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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 

Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan 18:01 

Plats: H1, Teknikringen 33 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är söndagen den 22 september. Motioner skickas till talman@k.kth.se 

Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet 

den 29 september. 

Preliminär föredragningslista 
Nr Ärende   Föredragande 

 
1.  Mötets öppnande 
2.   Formalia 
3.   Rapporter 
4.                      Verksamhetsberättelser 
5.                      Bokföring 
6.                      Ansvarsfrihet för Styrelsen 2013/2014 
7.                      Konfirmation av ledamöter i Idrottsnämnden (IN) 
8.   Konfirmation av ledarmöter och maskotar i TLC 
9.  Konfirmation av chefer i Krexet 
10.  Konfirmation av ledamöter i KNUT/KAKA 
11.  Motioner 
12.   Propositioner 
13.   Övriga frågor 
14.   Nästa möte 
15.   Mötets avslutande 
 

 

 

Gustav Wändell, 

Vice Talman 14/15 
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FÖREDRAGNINGSLISTA SM 1 14/15 

* = Bilaga finns 

1. Formalia 
1.1 Mötets öppnande 

1.2 Fastställande av föredragningslista * 

1.3 Mötets behöriga utlysande * 

1.4 Adjungeringar 

1.5 Val av justerare tillika rösträknare 

1.6 Föregående protokoll SM4 13/14 

1.7 Anmälningsärenden (Anmälan Övriga frågor) 

1.8 Meddelanden 

1.9 Inlämning Smörgåstäfvlan 

2. Rapporter 
2.1 Sektionsstyrelsen 

3. Verksamhetsberättelser 
3.1 Sektionsstyrelsen 13/14 * 

3.2 KK 13/14 * 

3.3 IN 13/14 * 

3.4 TLC 13/14 * 

3.5 CHUST 13/14 * 

3.6 SOFT 13/14 * 

3.7 Valberedningen 13/14 * 

4. Bokslut Kemisektionen 13/14 

5. Revisionsberättelse 

6. Ansvarsfrihet Sektionsstyrelsen 13/14 

7. Verksamhetsplan Sektionsstyrelsen 14/15 * 

8. Motioner 
8.1 Andra läsningen av Motion angående firmateckning * 
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9. Propositioner 
9.1 Budgetrevidering budget 14/15 * 

10. Val * 
10.1 Val av DM i MD 2015 

10.2 Val av vice DM i MD 2015 

11. Konfirmeringar * 
11.1  Vice ordförande Sektionsstyrelsen 14/15 

11.2  Direktör Krexet VII 

11.3  SNOK 14/15 

11.4  PAS-K 14/15 

11.5  Skolledningsrepresentant bio 14/15 

11.6  Skolledningsrepresentant bio 2014 

11.7  Ledamöter i IN 14/15 

11.8  Ledamöter i TLC 14/15 

11.9  Ledamöter i Krexet VII 

11.10 Ledamöter i SOFT 14/15 

11.11 Ledamöter i Paparazzi 14/15 

12. Övriga ärenden 
12.1 Övriga frågor 

12.2  Nästa möte 

13. Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

STYRELSEN 13/14 

$$ 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 interimsval till vakanta poster.  

 Genomföra SM fyra gånger per år i enlighet med stadgarna.  

Styrelsen 13/14 
Fredrik Abele, Ordförande 

Lina Aglén, Vice Ordförande 

Astrid Helmfrid, Sekreterare 

Aneri Patel, Sektionsvärdinna 

Karin Andersson, Lokalansvarig 

Daniel Ruotsalainen, Kommunikationsansvarig 

Jacob Kjellman, Nr 1 

Året i korthet 

Sommaren 
Styrelsen satte tidigt igång med teambuilding och skapande av verksamhetsplan under en 

överlämningshelg på Ordförandes landställe på Värmdö. Då många i styrelsen även var 

aktiva i mottagningen togs det hjälp av gamlingar för att synliggöra styrelsen för de 

nyantagna. Innan och under mottagningen stannade planenligt styrelseverksamheten av till 

viss del. 

Hösten 
Under sommaren fick styrelsen reda på att kemisektionen på Umeå Universitet inte hade 

möjlighet att enligt turordningen anordna S-Hybrid, konferensen för kemistyrelser från 

teknologkårer i hela Sverige. Efter Umeå i turordningen står Stockholm. De i styrelsen som 

deltagit i S-Hybrid 2012 i Göteborg talade för att ta sig an att anordna S-Hybrid istället för 

Umeå. Det beslutades att anordna S-Hybrid. 

I och med att S-Hybrid var ett väldigt stort projekt fick styrelsen göra omprioriteringar i den 

(över)ambitiösa verksamhetsplanen under hösten. Det löpande arbetet flöt på bra under 

hösten medan S-Hybrid planerades.  
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Styrelsen representerade sektionen på ett flertal nollegasquer. Om Styrelsen 13/14 var bra på 

något så var det att knyta nya vänskapsband och förnya de vi redan hade. Elektro och Bergs 

är vänsektioner sedan långt tillbaka, vilka vi bjöd till middag i Draget. Träff med 

Samhällsbyggnad, utöver att ses på varandras nollegasquer, gled tyvärr mellan stolarna. Det 

är med stor glädje vi kan konstatera att vi blev mycket goda vänner med MiT-styrelsen och 

blev bjudna på ”supé” i Tolvan. Styrelsen 13/14 hoppas att detta fortsätter i framtiden! 

Likt förra året deltog styrelsen på Förbundet Unga Forskares (FUF) riksstämma. 

Kemisektionen är medlemsförening i FUF, och vår närvaro har blivit något av en attraktion 

för resten av riksstämman sedan styrelsen för första gången förra året deltog.  

S-Hybrid gick av stapeln i november 2013. Totalt deltog, förutom THS Kemisektionen, tre 

andra kemisektioner. Det var något under förväntan; anledningen var att Bioteknikdagarna 

råkade infalla samtidigt som S-Hybrid. Evenemanget innefattade rundvandring på campus, 

sittning i SSSB Kungshamras fina föreningslokal, och slutligen konferens på Osqvik. Det var 

mycket givande att träffa kemistyrelser från andra kårer och en sammanställning på 

konferensen författades. Denna finns på kongligkemi.se för alla att ta del av, och innehåller 

mycket nyttigt material för inspiration och information! Bra att notera är att konferensen 

gemensamt beslutade att ändra namn på S-Hybrid till Poly-styren. Med andra ord uppmanas 

alla intresserade att hålla utkik efter det namnet i fortsättningen. 

