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MÖTESPROTOKOLL SM4 11/12 

Tid: Kl. 17:34 Måndagen den 7 maj 2012 

Plats: Sal K1, KTH, Campus Valhallavägen 

 

 

Närvarande ur Styrelsen 11/12 
Denise Fuglesang, Ordförande 

Jens Aronsson, Vice ordförande 

Philippa Reuterswärd, Sekreterare 

Emma Fogelström, Kommunikationsansvarig 

Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna 

Malin Nordenström, Lokalansvarig 

Fredrik Abele, Nr1 

 

Bilagor 34 
 

 

1 Formalia 

a. Mötets öppnande 

Ordförande Denise förklarade mötet öppnat kl. 17:44. 

b. Val av justeringsperson 

Sekreteraren nominerade Amelie Hållberg och Niklas Ihrner till justeringspersoner. 

Sektionsmötet beslutade 

att Amelie Hållberg och Niklas Ihrner är mötets justeringspersoner tillika 

rösträknare. 

c. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Sektionsmötet fann mötet behörigt utlyst. 

d. Anmälan av övriga frågor 
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Yrkande från Michael Ekström och Philip Wessman   Bilaga 2 

 att under punkt 7 Utmärkelser lägga till punkt ”c. TLC-hjärtat” 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

Yrkande från Jens Aronsson     Bilaga 3 

 att stryka punkt 5  

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

e. Fastställande av föredragningslista  Bilaga 4 

Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar. 

f. Föregående mötesprotokoll   Bilaga 5 

Sektionsmötet beslutade att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

g. Bordlagda frågor 

 Ansvarsfrihet för Styrelsen 2010/2011 

Inget nytt att rapportera. 

Sektionsmötet beslutade 

att bordlägga Ansvarsfrihet för Styrelsen 2012/2011 ytterligare. 

h. Adjungeringar 

Inga adjungeringar. 

i. Meddelanden 

Gudfaddrarna Sara och Gustav presenterade Fadderiets nya namn; KAOS (Kemis AlltiallOStudenter) där 

Gudfaddrarna kommer att kallas för KAOSA. Detta namn kommer att användas under mottagningen och kommer 

att ändras i reglemente först efter motion blir lagd. 

Michael Ekström, TLCO, ville bjuda in hela sektionen till Gröna Lund under Kristi himmelsfärd och ha femkamp. 

Anmäl till tlc@kth.se mer info kommer finnas på hemsidan. 

Anton Lagerholm hälsar att Mishu Sarqume bjuder in till brännboll med IN den 20 maj. Mishu hoppas alla kommer 

då och att imorgon är det paintball med IN! 

KÖN meddelade att det är Flaskhävf på fredag. 
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2 Inlämning av Silltäfvlansbidrag 

Sebastian Hedberg lämnade in sitt och Noa Lapins två bidrag; Mudsill två the revenge (med svarta bönor) och God sill. 

Gustav Wändell lämnade in bidraget Currysill. Jonas Bjarre, Jonas Cham och Anton Lagerholm lämnade in bidraget 

Sill a la popcorn (sill med popcorn). 

3 Rapporter 

a. 3.1 Studiemiljönämnden 

SN har anordnat en pub och kommer ha en nästa år också. En masterfika har också hållits och de som var där kunde 

ställa frågor angående mastervalet. Detta kommer också att ske nästa år men denna gång lite tidigare innan valen. SN 

har bokat in möte med alla ansvariga på de olika programmen för att ta reda på hur utvärderingar av kurser och 

programmen görs. 

Rektorn har tagit ett beslut att man får ta max 300 hp vilket gör det svårt för studenter att välja valfria kurser. Detta 

kanske inte är så hemskt som det låter. KTH kommer trycka hårdare på att få folk att avsluta påbörjade kurser. Om 

ni har frågor så är det bara att fråga SN lite senare. Kansliet har än så länge dålig koll så allt vi kan göra är att invänta 

hur THS kommer hantera detta. SN hör av sig så fort de vet mer. 

Utbildningsrådet på kåren har skapat centrala direktiv hur vi kan påverka vår utbildning och våra lärare etc. 

SN har tillsammans med kansliet startat planering av ett projekt med att ha en mentor på sektionen när man är 

nyantagen. Detta kommer ske till denna mottagning. Kontakta SN om du har några frågor. 

b. 3.2 KNUT/KAKA 

Nuvarande KRAMA, Elin Frid, är ej närvarande utan kommer närvara ungefär halv nio så punkten kommer att 

öppnas upp när hon kommer. 

c. 3.3 Skolledningsrepresentanterna 

Sara Blomqvist och Sebastian Hedberg informerade lite om vad som händer just nu. Kemiutbildningarna har haft ett 

ökat söktryck och Kemivetenskap har nu 66 st förstahandsansökningar. 

Green House Labs är nu klart och företag kommer flytta in nu under våren. Där kommer nya små företag att få hyra 

in sig på ett år på labb och kontor och det kommer finnas samarbeten mellan Green House Labs och oss studenter. 

Det kommer att inrättas två excellense-doktorandstjänster vilket är en speciell typ av doktorandstjänst för 

utexaminerade med höga betyg. En sådan doktorandtjänst ger större frihet som doktorand. Kansliet kommer att 

informera ytterligare senare. 

Det kommer finnas sommarjobb på institutionerna nästa år för de i årskurs ett som tagit alla sina poäng. Detta 

kommer tjäna som en morot för att prestera bra i sina studier. 

d. 3.4 KF-ledamöterna 

Det är fyra KF ledamöter närvarande på mötet. KF har haft ett möte sen sist, Val KF. Det kommer att finnas många 

kemister på kåren både i talmanspresidiet, ledningsgruppen och styrelsen under nästa år. Nästa KF är nu på torsdag 

10 maj. Då kommer Verksamhetsplan och budget för nästa år samt två propositioner om kårföreningar diskuteras. 

Så är ni intresserade så kan ni dyka upp och lyssna. 
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e. 3.5 Styrelsen 

Sedan senaste SM har styrelsen anordnat en Salamandermiddag som var mycket uppskattad av både studenter och 

Salamandrar. Styrelsen har även renoverat mötesrummet och hållit i en sök-fika för de som var intresserade att söka 

till styrelsen. Vidare har Styrelsen haft $$-konferens på Ordförande Denises landställe och där skrevs det 

propositioner, svar på motioner, verksamhetsplan för sektionen och förbereddes inför SM4 i dagarna tre. 

4 Konfirmering av sektionsfunktionärer Bilaga 6 

Yrkande av Philippa Reuterswärd     Bilaga 7 

 att Sara Björk läggs till på listan över ledamöter som ska konfirmeras i Bluffis. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla yrkandet. 

a. Gudfaddrar 

b. Ledamöter i Fadderiet 

c. Ledamöter i Bluffis 

d. Klubbmästare 

e. Pubmästare 

f. Sexmästarinna 

g. Ledamöter i KK 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera ledamöterna i punkt 4.a till 4.g i klump. 

att konfirmera ledamöterna i punkt 4.a till 4.g. 

Sektionsmötet beslutade 

att öppnade upp punkt 1.i Meddelanden. 

1.i Meddelanden 

Sebastian Ols från THS näringsliv informerar om att rekryteringsprocessen för nästa års näringslivsgrupp är i full 

gång. Sökstopp ligger den 22 maj och mer information finns under THS näringsliv på THS hemsida. 

6 Propositioner 

a. Verksamhetsplan för Sektionen 2012/2013 Bilaga 8 
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Yrkande från Jens Aronsson     Bilaga 9 

 att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsår 2012/2013. 

Styrelsen presenterade sektionens verksamhetsplan och svarade på frågor. 

Diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Jens yrkande och bifalla proposition om sektionens verksamhetsplan. 

b. Budgetproposition 2012/2013  Bilaga 10 

Vice Ordförande Jens presenterade sektionens budget för kommande år. Styrelsen svarade på frågor. 

Diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla proposition om sektionens budget 2012/2013. 

Ordförande Denise lämnar över ordförandeklubban till Viceordförande Jens. 

c. Proposition angående val av ordförande och vice 

ordförande i Styrelsen ($$)   Bilaga 11 

Vice ordförande Jens presenterade propositionen och styrelsen svarade på frågor. 

Diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla propositionen. 

d. Proposition angående centralisering av lokalansvar 

      Bilaga 12 

Lokalansvarig Malin presenterade propositionen. Styrelsen svarade på frågor. 

Diskussion. 

Ändringsyrkande från Styrelsen 

 att i första att-satsen i propositionen efter ”organansvarig för SOFT är” lägga till ”den som är”. 

Resultat från Silltävlan. Efter att ha smakat alla spännande sillarna. Vinnare blir Currysill med motiveringen: Originell, bra smak och 

konsistens.  

Yrkande från Denise Fuglesang     Bilaga 13 

 att mötesordförande tar av sig huvudbonaden då vi faktiskt är inomhus. 

Diskussion angående Denises yrkande. 
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Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Denise yrkande. 

Styrelsen ändringsyrkar      Bilaga 14 

att i första att-satsen i propositionen ersätta ”organansvarig för SOFT är lokalansvarig i styrelsen” 

med ”organansvarig för SOFT är den styrelseledamot som är ansvarig för lokalen”. 

Styrelsen jämkade sig med styrelsens nya ändringsyrande. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla propositionen med tilläggsyrkande. 

Ordförande Denise tar tillbaka ordförandeklubban. 

7 Utmärkelser 

a. Hederspriset    Bilaga 15 

Sara Wengström som var nominerad till Hederspriset är ej närvarande så denna punkt skjuts upp tills Sara 

Wengström närvarar. 

b. Idrottsmedaljen 

Mishu Sarqume som skulle dela ut medaljen var inte närvarande utan punkten skjuts upp tills hon närvarar. 

c. TLC-Hjärtat 

TLC delade ut TLC hjärtat till de avgående mästarna Sebastian Hedberg, Noa Lapins och AmelieHållberg. 

Yrkande från Amelie Hållberg och Niklas Ihrner    Bilaga 16 

att skaparna utav Popcornsill och Mudsill två the revenge smakar på dessa framför SM. 

