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1 Introduktion 

1.1 Vad är sektionsstyrelsen? 
Sektionsstyrelsen ($$) är en grupp som väljs av sektionsmötet (SM) för uppdraget att vägleda 

sektionen samt sköta vissa administrativa sysslor, med det yttersta målet att se till att sektionen 

fungerar, växer och frodas. 

1.2 Vad är verksamhetsplanen? 
Varje år författar $$ ett dokument som beskriver vad, i grova drag, årets styrelse vill 

åstadkomma. Denna verksamhetsplan ska godkännas av SM och ger därför 

sektionsmedlemmarna insyn i styrelsens arbete. När verksamhetsåret tagit slut lämnar $$ in en 

verksamhetsberättelse till SM, så att medlemmarna kan granska hur väl $$ uppfyllt sina mål. 

Verksamhetsplanen är dock inget bindande styrdokument, utan ska snarare ses som en 

förteckning över styrelsens planer och visioner. Det kan mycket väl hända att $$ lyckas nå 

långt över sina mål, eller inte lyckas uppfylla vissa punkter i verksamhetsplanen. Det viktiga är 

att $$ själva vet vad de strävar efter, och att detta är transparent mot resten av sektionen. 

1.3 Vad fokuserar styrelsen på? 
I år planerar $$ bygga vidare på de ansträngningar som gjordes tidigare år för att främja ett 

hållbart sektionsengagemang, förenkla och tillgängliggöra ekonomin, utveckla hemsidan som 

informationsplattform och göra sektionslokalen Dragskåpet mer hemtrevligt. Dessutom läggs 

ett stort fokus på att skapa en inkluderande och trygg miljö där ingen känner sig utanför, sårbar 

eller kränkt. Därför ämnar styrelsen utöka användningen av engelska i sektionens 

informationsflöde så att internationella studenter kan delta, se över förekomsten av 

diskriminerande teman på sånger och evenemang samt verka för en öppen och välkomnande 

gemenskap. 
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2 Fokusområden 

2.1 Hållbart engagemang 
Sektionens verksamhet är stor och det finns mycket att engagera sig i, vilket är en av våra 

största styrkor. Men ibland leder det breda och djupa engagemanget till att arbetsbördan för 

vissa blir oöverskådlig och för stor. Därför har vi valt att fortsätta föregående års Styrelses 

verksamhetsplan för en sund och hållbar framtid för samtliga medlemmar av Kemisektionen. 

Med erfarenhet av de senaste åren har det konstaterats att intresset till ansvarsposter har 

minskat vilket riskerar att medföra stress för många och att organ ibland står tomma i hela 

verksamhetsår. Därför vill $$ arbeta för att göra ansvarsposter mer tilltalande, bland annat via 

forumet för alla organansvariga, OAR. Styrelsen vill även öka intresse och förståelse för 

sektionen genom att grafiskt tydliggöra dess uppbyggnad och alla olika sätt som medlemmar 

kan engagera sig på.  

Mycket av det arbete som sker på sektionen görs digitalt och $$ vill avlasta medlemmar genom 

att skapa tidsbesparande hjälpmedel. Styrelsen vill därför skapa fler mallar och lathundar till 

dokument som används på sektionen och göra dem tillgängliga på nya hemsidan.  

Sektionen är en stor och fantastisk gemenskap med många aktiva medlemmar, men att delta i 

evenemang och organ kan vara kostsamt av olika anledningar - något som riskerar bli en 

exkluderande faktor. $$ vill såklart att alla som vill ska få möjlighet att bli och förbli aktiva och 

ska därför undersöka huruvida det går att göra sektionen mer ekonomiskt tillgänglig. 

I och med att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) även rör studentföreningar vill vi 

implementera dess påbud på hela sektionen, men på ett enkelt och överskådligt sätt, för att 

inte överbelasta de organ som berörs. 

● $$ ska göra ansvarsposter mer attraktiva. 

● $$ ska visa vad sektionen erbjuder genom att presentera det grafiskt. 

● $$ ska utnyttja hemsidan för att erbjuda fler mallar och lathundar.  

● $$ ska utreda möjligheter att göra sektionsengagemang mer ekonomiskt tillgängligt. 

● $$ ska implementera GDPR i sektionens verksamhet. 

 

2.2 Inkludering 
Kemi- och bioteknikprogrammen på KTH hyser ca 1000 studenter med varierande intressen 

och bakgrunder. Kemisektionen, som på många sätt redan är en progressiv och inkluderande 

förening, är trots detta inte helt representativ för studenterna som utgör dess medlemsbas. 