Som tidigare konstaterat, $$ 13/14 var mer än något annat bra på sociala relationer. Under S-

Hybrid-konferensen stiftade styrelsen bekantskap med bl.a. styrelsen på sektionen för 

Teknisk Biologi (TBi) från Linköping. Vi blev snabbt goda vänner, och TBi-styrelsen lovade 

att bjuda in oss till fest i Linköping. 

Våren 
2011/2012 inledde styrelsen arbetet med att förbättra Sektionsmötet. Sedan dess har SM 

utvecklas enormt; mötena är idag mycket effektivare och inte tröttsamt långa. Styrelsen 

13/14 fortsatte detta arbete för att förbättra SM ännu mer. Resultatet innebar bl.a. att ett 

permanent Talmanspresidium infördes, och konceptet kandidatutfrågning under matpausen 

kan numera anses vara praxis.  

Den årliga INFO-konferensen gick av stapeln i februari och följdes av den traditionsenliga 

INFO-kryssningen. Konferensen var, i vanlig ordning, en guldgruva när det gäller nyttiga 

diskussioner och tankeverksamheter kring t.ex. studieattityd bland studenter och 

sektionsaktiva. Det talades även mycket om vad ett engagemang i sektionen faktiskt innebär 

och hur det ska vara; det är en diskussion som var extremt nyttig att ha och som bör lyftas i 

fortsättningen. Styrelsen är säkra på sektionens medhåll i att rikta ett enormt tack till 

CHE/BIO-kansliet för att de gjorde den mycket uppskattade kryssningen möjlig tack vare 

finansiell hjälp. 

När det gäller ”intersektionella” kontakter fortsatte $$ 13/14 i samma takt som förut. Bergs 

och Elektro var i vanlig ordning en fröjd att bli bjuden på middag till, och styrelsen bjöd in 

MiT till middag i Draget, och likt supén i Tolvan var det fantastiskt trevligt att lära känna 

MiT-styrelsen bättre. Medan andra styrelser skulle ha nöjt sig med att knyta kontakt med en 

ny part var inte $$ 13/14 nöjd. Styrelsen blev nämligen inbjuden till fest på Linköpings 

teknologkår av TBi-styrelsen, och åkte förtjust på en tvådagarsresa till Linköping. Där fick vi 

erfara fest på både LinTek:s kårhus Kårallen, och LinTek:s sportstuga Skytte-C (motsvarande 

Osqvik). TBi-styrelsen var förträffligt trevliga, en stark vänskap knöts, och styrelsen bjöd i 
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gengäld in till Berzeliidagarna. Sedermera har $$ 13/14 träffat TBi-styrelsen utanför 

sektionsvärlden, bara som vänner. Denna relation är inte bara högt värderad på ett personligt 

plan av individer i styrelsen, utan bidrar även med mycket inspiration till utveckling inom 

Kemisektionen. $$ 13/14 hoppas att efterträdande styrelser förvaltar den goda kontakt som 

upprättats med TBi-sektionen! 

Styrelsen blev inbjuden till Elektro och MiT:s fenomenala vårbal, något som vi hjärtligt 

tackades ja till. Under gasquen, till allas förtjusning, skrevs av Elektro och MiT på ett 

officiellt vårdnadshavandekontrakt på för Nr 1 i nästa styrelse. Detta är inget nystakande då 

Elektro turas om med Bergs att ha full eller delad vårdnad över Nr 1. Nytt för i år är dock att 

detta gjordes innan Nr 1 blivit vald. $$ 13/14 gjorde detta utan förbehåll och ånger, i full 

vetskap om innebörden av kontraktet, och kan inte annat än gratulera Nr 1 2014/2015 till 

sina nya vårdnadshavare.  

Med en mycket skicklig vice ordförande fortsatte styrelsen det rigorösa ekonomiska arbete 

som Kemisektionen haft sedan 2011/2012. Med den bästa ekonomiredovisningen i kåren 

kan vi som sektion vara mycket stolta!  

Under vice ordförandes ansvar införskaffades en ny, fräsch och fungerande kyl till Draget. $$ 

13/14 har haft visioner att göra Draget mer trivsamt; det är något vi hoppas att $$ 14/15 vill 

fortsätta med. 

Styrelsen har diskuterat sin egen arbetsfördelning och hur den passar sektionsverksamheten i 

stort. Det mynnade ut i att styrelsen idag har ett nytt ansvarsområde i form av en 

styrelseambassadör för SN och KNUT. Det blir upp till $$ 14/15 att förvalta och utveckla 

detta nya ansvarsområde; $$ 13/14 hoppas att det underlättar styrelsens arbete och bidrar till 

SN och KNUT:s verksamheter. 

Till sist ägnade styrelsen mycket tid åt att författa en verksamhetsplan för sektionen det 

kommande året (2014/2015). Den antogs utan problem på SM 4, och $$ 13/14 hoppas att 

den ska vara till fortsatt belåtenhet och guida sektionen och dess organ i deras verksamhet. 

Sammanfattningsvis har styrelsen 2013/2014 lagt fokus på projektet S-Hybrid, att förvalta 

och knyta nya intersektionella kontakter, och att utveckla och ändra attityder kopplade till 

studieattityd och sektionsengagemang, utan att offra det löpande arbete eller ekonomiska 

transparens och skicklighet.  

 

$$ 13/14 vill tacka för ett fullspäckat, hektiskt, tungt, och fantastiskt roligt år, och önska $$ 

14/15 lycka till! 

THS Kemisektionens Styrelse året 2013/2014, 

Fredrik Abele 

Lina Aglén 

Astrid Helmfrid 

Aneri Patel 

Karin Andersson 

Daniel Ruotsalainen 

Jacob Kjellman 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KK 2013/2014 

 
Sammansättning 
KK 2013/2014 bestod av: 

 

Klubbmästare    Oscar Haglund 

 

Sexmästarinna    Josefin Larsson 

 

Pubmästare     Jonas Cham 

 

Ledamot     Jonathan Ström 

 

Ledamot     Johanna Svedenlöf 

 

Ledamot     Linnea Österberg 

 

Ledamot     Adam Eriksson 

 

Ledamot     Björn Alander 

 

Ledamot     Erik Lindström 

 

Ledamot     Noa Lapins 

 

Ledamot     Daniela Eriksson 

 

Ledamot     Maria Qvarnström 

 

Ledamot     Emelie Parflo 

 

Ledamot     Rebecka Olofsson 

 

Ledamot     Lina Aglén 

 

Ledamot     Tea Dodig 

 

Ledamot     Timour Hammam 

 

Ledamot     Tobias Frick 

 

Ledamot     Oscar Vega 

 

Ledamot     Carl Davidsson 
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Ledamot     Louise Seregard 

 

Ledamot     Hanna Hemlin 

 

Ledamot     Björn Lindström 

 

Ledamot     Lukas Jackalin 

 

Ledamot     Charlotte Karlsson 

 

Ledamot     Gabriella Jensen 

 

Året i korthet 
 

Påföljande valet av mästare under SM3 spenderade vi nya mästare våren med att läras upp av 

våra föregångare. Efter ett klubbmästarbyte vid terminsslutet gick största delen av sommaren 

åt till teambuilding med granskning av tidigare år, följt av planerande kring kommande 

verksamhet.  

