet då organets ändrat grundidé? Organet kommer troligen att ändra 

uppgifter även nästa år då det fortfarande är under utveckling och Alkemisterna vill inte ändra saker som i så fall bara kommer ändras 

igen.Jens Aronsson presenterade styrelsens svar.    Bilaga 39 

Frågor till styrelsen angående styrelsens svar. 
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Det uppmärksammades att en att-sats strider mot vad som redan tagits under tillsägs yrkandet från Sara Sundblad i 

Denise Fuglesangs motion. 

Ett yrkande från Jens Aronsson om att KAOSa ska väljas på SM2 som ändring i styrelsens svar. Bilaga 40 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Jens Aronssons yrkande 

Sektionsmötet diskuterade motionen och styrelsens svar. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens svar med ändringsyrkandet från Jens Aronsson 

Jens Aronsson lämnar tillbaka klubban till Joakim Tisell. 

11. Fri nominering till och val av ledamöter i 

 valberedningen. 

Styrelsen förklarade hur läget ser ut med valberedningen efter sommaren med en hel del entlediganden. 

Ordförande öppnade upp för fri nominering till ledamöter i valberedningen. 

Oscar Haglund nomineras och godtar sin nominering. 

Pontus Nordgren nomineras men godtar ej sin nominering. 

Lina Aglén nomineras men godtar ej sin nominering. 

Marcus Jawerth nomineras men godtar ej sin nominering. 

Jonas Cham nomineras men godtar ej sin nominering. 

 

Frågor till Oscar Haglund. 

Oskar Haglund lämnade rummet och SM diskuterade. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Oscar Haglund till ledamot i valberedningen 

12. Övriga frågor 

a. Vilka får medverka under TEND 

Fråga angående vilka som får gå på TEND, från Julia Remestål. Det verkar ej ha inkommit något svar på den 

anmälan som gjorts. 

Noa Lapins förklarar vad detta är och berättar att man har kunnat anmäla sig, 10 platser av 20 är fyllda och mer 

information kommer komma via mejl. 
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b. Överraskning 

Styrelsen visade en film med namn Inför SM hos mig. 

13. Nästa möte 

SM2 kommer att infalla tisdag den 27 november kl. 18:02. 

14. Mötets avslutande 

Ordförande Joakim Tisell avslutade mötet kl. 23:33 
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___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Gustav Wändell 

Sekreterare  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Erik Lindström 

Justeringsperson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Joakim Tisell 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Jenny Karreskog 

Justeringsperson  

 