Detta märks i andelen registrerade medlemmar, på vilka som besöker evenemang och i 

synnerhet bland sektionens funktionärer. Tydliga faktorer som kan knytas till huruvida en 

grupp studenter är över- eller underrepresenterad är programtillhörighet, socioekonomisk 

bakgrund och status som internationell eller inhemsk student. Även själva bilden av vad 

sektionsengagemang innebär kan påverka motiveringen till att delta i eller avstå från sektionens 

gemenskap. 
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För att motverka denna obalans mellan programantagna och sektionsaktiva, och få fler att 

känna sig välkomna, vill styrelsen arbeta för att göra sektionsengagemang samt deltagande på 

event mer öppet, inbjudande och inkluderande för alla, oavsett förutsättningar, intressen eller 

bakgrund. 

För att över huvud taget öppna dörrarna åt internationella studenter anser styrelsen därför att 

allt som publiceras på sektionens olika kanaler, vare sig det är anslagstavlor, hemsidan, mail, 

sociala medier eller utrop under luncher, skall innehålla åtminstone en sammanfattning på 

engelska. Vidare ska utvald väsentlig information om sektionen presenteras på ett sätt som når 

ut till så många som möjligt, snarare än bara till de som redan är engagerade. Till sist ska den 

bredare, mer underliggande obalansen i representation utredas i jakt på möjliga åtgärder. 

● $$ ska verka för att all kommunikation från Kemisektionen och dess organ skall vara 

tillgänglig delvis eller helt på engelska. 

● $$ ska regelbundet sprida information och ge uppdateringar om vad som händer på 

sektionen genom riktad kommunikation.  

● $$ ska undersöka hur sektionen kan spegla den mångfald som finns på dess program.  

 

2.3 Näringsliv och kontakter 
Inom Kemisektionen upplevs samhörigheten till resten av THS som bristande, enligt många.  

För att stärka bilden av Kemisektionen som en del av THS anser styrelsen det både gott och 

relevant att lyfta vår roll i Kårfullmäktige (KF), där vi har möjlighet till inflytande över kårens 

verksamhet. Att utveckla och underhålla god relation med andra sektioner är även något som 

bidrar till samhörighet. Under mottagningsveckorna finns goda samarbeten och relationer 

över sektionsgränserna, men under årets gång är det nästan bara sektionsstyrelser som träffar 

varandra. Detta är givetvis tråkigt på många plan, då studenter på andra program kan bli allt 

från goda vänner till framtida kollegor. Då Kemisektionen kallar sig familj med 

Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik vill Styrelsen arbeta för att 

sektionsmedlemmarna ska få större möjlighet att umgås genom gemensamma event. För 

relationen med Bergssektionen och Sektionen för Energi och miljö är det viktigt att BKW 

har möjlighet att fungera väl.  

 

För att BKW ska få så goda förutsättningar som möjligt måste KNUT:s arbete lyftas. Då 

organet drar in en stor del av Kemisektionens pengar är det viktigt att engagemang inom 

organet är attraktivt och givande. Ointresse för näringsliv har tidigare varit ett problem på 

sektionen, men en exponentiell förbättring har setts de senaste åren. Dock finns utrymme för 

mer utveckling och Styrelsen ska fortsätta verka för detta. Ett ytterligare organ som har 

mycket att erbjuda studenter men inte utnyttjas till fullo är SN. De gör ett gott arbete med att 

värna om studiesituationen på bio- och kemiprogrammen men syns relativt lite. Eftersom 

många studenters synpunkter och tankar inte alltid når fram till rätt person är det viktigt att 

alla sektionsmedlemmar uppmärksammas på att SN finns, samt vilken makt de har.  

 

En ytterligare väg för Kemisektionen att anknyta till omvärlden är genom vårt 

alumninätverk, Salamanderordern. Kommunikationen mellan ordern och sektionen har varit 

bristfällig de senaste åren, men nu är arbetet med att strukturera upp samarbetet med 
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salamandrarna på god väg tack vare eldsjälar som engagerat sig i frågan. Styrelsen vill 

fortsätta verka för detta då utökad kontakt med alumner vore en stor tillgång för studenterna 

eftersom det bl.a. skulle innebära en förbättrad kontakt med näringsliv.  

 

● $$ ska se till att Salamanderordern struktureras upp så att nya Salamandrar kan sväras 

in.  

● $$ ska uppmärksamma sektionen på de möjligheter som skapas av KNUT och SN. 

● $$ ska sträva efter mer gemensamma evenemang tillsammans med andra sektioner.  

● $$ ska förtydliga länken till THS centralt samt belysa möjligheten att påverka genom 

KF. 

 

2.4 Trivsam miljö 
Kemisektionen, och Kåren som helhet, har de senaste åren utvecklats enormt inom synen på 

jämlikhet, mångfald och likabehandling, i strävan efter att skapa en gemenskap där alla kan 

finna glädje och utvecklas som personer. Ändå menar Styrelsen att det finns mer att göra. 