 

Höstterminen inleddes med mottagningen under vilken KK anordnade en pub första tisdagen, 

en isbrytar-gasque första fredagen och Osquarsgasquen den andra fredagen. 

 

Hösten innehöll för vår del återkommande fredagspubar, NØlle, julfesten, nØllepubrundan 

samt arbete med media och bergs under NØg och Bergslusse. Vi höll även i tentapub 1, en 

sittning med Samhälle och bistod festnØllan med råd angående tackfesten. 

 

Med våren kom de resterande tre tentapubarna och några inte riktigt lika återkommande 

fredagspubar. Tillsammans med TLC arrangerade vi Berzelii och mot slutet av terminen 

anordnade vi valborgspubrundan. 

 

Under årets gång har vi även haft spridda skurar av internfester alltsedan en kick-off i 

september. 

 

Motgångar 
 

Vi påbörjade året, som troligtvis så många andra som suttit på en plats med möjlighet att 

förändra, ambitiösa och handlingskraftiga. Dock gjorde nya serveringskrav från KTH att 

gästantalet på tentapubar minskade. 

 

En, ibland, otydlig ansvars- och befogenhetsstruktur försvårade både intern och extern 

kommunikation. Detta ledde i sin tur till att problem uppstod ur tomma intet, problem som 

hindrade oss från att utarbeta en övergående planering och istället behandlades många 

situationer i stunden. 
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Ovanstående punkter kombinerat med bristande energi ledde till en något underväldigande 

vårtermin. 

 

Samhällsgasquen blev stökig med ett misslyckat eftersläpp, till stor del p.g.a. att den 

tvingades fram trots brist på tillfälle, organisation och tid.  

 

Vi tappade även kontakten med EBS och gick därmed miste om eventuell sponsring och 

utbildningar.  

 

Framgångar 
 

Eftersom mycket av sommaren gick till att planera hösten i detalj kunde vi landa springande 

och kom snabbt igång med uppskattade och välbesökta fredagspubar. Vi hade allmänt bättre 

PR och framförhållning vilket gav en bättre bild av KK. 

 

Under hösten hölls även ”prova på-pubar” och även om vi hade hoppats på större deltagande 

var det ändå lyckat och resulterade i sök. Dessa pubar uppkom till följd av att vi inte ville att 

nØllans bild av vårt arbetssätt skulle komma från tackfesten. 

 

Måndagsmötena kom att ha större vikt och högre närvaro och med google drive och mail 

lyckades vi få igång mer strukturerad informationsspridning trots att det tog ett tag att få allt 

att gå ihop. 

 

Vi pressade priserna på Berzelii vilket gav tre bra sittningar med mycket värde för pengarna. 

Vid samtliga sittningar prövades olika metoder för bordsplacering till gott mottagande. 

 

Under OAR tryckte vi på frågor gällande festregler och respekt gentemot personal, något som 

verkar ha uppfattats och gett resultat.  

 

Det ökade antalet internfester gav en sammanhållning som annars kan vara svår att uppnå i en 

så pass stor grupp, vilket gav en bättre arbetsmoral med större deltagande. 

 

Vi lyckades även med hjälp av pubrådet öppna upp en dialog med KTH angående 

serveringsregler. Detta kommer förhoppningsvis i framtiden att leda till större deltagande 

under alla evenemang.  

 

Ekonomi 
 

Totalt sett höll sig KK’s verksamhet inom den satta budgeten och gick lite mer plus än 

förväntat, dock låg både summan av intäkterna och utgifterna under budgetsiffrorna. Några 

saker är värda att notera ur en ekonomisk synpunkt. Tentapubarna gick, av tidigare nämnd 

anledning, sämre än förra året men vi är nöjda med många av fredagspubarna. Som enskilt 

event gick Berzelii back vilket var förväntat eftersom biljetterna subventionerades. 
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Tack 
 

KK är ett stort organ som inte hade varit någonting utan alla fantastiska ledamöter som lägger 

ner massvis av timmar och engagemang i verksamheten. Deras jobb har uppskattats oerhört 

och vi tackar dem för det gångna året samt TLC för ett fint samarbete under Berzelii. Tack 

också till de gamla KK;are som hjälpt till med allt ifrån bordsplaceringar till moralisk support. 

Vi vill rikta ett speciellt tack till Max Lindgren och Ronja Krische som med sin kunskap och 

sina erfarenheter vidgat våra vyer och på så sätt bidragit till ett bättre KK-år. 

 

 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Klubbmästare 13/14 Sexmästarinna 13/14 Pubmästare 13/14 

Oscar Haglund Josefin Larsson Jonas Cham 

 



Verksamhetsberättelse IN 13/14 

 

IN 13/14 bestod av 8 ledamöter och två ansvariga. 

Ansvariga: David Johansson (INO), Jonas Ricknell (VIN). 

Ledamöter: Carl Östling, Emelie Sandström, Jonas Cham, Oskar Gustafsson, Carl Davidsson, Erik 

Lindström, Glenn Säfwe, Adrian Celsi. 

Vår största ambition med året 13/14 var att öka deltagandet på INs träningar och aktiviteter. 

Vi startade i början av året en SMS-grupp för alla som ville ha en påminnelse varje tisdag och söndag 

om INs träning dagen efter och detta visade sig även vara ett bra verktyg för all annan information, 

tex om event och då THSM började dra ihop sig. Vi gjorde även en enkät där vi undersökte om man 

ville ha onsdagsträningarna på något annat sätt än nu och varför man inte, om man inte, går på 

onsdagsträningarna. Många svarade att de glömmer bort att det är träning på onsdagar. 

Vi hade ambitionen att göra fler aktiviteter än bara måndagsjogg och onsdagsträning. Ett tag hade vi 

även fredagsfys men denna rann dessvärre ut i sanden i brist av folk som kunde leda den och 

deltagande. 

Vi annordnade paintball och klättring som extra event där paintballen lockade mest folk. Båda 

marknadsfördes på samma sätt med affischer och facebookevent. En sak att göra till nästa år är att 

till varje event lägga till ett inspring på föreläsningar. 

Vi från IN vill även avsluta med att tacka alla gamla INare som alltid ställer upp då man är kort om 

folk eller behöver en hjälpande hand med någonting IN-relaterat. Det är väldigt skönt att veta att det 

alltid finns någon som kan leda en måndagsjogg då den ansvarige är sjuk. 



