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1 ALLMÄNT 

1.1  ÄNDAMÅL 
Sektionens reglemente är det styrdokument som är närmast underställt sektionens stadgar. 

1.2  REGLEMENTESÄNDRINGAR 
Reglementesändring är giltig om den beslutas med relativ majoritet vid ordinarie SM. 

1.3  YTTERLIGARE STYRDOKUMENT 
Detta reglemente är direkt underställt sektionens stadgar, samt THS gällande styrdokument. Utöver 
dessa dokument finns följande PM och Policydokument: 

• Policy för Kemisektionens hederspris 

• Policy för Kemisektionens mottagning 

• Policy för Kemisektionens valberedning 

• Policy för KLUMP 

• Policy för val 

• PM för fanbärare 

• PM för grafisk profil 

• PM för PM 

• PM för äskningar 

$$ har rätten att efter beslut på $$m lägga till och ta bort PM i listan över policydokument och 
PM. $$ har också rätten att efter beslut på $$m i text om ett organ, som omfattas av ett PM, lägga 
till eller ta bort en hänvisning till PM. Hänvisningen ska vara på formeln ’Organet regleras 
ytterligare i [namn på PM]’. 

2 INSIGNIER  
Sektionen har ett antal utmärkelser. 

• Styrelsenålen och Styrelsehängsmycket i guld som endast får bäras av sittande eller 
tidigare medlemmar av $$. 

• Idrottsmedaljen, delas ut av IN. 

• TLC-hjärtat, delas ut av TLC. 

• Styrelsens pris, delas ut av $$. 

• Kamratstipendiet, väljs av SM. Delas ut i samband med offentlig tillställning. 

• Hederspriset, valet görs av Hederspriskommittén och konfirmeras av SM. Delas ut på 

efterföljande n∅llegasque. Hederspriskommittén består av sittande och föregående års 
Ordförande och Vice Ordförande i $$, Klubbmästaren, Direktören för Krexet, 
SNOK, KNUTO, INO, Ordförande i CIA och förra kalenderårets ÖpHverpHeus i 

Alkemisterna, där sittande Ordförande i $$ är sammankallande. Sektionen har även ett antal 
symboler som får bäras av sektionens nuvarande och dåtida medlemmar. Bland dessa ingår 
Sektionsfanan och Sektionsflaggan, Sektionsnålen i silver, Sektionsemblemet, Sektionsfärgen (S 
0580-Y10R), Sektionsbandet (THS-bandet kantat av sektionsfärgen), Punschen då det är den 
gyllengulaste drycken av dem alla, Sektionsmärket i tyg samt overallen. Overallen får endast köpas 
av medlem i Sektionen. Sektionsemblemet får endast användas av Sektionens medlemmar. $$ kan 
bevilja annan person rätt att bära sektionsemblemet. 
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3 SEKTIONENS ORGAN 

3.1 SEKTIONSSTYRELSEN ($$) 

3.1.1 ORGANISATION 
$$ har läsår som verksamhetsår. $$ består av sektionens ordförande, vice ordförande, samt 4 till 6 
ledamöter. Sektionens ordförande är organansvarig. Vice ordförande är bokföringsansvarig, såvida 
det i styrelsen inte finns en ledamot som är kassör, i vilket fall denne då är bokföringsansvarig. 
Samtliga organ är underställda $$, som är ansvariga inför SM och har i uppgift att verkställa SMs 
beslut.  

Sektionsordföranden äger rätt att fatta beslut som normalt åligger $$ om brådskande skäl föreligger. 
Dessa beslut skall konfirmeras av $$ vid $$ nästa sammanträde. $$ har rätt att fatta beslut som 
normalt åligger SM om brådskande skäl föreligger men ska om möjligt hänskjuta alla viktiga beslut 
till SM. 

$$ ska före SM1 ha valt in en maskot ur nØllan till posten nr1. 

3.1.2 UPPGIFTER 
$$ har i uppgift att sköta sektionens löpande verksamhet inom följande områden: 

• Hämta, sammanställa och vidarebefordra eller behandla inkommen korrespondens. 

• Upprätthålla och vidga sektionens kontaktnät gentemot andra högskolor och 

universitet. 