Under årets gång hålls många olika event med varierande tematik, såsom gasquer, pubar och 

banketter. Några av dessa teman, samt innehållet i vissa sånger som framförts på dessa 

evenemang, har rapporterats upplevas som kränkande. Under mottagningen följer samtliga 

mottagare på Kemisektionen THS mottagningsregler, som bland annat fastslår att THS policys 

för sång och JML ska respekteras. $$ menar att det finns mening i att undersöka om införandet 

av en trivselpolicy och en nämnd för JML-arbete på sektionen skulle kunna göra så att samma 

nivå av trygghet och omtänksamhet råder även resten av året.  

Hälsa, studier, fritid och andra intressen är viktiga stommar som inte är lätta att balansera och 

ibland ger en av dem vika. Då är det viktigt att de som behöver hjälp får det, oavsett ärende. 

På KTH finns det många hjälpmedel i form av bland annat mattejour och Studenthälsan, men 

även på sektionen där vi har SN och TryggO som alla kan vända sig till. $$ vill lyfta fram dessa 

så att fler kan ta del av deras funktion och hjälp. 

Gemenskapen som delas i sektionen är en av våra största styrkor och många arbetar hårt för 

att inkludera nya studenter till den. Ändå skulle Styrelsen gärna se mer öppenhet och mindre 

negativ jargong och skämt riktade mot nyare medlemmar. $$ vill därför motarbeta att dessa 

attityder sprids och istället sträva mot en positiv inställning till sektionens utveckling. 

Vår sektionslokal är hjärtat till kemis gemenskap och idag finns det många utrymmen som 

agerar lagerutrymme, men som skulle kunna nyttjas bättre. Därför vill $$ se till att Dragskåpet 

blir mer funktionellt och välkomnande för alla på sektionen. 

● $$ ska undersöka behovet och intresset för en JML-nämnd samt en trivselpolicy. 

● $$ ska verka för att sektionens sångkultur presenterar en sund syn på alkohol samt 

speglar THS:s sångpolicy.  

● $$ ska tydliggöra för sektionsmedlemmar vart de kan vända sig om de känner sig 

stressade, diskriminerade eller behöver hjälp med studierna. 
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● $$ ska motarbeta negativa attityder gentemot nyare studenter och verka för en positiv 

inställning till utveckling av sektionen. 

 

2.5 Underlätta och tillgängliggöra ekonomin 
I dagsläget har sektionen tydliga ekonomiska rutiner. Trots detta är det svårt att följa ekonomin 

och förstå hur en som sektionsmedlem kan påverka denna. Kemisektionens medlemmar ska 

ha möjlighet att sätta sig in i sektionens ekonomi och få medel att kunna påverka den. 

Kompletterande dokument skall utformas för att underlätta detta samt att ge en ökad inblick 

i Bokföringsansvarigas råds (BAR:s) arbete.  

För att underlätta arbetet i BAR vill styrelsen öka samarbetet mellan de bokföringsansvariga 

samt skapa manualer och program för det ekonomiska arbetet för att avlasta 

överlämningsprocessen. Detta ger bättre förutsättningar för att bli klara med bokslutet så att 

den ekonomiska berättelsen kan presenteras på SM1. 

Då PM för kontanthantering förra året ogiltigförklarades då sektionen nu är kontantfri vill 

styrelsen ta fram ett PM för betalningar som täcker behovet och underlättar hantering av t.ex. 

iZettle.  

Ett problem som uttryckts av flera funktionärer som arrangerat event är osäkerheten kring att 

få in betalningar. Det har hänt vid flertalet tillfällen att personer inte betalat i tid eller alls, vilket 

medför problem i både planering och budget. Införandet av regeln om att anmälningar är 

bindande är en lösning men inte den mest optimala, då den fortfarande kan leda till konflikter. 

Styrelsen vill därför se över alternativa betalsätt istället för bankgiro så att betalningar kan ske 

direkt.  

● $$ ska verka för ett fortsatt gott ekonomiskt samarbete inom BAR.  

● $$ ska skapa manualer för bokföring och funktioner i Fortnox, sektionens 

bokföringsprogram. 

● $$ ska se till att sektionens bokslut blir klart till SM1. 

● $$ ska göra budgeten och ekonomin mer förståelig för samtliga sektionsmedlemmar 

genom att ta fram lättillgängliga och enklare förklarande dokument och lathundar. 

● $$ ska utveckla transparens mot sektionen genom att presentera det ekonomiska läget 

på SM samt publicera sammanfattningar av BAR-möten på hemsidan. 

● $$ ska se över alternativa betalsätt till bankgiro. 