 

 

 
Verksamhetsberättelse TLC 2013/2014 

 
Jag och Calle Trybom var TLCO och TLCNous för verksamhetsåret 2013/2014. Vi valde 
att ta in åtta ledamöter, som konfirmerades på SM1.  
TLCs löpande verksamhet var, som tidigare år, att anordna ÄPSar, sälja märken och 
sektionsprylar, samt anordnandet av Oldies but Goldies och självklart Berzelii tillsammans 
med KK på våren. TLC har även hand om beställningen av overaller. Tyvärr så var vi 
tvungna att reklamera overallerna då det var fel på trycket. I flera månader hade vi mycket 
krångel med det företag vi valde att beställa ifrån, och det tog därmed lång tid innan 
overallerna slutligen kunde delas ut.  
Förutom de löpande uppgifterna så ordnade vi bland annat ett filmmarathon, en syjunta 
och delade ut kärleksmums i Draget. Och framför allt så hittade vi på saker tillsammans i 
organet!  
Jag vill rikta ett stort tack till världens bästa ledamöter för ett bra år. Men jag vill även rikta 
ett stort tack till KK, och det tidigare årets TLCO och TLCNous (Jonas Cham och Lina 
Aglén) för allt stöd under året!  
 
Sofia von Schultz 
TLCO 2013/2014 



Verksamhetsberättelse CHUST 2013/14 
CHUST-kommittén 2013/14 tillsattes i oktober och efter en överlämning tillsammans med 

föregående kommitté började vi kontakta universitet i USA, både gamla och nya platser. 

Arbetet fortgick hela hösten och strax efter nyår var samtliga platser spikade. Vi designade en 

ny hemsida, www.kongligkemi.se/chust och publicerade sökbara internship i januari. Nytt för 

i år var Massachusetts Institute of Technology, Stanford University och Princeton University. 

Söken stängdes i februari och när samtliga platser var tilldelade hade vi en liten kick-off med 

de antagna. Universitetskontakten överläts därefter och samtliga studenter påbörjade sin 

visumansökan. Under sommaren 2014 gjorde totalt 21 studenter från Kemisektionen 

internship via CHUST, varav 11 inom bioteknik och 10 inom kemi. Reseberättelserna 

kommer snart finnas tillgängliga på hemsidan. Precis som tidigare år mottog CHUST 

tacksamt generösa stipendium från Skolan för Bioteknologi och Skolan för Kemiteknik vilket 

underlättade resebudgeten för flera studenter.  

  

CHUST-kommittén 2013/14 

Marica Merkel Johansson, Bio-11 

Sebastian Ols, Bio-10 

Polina Vasiljeva, K-11 

Martina Montesino Malmberg, K-11 

 

http://www.kongligkemi.se/chust


Verksamhetsberättelse SOFT 2013/2014 

Medlemmar 

Karin Andersson, organansvarig 

Björn Alander, ledamot 

Alexander Wiorek, ledamot 

SOFT har under året organiserat veckostädning, anordnat storstädning, sett till att draget har handdukar 

och städredskap så som diskmedel och diskborstar. SOFT har också med hjälp av KK revulotionerar 

pantsystemet för sektionen. Tidigare släpades panten manuellt till butik där den pantades. Problemet här 

låg i att butikerna maximalt ger 50 kr i kontanter vilket då resulterade i otaliga pantkvitton som oftast 

aldrig utnyttjades. Nu hämtas istället panten av sektionens alkoholleverantör som sätter in pantpengar på 

sektionens konto.  

Det har varit ett trevligt men stressigt år, vi har inte hunnit med allt vi hade hoppats, både när det gäller 

aktiviteter inom organet men även för och med sektionen. Det är min förhoppning att nästa års SOFT 

lyckas bättre på dessa punkter, framför allt gällande teambuilding inom organet. 

Jag vill tacka mina ledamöter! SOFT vill tacka alla som diska undan efter sig, varit med på storstädningar 

eller bara lyst upp draget med sin närvaro! 

Karin Andersson 

SOFT Ansvarig 13/14 



Verksamhetsberättelse Valberedningen 

Erik Lindström 

Valberedningen 

2014-10-01 

Sid 1(1) 

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

VALBEREDNINGEN 

Året 
Under året som gått så har valberedningen berett val till inkomna sök. Vi har i största möjliga 

utsträckning följt de riktlinjer som tidigare antagits för verksamheten. Undantaget då en 

medlem i valberedningen sökte en post som sedan beretts av valberedningen. Detta skedde 

dock efter att vi konsulterat styrelsen, dessutom hade medlemmen i valberedningen som 

sökte posten naturligvis ingen som helst insyn i beredandet av valet.  

Under årets fyra SM tog valberedningen emot ett många sök, söktrycket varierade mellan 

posterna men var överlag relativt högt. De poster som tyvärr behövdes lämnas vakanta 

skickades vidare till styrelsen för fyllnadsval. I de fall det har varit möjligt så har en intervju 

hållits med den sökande varpå ett utlåtande om den samma har skrivits. 

Reflektioner och förändringar 
Överlag anser vi att det har varit ett framgångsrikt år för valberedningen. Inga större misstag 

har skett och kommunikationen utåt samt mot styrelsen har varit ganska bra, dessutom har vi 

haft roligt tillsammans mellan söken vilket får ses som ett stort plus! Dock finns det ju alltid 

saker som hade kunnat göras bättre.  En del lysningar skulle ha skett tidigare, om detta skett 

så hade eventuellt fler sök kommit in vilket ju alltid kan ses som positivt.  Utöver detta skulle 

en tydligare rollfördelning om vem som ska sköts lysningen av valen och på vilka platser 

lysningen ska kunna finnas vara bra för verksamheten i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 

SEKTIONSSTYRELSEN 

 



Sektionsstyrelsens verksamhetsplan 2014/2015 

2014-09-29 
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

 

Introduktion 
Styrelsens verksamhetsplan är till för att ge styrelsen riktlinjer och mål så att sektionens 

verksamhetsplan utförs. Det kommer att finnas ett fortsatt fokus på att uppnå en fungerande 

studiemiljönämnd och salamanderverksamhet. Nytt för i år att anpassa Kemisektionen till 

internationella studenter genom att bland annat ge ut information om sektinonen på 

engelska. Styrelsen har i år även myntat uttrycket: 

-Genom samarbete, leda för nytänkande. 

 

Detta för att ge styrelsen ett syfte att falla tillbaka på för allt som görs. Uttrycket ska även 

leda $$  i det vardagliga arbetet för att uppnå målen i sektionens verksamhetsplan. 