Sektionsmötet beslutade  

att bifalla yrkandet. 

Skaparna av de två sillarna smakade och njöt, vissa så mycket att de var tvungna att lämna salen. 

b. Idrottsmedaljen 

Mishu Sarqume är nu närvarande. Idrottsmedaljen går i år till någon person i IN som varit aktiv på träningar och 

uppmuntrat folk samt spridit god stämning. Årets idrottsmedaljör är Louise Waldenström. 

 

8 Policydokument för valberedningen Bilaga 17 

Styrelsen presenterade och förklarade tankegången bakom ändringen i policydokumentet samt svarade på frågor. 
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Sektionsmötet beslutade 

att anta policydokumentet för valberedningen. 

9 Motioner 

a. Motion angående förändring av datagruppens 

verksamhet     Bilaga 18, 19 

Emma Fogelström och Sebastian Ols presenterade motionen samt besvarade frågor.  

Diskussion. 

Ändringsyrkande från Jens Aronsson    Bilaga 20 

att i attsats ett 3.10.1 ändra ”konfirmeras” till ”väljs”. 

Styrelsen presenterade styrelsens svar vilket var att bifalla motionen i sin helhet. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla motionen i sin helhet. 

b. Motion om Valnämndsrepresentant  Bilaga 21, 22 

Sebastian Hedberg presenterade sin motion och besvarade på frågor. 

Styrelsen presenterade styrelsens svar och besvarade frågor. 

Diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla motionen enligt styrelsens svar. 

Ordförande Denise lämnar över ordförandeklubban till vice ordförande Jens. 

c. Motion om att återuppväcka Kanalen  Bilaga 23, 24 

Sebastian Hedberg presenterade sin motion och besvarade frågor. 

Styrelsen presenterade styrelsens svar och besvarade frågor. 

Diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla motionen i enlighet med styrelsens svar. 

Sara och Gustav i Fadderiet/KAOS informerar om maten. Ordförande Denise ajournerade mötet kl. 19:50 för matpaus. 

Ordförande Denise öppnade mötet igen kl. 20:26. 

Meddelande från Prag: David Jansson vill ge hela SM en generell kram. 
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Ordförande Denise öppnar upp punkten Utmärkelser eftersom Sara Wengström nu är närvarande. 

7 Utmärkelser 

a. Hederspriset    Bilaga 15 

Sebastian Hedberg och Sara Wengström var nominerade till årets hederspris och båda var nu närvarande. De 

nominerade fick sina nomineringar upplästa. 

Diskussion. 

Sluten omröstning mellan de nominerade. 

72 st sektionsmedlemmar deltog i valet. Justeringsmännen räknar rösterna. 

Styrelsemötet beslutade 

att öppna upp punkt 3.b Rapporter. 

3 Rapporter 

b. 3.2 KNUT/KAKA 

Det senaste som hänt i KNUT var att 15 studenter åkte upp till LKAB i Kiruna på studiebesök. LKAB var jättenöjda 

och KNUT hoppas denna resa upprepas nästa år. Nästa års KRAMA och KAKAO ska få följa med Elin Frid och 

hälsa på Jonatan Sandberg på Akzo Nobel för att lägga upp arbetet med nästa års KAKA. 

9 Motioner 

c. Motion om att återuppväcka Kanalen  Bilaga 23, 24 

Sektionsmötet beslutar 

att öppna upp till fri nominering till C-red för Kanalen. 

Joakim Engström nominerar Sebastian Hedberg. Sebastian Hedberg godtar sin nominering. 

Val enligt acklamation. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Sebastian Hedberg till C-red. 

Yrkande av Styrelsen genom Jens Aronsson    Bilaga 25 

att vid tidpunkten sittande $$ genom interimsval fyller de vakanta posterna och SM konfirmerar 

valen på SM1 12/13. 

Diskussion. 
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Tilläggsyrkande till Styrelsens yrkande av Jens Aronsson   Bilaga 26 

att i Styrelsens föregående yrkande om vakanta poster efter ”vakanta posterna” lägga till ”förutom 

posten som ordförande i valberedningen”. 

Yrkande från Emma Fogelström     Bilaga 27 

att öppna upp för fri nominering till posten som valberedningens ordförande. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Styrelsens yrkande samt tilläggsyrkande. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Emma Fogelströms yrkande. 

Joakim Engström nominerade Sebastian Hedberg till ordförande i valberedningen. Sebastian accepterade inte sin 

nominering. Emma Fogelström nominerade Philippa Reuterswärd till Valberedningens ordförande. Philippa takade 

ja till sin nominering. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Philippa Reuterswärd till valberedningens ordförande. 

10 Val av sektionsfunktionärer 

a. Valberedningen 

Ordförande Denise öppnar upp för fri nominering. 

Björn Blomkvist nominerade Sebastian Hedberg. Sebastian godtog sin nominering. Jimmy Carlsten nominerade sig 

själv. Olle Kamperin nominerade sig själv. Jonas Ricknell nominerade sig själv. Johannes Yayo nominerade sig själv. 

Jonas Ricknell drog tillbaka sin nominering. Björn Blomkvist nominerade Joakim Engström. Joakim Engström 

godtog nomineringen. 

De nominerade presenterade sig och besvarade frågor från sektionsmötet. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja 7 till ledamöter i Valberedningen 2012/2013. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja de nominerade till Valberedningen 2012/2013 i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Sebastian Hedberg, Jimmy Carlsten, Olle Kamperin, Johannes Yayo och Joakim 

Engström till ledamöter i Valberedningen 2012/2013. 

b. Ordförande och vice ordförande i Styrelsen Bilaga 28 

Ordförande och vice ordförande i Valberedningen är ej närvarande men ledamot Lina Aglén ur Valberedningen 

2011/2012 förklarar tankegången kring Valberedningens arbete under valen till SM4. Endast de val som haft fler än 
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en sökande har beretts av Valberedningen. De poster som haft lika många sökande som antal poster som ska 

tillsättas har direkt nominerats. 

Valet av Styrelse, 10.b-10.c, skjöts upp då en sökande till dessa poster ej är närvarande.  

e. KRAMA      Bilaga 28 

De sökande presenterade sig. 

Diskussion. 

Sluten omröstning. 72 personer röstade. 

Justeringsmännen räknar rösterna. 

Ordförande Denise öppnar upp punkt 10b. 

b. Ordförande och vice ordförande i Styrelsen Bilaga 28 

Det finns två sökande till posten som ordförande i styrelsen men bara en närvarande. Viktor Nordensson har inte 

hört av sig och svarade inte i telefon. 

Joakim Tisell presenterade sig och besvarade frågor. 

Marcus Jawert från Valberedningen presenterade Viktor Nordensson. 

Diskussion. 

Viktor Nordensson hade nu lyckats kontaktas och han har dragit sig ur samtliga val. 

Valet av ordförande via acklamation. 

Styrelsen beslutade 

att välja Joakim Tisell till Kemisektionens ordförande 2012/2013. 

Det fanns numera bara en kandidat till posten som vice ordförande i styrelsen. Jens Aronsson presenterade sig och 

besvarade frågor. 

Diskussion. 

Valet av vice ordförande kommer ske via acklamation. 

Styrelsen beslutade 

att välja Jens Aronsson till Kemisektionens vice ordförande 2012/2013. 

Resultat från rösträknarna: KRAMA 2012/2013 blir Joakim Engström. Hederspriset 2012 går till Sara Wengström! 

c. Ledamöter i Styrelsen   Bilaga 28 

Philip Wessman och Viktor Nordensson har dragit tillbaka sina kandidaturer. De sökande presenterade sig och 

besvarade frågor. 

Diskussion angående de sökande. 
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Yrkande från Jens Aronsson     Bilaga 29 

 att fastställa antalet ledamöter i Styrelsen 2012/2013 till fem ledamöter. 

Frågor angående yrkandet. 

Diskussion angående antal ledamöter. 

Sektionsmötet tar ställning till yrkandet via acklamation. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Jens Aronssons yrkande. 

Val av styrelseledamöter genom sluten omröstning. 62 personer röstar. 

j. Skolledningsrepresentanter   Bilaga 28 

Posten som skolledningsrepresentant för Kemi är vakant. Posten som skolledningsrepresentant för Bio har två 

sökande. De sökande presenterade sig och besvarade frågor. 

Diskussion. 

Yrkande från Jimmy Carlsten     Bilaga 30 

 att ajournera mötet till satt reservtid. 

Sluten omröstning. 52 personer deltar i valet. 

Svar från styrelsevalet: Astid Helmfrid, Gustav Wändell, Lovisa Åkesson, Fredrik Abele och Noa Lapins är valda till ledamöter i 

Kemisektionens styrelse 2012/2013. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla yrkandet från Jimmy Carlsten. 

Ordförande Denise ajournerade mötet den 8:e maj kl 00:43. 

Ordförande Denise återupptog mötet den 9:e maj kl 17:34. 29 personer närvarar vid mötets öppnande. 

1 Formalia 

b. Val av justeringsperson 

Niklas Ihrner närvarade inte vid detta möte och Amelie Hållberg kunde heller inte vara justeringsperson då hon 

ställer upp i ett av valen. Därför nominerade Sekreterare Philippa Håkan Roos och Fred Stjernqvist till 

justeringsmän. De nominerade accepterade sin nominering. 