• Tillse att Salamandrarnas och sektionens varumärkesregistrering förnyas 

• Minst fyra gånger per år hålla Organansvarigråd, till vilket sektionsordförande skall 

kalla. 

• Vid begäran från organ förrätta interrimsval till vakanta poster. 

Sittande samt föregående års Ordförande och Vice Ordförande ingår i Hederspriskommittén och 

har i uppgift att delta i dess arbete.  

3.2 SEKTIONENS REVISORER 

3.2.1 ORGANISATION 
Revisorerna består av två ledamöter och en suppleant, varav en ledamot väljs på SM2 och de två 
övriga på SM4. 

3.2.2 UPPGIFTER 
Revisorernas uppgift är att fortlöpande granska $$ samt övriga organs verksamhet med sektionens 
styrdokument som underlag, samt fortlöpande granska sektionens bokföring och avlägga 
revisionsberättelse vid SM då bokslut presenteras. För detta ska revisorerna inkräva 
verksamhetsberättelser från samtliga organ. 

3.3 STUDIEMILJÖNÄMNDEN (SN)  

3.3.1 ORGANISATION 
SN har läsår som verksamhetsår. SN består av studiemiljönämndens ordförande (SNOK) som 
också är organansvarig, trygghetsombud (TryggO), en programansvarig student från vardera av 
Kemivetenskapsprogrammet eller Teknisk Kemi (PAS-K), Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och 
Kemiteknik 180 hp (PAS-King), en skolledningsrepresentant för CBH-skolan samt en 
fakultetsförnyare för Bioteknik respektive Kemi samt en masterkoordinator (MAK). 
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SN är beslutsmässigt om minst fem ledamöter samt SNOK är närvarande. Om någon representant 
innehar dubbla röstberättigande poster räknas denna person protokollsenligt som två ledamöter. 

SNOK, PAS:ar. TryggO, MAK samt fakultetsförnyarna för Bioteknik samt Kemi och 
skolledningsrepresentanten för CBH-skolan väljs vid SM4. Varje post har ett års mandatperiod. 

Fakultetsförnyarna nomineras till ordinarie representant i THS Fakultetsförnyelse. PAS-K, PAS-
Bio samt PAS-King delar på ansvaret som representant i GRUgruppen för CBH-skolan. 

SNOK sammankallar till SNs formella möten minst en gång per termin. Kallelse med tid och plats 
skall anslås på sektionen senast fem läsdagar före mötet. Protokoll skall föras och i justerat skick 
anslås på sektionen senast tio dagar efter mötet. Alla medlemmar i Kemisektionen är välkomna på 
dessa möten vid föranmälan. 

SN ska före SM1 ha valt in en maskot ur nØllan till posten SN1. 

3.3.2 UPPGIFTER 
SN:s huvuduppgift är att kvalitetssäkra Teknisk kemi-programmet, Bioteknikprogrammet samt 
Kemiteknik-programmet på CBH-skolan. 

SNOK:s främsta uppgift är att sammankalla till SN:s möten samt vara SN:s kontaktperson till THS, 
kansliet och utåt på Kemisektionen.  

PAS-K är ansvarig för att föra kemiteknologernas talan i frågor som rör 
Kemivetenskapsprogrammets och programmet för Teknisk Kemi uppbyggnad och utveckling. 
PAS-Bio är ansvarig för att föra bioteknologernas talan i frågor som rör Bioteknikprogrammets 
uppbyggnad och utveckling. PAS-King är ansvarig för att föra kemihögskoleingenjörsstudenternas 
talan i frågor som rör programmet Kemiteknik 180 hp:s uppbyggnad och utveckling. 

PAS för respektive program skall hjälpa till vid utvärderingar av kurser genom att i varje period 
hålla i möten med årskursrepresentanter för att utvärdera kurser och sedan framföra åsikter till PA 
för respektive program. 

TryggO för sektionsmedlemmarnas talan i frågor som rör den psykiska och fysiska arbetsmiljön, 
samt i jämlikhetsfrågor. 

MAK har till uppgift att föra mastersstudenternas talan i frågor som rör uppbyggnaden och 
utvecklingen hos mastersprogrammen på CBH-skolan som berör Bio- och kemistudenter. MAK 
skall även hjälpa till vid utvärderingar av masterskurser inom ovannämnda program genom att 
medverka i de utvärderingsmötena som skolan håller. 