 

Allmänt om sektionsstyrelsens verksamhet 

Ur Reglementets § 2.3, Sektionsstyrelsen ($$): 

$$ är sektionens ledning och ansvarar för sektionens hela verksamhet. 

Styrelsen sköter det fortlöpande arbetet på sektionen och är dess ansikte utåt. Skötsel av 

sektionsfundament, såsom ekonomi och sektionslokal, ansvarar styrelsen för och är 

grundläggande förutsättningar för att sektionen ska kunna fungera, växa och utvecklas. Fyra 

gånger per år kallar $$ till sektionsmöten (SM) då sektionens medlemmar samlas och 

gemensamt beslutar om Kemisektionens verksamhet och framtid. 
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

Fokusområden 

Ett värdefullt medlemskap 
Ett medlemskap i sektionen och i kåren har många fördelar som styrelsen bör informera om. 

Styrelsen vill särskilt öka medvetenheten hos medlemmar som inte är sektionsfunktionärer. 

En trivselkänsla i sektionslokalen ser styrelsen som väldigt viktig för samtliga studerande på 

CTKEM-, CKEMV-, CBIOT- och TIKED-programmen.  

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 För att sektionslokalen ska kännas som en levande och trivsam plats ska en 
ekonomisk planering för investeringar i Draget upprättas till SM2.  

 Styrelsen ska sprida budskapet om värdet i ett medlemskap i THS på ett kreativt och 
inspirerande sätt. 

 Styrelsen ska uppmuntra möjligheterna till ett engagemang inom THS-centralt bland 
Kemisektionens medlemmar. 

 Inför varje SM ska styrelsen anordna ett informellt förmöte under avslappnade 
former. 

 Styrelsen ska undersöka möjligheterna att mottagningen av internationella studenter 
tas ned till lokal nivå. 

 Styrelsen ska påbörja arbetet med att översätta sektionens styrdokument till 
engelska.  

 Styrelsen ska utvärdera arbetsbeskrivningar för samtliga ansvarsposter på 
Kemisektionen. 

 Styrelsen ska i samråd med Valberedningen och KK arrangera minst två sökpubar 
under verksamhetsårets gång. 

 Attraktiva aktiviteter exklusivt för sektionens medlemmar ska genomföras i samråd 
med sektionens olika organ. Exempelvis föreläsningar i studieteknik, rekryterings- 
och ledarskapsutbildningar. 

Kommunikation under utveckling 
Sektionens kommunikation utvecklas ständigt och för att förbättra den ytterligare vill 

Styrelsten i år diskutera och utforma en plan över hur kommunikation ska ske både internt 

och externt för såväl sektionens medlemmar som utomstående. Hemsidan ska göras mer 

användarvänlig genom att uppdateras och omstruktureras samt att ett beskrivande 

hemsidePM utformas för att ytterligare öka tillgängligheten till information om sektionen. 

Styrelsen ser OrganAnsvariga Rådet (OAR) som ett viktigt verktyg för att dela infomation 

mellan organen och ta upp aktuella diskussionspunkter. OAR har utvecklats mycket den 

senaste tiden och styrelsen anser att detta bör fortsätta genom ett framtagande av en plan för 

hur information förmedlas till och från respektive organ, samt att riktlinjer för hur 

diskuterade frågor ska följas upp mellan OAR-möten. 

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 En kommunikationsplan ska utformas under första halvåret. 

 Hemsidan ska modifieras för att få den mer pedagogisk och lätthanterlig. 

 Ett hemside-PM ska utformas för att öka användarvänligheten. 

 En plan för hur OAR ska arbeta och vilka krav som ställs på organansvariga ska 

utformas.  
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 Styrelsen ska på OAR uppmuntra organansvariga att upprätthålla en kommunikation 

mellan ledamöter och OAR.   

 Styrelsen ska anordna en OAR-konferens. 

En välfungerande studienämnd och alumnverksamhet 
Studiebevakningen är studenternas möjlighet att påverka sin utbildning. Därför är det av hög 

prioritet att ha en väl fungerade och kontinuerlig studienämnd. Studienämndens uppgift är 

att hjälpa sektions medlemmar att påverka sin utbildning genom att förmedla studenternas 

åsikter till KTH. I studienämnden behöver den interna kommunikationen förbättras och ett 

ökat utbyte med kansliet skulle kunna förbättra dess verksamhet. 

Salamanderordern är till för att ge studenterna en bild av hur livet efter examen kan se ut 

samt en möjlighet att skapa kontakter i näringslivet. Därför är det viktigt att denna resurs 

nyttjas och kontinuerligt visas upp för studenterna. Salamanderordern är i behov av en ökad 

exponering för att på så sätt ge studenterna en större kännedom om dess existens och 

funktion. 

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 Hela styrelsen ska sitta med minst två möten med SN där studiebevakningen 

utvärderas på sektionen  

 Styrelsen ska hjälpa SN att ta fram överlämningar till samtliga poster inom SN. 

 Utvärdera möjligheten att anordna gemensamt event mellan SN och Kansliet. 

 Stödja KNUT i att genomföra ett väl marknadsfört Salamanderevent. 

 Utvärdera ett potentiellt mentorskap-program mellan Salamandrar och 

Kemisektionens medlemmar. 

 Arrangera en afterwork i Draget med hjälp av KNUT för Salamandrar och 

medlemmar. 

 Utforma en plan på hur KNUT ska förhålla sig till Salamandrarna samt sätta upp en 

plan för vilken plats Salamandrarna ska ta på sektionen. 

 

 



Motion SM 4 

Motion angående firmateckning. 

Lina Aglén 

2014-04-26 

Sid 1(2) 

 

 

 

MOTION SM 4 12/5 

Motion angående firmateckning.  
 

Bakgrund 
I Kemisektionens stadgar finns idag en oklarhet i texten som berör sektionens firmateckning. I 

praktiken firmatecknar sektionens ordförande och vice ordförande enskilt, något som inte står 

skrivet explicit i stadgarna. Denna motion avser att ta bort oklarheterna så att inga missförstånd 

uppstår i framtiden.    

 

 



Motion SM 4 

Motion angående firmateckning. 

Lina Aglén 

2014-04-26 

Sid 2(2) 

 

 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag 

 

Att1 i Kemisektionens stadgar punkt 4, första stycket: ersätta meningen ”Sektionens firma tecknas 

av sektionens ordförande och vice ordförande.” till Sektionens firma tecknas enskilt av sektionens 

ordförande och sektionens skattemästare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 26:e april 2014 

 

 

 

  

Lina Aglén  

Vice Ordförande SektionsStyrelsen 2013/2014 

 



Motionssvar SM4 
Motion angående firmateckning 

$$ 13/14 

Jacob Kjellman 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM4 13/14 

Motion angående firmateckning 
 

Bakgrund 
Styrelsen ser fördelar med denna ändring och ställer sig därför helt bakom denna motion, 

bifall rekommenderas.  

