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1 Introduktion 

1.1 Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet 
I sin verksamhetsplan berättar Sektionsstyrelsen ($$) om den verksamhet de kommer bedriva 
under kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen antas av Sektionsmötet (SM). $$ 
främsta uppgift är att främja engagemang av olika karaktär för att skapa en hållbar och 
kontinuerlig verksamhet. Med Visionen som utgångspunkt har Sektionsstyrelsen 2017/2018 
valt att fokusera på att underlätta sektionsengagemang och främja förståelse för sektionens 
struktur. 

 
Det viktigaste Kemisektionen har är dess medlemmar, vilka vi aspirerar att värna om genom 
att fokusera på hållbart engagemang. $$ tror att en stor diversitet av aktiviteter och 
evenemang lägger grunden för en attraktiv verksamhet. 

 
Även om det ekonomiska arbetet förbättrats avsevärt under föregående verksamhetsår anser 
Sektionsstyrelsen att det ännu finns brister. Visionen är att samtliga sektionsmedlemmar ska 
ha full ekonomisk insyn, vilket skapas med tydlig rapportering och en öppen dialog mellan 
bokföringsansvariga och sektionens medlemmar. 

 
Kemisektionens nya hemsida är fortfarande under utveckling och förväntas bli färdig under 
året. Med den färdig kommer nya möjligheter för informationsutbyte att öppnas upp. 

 
Många delar av verksamheten kan gynnas av en närmare kontakt med våra alumner. 
Salamanderorden är en stor tillgång som inte nyttjas till fullo och därmed ämnar $$ att utreda 
hur denna kontakt kan nyttjas bättre. 

 
Dragskåpet är en viktig mötesplats och det är centralt att kunna skapa en god studiemiljö 
men även en härligt studiesocial tillvaro. För att detta ska vara möjligt måste Dragskåpets 
tillgångar tas till vara på och behandlas med varsamhet. 

2 Fokusområden 

2.1 Hållbart engagemang 
Engagemang är en central punkt i det som driver Kemisektionen framåt. Ett hållbart 
engagemang säkerställer Kemisektionens fortlevnad och värnar om medlemmarnas 
välmående. Studier och sektionsengagemang ska kunna balanseras och i dagsläget kan 
arbetsbördan för sektionsaktiva ibland ses vara onödigt stor.  
 
Vi anser att en del av arbetsbördan kommer av att nödvändig administrativ information är 
svår att hitta. Genom att tillgängliggöra sådan information och skapa en resursbank för 
sektionens medlemmar skulle detta kunna förebyggas. Det skulle också kunna bidra till att ge 
en bättre insikt i vad en ansvarsroll innebär och ge ansvariga mer tid att ägna sig åt sin 
verksamhet, då de inte behöver uppfinna hjulet på nytt. 
 
Det kan upplevas som svårt att få en inblick i sektionens organisation utan att helt fördjupa 
sig i den. Detta bidrar till en vidgad informationsklyfta mellan mer och mindre aktiva 
medlemmar. Styrelsen vill klargöra hur sektionen är organiserad, vad organen har för 
funktion och vilka som är ansvariga för de olika organen.  
 

• $$ ska underlätta engagemang genom att tillgängliggöra och centralisera information 
och dokumentmallar relevant för sektionsuppdrag på hemsidan. Informationen ska 
även vara anpassad efter mottagaren. 
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• $$ ska tydliggöra hur sektionen är organiserad genom att presentera det grafiskt. 

• $$ ska uppmuntra till att organ och främst ansvariga visar upp sig mer genom 
upprättandet av en vandrande kommunikationskanal på sociala medier. 

• $$ ska se till att information i styrdokument finns tillgängliga på både svenska och 
engelska. 

• $$ ska se till att information ur kommande protokoll från SM, $$M och OAR finns 
sammanfattad på engelska. 

• $$ ska arbeta mot en rimlig arbetsbörda för organ. 
 

