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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 2011/2012 
 
 Tid: 9 juli 2011, kl. 09:30 
 
 Plats: Norra vägen 3, Sorunda, Nynäshamn 
 
 Närvarande: Denise Fuglesang, ordförande 
  Jens Aronsson, Vice ordförande 
  Philippa Reuterswärd, Sekreterare 
  Emma Fogelström, Kommunikationsansvarig 
  Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna 
  Malin Nordenström, Lokalansvarig 
 
Bilagor: En bilaga medföljer 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 09:40. 

2 Formalia 
a) Anmälan av förhinder 

Inga förhinder anmäldes. 
b) Val av justeringsperson 

Denise och Jens valdes till justeringsmän. 
c) Mötets behöriga utlysande 

Mötet beslutade att mötet var korrekt utlyst. Bilaga 1 
d) Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 
e) Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. 
f) Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor. 
g) Föregående mötesprotokoll 

Första mötet så det existerar inget tidigare protokoll. 
h) Adjungeringar 

Inga adjungeringar vid detta möte. 
i) Beslutsuppföljning 

Inga beslut att följa upp. 
j) Meddelanden 
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Denise meddelar att Datorgruppen är snart klara med hemsidan men att all 
informationstext etc. saknas. Hemsidan bör vara klar tills nästa vecka för att 
de nyantagna ska kunna läsa på om sektionen. 
Jimmy meddelar att Mediatekniks styrelse har bjudit in oss på middag. 

 

3 Kommunikation och informationsspridning 

Kommunikationen ut till medlemmana och kansliet samt insynen i styrelsen 

måste förbättras. Emma har startat en styrelseblogg för att lättare nå ut till 

sektionens medlemmar. I bloggen ska styrelsens arbete sammanfattas på ett 

lättillgängligt och lättförstått sätt. Första inlägget ska göras på 

styrelsekonferensen. Bloggen finns på: kemistyrelsen.wordpress.com. 

Jens föreslog att styrelsen kan ge ut ett informationsblad där information både 

från styrelsen och från organen. Informationen i detta blad ska vara av en mer 

lättsam karaktär. Jens använder ordet ”skvallerblaska”. 

Månadsmailet måste uppdateras. I feedbacken från INFO-kryssningen gavs 

förslag på att inta ha månadsmailet som bilaga, att skriva ut kopior som kan 

finnas tillgängligt i draget samt att lägga upp månadsmailet på Facebook. Allt 

detta fick positiv respons från styrelsen och ska undersökas. 

Kalenderdelen borde utvecklas så att alla aktiviteter är representerade. Samma 

kalender borde finnas på hemsidan och i Draget. 

Mötet beslutade att Emma tar på sig huvudansvaret för månadsmailet men får 

självklart delegera vid behov. Månadsmailet ska skickas ut en gång i månaden 

till alla, även icke-medlemmar för att visa upp sektionen. Styrelsen ska trycka 

på att de organ som använder Månadsmailet ska presentera relevant och 

konkret information. Detta för att undvika alltför långa Månadsmail. Annan 

information får delges via respektive organs hemsida. 

Mötet beslutade att Jens ska undersöka nyhetsbrevs klient vilket skulle kunna 

göra Månadsmailet snyggare och mer attraktivt att läsa. 

På hemsidan ska en text om styrelsen finnas som uppmuntrar till kontakt med 

styrelsen. Styrelsen ska presentera sig med namn, post, bild, beskrivning av 

post samt kontaktuppgifter. Det ska också framgå att Nr.1 eftersöks. En länk till 

bloggen ska finnas. Alla ska få ett konto på bloggen vilket möjliggör enskilda 

inlägg och uppdateringar. 

4 Medlemsrekrytering 

Medlemsrekryteringen och mångfalden i sektionen måste förbättras. Flera 

förslag behöver tas fram. Sektionen ska spegla medlemmarnas intressen och 

medlemmarna ska kunna dra nytta av Sektionen. Detta budskap kan med 

fördel uttryckas i Kemisektionens guide till mottagningen. 
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Skapa intresse mellan icke-aktiva genom att trycka på att det är lätt att starta 

föreningar. KÄK nämns som ett bra exempel på att man inte måste vara ett 

organ för att utnyttja sektionens resurser. 

Seriösare aktiviteter med näringslivs kontakt så som Salamanderträffar, 

Fiberteknologerna, och KAKA borde kunna locka fler äldre studenter. Detta 

måste också ske mer kontinuerligt. 

Lathund kan skrivas för att göra det enkelt för icke-aktiva och nya medlemmar 

att förstå sig på SM, skriva motioner, starta föreningar etc. 