Skolledningsrepresentanten är den individ som sektionen avser ska representera studenterna i 
frågor som indirekt påverkar utbildningen genom att närvara på lämpliga råd och möten. 

Fakultetsförnyarna ska representera studenterna vid frågor rörande anställning inom områdena 
Bioteknik respektive Kemi på CBH-skolan. 

SNOK ingår i Hederspriskommittén och har i uppgift att delta i dess arbete. 

3.4 KEMISEKTIONENS VALBEREDNING 

3.4.1 ORGANISATION 
Valberedningen har läsår som verksamhetsår. Valberedningen består av en ordförande tillika 
organansvarig samt 3 till 7 ledamöter. En representant från $$ samt revisorerna äger närvarorätt 
vid valberedningens sammanträden förutsatt att denne inte har sökt den post som avhandlas. 
Kandidater till valberedningens ordförande och ledamöter utses genom fri nominering på SM. 
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Valberedningens ordförande får inte väljas till någon annan post på sektionen till vilken val bereds 
av valberedningen. Valberedningens ledamöter får ej väljas till någon annan post på sektionen till 
vilken val bereds av valberedningen om ledamoten är med och bereder valet av någon post i 
organet denne söker. 

Ingen får deltaga i beslut som gäller dem själva. 

Valberedningens utlåtanden skall inlämnas till talman senast åtta dagar innan SM. Föreligger flera 
kandidater skall alla redovisas inför SM. 

3.4.2 UPPGIFTER 
Valberedningen förbereder alla SM:s val och skall till sektionsmötets handlingar lämna ett sakligt 
utlåtande om de kvarstående kandidaterna. 

Valberedningen förordar den eller de personer de finner lämpliga, detta oavsett antalet poster som 
skall tillsättas. 

Valberedningens ordförande ska även kandidera till, samt deltaga i THS Valnämnd om vald, för 
samma verksamhetsår som Valberedningens ordförande är sittande. 

3.5 TALMANSPRESIDIET  

3.5.1 ORGANISATION 

Talmanspresidiet har läsår som verksamhetsår. Talmanspresidiet består talman och två vice talmän, 
vilka väljs på SM 4, samt den ledamot i $$ som innehar rollen som sekreterare. 

3.5.2 UPPGIFTER 
Talmanspresidiet leder sektionsmötet i enlighet med stadgar och reglemente.  

Talman är neutral och uttalar inte sin personliga ståndpunkt i sakfrågor. Övriga talmanspresidiet 
kan lämna sakupplysningar i undantagsfall vid frågor som behandlar sektionsmötets arbete.  

Beslut av talmanspresidiet fattas av talman i samråd med övriga talmanspresidiet. 

3.6 KONGLIGA KEMISEKTIONENS KLUBBMÄSTERI (KK)  

3.6.1 ORGANISATION 
KK har läsår som verksamhetsår. KK består av klubbmästare tillika organansvarig, sexmästarinna 
tillika bokföringsansvarig, pubmästare samt fritt antal ledamöter. Sexmästarinnan och pubmästaren 
är likställda i vice-klubbmästaransvaret. KK får inte bedriva någon ekonomisk verksamhet som 
faller under resultatställe 8 utan en vald sexmästarinna. 

KK:s ledamöter väljs av sittande mästare. Dessa val konfirmeras av SM. 

3.6.2 UPPGIFTER 
KK ansvarar för festverksamheten på sektionen. 

Klubbmästaren fungerar som värd på KK:s arrangemang. 

Sexmästarinnans uppgift är att bistå $$ vice ordförande i bokförandet och att hjälpa klubbmästaren 
i dennes arbete samt fungera som värdinna på KK:s arrangemang. 

Pubmästaren är festanmälnings- och alkoholtillståndsansvarig för fester och dylikt. 

Klubbmästaren ingår i Hederspriskommittén och har i uppgift att delta i dess arbete. 
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3.7 TLC 

3.7.1 ORGANISATION 
TLC har läsår som verksamhetsår. TLC består av ordförande (TLCO) tillika organansvarig, vice 
ordförande (TLCnous) samt fritt antal ledamöter. 