 

Stockholm 04-05-14 

 

 

 

__________________________ 

Jacob Kjellman 

Nr.1 2013/2014 





Proposition SM 1 

Proposition om Budgetrevidering  

för verksamhetsåret 14/15 

2014-09-30 

Sid 1(1) 

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

PROPOSITION SM 1 14/15 

Proposition om Budgetrevidering för 

verksamhetsåret 14/15 
 

Bakgrund 
Till följd av sommarens inbrott så stod sektionen utan värdeskåp och kassaregister. Dessa är 

essentiella för stora delar av sektionens verksamhet. Omfattande investeringar av sektionens 

ljudutrustning har också varit nödvändiga. Därför har det inhandlats två kassaregister, ett 

värdeskåp samt basförstärkare och högtalare. Detta är inventarier som anses vara av ett 

väldigt högt värde och bör därför avskrivas över flera år. 

Genom ett nytt leverantörsavtal med Carlsberg så har det även skett en betydande minskning 

av inköpskostnaderna för alkohol, vilket öppnar upp för större och bättre möjligheter för 

sektionens fester. 

Med dessa förändringar som bakgrund så anser Styrelsen att den framtagna budgeten inte 

längre ligger i samma riktning som sektionens verksamhetsplan. Styrelsen föreslår då att 

budgeten revideras enligt bilaga. 

Yrkande 
 

Därför yrkar Styrelsen  

att1  Sektionsmötet antar den reviderade budgeten enligt bilaga. 

 

Nymble, Drottning Kristinas väg 19, Stockholm, 2014-09-30 

 

 

 

Michael Ekström 

Vice Ordförande 2014/2015 

 

 



Sid 1(14)

Resultat Intäkter Kostnader
varav 

avskrivningar
Resultat Intäkter Kostnader

varav 

avskrivningar

1 Centralt -               8 355 kr          72 100 kr          96 455 kr              45 735 kr -        22 316 kr        78 350 kr           100 666 kr                 32 446 kr 

2 $ektions$tyrelsen -             40 410 kr          24 000 kr          64 410 kr -        53 785 kr        20 000 kr             73 785 kr 

3 TLC                14 360 kr          89 000 kr          74 640 kr           12 100 kr        75 000 kr             62 900 kr 

4 IN -               8 200 kr          92 000 kr        100 200 kr -        22 100 kr        77 000 kr             99 100 kr 

5 Alkemisterna                  4 185 kr        284 000 kr        279 815 kr -        15 315 kr      264 000 kr           279 315 kr 

6 KNUT/KAKA                96 550 kr 
178 450 kr      81 900 kr        

        122 750 kr      211 950 kr             89 200 kr 

7 Krexet                16 830 kr        122 900 kr        106 070 kr           11 790 kr      127 400 kr           115 610 kr 

8 KK                48 020 kr        440 000 kr        391 980 kr           37 220 kr      494 800 kr           457 580 kr 

             122 980 kr     1 302 450 kr     1 195 470 kr              45 735 kr          70 344 kr    1 348 500 kr        1 278 156 kr                 32 446 kr 

Sektionens nuvarande tillgångar Per datum

Transaktionskonton 384 496,08 kr        2014-04-27

Räntefonder 371 142,54 kr        2014-04-27

- Stratega ränta 244 000,18 kr       

- Sekura 127 142,36 kr       

Totalt 755 639 kr              

Budget 2014/2015 Budget 2013/2014

Totalt

Resultatställe

Resultatbudget Kemisektionen 2014/2015 (reviderad sept 2014)
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Konto 14/15 Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39 Intäkter

3050 Medlemsavgifter 30 000 kr Baserat på 600 medlemmar á 50 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 29 000 kr
Förbundet unga forskare 15000 kr, UFS 

15000 kr

3990 Övriga ersättningar och intäkter 13 100 kr

Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), 

deltagaravgift från icke-sektionsmedlemmar 

CHUST 6 st á 50 kr (2 st), returpant 3000 kr

Summa intäkter 72 100 kr         

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 500 kr  Priser och diplom 500 kr

4011 Inköp av mat 13 000 kr SM 8000 kr, MUTA 5000 kr

4012 Inköp av fika 2 000 kr
Fika till OAR och Storstädning 1000 kr, SN 

1000 kr

4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr

Summa rörelsekostnader 16 000 kr         

50-76 Övriga kostnader

5460 Förbrukningsartiklar 20 000 kr
Pappershanddukar mm 8000 kr, Diskmedel, 

diskborstar, soppåsar etc 2000 kr

5520
Reparation och underhåll av 

inventarier, verktyg och datorer mm.
2 000 kr

Gemensamma reparationskostnader för alla 

RS

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer för val, SN mm.

6070 Representation 2 500 kr
Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 2000 

kr

6230 Datakommunikation 800 kr
Webbhotell och domän, 

www.kongligkemi.se

6570 Bankkostnader 2 650 kr
Företagspaket handelsbanken 1250 kr, 

transaktionskostnader 1400 kr

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 470 kr

Livsmedelskontroll 1170 kr, 

serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll hos 

Bolagverket av $$ 

6993 Intern representation 1 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja stämningen 

i gruppen (talmanspresidiet 500, revisorerna 

1000 kr, SN 4000 kr, valberedningen 1000 

kr, CIA 500 kr, paparazzi 1000 kr, KN 500 

kr, CHUST 500 kr, SOFT 500 kr, HU 500 

kr)



Sid 3(14)

7610 Utbildning 1 800 kr STAD 12 pers á 150kr

Summa övriga kostnader 34 720 kr         

78 Avskrivningar enligt plan

Summa avskrivningar 45 735,47 kr    

Summa kostnader 96 455,47 kr    

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8390 Övriga finansiella intäkter 16 000 kr Fondernas värdeförändring

 Summa 

övriga 

16 000 kr

Resultat -8 355,47 kr

7832
Avskrivningar på inventarier och 

verktyg
45 735,47 kr

Kök 28 958 kr, Slutsteg 3098,92 kr, 

Hårddisk 389,50 kr, Värdeskåp 2010 kr, 

Kassaregister 6667 kr, Högtalare 4612 kr 



Sid 4(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 2 - $ektions$tyrelsen
30-39 Intäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 24 000 kr
INFO-kryssningen, ska balanseras med 

konto 4800

Summa intäkter            24 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 100 kr Styrelsens pris

4800 Vidarefakturerade kostnader 24 000 kr
INFO-kryssningen, ska balanseras med 

konto 3500

Summa rörelsekostnader            24 100 kr 

50-69 Övriga kostnader

5800 Resekostnader 4 000 kr
Resekostnader för Poly-Styren (2500 kr) och 

Aaltobesök (1500 kr)

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer SM, pubar m fl

6070 Representation
10 000 kr

Nollegasquer, presenter, middagar med 

andra styrelser etc

6230 Datakommunikation 600 kr Månadsmailklient

6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

6992 Styrelsens dispositionsfond 20 000 kr

Denna summa används för att bevilja 

oförutsedda utgifter under året. Styrelsen bör 

inte bevilja äskningar till ett större  totalbelopp 

än detta.