2.2 Underlätta och tillgängliggöra ekonomin 
I dagsläget har sektionen tydliga ekonomiska rutiner. Trots detta är det svårt att följa 
ekonomin och förstå hur man 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. 
 
För att underlätta arbetet i BAR (Bokföringsansvarigas råd) och i överlämningsprocesser vill 
styrelsen skapa manualer och program för det ekonomiska arbetet. Detta ger bättre 
förutsättningar för att bli klara med bokslutet till budgetrevideringen vilket ger en mer 
verklighetsbaserad budget.  
 

• $$ ska skapa tydliga rutiner fo ̈r att upprätthålla transparens och gott ekonomiskt 
samarbete inom BAR. 

• $$ ska se till att sektionens bokslut blir klart i tid till budgetrevideringen 18/19.    

• $$ vill göra budgeten mer förståelig för samtliga sektionsmedlemmar. Detta sker 
genom att ta fram lättillgängliga och enklare budgetförklaringar. 

• $$ ska förhandla fram en fast månadsavgift, samt bättre villkor med iZettle i form av 
bokföringsprogram för iZettle till sektionen. 

• $$ ska skapa manualer för bokföring och funktioner i fortnox, sektionens 
bokföringsprogram.  

 

2.3 Förbättra miljön i Dragskåpet 
Sektionslokalen är en viktig social mötesplats, likväl en plats där många väljer att studera. 
Som det ser ut nu har lokalen ingen tydlig struktur och saknar organisation av bland annat 
köksutrustning, vilket leder till en miljö som inte är optimal. För att förbättra och underlätta 
användning av lokalen, menar styrelsen att bättre förvaring av sektionens tillhörigheter krävs. 
En utrensning av saker som inte längre nyttjas bör även göras.  
 

• $$ ska köpa in nya organskåp. 

• $$ ska undersöka hur organens behov av förvaring ser ut. Detta ska ske innan de nya 
skåpen köps in. 

• $$ ska organisera utrensning av icke-nödvändig utrustning och tillhörigheter i 
Dragskåpet. 

 

2.4 Förbättra kontakt 
Sektionens organ har blivit bättre på att samarbeta med varandra och förstå andras 
verksamhet, vilket styrelsen vill fortsätta arbeta med. Det finns fortfarande organ som 
hamnar lite utanför och behöver stöd. Styrelsen vill se till att vi samarbetar bättre kring saker 
som är av intresse för flera parter i sektionen. 
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Styrelsen vill även arbeta med att förbättra samhörigheten med andra på campus. Vi känner 
att campus i dagsläget är väldigt delat; studenter identifierar sig med sin sektion och inte som 
kårmedlemmar. I träffar med andra sektioner på campus får vi nya idéer till vår verksamhet 
och kan knyta kontakter för samarbeten som gynnar båda parter. Styrelsen vill arbeta för 
högre deltagande i evenemang med andra sektioner och även arbeta för att ta fram nya 
koncept där sektionerna kan mötas. 
 

• $$ ska knyta ihop sektionen tätare genom att ge möjlighet och uppmuntra organ 
som inte syns under året att visa upp sig mer. 

• $$ ska ta fram en plattform för att kontinuerligt dela information om vad organen 
arbetar med. 

• $$ ska lyfta fram THS och andra sektioner genom att dela information på 
Kemisektionens sociala medier. 

 

2.5 Framtid 
Kemisektionen har ett alumninätverk som heter Salamanderorden. Det nätverket 
fyller i nuläget inte sin funktion och behöver omstruktureras för att att göra det. Det 
krävs även en bättre kontaktlista till alumner för att kunna nå dem gällande 
näringslivskontakt, inbjudan till jubilarer och annat av intresse. 
 

• $$ ska ta fram ett koncept för Salamanderorden som gynnar sektionens 
medlemmar och de alumner som är medlemmar i orden. 

• $$ ska upprätta ett aktuellt register med kontaktinformation till alumner. 