TLC:s ledamöter väljs av TLCO och TLCnous. Dessa val konfirmeras av SM. 

3.7.2 UPPGIFTER 
Det åligger TLC att erbjuda teknologerna vid sektionen kulturella aktiviteter såsom teater och 
liknande. TLC ansvarar för att overaller, märken och andra till sektionen knutna attiraljer finns till 
försäljning. 

3.8 CHEMISTRY’S INTERNATIONAL AGENCY (CIA)  

3.8.1 ORGANISATION 
CIA har kalenderår som verksamhetsår. CIA består av en ordförande tillika organansvarig samt 
fritt antal ledamöter (agenter). 

CIA:s ledamöter väljs av organansvarig. Dessa val konfirmeras av SM. 

3.8.2 UPPGIFTER 
CIA har till uppgift att inkludera internationella studenter på CHE- och BIO-skolorna i 
Kemisektionen.  

Ordförande i CIA ska representera Kemisektionen i THS Internationella Råd. 
 
Ordförande i CIA ingår i Hederspriskommittén och har i uppgift att delta i dess arbete. 

3.9 PAPARAZZI 

3.9.1 ORGANISATION 
Paparazzi har läsår som verksamhetsår. Paparazzi består av en organansvarig, PapaA, samt fritt 
antal ledamöter. 

Paparazzis ledamöter väljs av PapaA. Dessa val konfirmeras av SM. 

3.9.2 UPPGIFTER 
Paparazzi ansvarar för produktion av sektionsfunktionärstavlan samt att sektionens bildarkiv hålles 
aktuellt och tillgängligt för sektionens medlemmar. 

Paparazzi skall stå till förfogande för organen med bilder samt fotografiskt dokumentera sektionens 
liv och leverne till fest och vardags. 

3.10 KEMISEKTIONENS NÄRINGSLIVSUTSKOTT (KNUT)  

3.10.1 ORGANISATION 
KNUT har läsår som verksamhetsår. KNUT består av en ordförande (KNUTO) tillika 
organansvarig, en vice ordförande (KNUTVO), en bokföringsansvarig (KNUTE), en BUS-
representant samt fritt antal ledamöter. 

BUS har kalenderår som verksamhetsår. BUS-representanten är ordinarie representant i den 
internationella styrelsen för Bioteknikutbildningar i Sverige (BUS). De år sektionen arrangerar BUS 
är BUS-representanten även ordförande i den nationella styrelsen, och ansvarar då för att välja en 
BUS-grupp för arrangemanget. 
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KNUT:s intäkter tillfaller sektionen. KNUT:s ledamöter, samt eventuella BUS-ledamöter, väljs av 
KNUTO, KNUTVO och KNUTE. Dessa val konfirmeras av SM. 

KNUT får inte bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 
6 utan en vald KNUTE. 

3.10.2 UPPGIFTER 
KNUT skall verka som en länk mellan studenter och näringsliv. KNUT skall också vara det organ 
som samordnar sektionens kontakt med representanter från näringslivet. 

KNUT som organ ansvarar för genomförandet av sektionens arbetsmarknadsdag, BKW. 

BUS-representanten ansvarar för att bioteknologer får löpande information från BUS verksamhet. 
BUS-representanten ansvarar för att välja en BUS-suppleant till den nationella styrelsen, som även 
kan hjälpa till att sköta arbetet med BUS. De år sektionen arrangerar BUS är BUS-suppleanten 
även vice ordförande i den nationella styrelsen.  

KNUTO ingår i Hederspriskommittén och har i uppgift att delta i dess arbete. 

3.11 KOMMUNIKATIONSNÄMNDEN 

3.11.1 ORGANISATION 
Kommunikationsnämnden har kalenderår som verksamhetsår. Kommunikationsnämnden består 
av den ledamot i Sektionsstyrelsen som är ansvarig för sektionens kommunikation tillika 
organansvarig samt två ledamöter som väljs av organansvarig. Dessa val konfirmeras av SM. 

3.11.2 UPPGIFTER 
Kommunikationsnämnden ansvarar för kemisektionens interna och externa kommunikation, 
information och marknadsföring. Detta innefattar bland annat utskick av månadsmail, 
upprätthållande av sektionens grafiska profil samt underhåll av hemsidan och andra sociala medier. 

