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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 6 2011/2012 
 
 Tid: 10 februari 2012, kl. 12.36 
 
 Plats: Mötesrummet, Dragskåpet, KTH 
 
 Närvarande: Denise Fuglesang, Ordförande 
  Jens Aronsson, Vice ordförande 
  Emma Fogelström, Kommunikationsansvarig 
  Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna 
  Malin Nordenström, Lokalansvarig 
  Fredrik Abele, Nr1 
 
Bilagor: Kallelse $$6, Beslutsuppföljning $$6  
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet kl 12:52 

2. Val av mötessekreterare 
Styrelsen beslutade 

att Emma valdes till mötessekreterare. 
3. Formalia 

a. Anmälan av förhinder 
Philippa är frånvarande p.g.a sjukdom och mötet har därför flyttats till 
Mötesrummet, Dragskåpet, KTH. 
 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

att Denise och Malin valdes till justeringsmän. 
 

c. Mötets behöriga utlysande 
Styrelsen beslutade 

att mötet var korrekt utlyst.  Bilaga 1 
 

d. Anmälan av övriga frågor 
Denise anmälde Kamratstipendiet, Utvärderingsenkät, Bloggen, Halvårsrapport samt 
$$-skifte. Jens anmälde försäkring för krexets myggor och trumset. 
 

e. Fastställande av föredragningslistan 

THS 
KEMISEKTIONEN 
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Föredragningslistan fastställdes med ovanstående tillägg samt tillägg av punkt 2. Val 
av mötessekreterare och punkt 4. Val av kassör till Bioteknikdagarna. 
 

f. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

 
g. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen beslutade 
att bordlägga föregående mötesprotokoll till nästa 
styrelsemöte 

h. Adjungeringar 
 

i. Beslutsuppföljning    Bilaga 2 
 

j. Meddelanden 
Malin meddelar att hon undersöker att hitta ett fyrasiffrigt kodlås till förrådet, men har inte 
hittat något bra. Hon planerar att undersöka vidare. 
Denise meddelar att hon och Jens ska ha ytterligare möte med Mats för att skriva en motion 
angående stöld av Krexets instrument. Denise har också fått svar av Ben som renoverar 
Draget som vill träffas på plats och ett möte är bokat till 15.30 den 15 februari. Malin och 
Denise har pratat med Doris angående ommålningen av mötesrummet och har fått okej så 
länge de meddelas när det ska målas så att de kan inspektera resultatet. Denise har pratat 
med Sofia Jäfvert om att presentationstexter till personvalen ska finnas med i handlingarna 
till SM3 för att ersätta de muntliga presentationerna. Ett mail ska skickas ut till alla sökande. 
Jens meddelar att Sara Wengström hälsar att revisionsberättelserna förhoppningsvis ska blir 
klara till SM3. 
Jimmy meddelar att priserna ska uppdateras och att han kollat igenom alla gamla protokoll 
för att ta reda på alla vinnare samt att finnarna ej är kapabla att svara på mail. Han meddelar 
också att IN utmanar $$ i valfri bollsport. 
Fredrik meddelar att INFO är betalt och klart! 
 

4. Val av skolledningsrepresentant Bio 
Styrelsen beslutade  

att välja David Hörnström till skolledningsrepresentant Bio 
5. Val av kassör till Bioteknikdagarna 

Styrelsen beslutade  
att välja Erik Sjölin till kassör för Bioteknikdagarna 

6. Icke-kemister bland Krexets medlemmar 
Lena Beckman och Johan Berggren är inte medlemmar i THS.  
Styrelsen beslutar  

att Jens meddelar Krexet att Lena och Johan skall betala kåravgiften 
snarast då de, enligt vårt reglemente, måste vara medlemmar för att 
vara med i Krexet.  

7. INFO-konferensen 
Styrelsen beslutade 

att Fredrik mailar berörda att konferensen börjar kl 15.00 i Draget 
Diskussion fördes kring vilka frågor som ska diskuteras under konferensen. 
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8. CHUST som del av sektionen 
Diskussion angående CHUSTs roll i sektionen. 
Styrelsen beslutade  

att Philippa ska kalla till möte med CHUST för att ta reda på deras syn 
och för att diskutera samarbete. 

