
                                           

 

Postadress Besöksadress Telefon Org. nr. Bankgiro 

KTH, Kemistyrelsen Teknikringen 36B +46 (08) – 790 82 88 80 24 13 – 21 54 477-9765 
100 44  Stockholm     
 

THS 

KEMISEKTIONEN 

$$3 Stockholm 
Styrelsen 2011/2012 
 
 
Sidan 1 av 6 

 

 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2011/2012 
 
 Tid: 21 september 2011, kl. 17:00 
 
 Plats: Mötesrummet, Dragskåpet, KTH, Stockholm 
 
 Närvarande: Denise Fuglesang, ordförande 
  Jens Aronsson, Vice ordförande 
  Philippa Reuterswärd, Sekreterare 
  Emma Fogelström, Kommunikationsansvarig 
  Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna 
  Malin Nordenström, Lokalansvarig 
  Fredrik Abele, nr1 
 
Bilagor: 6 bilagor medföljer 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 17:15. 

2. Formalia 
a. Anmälan av förhinder 

Inga förhinder anmäldes. 
 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

att Malin och Denise valdes till justeringsmän. 
 

c. Mötets behöriga utlysande 
Styrelsen beslutade 

att mötet var korrekt utlyst.   Bilaga 1 
 

d. Anmälan av övriga frågor 
Denise anmälde Salamandrar (val av nya, nästa utskick till, på nOlle), $-Hybrid,  
Medlemsrekrytering, Sponsutbildning, Sara Emilssons ekonomivision samt Styrelsehelg? 
som övriga frågor. Jimmy anmäler BUS som övrig fråga. 
e. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med ovanstående tillägg. 
 

f. Bordlagda frågor 

THS 
KEMISEKTIONEN 
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g. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen beslutade 
att godkänna föregående mötesprotokoll 

h. Adjungeringar 
Styrelsen beslutade 

att Fredrik Abele adjungeras med närvaro, yttrande och 
rösträtt för resten av verksamhetsåret (samtliga SS).  

Malin serverade äppeljuice. 
i. Beslutsuppföljning    Bilaga 2 

 
j. Meddelanden 

Philippa har valt en blå pärm för årets protokoll.  
Denise har börjat på en serie om Båt-Jens och Jimmy på IN-jubileet. 
Denise och Jens har KF-utbildning. Det var fullspäckat och mycket lärorikt. 

3. Val av #1 
Styrelsen beslutade 
   att välja Fredrik Abele till nr1. 

Jimmy serverar pommac. 

4. Val av Ekonomichef i Krexet IV 
Styrelsen beslutade 
   att välja Sara Sundblad till ekonomichef i Krexet IV. 

5. Val av KAKAE 
Styrelsen beslutade 
   att välja Sebastian Ols till KAKAE 2011/2012. 

6. KXM-Chef: undantag 
Mats Linder har sökt posten som KXM-chef men är inte längre med i Kemisektionen utan i 
Doktorandsektionen. Styrelsen behöver göra ett undantag för att han ska kunna få inneha 
denna post. 
Styrelsen beslutade 

att göra ett undantag och låta Mats Linder ha en post 
inom kemisektionen. 

7. Entledigande och val av Revisor 
Pawel Markiewicz har ansökt om entledigande. Revisorerna har bett styrelsen att 
intirimsvälja en ny revisor.  
Styrelsen beslutade 

att entlediga Pawel Markiewicz. 
Styrelsen beslutade 

att välja Björn Blomqvist till ny revisor fram till årsskiftet.  
Styrelsen skålar för att styrelsen äntligen är hel. 

8. Tema på SM 
Styrelsen diskuterade teman inför årets sektionsmöten. 
Styrelsen beslutade 

att välja filmer som tema på SM. 

9. Hederspriset 
Denise uppdaterar nr1 om diskussionerna som hölls på föregående styrelsemöte om 
hederspriset. 
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10. $$-Pris 
Styrelsen diskuterade och föreslog kandidater till styrelsens pris. Styrelsen valde en 
pristagare. 
Styrelsen beslutade  

att Jimmy skriver nominering och kollar upp priser för 
gravering av priser. 

Styrelsen beslutade  
att Jens ska ta reda på ett sätt att komma in i finskåpet. 

11. Mötesrummet 
Emma uppdaterar och påminde hela styrelsen om inredningsvisionerna som togs upp på 
förra mötet. Svar på sponsring om färg väntas i dagarna. Jens föreslår att inredningen ska ske 
under nollvision.  

12. Kontakt och möte med kansliet 
Johan Persson, ordförande på kåren, har bett om lite bakgrundsinformation om hur vi 
samarbetar med kansliet under mottagningen. I dagsläget får vi pengar till mottagningen från 
kansliet men att kansliet är rätt negativa till mottagningen i stort. Möten med kansliet har 
skett vid ett tiotal tillfällen och en regelbunden mail-kontakt hålls innan och efter 
mottagningen. Efter det att KLUMP har utvärderat kommer ett utvärderingsmöte mellan 
Alkemisterna och kansliet hållas. 
Ett möte mellan styrelsen och kansliet vore givande, speciellt inte när det hölls något 
föregående år. Jens tycker vi ska jobba på att ha regelbunden kontakt med kansliet och inte 
bara koncentrerad kontakt under mottagningen. 
Styrelsen beslutade 

att Jens återupptar kontakten med kansliet och bokar in 
ett möte. 