3.12 IDROTTSNÄMNDEN (IN)  

3.12.1 ORGANISATION 
IN har läsår som verksamhetsår. IN består av en ordförande (INO) tillika organansvarig, en vice 
ordförande (VIN) samt maximalt åtta ledamöter. 

IN:s ledamöter väljs av INO och VIN. Dessa val konfirmeras av SM. 

3.12.2 UPPGIFTER 
IN planerar och leder sektionens motionsverksamhet. 

INO ingår i Hederspriskommittén och har i uppgift att delta i dess arbete. 

3.13 MUSIKALISKA DIREKTORIET (MD)  

3.13.1 ORGANISATION 
MD har kalenderår som verksamhetsår. MD består av en Director Musices (DM) tillika 
organansvarig, en vice DM och upp till nio ledamöter. 

MD:s ledamöter väljs till två verksamhetsår av de ledamöter som sitter sitt första verksamhetsår i 
MD. Dessa val konfirmeras av SM. 

MD får inte bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 5 
(Alkemisterna) utan en vald KronpHeus. 
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3.13.2 UPPGIFTER 
MD ansvarar för sång- och spextraditionerna på sektionen. 

3.14 ALKEMISTERNA 

3.14.1 ORGANISATION 
Alkemisterna har kalenderår som verksamhetsår. Alkemisterna består av ÖpHverpHeus tillika 
organansvarig, HvispHeus tillika vice organansvarig, samt KronpHeus tillika bokföringsansvarig. 

Alkemisterna får inte bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under 
resultatställe 5 (Alkemisterna) utan en vald KronpHeus. 

3.14.2 UPPGIFTER 
Alkemisternas uppgift är att planera sektionens mottagning av sina nyantagna. Alkemisterna 
ansvarar för att samtliga mottagningsaktiva följer THS mottagningsregler samt Policydokument 
om mottagningen. 

Föregående kalenderårs ÖpHverpHeus ingår i Hederspriskommittén och har i uppgift att delta i 
dess arbete. 

3.15 PHEUSERIET (pH)  

3.15.1 ORGANISATION 
pH har kalenderår som verksamhetsår. pH består av en ordförande (pH-bas) tillika organansvarig, 
en vice ordförande (pH-sur) samt maximalt åtta ledamöter. pH:s ledamöter väljs enligt dokumentet 
Policy för KLUMP. 

pH får inte bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 5 
(Alkemisterna) utan en vald KronpHeus. 

3.15.2 UPPGIFTER 
pH deltar i sektionens mottagning av sina nyantagna, och har till uppgift att hos dessa skapa en 
god kamratanda. 

3.16 KOMPIS 

3.16.1 ORGANISATION 
KOMPIS har kalenderår som verksamhetsår. KOMPIS består av en ordförande (KAPTEN) tillika 
organansvarig, en vice ordförande (STYRMAN) samt lika många ledamöter som nØllegrupper. 
KOMPIS:s ledamöter väljs enligt dokumentet Policy för KLUMP. 

KOMPIS får inte bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 
5 (Alkemisterna) utan en vald KronpHeus. 

3.16.2 UPPGIFTER 
KOMPIS deltar i sektionens mottagning av nyantagna, och har till uppgift att stödja och vägleda 
dessa under mottagningsperioden. 

3.17 CHUST-KOMMITTÉN 

3.17.1 ORGANISATION 
CHUST-kommittén har läsår som verksamhetsår. CHUST-kommittén skall bestå av fyra 
ledamöter, varav en väljs till ordförande. 

CHUST-kommittén väljs av sittande kommitté. Dessa val konfirmeras av SM. 
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3.17.2 UPPGIFTER 
CHUST-kommittén verkar för internationella praktikerfarenheter, genom att ordna 
sommararbeten för kemiteknologer i årskurs tre och högre, främst i USA. 

CHUST-kommittén har förtur till sommararbeten och praktikplatser som erhålls. Om kommittén 
erhåller åtta platser får kommittémedlemmarna själva fyra av dessa. Vid ett lägre antal får 
kommittémedlemmarna hälften av platserna avrundat nedåt. Överskjutande platser utlottas bland 
sökande och eventuellt överblivna kommittémedlemmar enligt ovanstående. Kommitténs 
ordförande har rätt att neka sökande att åka. 