Sektionsmötet beslutade 

att Håkan Roos och Fred Stjernqvist väljs till mötets justeringspersoner tillika rösträknare. 
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10. Val av sektionsfunktionärer  

r. INO     Bilaga 28 

Anton Lagerholm som var förordad till INO presenterade sig och besvarade frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Anton Lagerholm till INO 2012/2013. 

f. KakaO och KakaE    Bilaga 28 

Posten som KAKAE är vakant. Cecilia Molinder som var förordad till KakaO presenterade sig och besvarade frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Cecilia Molinder till KakaO 2012/2013. 

h. Pas-K, Pas-Bio och Pas-King   Bilaga 28 

Posterna som Pas-K och Pas-Bio hade sökande medan Pas-King var vakant. Joakim Engström som var förordad till 

Pas-K presenterade sig och besvarade frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Joakim Engström till Pas-K 2012/2013. 

o. TLCO     Bilaga 28 

Jonas Cham som var förordad till TLCO presenterade sig och besvarade frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Jonas Cham till TLCO 2012/2013. 

h. Pas-K, Pas-Bio och Pas-King    Bilaga 28 

Julia Remnestål som var förordad till Pas-Bio var sjuk och ej närvarande. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Julia Remnestål till Pas-Bio 2012/2013. 

i. SkyddO    Bilaga 28 

Gustav Wändell som var förordad presenterade sig och besvarade frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Gustav Wändell till SkyddO 2012/2013. 

Svar från valet av skolledningsrepresentant bio: vald är Aman Mebrahtu. 
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p. TLCnous     Bilaga 28 

Lina Aglén som var förordad till TLCnous presenterade sig själv och besvarade frågor. 

 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Lina Aglén till TLCnous 2012/2013.  

q. Paparazzifotografer   Bilaga 28 

Sebastian Hedberg och Amelie Hållberg som var förordade till paparazzifotografer presenterade sig och besvarade 

frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Sebastian Hedberg och Amelie Hållberg till paparazzifotografer 2012/2013. 

s. VIN     Bilaga 28 

David Johansson var förordad till posten som VIN och inte David Jansson som i dokumentet från valberedningen. 

David Johansson var inte närvarande men presenteras av Jimmy Carlsten. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja David Johansson till VIN 2012/2013. 

d. Revisorer      Bilaga 28 

Båda posterna som revisor var vakanta och kommer interimsväljas av styrelsen och konfirmeras på SM1 enligt 

tidigare yrkande. 

g. SNOK     Bilaga 28 

Posten som SNOK var vakant och kommer interimsväljas av styrelsen och konfirmeras på SM1 enligt tidigare 

yrkande. 

k. SOFTa     Bilaga 28 

Denna post behövede ej längre tillsättas i enlighet med tidigare proposition. 

l. Ledamöter i SOFT    Bilaga 28 

Båda posterna som ledamot i SOFT var vakanta och kommer att interimsväljas av styrelsen och konfirmeras på SM1 

enligt tidigare proposition. 

m. Direktör i Krexet    Bilaga 28 

Posten som direktör i Krexet var vakant och kommer interimsväljas av styrelsen och konfirmeras på SM1 enligt 

tidigare yrkande. 
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n. Ekonomichef i Krexet   Bilaga 28 

Posten som Ekonomichef i Krexet var vakant och kommer interimsväljas av styrelsen och konfirmeras på SM1 

enligt tidigare yrkande. 

 

11 Stadgeändringar andra läsningen 

a. Antal röster i personval   Bilaga 31 

Styrelsen presenterade propositionen och yrkandet från SM3 som mötet ska ta ställning till. 

Yrkande från Styrelsen     Bilaga 32 

att ändra att-satsen i stadgeändringen till: ”Att i §3.2.5 Personval i stadgarna till det andra stycket 

tillägga: Vid val till ledamot används blockröstning. Det innebär att varje medlem kan rösta på upp 

till lika många kandidater som det antalet poster som ska väljas. Kandidaterna rangordnas sedan på 

en lista från flest till minst antal röster. Posterna delas sedan ut så att den första posten ges till 

kandidaten med flest röster, den andra posten till kandidaten med näst flest röster, och så vidare. 

I det fall en kandidat som tilldelas en post ej fått röster från minst 30% av de röstande ska valet av 

den kandidaten bekräftas av SM genom vanligt beslut. Vid avslag tilldelas posten nästa kandidat i 

listan, som också måste bekräftas av SM.” 

Styrelsen besvarade frågor. 

Diskussion. 

Yrkande från Denise Fuglesang     Bilaga 33 

 att dra streck i debatten. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla Denises yrkande. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet från Styrelsen. 

b. En bokföringsbok     Bilaga 33 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla propositionen i andra stadgeläsningen. 

12 Överraskning 

Styrelsen visade film på temat Star Wars. 

  



Protokoll SM4 

2012-05-07 - 2012-05-09 

Sid 15(16) 

 

13 Övriga frågor 

a. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

14 Nästa möte 

Nästa möte planeras in av tillträdande styrelsen. Håll ögonen öppna efter en kallelse! 

15 Mötets avslutande 

Ordförande Denise avslutade mötet 18:58. 

 

 

  



Protokoll SM4 

2012-05-07 - 2012-05-09 

Sid 16(16) 

 
 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Philippa Reuterswärd 

Sekreterare  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Amelie Hållberg 

Justeringsperson  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Fred Stjernqvist 

Justeringsperson  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Niklas Ihrner 

Justeringsperson  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Håkan Roos 

Justeringsperson  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2012-  

Denise Fuglesang 

Ordförande 



Kallelse 

2012-04-5 

Sid 1(1) 

 

 

Till: Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse, THS ledningsgrupp, THS medlemmar 

 

KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 2011/2012 

 

TID: Måndag den 7 maj kl. 17.34 

PLATS: K1, KTH Campus Vallhallavägen 

 

Samtliga sektionens medlemmar kallas härmed till verksamhetsårets fjärde 

sektionsmöte. Tid och plats enligt ovan, mötet beräknas sluta senast kl. 23.30. Reservtid 

för mötet är onsdagen den 9 maj klockan 17.34. 

 

 

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 april. Motioner mailas 

till styrelsen@k.kth.se. Föredragningslista och möteshandlingar kommer sättas upp den 

29 april. Eventuella kompletterande handlingar sätts upp senast den 4 maj. 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN! 

 

 

 

 

Stockholm, torsdag den 5 april 2012 

 

 

__________________________ 

Denise Fuglesang, Ordförande 2011/2012 
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Föredragningslista SM4 

2012-04-29 

  

Föredragningslista SM4 2012 

*=bilaga finns 

 Formalia    Föredragare 

a. Mötets öppnande 

b. Val av justeringsperson 

c. Mötets behöriga utlysande* 

d. Anmälan av övriga frågor 

e. Fastställande av föredragningslista 

f. Föregående mötesprotokoll* 

g. Bordlagda frågor 

o Ansvarsfrihet för Styrelsen 2010/2011 

h. Adjungeringar 

i. Meddelanden 

 Inlämning av Silltäfvlansbidrag 

 Rapporter 

a. 3.1 Studiemiljönämnden 

b. 3.2 KNUT/KAKA 

c. 3.3 Skolledningsrepresentanterna 

d. 3.4 KF-ledamöterna 

e. 3.5 Styrelsen 

Bilaga 4



Föredragningslista SM4 

2012-04-29 

  

 Konfirmering av sektionsfunktionärer 

a. Gudfaddrar* 

b. Ledamöter i Fadderiet* 

c. Ledamöter i Bluffis* 

d. Klubbmästare* 

e. Pubmästare* 

f. Sexmästarinna* 

g. Ledamöter i KK* 

 Entledigande av sektionsfunktionärer 

a. Skolledningsrepresentant 

 Propostioner 

a. Verksamhetsplan för Sektionen 2012/2013* 

b. Budgetproposition 2012/2013* 

c. Proposition angående val av ordförande och vice 

ordförande i Styrelsen ($$)* 

d. Proposition angående centralisering av lokalansvar* 

 Utmärkelser 

a. Hederspriset 

b. Idrottsmedaljen 

 Policydokument för valberedningen 
 

Bilaga 4



Föredragningslista SM4 

2012-04-29 

  

 Motioner 

a. Motion angående förändring av        Emma Fogelström m.fl 

dataguppens verksamhet* 

b. Motion om           Sebastian Hedberg 

Valnämndsrepresentant* 

c. Motion om att återuppväcka         Sebastian Hedberg 

Kanalen* 

 Val av sektionsfunktionärer 

a. Valberedningen 

b. Ordförande och vice ordförande i Styrelsen 

c. Ledamöter i Styrelsen 

d. Revisorer 

e. KRAMA 

f. KakaO och KakaE 

g. SNOK 

h. Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 

i. SkyddO 

j. Skolledningsrepresentanter 

k. SOFTa 

l. Ledamöter i SOFT 

m. Direktör i Krexet 

n. Ekonomichef i Krexet 

o. TLCO 

Bilaga 4



Föredragningslista SM4 

2012-04-29 

  

p. TLCnous 

q. Paparazzifotografer 

r. INO 

s. VIN 

 Stadgeändringar andra läsningen 

a. Antal röster i personval* 

 Överraskning 

 Övriga frågor 

a. Övriga frågor 

 Nästa möte 

 Mötets avslutande 

 

Bilaga 4
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KEMISEKTIONEN 

 

 
 
 

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE 3, 2011/2012 
 
Tid: 18:03 måndagen den 27:e februari  
 
Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B 
 
Närvarande ur 2011/2012 års styrelse:   

  Denise Fuglesang, Ordförande 
  Jens Aronsson, Vice ordförande 
  Philippa Reuterswärd, Sekreterare 
  Emma Fogelström, Kommunikationsansvarig 
  Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna 
  Malin Nordenström, Lokalansvarig 
  Fredrik Abele, nr1 

 
Bilagor: 35 bilagor medföljer protokollet.  
 

1 Formalia 
 
1.1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat klockan 18:04 
 

1.2. Val av justeringsperson 
Sektionsmötet beslutade  

 att Gustav Wändell och Fred Stjernqvist är mötets justeringspersoner och tillika 
rösträknare. 

  
1.3. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1 
 Sektionsmötet fann mötet behörigt utlyst. 

 
1.4. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 
 

1.5. Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 
 

THS 
KEMISEKTIONEN 

Bilaga 5
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Yrkande av Gustav Wändell Bilaga 3 
att flytta propositionen om personval (punkt10) till innan punkt 8. 

 
Sektionsmötet beslutade 
  att bifalla yrkandet. 
 
Sektionsmötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan enligt kompletterande handlingar och 
Gustavs yrkande. 