9. Situation Draget: köket, mötesrummet, fläktrummet 
Möte är bokat för att få information om renoveringens utsträckning samt kostnad. Förfrågan 
att måla om mötesrummet är godkänd och målandet ska utföras under v.11. 
Styrelsen beslutade 

att Jimmy införskaffar penslar, rollers, maskeringstejp, jättemycket 
BruX, 1 stycken Gustav, målartvätt och svampar. 

Styrelsen föreslår att fläktrummet görs om till ett förråd med enklare lagerhyllor. Nyckel till 
fläktrummet kan förvaras i sekfunk. Bokhyllorna i mötesrummet ska flyttas ner till 
fläktrummet under v.11. 
Styrelsen beslutade 
  att Malin undersöker möjlighet att skaffa nycklar till Fläktrummet. 

10. Salamandermiddagen den 26/3 
Första anmälan är inkommen! 
Styrelsen beslutade 

att Jimmy skickar ett nytt mail till Salamandrarna med bankgironummer 
för betalning till middagen. 

Diskussioner fördes angående marknadsföring mot studenter. 
Styrelsen beslutade 
  att Emma ansvarar för att fixa affisch till Salamandermiddagen. 

att Denise ansvarar för att maila övriga utexaminerade studenter samt 
professorer som ska bjudas in till middagen 

11. Valberedningens policydokument 
Ett skelett till dokumentet finns på google-docs. Det har jobbats på lite grann sen senaste 
mötet. 
Styrelsen beslutade 

att Denise kallar berörda personer till ett nytt möte angående 
valberedningens policy 

12. Motioner 
Inga motioner har inkommit. 

13. Propositioner 
Jens har börjat på en proposition om personval och en om ekonomivisionen. 
Styrelsen diskuterade propositionen om personval. 
 
Mötet ajournerades 14:45 
 
Mötet återupptogs 15:02 
 
Styrelsen beslutade 
  att Jens skriver en proposition angående personval till SM3. 
Styrelsen diskuterade propositionen om ekonomivisonen. 
Styrelsen beslutade 
  att Jens skriver klart och lämnar in en proposition angående 
ekonomivisionen till SM3. 
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14. Äskningar 
a. Lås till prisskåpet 

Jens äskar om 487 kr för inköp av lås till prisskåpet. 
Styrelsen beslutade 
 att bifalla Jens äskning 

b. Kassaregister 
Sebastian äskar 12 500 kr för ett nytt kassaregister. 
Styrelsen beslutade  

att bifalla Sebastians äskning i enlighet med beslut som togs på SM1 
verksamhetsår 2010/2011 angående motionen ”Kassaapparat”. 

15. Upplägg av SM3: Kandidatpresentationer i Handlingarna, effektivisering av mötet 
Styrelsen diskuterade upplägget samt föredragningslistan för SM3. 

16. Tema på $$mys 
Styrelsen bestämde att nästa $$-mys blir söndagen den 12 februari hemma hos Denise 
klockan 18. 

17. Layout på kallelser, etc. 
Styrelsen diskuterade att skaffa en profil för alla officiella dokument. Detta är på gång på THS 
kommunikationsråd och styrelsen kom överens om att avvakta med detta. 

18. Övriga frågor 
a. Kamratstipendiet. 

Lappar sitter uppe för nominering av kamratstipendiater. 
b. Enkät 

Denise och Fredrik bestämmer möte för att sammanställa enkäten. 
c. Bloggen 

Bloggen behöver uppdateras och tre nya inlägg diskuterades fram och ska skrivas i 
följande ordning: information om salamandermiddagen, INFO-konferensen och hur 
valförfarandet och presentation av kandidater kommer gå till på SM3. 

d. Halvårsrapport 
Styrelsen diskuterade och kom överens om att avlägga en halvårsrapport för hela 
sektionen till SM3, i denna ska halvårsrapport för de fem bokföringarna ingå. 

e. $$-skifte 
$$-skiftet ligger samtidigt som Oldies but Goldies och Jens och Denise pratar med 
Sara och Mailén om att byta dag. 

f. Försäkringar för krexets utrustning 
Styrelsen beslutade 

att Jens kollar upp försäkringar för krexets myggor och trumset. 
19. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 6 mars klockan 17:07. 
20. Orientering 
21. Mötets avslutande  

Mötets avslutades kl 16:16 
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Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
________________________________ 
Emma Fogelström, 
Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
___________________________  
Denise Fuglesang, 
Ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
_____________________________ 
Malin Nordenström, 
Justeringsperson 