13. Besök från Finland 
Finländarna kommer med största sannolikhet komma och hälsa på och övernatta tre nätter i 
Draget. Jimmy har kontaktat KK för att eventuellt hålla en välkomstpub för finländarna. 

14. Datum 
På lördag den 24 september så är styrelsen inbjudna till IN-sektionens jubileum. 
På söndag så har styrelsen en $$-brunch under avslappnade former hemma hos Philippa. 
Den 18:e november håller styrelsen i en motions-pub. 
Möte med kansliet kommer att föreslås den 26-30 under lunchtid. 
Styrelsen beslutade 

att Emma och Philippa tar med Fredrik och handlar 
styrelsekavaj.  

Mötet ajourneras 19:00 för kaffe och efterrättpaus 
Mötet återupptogs 19:20. 

15. Äskningar 
TLC har äskat 3000 för att köpa in tygmärken.    Bilaga 3 
Styrelsen beslutade 
   att bifalla äskningen. 
TLC har äskat 1000 kr (100 kr/tröja) ut tröjfonden.   Bilaga 4 
Styrelsen beslutade 

att bifalla äskningen med 100kr/tröja. Bilaga 5 
Jens har lämnat in en äskning för att ta in en reparatör till kopiatorn för 1400. 
Styrelsen beslutade 
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att avslå äskningen med motiveringen att det går att 
köpa in en kombinerad kopiator/skrivare för detta 
belopp. 

Styrelsen beslutar 
att maxbelopp att ta beslut om 0-1000 kr får tas på ett 
lunchmöte. 
att vi på ett sammankallat styrelsemöte får tas beslut på 
belopp från 1001-10 000kr. 
att belopp över 10 000 kr måste tas på SM. 

16. Motioner 
Jimmy och Fred Stjernqvist har lämnat in en motion om att KÖN ska utöka sin verksamhet till 
att också syssla med beerpong.    Bilaga 6 
Styrelsen beslutade 
   Att Emma och Fredrik skriver svar på motionen. 

19:55 lämnar Denise rummet och Jens tar över klubban. 

17. Propositioner 
a. Revision av Budget 

Jens uppdaterar och påminner styrelsen om att punkterna Flippret, Räntor och FUF i 
budgeten kommer behöva revideras. KÅT kan också komma att införas i budgeten 
som en plus/minus noll punkt. 
Styrelsen beslutade 
  att Jens skriver en proposition att revidera budgeten. 

20:00 Denise återvänder och tar tillbaka klubban. 

b. Reglementesändring: Inkrävning av verksamhetsberättelser 
Styrelsen beslutade 

att Denise ska skriva propositionen om 
reglementsändring. 

c. Övriga propositioner 
Inga övriga propositioner. 

18. Övriga frågor 
a. Salamandrar (val av nya, nästa utskick till, på nOlle) 

Emma och Denise har letat i gamla Salamanderpapper och läst på hur inval skedde 
förr. Då skickades invalsbrev till lämpliga kandidater som sedan valdes in och fick 
svära salamandereden. Detta skulle göra att intervjuer med kandidater skulle vara 
överflödiga. 
Styrelsen beslutade 

att Jimmy skickar ut ett mail till sittande salamandrar om 
salamanderinvalen senast imorgon, 22 september. 

b. $-Hybrid 
Denise har fyllt i Doodlen om $-hybrid. 

c. Medlemsrekrytering 
Kårens system ligger nere så det finns ingen statistik på vilka årskurser är 
kårmedlemmar. Fredrik berättar att det känns som många i nØllan är eller ska gå 
med i kåren. Hemsidan har också varit bra men det behövs mer info. 
Sektionslathundarna ska jobbas med nästa vecka och bör vara klara snarast. 

d. Sponsutbildning 
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Emma hälsar att hon ska maila Anna om att sektionen är intresserad av spons-
utbildning. 

e. Sara Emilssons ekonomivision 
Vi bordlägger punkten tills vi undersökt om man kan bokföra i icke-kronologisk 
ordning. 

f. BUS 
Jimmy har träffat en BUS-representant och fått veta att det är KTH:s tur att anordna 
BUS-träff. Styrelsen tycker detta är ett bra initiativ och hoppas det finns studenter som 
vill ta tag i detta. 

g. Styrelsehelg? 
Styrelsen vill gärna åka på teambuilding-helg. Datum kommer att diskuteras på nästa 
lunchmöte. 

19. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte kommer hållas den 26:e oktober. 

20. Orientering 
21. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat 20:56. 
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Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
________________________________ 
Philippa Reuterswärd, 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
___________________________  
Denise Fuglesang, 
Ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
_____________________________ 
Malin Nordenström, 
Justeringsperson 