   
1.6. Föregående mötesprotokoll Bilaga 4 

Sektionsmötet beslutade  
 att lägga föregående mötesprotokoll från SM2 2011/2012 till 

handlingarna. 
 

1.7. Bordlagda frågor 
1.7.1. Bokföringen för Alkemisterna 2007 
1.7.2. Bokföringen för Alkemisterna 2009 

 
Bokföringarna i punkt 1.7.1-1.7.2 är ännu inte klara. 
 

1.7.3. Bokföringen för Alkemisterna 2010 
Bokföringen är klar och kan godkännas.   Bilaga 5 

 
Sektionsmötet beslutade 

att godkänna bokföringen från Alkemisterna 2010. 
 

1.7.4. Ansvarsfrihet för styrelsen 2010/2011   Bilaga 6 
 
Bokföringen innehåller stora fel och kan inte godkännas 
 
Sektionsmötet beslutade  

att bordlägga Ansvarsfrihet för styrelsen 2010/2011 till SM4. 
 
1.7.5. Verksamhetsberättelse KNUT 2010/2011 
1.7.6. Verksamhetsberättelse Valberedningen 2010/2011 

 
Verksamhetsberättelserna 1.7.5-1.7.6 saknar fortfarande. 

 
1.8. Adjungeringar 

 
1.9. Meddelanden 

 

2. Inlämning av punschtäfvlansbidrag 
4 bidrag lämnades in. Noa Lapins och Sebastian Hedberg lämnade in bidragen Embr, 1+1 och 
Potentiell dödsfälla. Gustav Wändell lämnade in Punsch Wändell. 

 

Bilaga 5
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3. Rapporter 
3.1. Studiemiljönämnden 

Alla i årskurs ett, två och tre har årskursrepresentanter som man kan prata med för att 
komma i kontakt med SN.  
Annika håller på med att omarbeta TEO-kursen. 
Mishu var på utbildningsråd i lördags och där diskuterades det en massa om våra 
utbildningar. 
SN håller fika med ettan för att utvärdera kurserna. 
Kemiprogrammet ska omarbetas och få ett nytt namn. Namnen kan man ta ställning till på 
facebook-gruppen Nytt namn på det nya Kemiprogrammet!. Programmet ska var mer riktat 
mot miljö och vill ha ett namn som speglar det nya innehållet. 
Det kommer hållas en masterfika för att folk ska få svar på sina frågor inför mastervalen. 
SN kommer hålla i en pub där man kan få reda på vad SN håller på med och ställa frågor. 

3.2. KAKA/KNUT 
  Bilaga 7 

3.3. Skolstyrelserepresentanterna  
Det har mest varit prat om budgetar på de senaste mötena och inget direkt att rapportera. 

3.4. KF‐ledamöterna  Bilaga 8 
 

3.5. Styrelsen   Bilaga 9 
 

4. Verksamhetsberättelser 
4.1.   Alkemisterna2011    Bilaga 10 
4.2.   KOMPIS2011     Bilaga 11 
4.3.   Musikaliska Direktoriet2011    Bilaga 12 
4.4.   pHeuseriet2011    Bilaga 13 
4.5.   Bluffis20122     Bilaga 14 
4.6.   Fanbärarna2011    Bilaga15 
4.7.   Datorgruppen2011    Bilaga 16 
4.8.   CIA2011 
4.9.   KÖN2011 
 
Sektionsmötet beslutade 
  att godkänna verksamhetsberättelserna enligt punkt 4.1-4.7 i klump

 att godkänna verksamhetsberättelserna enligt punkt 4.1-4.7 och lägga 
dessa till handlingarna. 

 
5. Revisionsrapporter 

5.1. Alkemisterna 2011     Bilaga 17 
Bokföringen är klar och kan godkännas. 
 
Sektionsmötet beslutade 

att lägga bokföringen av Alkemisterna 2011 till handlingarna. 
 

6. Stadgeändringar andra läsningen  
6.1. Motion angående valberedningen    Bilaga 18 
 

Bilaga 5
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Sektionsmötet beslutade 
 att bifalla stadgeändringarna i andra läsningen. 

 
6.2. Motion angående val till $$    Bilaga 19 
 
Sektionsmötet beslutade 
 att bifalla stadgeändringarna i andra läsningen. 
 

 
7. Motioner 

7.1.   Motion angående delersättning av stulna                        Bilaga 20, 21 
 gitarrer från Krexet III:s överskot 
 
Motionärerna Tobias Hallberg och Karin Fagerland presenterade sin motion. 
 
Frågor. 
 
Jens Aronsson presenterar styrelsens svar. 
 
Frågor. 
 
Diskussion 
 
Yrkande från Joakim Tisell  Bilaga 22 

att de berörda inväntar Krexet bokföring och tar sin andel ur eventuell 
vinst och ej direkt ur sektionens kassa. 

 
Diskussion. 
 
Yrkande från Lina Aglén  Bilaga 23 

att när Krexets bokföring tillkommit styrelsen och blivit godkänd av SM 
att ge styrelsen rätten att bifalla motionen angående stulna gitarrer till 
ett belopp av maximalt 10 000 SEK kommande från Krexets eventuella 
vinst. 

 
Joakim Tisell jämkar sig med Linas yrkande. 
 
Motionen ställs mot yrkandet från Lina Aglén. 
 
Sektionsmötet beslutade 
    att välja yrkandet framför motionen. 
 
Sektionsmötet beslutade 
   att bifalla yrkandet 
 

8. Proposition angående antal röster i personval   Bilaga 24 
Jens Aronsson presenterar propositionen. 

Bilaga 5



                                           

 Postadress Besöksadress Telefon Org. nr. Bankgiro  
 THS Kemisektionen Teknikringen 36B +46 (08) – 790 82 88 80 24 13 – 21 54 477 – 9765   
 100 44  Stockholm      
 

SM3  
Stockholm 
Styrelsen 2011/2012 
 
 
 
                                                   5 (9) 

THS 

KEMISEKTIONEN 

 
Frågor. 
 
Diskussion. 
 
Yrkande från Hugi Asgeirsson     Bilaga 23 

att i de fall då antal ledamöter inte är flexibelt skall en 
röstsedel innehålla lika många namn som ledamöter, med 
undantag för de fall då färre än detta antal är valbara. 

 
Frågor. 
 
Ersättnings yrkande från Lina Aglén och Hugi Asgeirsson   Bilaga 23 

att vid personval då det finns ett förutbestämt antal 
poster som skall väljas skall varje röstsedel innehålla 
samma antal namn som det finns antal poster, med 
undantag då det finns färre antal sökande än poster eller 
ifall man önskar att rösta helt blankt. 

 
Yrkandet och propositionen ställs mot varandra. 
 
   Sektionsmötet beslutade 

  att välja yrkandet framför propositionen. 
 
Sektionsmötet beslutade 
   att bifalla yrkandet. 
 
9. Utmärkelser 

9.1.   Val av kamratstipendiat    Bilaga 24 
 
Diskussion. 
 
Yrkande från Jens Aronsson    Bilaga 25 
   att fastställa antalet stipendiater 2012 till tre stycken. 
 
Yrkande från Jimmy Carlsten    Bilaga 26 
   att fastställa antalet stipendiater 2012 till en (1) stycken. 
 
Jimmy drar tillbaka sitt yrkande. 
 
Yrkande från Sofia Jäfvert    bilaga 27 

att endast två stycken ska väljas. 
 
Jens yrkande ställs mot Sofias yrkande. 
 

  Sektionsmötet beslutade 
   att välja Jens yrkande framför Sofias. 

Bilaga 5
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  Sektionsmötet beslutade 
  att bifalla Jens yrkande. 

 
Sluten omröstning. Justeringsmännen räknar rösterna. 
 
Ordförande ajorunerar mötet för matpaus kl 20:07. 
 
Ordförande öppnade mötet igen kl 20:36. 
 
10. Konfirmation av sektionsfunktionärer (9)   Bilaga 28 

10.1.   Konfirmation av ledamöter i KK 
10.2.   Konfirmation av Bluffo 
10.3.   Konfirmation av ledamöter i KÖN 
10.4.   Konfirmation av Gudfaddrar 
 
Alkemisterna meddelar att Gudfadderposterna är fortfarande vakanta och att det fortfarande 
går att söka dessa till alkemisterna. 
 

Sektionsmötet beslutade 
att konfirmera ledamöter enligt punkt 10.1-10.3 i klump. 
att konfirmera ledamöter enligt punkt 10.1 och 10.3. 

 
11. Val av sektionsfunktionärer                         Bilaga 29, 30 31 

11.1.   Val av klubbmästare 
11.2.   Val av pubmästare 
11.3.   Val av sexmästarinna 
11.4.   Val av ledamöter i KOMPIS 

 
Yrkande från Jens Aronsson    Bilaga31 

  att valet av mästare bordläggs till SM4. 
 

Diskussion. 
 
Punschtäfvlan avgjord: Embr av Sebastian Hedberg och Nos Lapins som vann med motiveringen: 
Sötma: perfekt 
Arack: Definierbar och lagom 
Utseende: Som punsch ska se ut 
Alkoholhalt: Inom punschvariansen. 
Vanlijaktig doft, lite syrlig i smaken. Jättegod. Marmeladaktig på gott och ont. 

 
Svar från Kamratstipendie valet: Joakim Engström, Joakim Tisell och Denise Fuglesang. 
 

Yrkande från Sara Wengström    Bilaga 32 
att $$ får i uppdrag att i samrådan med sittande mästare utröna intresset för 
mästarposterna och om dessa uppdrages interims väljas för att sedan 

Bilaga 5
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konfirmeras på SM4. Finnes inga beredes valet inför dessa poster av 
valberedningen SM4. 

 
Sektionsmötet beslutade 
 att bifalla Saras yrkande. 
 
Utfrågning av KOMPIS-sökande. 
 
Diskussion. 
 
Sluten röstning. Rösträknarna räknar rösterna. 

 
12. Proposition angående en bokföringsbok   Bilaga 33 

Jens presenterar propositionen. 
 
Frågor. 
 
Diskussion. 
 