Nollan ska få möjlighet att betala kåravgiften under mottagningen. Fadderiet 

och/eller KOMPIS skulle kunna ansvar för detta. Detta ska tas upp på ett 

KLUMP-möte innan mottagningen. 

Denise ska kontakta vice ordförande på Kåren för att ta reda på om det går att 

få statistik på vilka årskurser vi har flest/minst medlemmar. 

5 Salamanderverksamheten 

Den nyuppstartade Salamanderverksamheten måste underhållas. Niklas har 

fortfarande hand om Salamandrarna men Jimmy hålls uppdaterad. 

Salamader-verksamheten måste bli kontinuerlig. Förhoppningsvis dyker 

Salamandrarna upp på skogsvandringen. Salamandrarna skulle i så fall kunna 

ingå vid Styrelsens station. Nya Salamandrar ska väljas tills Nolle av sittande 

styrelse tillsammans med Salamandrarna. Interjuver kan hållas i samband med 

skogsvandringen. 

Efter Nolle kan en Salamander-middag hållas under lite mer intima 

förhållanden med äldre studenter. Dessa äldre studenter befinner sig lite 

närmare arbetslivet och kan dessutom inspireras till att själva bli salamandrar 

senare. Salamander-middagar kan hållas en gång per termin.  

Salamandrarna ska få tillgång till Månadsmailet och längre fram även 

Hemsidan. En 5-årsplan för Salamanderverksamheten ska skrivas. 

Mötet ajourneras 11:29. 

Mötet återupptogs 11:34. 

6 Sektionens ekonomi 

Sektionens finanser är halverade ifrån förra året vilket ger oss en sträv budget i 

år. Sektionen kommer dock inte få några pengar ifrån Filppret samt antagligen 

inga pengar från FUF i år så som uppgett i budgeten. Mötet beslutade att 

budgeten ska revideras. 

Jens vill trycka på att budgeten är sträng och att uppmana alla berörda att 

tänka på detta. Denise föreslår att en kurs i hur sponsring söks ska hållas för att 

hjälpa organen att få mer pengar. 

7 Kansliet 
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Styrelsen måste jobba på att få Kansliet att förstå att båda parter tjänar på att 

eleverna är sektionsengagerade. Verksamhetsplanen kan visas för Kansliet för 

att öka förståelsen för vad Kemisektionen gör. Sektionen ska vara behjälplig i 

de fall som Kansliet behöver hjälp så som utlåning av Sektionslokalen. Möte 

med kansliet ska hållas efter mottagningen. 

8 Förbundet Unga Forskare (FUF) 

Mötet beslutar att Jens ska kontakta FUF för att undersöka möjligheterna för 

att få bidrag. 

9 Kemissektionens och styrelsens relation till kåren 

Kemisektionen är en del av Kåren och vara en vaken del av kåren. Styrelsen ska 

ha koll på vad som händer på kåren och de som sitter i KF och olika råd ska dels 

uppdatera resten av styrelsen samt uppdatera detta på bloggen. 

10 $$ internkonto 

Styrelsen ska ha ett internkonto för representation. Jens ska ansvara för detta. 

11 Mall för verksamhetsplan 

12 Kontaktperson till organ inom styrelsen 

Som kontaktperson ska man finnas tillgänglig för frågor från sitt organ och vara 

påläst på organet i fråga. Två möten mellan organ och kontaktperson ska hållas 

per termin. Vid första mötet ska organets verksamhetsplan gås igenom.  

 

Kontaktperson Organ 

Emma  Datorgruppen 

Emma  KOMPIS 

Emma  Valberedningen 

Emma  Alkemisterna 

Denise  pH 

Denise  Fanbärarna 

Jimmy  IN 

Jimmy  SN 

Jimmy  Preppis 

Jimmy  Salamandrarna 

Mailn  Soft 

Malin  Bluffis 

Malin  MD 

Malin  CIA 

Philippa  TLC 

Philippa  Chust 

Philippa  Fadderiet 
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Jens  Krexet 

Jens  Knut/KAKA 

Jens  Revisorerna 

Jens  KK 

Nr1  KÖN 

 

13 Kvarlämnat från $$10/11 

Paparazzi, KAKAE samt Ekonomichef Krexet ska tillsättas. Denise ska kontakt med de 

sökande/nominerade. Interjuver ska hållas under mottagningen. 

14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

15 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat 12:39. 
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Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
________________________________ 
Philippa Reuterswärd, 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
___________________________  
Denise Fuglesang, 
Ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
_____________________________ 
Jens Aronsson, 
Justeringsperson 