Bedömningen för utdelningen av platserna skall grundas på studiemeriter och lämplighet. 
Bedömningens syfte skall vara att värna om kommitténs anseende och undvika förlust av platser. 

3.18 NKK-STABEN 

3.18.1 ORGANISATION 
NKK-staben är enbart verksam de år sektionen arrangerar NKK, och har då kalenderår som 
verksamhetsår. NKK-staben består av en stabsgeneral samt sex stabsmedlemmar. 

Stabsgeneralen väljs av SM. Ledamöter väljs av stabsgeneralen. Valet av ledamöter konfirmeras av 
SM på nästkommande möte. 

3.18.2 UPPGIFTER 
NKK-staben ansvarar för NKK, Nordisk KemiteknologKonferens, då det är sektionens tur att 
arrangera. 

3.19 BLUFFIS 

3.19.1 ORGANISATION 
Bluffis har kalenderår som verksamhetsår. Bluffis består av en ordförande (BluffO) tillika 
organansvarig, en vice ordförande (vice BluffO) samt en grupp ledamöter vars antal fastställs av 
Alkemisterna. Bluffis ledamöter väljs enligt dokumentet Policy för KLUMP. 

Bluffis får inte bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 5 
(Alkemisterna) utan en vald KronpHeus. 

3.19.2 UPPGIFTER 
Bluffis uppgift är att agera mottagningens ögon och öron inifrån nØllan. Därför börjar Bluffis varje 
år med nØllan. 

3.20 FANBÄRARNA 

3.20.1 ORGANISATION 
Fanbärarna har kalenderår som verksamhetsår, och består av två ledamöter; en ordinarie och en 
vice fanbärare. 

3.20.2 UPPGIFTER 
Fanbärarnas uppgift är att vid anmodan från $$ eller THS fanborgsansvarig föra sektionens fana, 
vilket är ett hedersuppdrag. Fanbärarnas uppdrag och åtaganden tydliggörs mer ingående i av 
$$ antagna PM för fanbärarna. 

Inför nyval är det sittande fanbärares uppgift att ta emot nomineringar på lämpliga kandidater inför 
valet som sker på SM. Skulle inga nomineringar inkomma ska sittande fanbärare själv nominera 
efterträdare. Sittande fanbärare författar sedan utlåtanden om lämpliga kandidater och förordar till 
SM. Dessa ska vara talman tillhanda senast 8 dagar innan SM. 
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3.21 SEKTIONENS OFFICIELLA FIXAR-TRIO (SOFT)  

3.21.1 ORGANISATION 
SOFT har läsår som verksamhetsår. SOFT består av en organansvarig som utgörs av den 
styrelseledamot som ansvarar för lokalen, samt två ledamöter som väljs av organansvarig. Dessa 
val konfirmeras av SM. 

3.21.2 UPPGIFTER 
SOFT har till uppgift att sköta tillsynen av Kemisektionens sektionslokal Dragkåpet (Draget). I 
detta ingår ansvar för att köpa nya saker där behov finnes, att övervaka att städningen sköts, 
anordna städdagar samt i övrigt förhöja trivselstämningen i Draget. 

SOFT:s ledamöter får i belöning gå för halva priset (alkoholfri biljett) på av Kemisektionen 
anordnade fester, dock med max 100 kronor per person i rabatt. nØlle och Berzelii är undantagna 
från belöningssystemet. Belöningen skall bekostas av vinsten från respektive fest. 

3.22 KREXET 

3.22.1 ORGANISATION 
Krexets verksamhetsperiod sträcker sig från 1:a juli till 31:a december nästkommande år. Krexet 
består av en direktör tillika organansvarig för produktionen tillhörande en verksamhetsperiod, en 
ekonomichef tillika bokföringsansvarig för perioden ett kalenderår samt ett varierande antal 
ledamöter (chefer och gruppmedlemmar), valda på en verksamhetsperiod. Krexets chefer väljs av 
direktören. Krexets gruppmedlemmar väljs av direktören och cheferna. Dessa val konfirmeras av 
SM. 

Krexet får inte bedriva någon ekonomiskt verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 
7 utan en vald Ekonomichef Krexet. 