Sektionsmötet beslutade 
 att bifalla propositionen 

 
 
13. Val av sektionsfunktionärer fortsättning   Bilaga 29, 35 

13.1. Val av ledamöter i pHeuseriet 
 
Utfrågning av pH-sökande. 
 
Diskussion. 
 
Sluten röstning. Rösträknarna räknar röster. 

 
Svar från KOMPIS valet: Lina Aglén, Erik Bergendal, Lucas Bremer, Johannes Yayo, Jenny Karreskog, 
Fredrik Mathiason, Olle Kamperin, Sofia von Schultz, Linus Svenberg, Sandra Blomgern, Erik 
Lindström, Marcus Jawerth 

 
14. Överraskning 
$$ visade film på temat Titanic.  
 
Svar från röstningen i pH-valet: Aman Mebratu, Sofia Bergström, Marcia Merkel, Anton Lagerholm, 
Oscar Vega, Anna Wessén, Jonas Ricknell och Fredrik Abele. 
 
15. Övriga frågor  

15.1.  Övriga frågor 
15.2.  Nästa möte 

Nästa möte, SM4, kommer hållas tisdag 7e maj kl. 18:04 i Draget. 
 

Bilaga 5
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16. Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 01:03. 
 
 
  
Antal närvarande röststart: 99 personer 
Antal röstande: 99 personer 
  

Bilaga 5
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Justerat, Stockholm 2012-  
 
 
 
 
Philippa Reuterswärd,  
Sekreterare 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2012- Justerat, Stockholm 2012-  
 
 
 
  
Gustav Wändell,  Fred Stjernqvist, 
Justeringsperson  Justeringsperson 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2012- 
 
 
 
 
Densie Fuglesang, 
Ordförande 
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Konfirmation av sektionsfunktionärer 

2012-04-29 

 

 Konfirmation av sektionsfunktionärer SM4 11/12 

 

Fadderiet  
Gudfadder Gustav Wändell 
Gudfadder Sara Sundblad 
Ledamot Linnea Stenbeck 

Ledamot Jens Aronsson 

Ledamot Björn Alander 

Ledamot Ljubov Rebenius 

Ledamot Philip Wessmann 

Ledamot Fred Stjernqvist 

Ledamot Nils Lenart 

Ledamot Mishu Sarqume 

Ledamot Jonas Cham 

Ledamot Sofia Erikson 

  
Bluffis  
Ledamot Joakim Engström 
Ledamot Astrid Helmfrid 
Ledamot Henrik Lindquister 
Ledamot Cecilia Heimer 
Ledamot Jonas Bjarre 
Ledamot Frida Berggren 
Ledamot Noa Lapins 
Ledamot Adam Eriksson 
Ledamot Beatrice Swensson 
Ledamot Louise Waldenström 
Ledamot Karin Andersson 
Ledamot Sebastian Hedberg 
Ledamot Ellinor Bäcklin 
  
KK  
Klubbmästare Beatrice Swensson 
Pubmästare Oscar Haglund 
Sexmästarinna Erik Lindström 
Ledamot Sebastian Hedberg 
Ledamot Amelie Hållberg 
Ledamot Noa Lapins 
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THS Kemisektionens verksamhetsplan 2012/2013 

2012-04-26 
Sid 2(4) 

  

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

Introduktion 

Allmänt om kemisektionens verksamhet 
Ur kemisektionens stadgar §1.3: 

”Sektionens ändamål är att främja studier och studentliv för studerande vid bioteknik-, kemivetenskap- och 

kemiteknikprogrammen vid KTH.”  

Sektionen ska sträva efter att upprätthålla den gemenskap och kamratanda som utgör dess kärna samtidigt 

som den ska jobba mot att utveckla verksamheten för att gynna dess medlemmar. I detta ingår främjandet 

av en positiv studieattityd och jämställdhet då alla medlemmarna ska känna att det finns stöd att hämta 

hos sektionen.  

Sektionen ska fungera som ett forum där medlemmarna kan erhålla erfarenheter och personlig utveckling 

utöver det som utbildningsprogrammen har att erbjuda.  

Syftet med verksamhetsplanen 
Syftet med verksamhetsplan är att skapa ett verktyg som förenklar det långsiktiga arbetet med sektionens 

verksamhet. Genom att anta en plan som bygger på den insikt och erfarenhet som sittande styrelse har 

samlat på sig, möjliggör man att bättre kontinuitet mellan verksamhetsåren uppnås. Huvudmålet är att 

etablera en långsiktig vision som tydliggör vad sektionen bör sträva emot i framtiden. 

Uppbyggnad 
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2012/2013 bygger på kunskaper från tidigare verksamhetsår. 

Styrelsen 2011/2012 har analyserat sektionens olika verksamhetsområden och kommit fram till hur den 

tycker att dessa bör fortskrida. Dessa redovisas under Fokusområden. Varje område innehåller allmän 

skrift som beskriver verksamheten i dagsläget och tanken runt dess fortsättning. Listade mål står sedan 

med för att tydligt beskriva hur sektionen bör arbeta med verksamheten under verksamhetsåret 

2012/2013. 
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THS Kemisektionens verksamhetsplan 2012/2013 

2012-04-26 
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

Fokusområden 

En tydlig kommunikation 
För att organisationen ska fungera på bästa sätt krävs det att både den interna och den externa 

kommunikationen sker tydligt och enkelt. 

Sektionen bör arbeta aktivt med att öka transparensen i organisationen för att främja varje medlems 

möjlighet att påverka verksamheten. Det är också viktigt för sektionen att tydligt visa tillhörigheten till 

THS centralt. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Officiella dokument och handlingar ska finnas lättillgängliga genom att de samlas på sektionens 

hemsida. 

 De kommunikationsverktyg som används idag ska vidareutvecklas och nya alternativ ska 

undersökas. 

 I all extern kommunikation ska det tydligt framgå att Kemisektionen är avsändare genom att ge 

allt material en enhetlighet. 

 Det ska finnas en tydlig koppling mellan Kemisektionen och THS centralt i allt kommunikativt 

arbete. 

Ett värdefullt medlemskap 
Medlemskap i sektionen ger en mängd möjligheter och fördelar, såväl sociala som ekonomiska. Detta bör 

förmedlas väl för att fler studenter ska inse värdet av att vara en del av sektionen. Det ska tydligt framgå 

att ett medlemskap innebär många rättigheter, men också en del ansvar. Alla medlemmar ska vara 

medvetna om att vi gemensamt värnar både om sektionens värderingar och dess tillgångar. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Alla studerande vid kemivetenskaps-, bioteknik- och kemiteknikprogrammet ska vara medvetna 

om vad ett medlemskap i THS innebär. 

 Andelen sektionsmedlemmar av studerande vid kemivetenskaps-, bioteknik- och 

kemiteknikprogrammet ska öka. 

 Det ska tydligt framgå att det inom sektionen finns utrymme för nya former av engagemang. 

 Varje medlem ska känna gemensamt ansvar för sektionen. 

En attraktiv och inflytelserik studiebevakning 
En av sektionens viktigaste uppgifter är att bedriva studiebevakning. Sektionen bör utnyttja sitt inflytande 

för att förbättra utbildningen. Denna verksamhet behöver lyftas fram mer för att få ett större fokus och 

anseende i sektionens verksamhet. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Intresset för studiebevakning ska öka genom att belysa dess nödvändighet. 

 Samarbetet mellan sektionen och kansliet samt CHE BIO skolan ska vidareutvecklas. 

 Sektionen ska arbeta vidare med att förbättra utbildningen på CHE BIO skolan på både grund- 

och masternivå. 
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THS Kemisektionens verksamhetsplan 2012/2013 

2012-04-26 
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

En expanderande näringslivskontakt 
Syftet med Kemisektionens näringslivsverksamhet är att skapa ett forum för kontakt mellan studenter och 

företag, detta för att uppfylla båda parters behov. I dagsläget utgörs sektionens näringslivskontakt av en 

huvudsamarbetspartner samt ett antal samarbetspartners. Det är fördelaktigt för sektionen att utöka 

antalet samarbeten för att bättre återspegla arbetsmarknaden som väntar efter examen. 

Det senaste året har det anordnats en arbetsmarknadsdag, KAKA, samt ett flertal evenemang med 

sektionens samarbetspartners. Det är värdefullt för sektionen att fortsätta denna verksamhet för att 

upprätthålla en kontinuerlig kontakt. Näringslivsverksamheten behöver gemensamt administreras för att 

värna om kemisektionens varumärke. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Sektionen ska arbeta aktivt för att rekrytera fler samarbetspartners såväl som 

huvudsamarbetspartners. 

 Näringslivsverksamheten ska sträva efter att visa upp arbetsmarknadens bredd. 

 Näringslivsrelaterade evenemang ska arrangeras löpande. 

 En arbetsmarknadsdag med fokus på kemi- och biorelaterade företag ska annordnas. 

 Ett system som underlättar administrationen av hela sektionens näringslivskontakt ska upprättas.  

Sektionens ekonomiska hållbarhet 
Det har saknats en tydlig gemensam strategi för sektionens ekonomiska hållbarhet. Kunskapen och 

medvetenheten om ekonomin varierar stort bland sektionens medlemmar. En god kunskapsnivå hos 

ekonomi- och bokföringsansvariga samt en hög medvetandegrad hos samtliga medlemmar är en 

förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Sektionen ska ha en plan för ekonomisk hållbarhet. 

 Medlemmarna ska ha en god insyn i och förståelse för sektionens ekonomiska situation.  

 Intresset för ekonomiarbetet ska öka genom att sektionen tillhandahåller en lättförståelig 

ekonomisk struktur samt de hjälpmedel som krävs för att följa denna. 

En levande Salamanderverksamhet 
För att etablera en kontakt med utexaminerade kemister, har sektionen under de senaste åren arbetat 

aktivt med att öka samarbetet mellan Salamandrar och studenter. Verksamheten är dock fortfarande i 

utvecklingsfasen och ett fortsatt arbete är nödvändigt för att kunna utnyttja dess fulla potential. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Kontakten mellan Salamandrar och studenter ska öka genom fler och mer regelbundna aktiviteter. 