6993 Intern representation 5 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja stämningen 

i gruppen

Summa övriga kostnader            40 310 kr 

Summa kostnader            64 410 kr 

Resultat 40 410 kr-     



Sid 5(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 62 000 kr

Märken (23000 kr), overaller (37000 kr) 

samt diverse handelsvaror (2000 kr 

böcker) (ej budgeterat för 

dramatenbiljetter)

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3031 Försäljning biljetter, alkohol 20 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Summa intäkter           89 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 51 000 kr
Overaller 25000, Märken 15000 (ej 

budgeterat för dramatenbiljetter)

4011 Inköp av mat 6 500 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

Summa rörelsekostnader           68 540 kr 

50-69 Övriga kostnader

5460 Förbrukningsmateriel 2 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer Oldies but goldies

6993 Intern representation 4 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader 6 100 kr           

Summa kostnader 74 640 kr         

Resultat 14 360 kr    

11 040 kr

6 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar



Sid 6(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 4 - IN
30-39 Intäkter

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024

Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3034 Försäljning biljetter, resa 90 000 kr KÅT-biljetter, baserat på 30 personer

3050 Medlemsavgifter 2 000 kr

Deltagaravgifter per träning samt 

terminsavgifter (Medlem 100 kr, Icke-medlem 

500 kr)

Summa intäkter         92 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 3 000 kr Fotbollar, bandyklubbor mm

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa 

drycker

Summa rörelsekostnader           4 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 18 000 kr Hallhyra

5800 Resekostnader 25 000 kr Busskostnader KÅT

5830 Kost och logi 20 000 kr Stughyra KÅT

5890 Övriga resekostnader 30 000 kr Liftkort KÅT

5930
Reklamtrycksaker och 

direktreklam
200 kr Affischer, KÅT, Lasergame, Bowling etc.

6993 Intern representation 3 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i 
Summa övriga kostnader 96 200 kr       

Summa kostnader 100 200 kr     

Resultat 8 200 kr-    

1 500 kr Pubar

1 000 kr Pubar



Sid 7(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 5 - Alkemisterna
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 7 500 kr Spexmärken 2500, tröjor 5000

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 100 000 kr

Mottagningsgasquer, pHeusargasquen 

16000 kr (balanseras av 4031), nollans 

gasquer subventioneras ca 25 kr/biljett

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 20 000 kr
Mottagningsgasquer, nollans gasquer 

subventioneras ca 25 kr/biljett

3033 Försäljning biljetter, föreställning 18 500 kr Spexbiljetter

3040 Försäljning tjänster 20 000 kr
Lunchföreläsningar/Skogsvandringen 2 st á 

10000 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 88 000 kr Bidrag från kansliet

Summa intäkter 284 000 kr         

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 30 900 kr

KOMPIS tröjor, Overaller, byggmaterial, 

rekvisita, gasquedekorationer, nØllespex 

(quostym, dequor, märken, tröjor, 15500 kr)

4011 Inköp av mat 110 000 kr Luncher, gasquer, grillning etc.

4012 Inköp av fika 1 500 kr Bakgrupp i KAOS 1000 kr

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa 

drycker

4025 Inköp av lättdryck

4031 Inköp biljetter, alkohol 16 000 kr pHeusargasquen 16000 kr

4032 Inköp biljetter, alkoholfri 8 000 kr
Sponsring av biljetter till nØlle för nØllan 

8000 kr

Summa rörelsekostnader           221 400 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 1 500 kr
Hyra för Osqvik under StugpHest (1500 kr)

5210
Hyra av maskiner och andra 

tekniska anläggningar
7 500 kr RN nØllespex

5690
Övriga kostnader för 

transportmedel
1 500 kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil

55 000 kr

Endast efterkör som är i Draget (Osquars, 

mellanpHest, spexfest m.fl)
30 000 kr
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5790
Övriga kostnader för frakter och 

transporter
500 kr Parkeringskostnader mottagningen

6110 Kontorsmateriel 1 000 kr Färgade papper

6150 Trycksaker 6 000 kr 1000 kr färgutskrifter, 5000 kr spexprogram

6230 Datakommunikation 500 kr

www.pheuseriet.com, 

www.musikaliskadirektoriet.se, ej budgeterat 

för webbhotell då det kan flyttas till 

kongligkemi.se

6250 Porto 2 500 kr Kemisektionens guide till mottagningen

6570 Bankkostnader 315 kr 3 st dagskasseuppräkning á 105 kr

6890 Övrig inhyrd personal 7 500 kr RN nØllespex

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 600 kr Alkoholtillstånd Herr&Dam fördrink

6993 Intern representation 29 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja stämningen 

i gruppen (MD 8000 kr, Alkis 500 kr, pH 

6000 kr, KOMPIS 5000 kr, Bluffis 5000 kr, 

KAOS 3000 kr, KLUMP 1500 kr)

Summa övriga kostnader             58 415 kr 

Summa kostnader 279 815 kr         

Resultat         4 185 kr 
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Konto 14/15 Kommentarer

RS 6 - KNUT/KAKA
30-39 Intäkter

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024

Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 21 000 kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 750 kr KAKA-gasquen, Salamandermiddag

3040 Försäljning av tjänster 110 000 kr
KAKA-dagen, övriga KNUT arrangemang, 

huvudsponsorintäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 33 200 kr

33000 kr flygbiljetter bekostas av LKAB, 

1200 kr lokal till KAKA bekostas av 

kansliet. Ska balanseras med konto 4800.

Summa intäkter          178 450 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 200 kr Gasque-dekorationer

4011 Inköp av mat 15 000 kr Mat till KAKA-gasquen, Salamandermiddag 

samt en lunchföreläsningar

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

4800 Vidarefakturerade kostnader 33 200 kr

32000 kr flygbiljetter bekostas av LKAB, 

1200 kr lokal till KAKA bekostas av 

kansliet. Ska balanseras med konto 3500.