3.22.2 UPPGIFTER 
Krexet har till uppgift att en gång om året (på våren) sätta upp ett spex, samt främja sektionens 
kontinuerliga kreativitet. 

Direktören i Krexet ingår i Hederspriskommittén och har i uppgift att delta i dess arbete. 

3.23 KEMISEKTIONENS ÖLHÄPHVARNÄMND (KÖN)  

3.23.1 ORGANISATION 
KÖN har läsår som verksamhetsår. KÖN består av en ordförande (Generöl) tillika organansvarig, 
en vice ordförande (Ölverste) samt ett fritt antal ledamöter. 

KÖN:s ledamöter väljs av Generöl och Ölverste. Dessa val konfirmeras av SM. 

3.23.2 UPPGIFTER 
KÖN har till uppgift att lära ut och föra vidare den ädla ölhäpHvarkonsten, Beerpong samt 
övriga ölrelaterade sporter. 

3.24 Kemisektionens Allt-i-allO Studenter (KAOS) 

3.24.1 ORGANISATION 
KAOS har kalenderår som verksamhetsår. KAOS består av två KAOSa tillika organansvariga samt 
fritt antal ledamöter. 

KAOS:s ledamöter väljs enligt dokumentet Policy för KLUMP. 
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KAOS får inte bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 5 
(Alkemisterna) utan en vald KronpHeus. 

3.24.2 UPPGIFTER 
KAOS uppgift är att medverka i mottagningen av de nyantagna studenterna, samt ge dessa en bild 
av att det finns en stor bredd på sektionen med även mindre studentikosa aktiviteter. 

3.25 HVITTERHETSUTSKOTTET (HU) 

3.25.1 ORGANISATION 
HU har läsår som verksamhetsår. HU består av C-red, som är organansvarig, samt fritt antal 
ledamöter. 

HU:s ledamöter väljs av C-red. Dessa val konfirmeras av SM. 

3.25.2 UPPGIFTER 
HU ansvarar för att ge ut sektionens tidning, Kgl. Kemiska Kanalen, två gånger per termin. HU 
ansvarar även för att sammanställa en årsbok, K-Krönika, som presenteras på SM1 följande 
verksamhetsår. 

3.26 Kemisektionens Ledning Under MottagningsPerioden 

(KLUMP) 

3.26.1 ORGANISATION 
KLUMP har kalenderår som verksamhetsår. KLUMP består av Alkemisterna, som lederKLUMP, 
Styrelsens ordförande, Klubbmästare, Pubmästare, Sexmästarinna, DM, vice DM, pH-Bas, pH-
Sur, KAPTEN, STYRMAN, Bluffo, vice Bluffo, KAOSa samt Preppo. 

KLUMP får inte bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 
5 (Alkemisterna) utan en vald KronpHeus. 

3.26.2 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. 
Alkemisterna skall sträva efter att arbetet i KLUMP utförs i enlighet med de riktlinjer som beskrivs 
i policydokumentet Policy för KLUMP. 

3.27 Liganderna 

3.27.1 ORGANISATION 

Liganderna har läsår som verksamhetsår. Liganderna består av en Ligandansvarig (organansvarig), 
två vice Ligandansvariga samt obegränsat antal maskotar. 

3.27.2 UPPGIFTER 

Ligandernas uppgift är att ge möjlighet, till alla medlemmar som vill, att pröva på olika typer av 
uppgifter inom sektionens verksamhet genom att bistå andra organ i deras verksamhet efter behov 
samt anta andra projekt som gynnar sektionen. 

3.28 TeknikUTskottet 

3.28.1 ORGANISATION 
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Teknikutskottet (TUT) har läsår som verksamhetsår. Teknikutskottet (TUT) utgörs av den ledamot 
i Sektionsstyrelsen som ansvarar för lokalen tillika organansvarig (TUTA) samt 1-3 ledamöter som 
väljs av organansvarig. Dessa val konfirmeras av SM.  

3.28.2 UPPGIFT 

Teknikutskottet har till uppgift att tillgodose en aktuell bruksanvisning för tekniken som finns 
lättillgänglig, sköta inventering och se till så att tekniken som finns tillgänglig för 
sektionsmedlemmarna är i brukligt skick och vara behjälplig i frågor som berör Dragets teknik. 