 Antalet aktiva Salamandrar ska öka genom inval av nya personer i Salamanderorden samt genom 

utveckling av kontakten med redan invalda Salamandrar. 
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Budgetproposition SM4
2012-04-25
s id  r ( r ) *f

*s.t9
xElusExnoxEn r!\}(zi9

Budgetproposilion SM 4 2011 /2012

Bokgrund
Infor bytet av verksamhetsir den 1, juL 2012 kommet Kemisektion..r. fqg bokforingsbocker slis salnman

till en bok enligt beslut pn SM3 201,1,/2012. Detta leder till en del fordndringar i upptdgget av budget.

Intikter och utgifter ir grupperade pi ett nytt sett i vad som kalias resultatstdllen, och irets budget bestir

av 8 stycken shdzna. Detta kommer undeddtta for de bokforingsansvariga eftersom att budgeten kan foljas

upp vdidrgt enkelt i bokfonngsprogramvaran.

Forutom detta fu irets budget ocksi mycket mer utfodig och behandlar all sektionens vetksamhet i detalj.

Detaljbudgeten foregis zv efl, forhopprungsvrs, littoverskidJrg Resultatbudget. Tidrgare poster

Ttojfonden, Stugfonden, Repatationsfonden samt Utgiftsfonden i Budget 11 /1.2 Lgget inlagt under

Resultatstdlle 1 eftersom att dessa poster inte har nigon motsvanghet i Budgeten 12/13. Detta leder till att
jdmforelsen mellan hren'ir en aning missvisande men vi anser att detta ar det mest korrekta alternativet.

Budgeten ir baserad pi det budgetundedag som de bokfonngsansvadga presenterat for styrelsen, samt pe

de tidigare bokforingar som ftnns ullgdngliga. Precis som foregiende i"r :i.r Kemisektionens ekonomiska

situation inte den bista och det har lagts mycket fokus pi att se over intdkter och utgrfter for all

verksamhet. Anledningen till den stora skillnaden i resultat mellan Lren dr hul'udsakligen den

felbudgetering som under flera ir funnits for mottagningen och I(I( Den nya budgeteringen for dessa

verksamheter d.r baserad pi" respektive verksamhets trdigare bokforingar.

Andra forendringar f6r hret dr atti dven lagt in KAT och TackpHesten under resultatstille 4 respektive 8.

Vi har ocksi kunnat ta bort en kostnad pi 15000 kr for stridpersonal di detta numeta bekostas av KTH

samt strukit avskrivningen av bardisken eftersom deona bor skrivas ned detta ir diL batdrsken inte lingre

finns kvar.

Yrko nde
Ddrfor yrkar Styrelsen 1.1. /12

att sektionsmotet antar den bifogade budgeten i srn helhet.

Styrelsen 1l/12 genorn

Jens Aronsson
Vice ordfotande 201. 1. / 201.2 tionsansvadg 201,1, / 201,2

IHS Kemisekti o n e n, T e kni krt n g e n 3 68, I 00 4 4 Slo ckho/m, www. ko n gligkemi. se
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Sid 1(14)

Resultat Intäkter Kostnader
varav 

avskrivningar
Resultat Intäkter Kostnader

varav 

avskrivningar

1 Centralt -               3 662 kr          61 300 kr          64 962 kr              19 782 kr -        96 602 kr        31 000 kr           127 602 kr                 30 182 kr 

2 $ektions$tyrelsen -             36 660 kr          38 850 kr          75 510 kr -        14 350 kr        15 000 kr             29 350 kr 

3 TLC                14 100 kr          77 000 kr          62 900 kr           20 000 kr        25 500 kr              5 500 kr 

4 IN -             18 600 kr        112 000 kr        130 600 kr -        16 000 kr      129 000 kr           145 000 kr 

5 Alkemisterna                25 100 kr        310 850 kr        285 750 kr -        59 280 kr               -   kr             59 280 kr 

6 KNUT/KAKA                42 850 kr 
113 650 kr      70 800 kr        

          48 000 kr        75 350 kr             27 350 kr 

7 Krexet                15 100 kr        111 800 kr          96 700 kr                  -   kr        25 000 kr             25 000 kr 

8 KK                75 220 kr        498 000 kr        422 780 kr           30 000 kr        67 000 kr             37 000 kr 

             113 448 kr     1 323 450 kr     1 210 002 kr              19 782 kr -        88 232 kr      367 850 kr           456 082 kr                 30 182 kr 

Sektionens nuvarande tillgångar Per datum

Transaktionskonton 483 740,81 kr        2012-04-25

Räntefonder 339 696 kr            2011-12-31

- Aktivera 217 404,98 kr       

- Sekura 122 291,08 kr       

Totalt 823 437 kr              

2012/2013 Budget 2011/2012

Totalt

Resultatställe

Resultatbudget Kemisektionen 2012/2013
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Sid 2(14)

Gamla 

budgetposter Resultat Kommentar

Datorgruppen -800 Ligger nu under RS1

SN -1000 Ligger nu under RS1, nytt resultat 0 kr

Revisorerna -1000 Ligger nu under RS1, nytt resultat 0 kr

CHUST -200 Ligger nu under RS1

KÖN 0 Ligger nu under RS1

SOFT -700 Ligger nu under RS1, nytt resultat 500 kr

Valberedningen -2300 Ligger nu under RS1, nytt resultat -1200 kr

Fanbärarna -2500 Ligger nu under RS1

Tröjfond -10000 Ligger under RS1 i budget 11/12, flyttad till respektive RS i budget 12/13

Stugfond -12000 Ligger under RS1 i budget 11/12, flyttad till respektive RS i budget 12/13

Reparationsfond -2000 Ligger nu under RS1

Utgiftsfond -40000 Ligger under RS1 i budget 11/12, flyttad till styrelsens dispositionsfond under RS2 i budgeten 12/13.

Serveringstillstånd -5000 Ligger nu under RS1

Lokalvårdare -15000 Ligger nu under RS1, nytt resultat 0 kr, KTH står för kostnader

Telefon -3000 Ligger nu under RS1, nytt resultat 0 kr, uppsagd

Medlemsavgifter 30000 Ligger nu under RS1

Utbildningar -1920 Ligger nu under RS1

Föreningen unga forskare 1000 Ligger nu under RS1

Avskrivningar -30182 Ligger nu under RS1
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Sid 3(14)

Konto 12/13 Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39 Intäkter

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

3060 Annonsintäkter
5 000 kr

Annonsintäkter Kanalen, balanseras mot 

6150

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 18 000 kr

Förbundet unga forskare 15000kr, Bidrag 

från KTH för förbrukningsmateriel 

(pappershanddukar, toalettpapper) 

250kr/mån

3990 Övriga ersättningar och intäkter 8 300 kr

Salamanderavgift 300 kr/år, deltagaravgift 

från icke-sektionsmedlemmar CHUST 6 st á 

50 kr, returpant 2000 kr

Summa intäkter 61 300 kr     

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 2 000 kr
 Priser och diplom 500 kr, köksredskap ex. 

stavmixer och elvisp 1500 kr

4011 Inköp av mat 6 300 kr SM (5000 kr), Valberedningen (1300 kr)

4012 Inköp av fika 700 kr
Fika till OAR och Storstädning 500 kr, 

CHUST 200 kr

4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr

Summa rörelsekostnader 9 500 kr       

50-69 Övriga kostnader

5460 Förbrukningsartiklar 5 000 kr
Pappershanddukar mm 3500 kr, Diskmedel, 

diskborstar, soppåsar etc 1500 kr

5520
Reparation och underhåll av 

inventarier, verktyg och datorer mm.
2 000 kr

Gemensamma reparationskostnader för alla 

RS

6070 Representation 2 300 kr
Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 1800 

kr

6150 Trycksaker 6 000 kr
Kanalen, 4 nummer, 50 ex per upplaga. 

Balanseras mot 3060.

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 3 130 kr
Livsmedelskontroll 1130 kr, 

serveringstillstånd 2000 kr

7610 Utbildning 1 800 kr STAD 12 pers á 150kr

Summa övriga kostnader 23 680 kr     
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Sid 4(14)

78 Avskrivningar enligt plan

Möbler 19782kr, klar 2013-06-30

Bardisk 10400 kr skrivs ned eftersom den 

inte längre har något värde

Summa avskrivningar 19 782 kr     

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8390 Övriga finansiella intäkter 12 000 kr Fondernas värdeförändring

12 000 kr

Summa kostnader 64 962 kr     

Resultat -3 662 kr

Avskrivningar på inventarier och 

verktyg
7832 19 782 kr

 Summa övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter  
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Konto 12/13 Kommentarer

RS 2 - $ektions$tyrelsen
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 14 500 kr

Salamandermiddagen, 15 Salamandrar á 300 

kr, 15 studenter á 200 kr. $$-alltime 35 

stycken á 200 kr

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 2 250 kr
Salamandermiddagen, 10 studenter á 150 kr. 

$$-alltime 5 st á 150 kr

3500 Vidarefakturerade intäkter 19 000 kr
INFO-kryssningen, ska balanseras med 

konto 4800

Summa intäkter            38 850 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 100 kr Styrelsens pris

4011 Inköp av mat 10 500 kr
Salamandermiddag, middagar med andra 

sektioner, $$-alltime

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4025 Inköp av lättdryck

4040 Inköp av tjänster 1 300 kr Kavajbrodyr

4800 Vidarefakturerade kostnader 19 000 kr
INFO-kryssningen, ska balanseras med 

konto 3500

Summa rörelsekostnader            40 600 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 1 000 kr Lokalhyra Salamandermiddagen

5611 Drivmedelskostnader 1 500 kr Bensinpengar för styrelsekonferenser

5800 Resekostnader 4 200 kr Resekostnader för $-hybrid

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

6070 Representation 6 000 kr Nollegasquer, presenter etc

6110 Kontorsmateriel 550 kr Inbjudningar till Salamandermiddagen

6230 Datakommunikation 600 kr Månadsmailklient

6250 Porto 350 kr Inbjudningar till Salamandermiddagen

6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

$$-alltime3 100 kr

9 700 kr
Salamandermiddagen, middagar med andra 

sektioner, $$-alltime
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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.