Summa rörelsekostnader            57 600 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 3 600 kr
Stora och lilla gasque till KAKA-gasquen, 

Salamandermiddag

5220 Hyra av inventarier och verktyg 2 000 kr
Hyra av porslin till KAKA-gasquen (täcks 

av 3031, 3032)

5690 Övriga kostnader för transportmedel 1 200 kr Transport under KAKA-dagen

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 2 000 kr Affischer

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

presentreklam och tävlingar
400 kr

Kakor till releasepuben samt KAKA dagen

6150 Trycksaker 7 000 kr

KAKA-katalogen, baserat på 200 ex (300 ex 

11/12 10000 kr)

6250 Porto 100 kr Frimärken för fakturor

6993 Intern representation 8 000 kr
Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja 

12 500 kr
Releasepub, efterkör KAKA-gasquen, 

Salamandermiddag, Salamanderpubar 4 st

9 200 kr
KAKA-gasquen sittning + efterkör, 

releasepub
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Summa övriga kostnader            24 300 kr 

Summa kostnader            81 900 kr 

Resultat 96 550 kr     
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Konto 14/15 Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 8 000 kr
Märken 3000 kr, 40 st t-shirts á 125 kr, 15 

st tjocktröjor á 300 kr

3012 Försäljning fika 4 000 kr Pausförsäljning

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa drycker

3015 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 17 000 kr
Kick-off, premiär, omstartsfest. 100 

biljetter á 170 kr. 

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 200 kr 10 biljetter á 120 kr

3033 Försäljning biljetter, föreställning 57 600 kr
6 föreställningar, ca 80 biljetter á 100/170 

kr per föreställning (snitt 120kr)

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 20 000 kr Ekonomiskt stöd från ABF

Summa intäkter       122 900 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 19 300 kr
Quostym, Dequor, teknik 12000 kr, tröjor 

5000 kr, märken 2300 kr

4011 Inköp av mat 5 000 kr Sittningar 5000 kr

4012 Inköp av fika 2 000 kr Inköp till pausförsäljning

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader         38 260 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 28 000 kr 6 föreställningar, 2 genrep Teater Bristol

5220 Hyra av inventarier och verktyg 9 000 kr Teknik

5460 Förbrukningsartiklar 2 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5611 Drivmedelskostnader 2 000 kr Bensin under föreställningar

5820 Hyrbilskostnader 8 000 kr Hyrbil under föreställningar

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 1 600 kr Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

presentreklam och tävlingar
1 000 kr Reklam i Osquarsbacke mm.

6150 Trycksaker 6 000 kr 300 program á 20 kr

6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

15 100 kr

Överraskningspub + sökpub 2600 kr, 

Diverse efterkör 12500 kr (omstartsfest, 

kollationering, kick-off, premiärfest)

11 960 kr
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6993 Intern representation 10 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader 67 810 kr       

Summa kostnader 106 070 kr     

Resultat 16 830 kr  
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Konto 14/15 Kommentarer

RS 8 - KK
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 5 000 kr Organslaskmärken

3011 Försäljning mat 20 000 kr Fredagspubsmat 20 pubar á 600 kr, KF-

mat 15000 kr, Tentapubar 2 st á 200 kr

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 175 000 kr

Summa intäkter            440 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 8 250 kr Tröjor 4250 kr (15 st pikétröjor á 280 kr)

4011 Inköp av mat 95 000 kr Fredagspubmat, KF-mat, sittningar

4012 Inköp av fika 4 000 kr "Städfika"

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader            282 050 kr 

50-76 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 20 500 kr
Hyra av Nymble samt extern lokal 

Berzelii, Osqvik tackpHesten 1500 kr

5210
Hyra av maskiner och andra tekniska 

anläggningar
2 500 kr RN NØlle

5460 Förbrukningsmateriel 30 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5611 Drivmedelskostnader 1 500 kr Berzelii, nØlle, tackpHesten

5820 Hyrbilskostnader 2 000 kr Berzelii, nØlle

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 10 000 kr Affischer

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

presentreklam och tävlingar
1 500 kr Klubbor till NØllan, priser till Berzelii

6570 Bankkostnader 730 kr
6 st dagskasseuppräkning á 105 kr, 

uttagsavgifter 100 kr

6890 Övrig inhyrd personal 20 000 kr
Väktare NØlle, valborgspubrundan, RN 

nolle

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 6 000 kr Utökade alkoholtillstånd 6 st á 600 kr

174 800 kr

235 000 kr

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 5 000 kr
25 000 kr, subventionering av 

biljettpriser till Berzelii med 20 000 kr.
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6993 Intern representation 14 000 kr

Pengar som ska användas av organ för 

att öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen (KK 12 000 kr, 

KÖN 2000 kr)

7610 Utbildning 1 200 kr Klubbmästarrådet för 2 personer

Summa övriga kostnader            109 930 kr 

Summa kostnader 391 980 kr          

Resultat 48 020 kr       



 

Val 

* Se valhandlingarna 

Val av DM i MD 2015 

Liv Jakobsson (Förordad) 

 

Val av vice DM i MD 2015 

Emma Chadwick (Förordad) 

  



 

Konfirmeringar 
* Se valhandlingarna 

Styrelsen 
Vice ordförande: Michael Ekström 

Krexet VII 
Direktör: Joanna Messmer 

Studiemiljönämnden 
SNOK: Nektaria Lalangas 

PAS-K: Amanda Kessler 

Skolledningsrepresentant Bio 2014: Linnea Österberg 

Skolledningsrepresentant Bio 2014/2015: Sandra Månsson 

IN: 
Ledamot: Billy Hoogendoorn 

Ledamot: Madeleine Eriksson 

Ledamot: Stefan Berg 

Ledamot: Oskar Gustavsson 

Ledamot: Jonas Cham 

Ledamot: Jakob Flygar 

Ledamot: Jesper Borin 

Ledamot: Erik Samuelsson 

TLC 
Ledamot: Julia Tengelin 

Ledamot: Vivien Hjelm 

Ledamot: Matilda Carlqvist 

Ledamot: Clara Persson 

Ledamot: Leonard Sjöström 

Ledamot: Kid Karjalainen 



 

Ledamot: Caroline Lilliebjörn 

Ledamot: Wissam Lemmouh 

Krexet VII 
Manuschef: Anton Lagerholm 

Producent: Daniel Ruotsalainen 

Regissör: Tim Svensson Igefors 

Marknadsföringsansvarig: Lovisa Wallberg 

SOFT 
Ledamot: Björn Alander 

Paparazzi 
Ledamot: Lovisa Pettersson  

Ledamot: Alexandra Holmgren 

Ledamot: Maximilian Karlander 

Ledamot: Karin Andersson 

Ledamot: Sofia Bergström 

Ledamot: Jonna Holmqvist 

Ledamot: Lucas Bremer 

Ledamot: Joanna Messmer 

 

 