3.29 Utrikeskommittén (UK) 

3.29.1 ORGANISATION 

UK har läsår som verksamhetsår. UK består av två ansvarigposter. 

3.29.2 UPPGIFTER 

UK ska upprätthålla regelbunden kommunikation med sektionens nationella och internationella 
kontakter samt värna en god relation med dessa. UK har i uppgift att bjuda in gäster till 
sektionsevenemang, samt ska organisera mottagande av och logistik och logi för dessa.  

4 SEKTIONSMÖTET (SM) 

4.1 SEKTIONSMÖTE 1 
SM1 skall behandla: 

• Verksamhetsberättelser för organ med läsår som verksamhetsår 

• Sektionens bokslut 

• $$ ansvarsfrihet 

• Val av DM och vice DM 

• Val av ordförande i CIA 

• Val av ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus i Alkemisterna  

• Konfirmation av val av ledamöter i idrottsnämnden (IN) 

• Konfirmation av val av ledamöter i TLC 

• Konfirmation av val av chefer i Krexet 

• Konfirmation av val av ledamöter i SOFT 

• Konfirmation av val av ledamöter i HU 

• Konfirmation av val av ledamöter i Paparazzi 

• Konfirmation av val av ledamöter i TUT 

• Konfirmation av val av ledamöter i KNUT 

• Styrelsens verksamhetsplan för påbörjat verksamhetsår 

• Presentation av K-Krönika för föregående verksamhetsår 

• Smörgåstäfvlan 

4.2 SEKTIONSMÖTE 2 
SM2 skall behandla: 

• Val av pH-bas och pH-sur 

• Val av KAPTEN och STYRMAN i KOMPIS 

• Val av BluffO och vice BluffO 



Kemisektionens reglemente 

Sid 15(16) 

 
 
 

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

• Val av två KAOSa 

• Val av fanbärare 

• Val av revisor 

• Konfirmation av val av ledamöter i Kommunikationsnämnden 

• Konfirmation av val av ledamöter i KK 

• Konfirmation av val av ledamöter i Musikaliska Direktoriet (MD) 

• Konfirmation av val av BUS-representant 

• Konfirmation av val av CHUST 

• Konfirmation av val av manusgruppen i Krexet 

• Konfirmation av val av ledamöter i CIA 

• Konfirmation av val av gruppmedlemmar i Krexet 

• Tårttäfvlan 

4.3 SEKTIONSMÖTE 3 
SM3 skall behandla: 

• Verksamhetsberättelser för organ med kalenderår som verksamhetsår samt för Krexet 

• Val av Klubbmästare, Pubmästare och Sexmästarinna 

• Val av GenerÖl och Ölverste i KÖN 

• Konfirmation av val av ledamöter i KOMPIS  

• Konfirmation av val av ledamöter i pHeuseriet 

• Val av KNUTO, KNUTVO och KNUTE 

• Konfirmation av val av ledamöter i Bluffis 

• Val av kamratstipendiat(/-er) 

• Punschtäfvlan 

• Lysning av val till Hederspriset 

4.4 SEKTIONSMÖTE 4 
SM4 skall behandla: 

• Sektionens budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår  

• Fastställande av antal samt val av ledamöter i Styrelsen ($$) 

• Val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen ($$) 

• Val av två revisorer 

• Val av ordförande i valberedningen 

• Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen 

• Val av SNOK  

• Val av Talmanspresidium 

• Val av TLCO och TLCnous 

• Val av INO och VIN 

• Val av direktör och ekonomichef i Krexet 

• Val av Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 

• Val av TryggO 

• Val av Masterskoordinator 

• Val av PapaA 

• Val av C-red 

• Val av UK 

• Val av kassör 

• Nominering av skolledningsrepresentanter 
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• Konfirmation av val av KAOS 

• Konfirmation av val av ledamöter i KNUT 

• Konfirmation av val av ledamöter i KÖN 

• Val av idrottsmedaljör 

• Konfirmation av val av pristagare till Kemisektionens hederspris 

• Konfirmation av val av ledamöter i KK 

• Val av organansvariga i Ligander 

• Nominering av fakultetsförnyarna 

• Silltäfvlan 