Summa övriga kostnader            34 910 kr 

Summa kostnader            75 510 kr 

Resultat 36 660 kr-     
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Konto 12/13 Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 50 000 kr

Märken (13000 kr), overaller (35000 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 17 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

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

Summa intäkter           77 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 45 000 kr
Overaller 35000, Märken 10000 (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           61 500 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 1 300 kr Stora gasque, Oldies but goldies

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer Oldies but goldies

Summa övriga kostnader 1 400 kr           

Summa kostnader 62 900 kr         

Resultat 14 100 kr    

10 000 kr

8 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar
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Konto 12/13 Kommentarer

RS 4 - IN
30-39 Intäkter

3034 Försäljning biljetter, resa 110 000 kr KÅT-biljetter, baserat på 40 personer

3050 Medlemsavgifter 2 000 kr

Deltagaravgifter per träning samt 

terminsavgifter (Medlem 100 kr, Icke-medlem 

500 kr)

Summa intäkter       112 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 3 000 kr Fotbollar, bandyklubbor mm

Summa rörelsekostnader           3 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 18 000 kr Hallhyra

5800 Resekostnader 31 500 kr Busskostnader KÅT

5830 Kost och logi 18 000 kr Stughyra KÅT

5890 Övriga resekostnader 60 000 kr Liftkort KÅT

5930
Reklamtrycksaker och 

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

Summa övriga kostnader 127 600 kr     

Summa kostnader 130 600 kr     

Resultat 18 600 kr-  
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Konto 12/13 Kommentarer

RS 5 - Alkemisterna
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 8 500 kr Spexmärken 2500, tröjor 6000

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 106 000 kr

Mottagningsgasquer, pHeusargasquen 

16000 kr (balanseras av 4031), nollans 

gasquer subventioneras ca 25 kr/biljett

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 23 000 kr
Mottagningsgasquer, nollans gasquer 

subventioneras ca 25 kr/biljett

3033 Försäljning biljetter, föreställning 18 500 kr Spexbiljetter

3040 Försäljning tjänster 20 000 kr Lunchföreläsningar 2 st á 10000 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 89 850 kr Bidrag från kansliet

Summa intäkter 310 850 kr         

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 36 200 kr

Tröjor, Overaller, byggmaterial, rekvisita, 

gasquedekorationer, nØllespex (quostym, 

dequor, märken, tröjor, 15500 kr)

4011 Inköp av mat 130 000 kr Luncher, gasquer, grillning etc.

4012 Inköp av fika 700 kr Bakgrupp i fadderiet 500 kr, Preppis 200 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 24 000 kr
pHeusargasquen 16000 kr, sponsring av 

biljetter till nØlle för nØllan 8000 kr

Summa rörelsekostnader           243 900 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 6 500 kr Hyra för Osqvik under StugpHest (1500 kr), 

hyra för mottagningsorganens "veckor"

5210
Hyra av maskiner och andra 

tekniska anläggningar
7 500 kr RN nØllespex

5611 Drivmedelskostnader 6 250 kr
Bensinkostnader inkl. stugpHest. 

Bensinkostnader till "veckor"

5670
Båt-, flygplans- och 

helikopterkostnader
12 000 kr Båt stadshuset

53 000 kr

Endast efterkör som är i Draget (Osquars, 

mellanpHest, spexfest m.fl)
45 000 kr
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5690
Övriga kostnader för 

transportmedel
1 000 kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil

5790
Övriga kostnader för frakter och 

transporter
500 kr Parkeringskostnader mottagningen

6110 Kontorsmateriel 1 000 kr Färgade papper

6150 Trycksaker 4 100 kr 100 kr färgutskrifter, 4000 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 500 kr Alkoholtillstånd Herr&Dam fördrink

Summa övriga kostnader             41 850 kr 

Summa kostnader 285 750 kr         

Resultat       25 100 kr 
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Konto 12/13 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 15 000 kr KAKA-gasquen

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 750 kr KAKA-gasquen

3040 Försäljning av tjänster 60 000 kr
KAKA-dagen, övriga KNUT arrangemang, 

huvudsponsorintäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 31 200 kr

30000 kr flygbiljetter bekostas av LKAB, 

1200 kr lokal till KAKA bekostas av 

kansliet. Ska balanseras med konto 4800.

Summa intäkter       113 650 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 200 kr Gasque-dekorationer

4011 Inköp av mat 15 000 kr
Mat till KAKA-gasquen samt två 

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 31 200 kr

30000 kr flygbiljetter bekostas av LKAB, 

1200 kr lokal till KAKA bekostas av 

kansliet. Ska balanseras med konto 3500.

Summa rörelsekostnader         58 800 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 2 300 kr Stora och lilla gasque till KAKA-gasquen

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

av 3031, 3032)

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 200 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

Summa övriga kostnader         12 000 kr 

Summa kostnader         70 800 kr 

Resultat 42 850 kr   

6 700 kr Releasepub, efterkör KAKA-gasquen

12 400 kr
KAKA-gasquen sittning + efterkör, 

releasepub
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Konto 12/13 Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 12 500 kr
Märken 3000 kr, 40 st t-shirts á 125 kr, 

15 st tjocktröjor á 300 kr

3011 Försäljning mat 3 000 kr Kollationering samt mat under storrep

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 55 000 kr

8 föreställningar, ca 60 biljetter á 

100/170 kr per föreställning (snitt 

120kr)

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 8 000 kr Ekonomiskt stöd från ABF

Summa intäkter       111 800 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 20 800 kr
Quostym, Dequor, teknik 9000 kr, tröjor 

9500 kr, märken 2300 kr

4011 Inköp av mat 12 000 kr
Kollationering 1000 kr, sittningar 9000 

kr, Repmat 2000 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

Summa rörelsekostnader         45 800 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 33 300 kr
8 föreställningar, 2 genrep Teater Bristol 

(30000kr), Internat 1500 kr, Puben 1800 

kr releasepub

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

6150 Trycksaker 6 000 kr          300 program á 20 kr

Summa övriga kostnader 50 900 kr       

Summa kostnader 96 700 kr       

Resultat 15 100 kr  

15 100 kr

Överraskningspub + sökpub 2600 kr, 

Diverse efterkör 12500 kr (omstartsfest, 

kollationering, kick-off, premiärfest)

13 000 kr
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Konto 12/13 Kommentarer

RS 8 - KK
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 2 000 kr Organslaskmärken

3011 Försäljning mat 31 000 kr
Fredagspubsmat 20 pubar á 800 kr, KF-

mat 15000 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 190 000 kr

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 20 000 kr

Summa intäkter            498 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 6 000 kr
Medaljer 1750 kr, tröjor 4250 kr (15 st 

pikétröjor á 280 kr)

4011 Inköp av mat 140 000 kr Fredagspubmat, KF-mat, sittningar

4012 Inköp av fika 2 000 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

4040 Inköp av tjänst 750 kr Tryck på 15 st tjocktröjor

Summa rörelsekostnader            348 750 kr 

Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 20 500 kr
Hyra av Nymble samt extern lokal 

Berzelii, Osqvik tackpHesten 2500 kr

5210
Hyra av maskiner och andra tekniska 

anläggningar
2 500 kr RN NØlle

5460 Förbrukningsmateriel 20 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5611 Drivmedelskostnader 1 500 kr Berzelii, nØlle, tackpHesten

5820 Hyrbilskostnader 2 000 kr Berzelii, nØlle

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

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

6570 Bankkostnader 930 kr
6 st dagskasseuppräkning á 105 kr, 

uttagsavgifter 300 kr

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

nolle

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 600 kr Utökade alkoholtillstånd 6 st á 600 kr

200 000 kr

255 000 kr
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7610 Utbildning 1 000 kr Klubbmästarrådet för 2 personer

Summa övriga kostnader              74 030 kr 

Summa kostnader 422 780 kr          

Resultat 75 220 kr       
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Proposi l ion ongdende volov ordforonde och vice ordforonde i
Styrelsen ($$)
2012-03-16
s id  r  ( r )

?f
,n, ̂QM

KEMTsEKnoNEN {\}CZIU

Proposition ongAende vol qv ordforonde och vice
ordforqnde i Styrelsen ($$)

Bokgrund

Pa SM3 infordes nya rutiner for val av Styrelsen ($$). I dagsHge t dr dock bara val av ledamoter reglementerat men

inte val av ordforande och vice ordforande. Tidigare har detta val sk6tt via urnaval eftersom ordforande och vice

ordforande automatiskt fitt en plats i Karfullmekdge, detta i enlighet med THS di gdllande reglemente.

Yrkonden

Ddrfor ytkar styrelsen pi

Att i reglementets S4.4 SM4 hgga till punkten "Val av ordforande och vice ordforande i Sryrelsen ($$)"

Fredrik Abele

N r 1

Philippa Reuterswdrd

Sekreterare

Sryrelsen 1.7/L2 gerom

THS Kemisektionen, Teknikringen 368, | 00 44 Stockholm, www,kongligkemi.se
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Proposit ion ongdende centrol isering ov lokolonsvor
2012-04-21
s id  r ( r )

?f
,r, ̂ !s

KEMrsEKnoNEn ill(49

Proposition qng6ende centrqlisering ov lokolonsvqr

Bo kg ru nd

Som det ser ut pi sektionen idag at ansvaret for sektionslokalen uppdelat ph wit organ, Styrelsen och

SOFT. Det leder till att det ibland uppstit oklarhetet kring ansvarsfordelningen och ddtmed fallet vissa

uppgifter mellan stolarna. Detta skulie kunna losas genom att lokalansvang i Styrelsen ocksi dt

organansvarig for SOFT. I och med att Styrelsen viljs pi SM4 kan inte Styrelsens arbetsomriden fordelas

pi dess ledamoter fonan senare. Alltsi skulle det inte pi SM4 bestdmmas vem som ir ansvarig for SOFT

ochdirmedvotedeto ldmpl igtat tSoFT:s ledamotetvnl jsd i .

Yrkonden

Ddrfor yrkar Sryrelsen

att punkt 3.20.1 indtas fri"n

"SOFT hat lisir som vetksamhetsir. SOFT bestir av en ordforande (SOtrTa) titlika

organansvarig, samt wi ledamoter. Dessa bida viljs av SM."

rill

"SOFT harlashr som vetksamhetsir. SOFT bestir av wi ledamoter samt en

organansvarig. Otganansvattg for SOtrT dr lokalansvarig i Styrelsen. Styrelsen har i uppgift

att interimsvdlja ledamoterna som konfirmeras pi SM1."

frin punkt 3.20.2 stryka "SOFlfa och"

till punkt 4.1 lagga "I(onhrmedng av ledamoter i SOHI"

frin punkt 4.4 stryka"Yal av SOFTa och ledamoter i SOFT"

ovanstiende punkter justetas omedelbart.

atr

att

at t

Styrelsen 11/12genom

Malin Notdenstrom

Lokalansvarig

Ftedrik Abele

N r 1

THS Kemisektionen.Teknikringen 368, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se
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Styrelsens noteringar
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Hederspriset 2012 

2012-03-16 

Sid 1(1) 

 

7. Utmärkelser 

a) Nomineringar till Hederspriset 

Sara Wengström 

Då hederspriset ska gå till någon som har arbetat för sektionen under en längre tid tycker jag att Sara verkligen 

förtjänar priset. Hon har under sin tid på KTH prestigelöst engagerat sig i mottagningen som pH, Bluffis och 

Preppis, men det är inte allt; Sara satt som KAKAO under året då KNUT drog in mer pengar än på länge. Därefter  

satt hon som ordförande på sektionen och hjälpte till att föra sektionen framåt genom att bland annat ta fram nya 

stadgar. Efter detta tog hon på sig den osexiga posten som revisor och jobbar nu för THS som ledamot i 

kårstyrelsen. Sara dyker upp på SM för jämnan där hon är en flitig motionär. Hon väcker ofta debatter som leder till 

förbättring. Hon är full av energi och fortsätter att bry sig om kemi även nu närmar sig examen. Sara är absolut en 

värdig hederspristagare! 

 

Sebastian Hedberg 

Finns det någon som inte vet vem Sebastian är? Sebastian har ställt upp väldigt mycket för sektionen under sin tid 

här på KTH. Han har varit engagerad inom många organ, däribland kan nämnas KK, SN, IN, KF, $$, Krexet, 

KOMPIS. I år är han klubbmästare samtidigt som han förbereder sig för att delta i sin sjätte mottagning. I alla organ 

som han varit del av känns det som att han har bidragit till att sprida inte bara god stämning utan också väldigt 

mycket engagemang. Han är liksom intresserad av ALLT! Han har själv mycket bra idéer och när någon annan 

kommer med en god idé kan han verkligen peppa en till att utföra den. Det bästa med Sebastian är nog ändå hans 

kunskap och erfarenhet inom sektionen och kåren. Man kan alltid fråga honom när man har funderingar kring dessa 

områden. Han ger ett rakt och ärligt svar, säger vad han tycker, men gör det också klart att man kan tycka och tänka 

på andra sätt. Han är oerhört skön att bolla tankar och idéer med – han lyssnar! 

Jag tycker Sebastian Hedberg är en person som verkligen förtjänar hederspriset! Hans engagemang för sektionen 

verkar inte ha något stopp! 
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Policydokument Valberedningen 

2012-05-02 

Sid 1(3) 

 

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

Valberedningens policydokument 

1. Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Valberedningens syfte är att bereda och presentera de val som förrättas av Sektionsmötet i enlighet med 

Kemisektionens stadgar och reglemente. Det åligger Valberedningen att lysa samt marknadsföra val, ta 

emot kandidaturer och nomineringar, intervjua kandidater, kontakta referenser, diskutera kandidaternas 

lämplighet och förorda den eller de kandidater som Valberedningen finner lämpliga, samt i vissa fall även 

förorda lämpligt antal poster. Under Sektionsmötet ska representanter från Valberedningen vara på plats 

för att presentera valen och berätta om samt svara på frågor rörande Valberedningens arbete. 

Valberedningen svarar på frågor som grupp och inte individuellt. 

1.2 Syfte 
Detta policydokument har upprättats för att förtydliga och normera Valberedningens arbete och 

säkerställa att valen på Sektionsmötet håller en hög kvalitet. 

1.3 Nomenklatur 
För att förenkla detta dokument används följande förkortningar: 

VB – Valberedningen 

SM - Sektionsmötet 

1.4 Historik 
VB:s policydokument färdigställdes den 2 maj 2012 av Styrelsen 11/12 samt av Gustav Wändell, Michael 

Ekström, Sebastian Hedberg, Sara Wengström och Björn Blomkvist. 

2. Valberedningens arbete 

2.1 Innan intervjun 
VB ska i god tid innan respektive SM lysa de val som ska förrättas enligt Kemisektionens stadgar och 

reglemente. I samband med ansökan ska VB begära referenser av de sökande. 

Samtliga kandidaturer och nomineringar skickas till VB skriftligen. VB ska vid nominering kontakta den 

berörda personen och fråga om han/hon accepterar sin nominering. 

VB ska kalla samtliga kandidater till intervju samt i största möjliga mån genomföra intervjuer med alla 

kandidater. 

VB ska ha tillgång till grundlig information om de olika posternas arbetsuppgifter och kravprofiler över de 

egenskaper som är viktiga för de olika posterna. Denna information ska tillhandahållas utav sektionens 
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

organansvariga. Det är VB:s ordförandes uppgift att se till att denna information finns VB tillhanda i god 

tid innan kandidatutvärderingen ska genomföras. 

2.2 Under intervjun 
Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om VB:s arbetsätt och hur valförfarandet går 

till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att VB agerar professionellt mot alla kandidater och ger 

alla kandidater samma chans. 

2.3 Efter intervjun 
Efter avslutade intervjuer ska VB diskutera de kandiderande och med hjälp utav informationen om posten 

besluta om vem eller vilka som är bäst lämpade. VB är beslutsmässiga när minst 50 % av ledamöterna är 

närvarande. 

VB ska kontakta samtliga referenser som uppgetts av kandiderande till organ- och bokföringsansvariga 

samt till HvispHeus, pubmästare, KOMPIS styrman, pH-sur och ledamöter i Styrelsen. Vid behov kan 

VB kontakta de referenser som angivits av kandiderande till andra poster. I de fall VB är osäker på, eller 

inte anser sig ha fått all information, har VB även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska 

kandidaterna upplysas om vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna 

angivna, ska upplysas om VB:s arbetssätt och vilka sekretessregler som gäller under hela processen. 

2.4 Skriftliga utlåtanden 
VB ska till SM lämna ett skriftligt utlåtande om varje kvarstående kandidat. Detta utlåtande ska 

sammanfatta personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp i valet. 

Utlåtandet ska också belysa relevanta skillnader mellan de olika kandidaterna till samma post. 

I utlåtandet ska det framgå om personen i fråga är förordad eller inte förordad av VB. VB ska förorda den 

eller de personer som VB anser lämpliga samt avgjort bättre lämpade än andra kandidater. Antalet 

förordade personer måste inte nödvändigtvis stämma överens med antalet poster. 

2.5 Delgivande av information 
Det åligger VB att sammanställa valhandlingar innehållandes antal sökande till varje post samt utlåtanden 

och presentationstexter för alla kvarstående kandidater. Valhandlingarna ska överlämnas till Styrelsen 

senast det datum som Styrelsen angivit. 

VB ska innan sammanställningen av valhandlingarna kontakta samtliga kandidater och meddela om de 

blivit förordade eller inte. Kandidaterna ska också delges det utlåtande som VB författat samt informeras 

om att de själva ska lämna in en presentationstext till valhandlingarna. Alla kandidater ska därefter ges 

minst 24 timmar för att avgöra om de vill kvarstå som kandidater samt för att författa en presentationstext 

till sagda handlingar innan dessa offentliggörs. 

2.6 Kandidatutfrågning 
Vid val av Ordförande- och Vice ordförandeposter i organ samt val av revisorer och styrelseledamöter ska 

VB arrangera en offentlig utfrågning utav kandidaterna. Denna utfrågning har till syfte att ge sektionens 

medlemmar en chans att ställa frågor till kandidaterna under mer avslappnade former än på SM. 

Utfrågningen bör hållas i nära anslutning till SM.  
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2.7 Under SM 
VB ska under SM presentera sitt arbete för SM som då får möjligheten att ställa frågor till VB angående 

deras arbete. VB bör inte uttala sig om de sökande under diskussionen och ska inte heller behöva svara på 

frågor om de sökande. 

2.8 Sekretess 
VB kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de olika kandidaterna, både 

sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av yttersta vikt att sådan information 

behandlas varsamt. 

VB ska inte lämna ut namn på personerna som sökt de utlysta posterna förrän dessa blir officiella i och 

med att SMs handlingar sätts upp. 

 

VB har innan offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har sökts eller ej och i sådana fall av 

hur många. 

 

Ifall någon väljer att söka, men innan detta offentliggjorts drar tillbaka sin kandidatur, har VB ingen rätt att 

lämna ut information om detta. 

 

Särskilt känsliga uppgifter om kandidaterna som VB stöter på i sitt arbete ska endast delges SM ifall detta 

har relevans till posten. Kandidaten ska i sådana fall underrättas om detta i förväg. 

2.9  Jävighet 
Då jävighet uppstår ska den berörda medlemmen av VB ställa sig utanför hela beredandet av denna post. 

 

Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då: 

• någon ur personens familj söker posten, eller 

• personens pojkvän/flickvän söker posten. 

 

Om jävighet anses uppstå av något skäl som inte är listat ovan är det upp till övriga i VB att bedöma 

huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej. 

2.10  Övrigt 
Kandidater till ledamotsposter i Musikaliska Direktoriet genomgår förutom den vanliga intervjun även ett 

sångprov. Detta prov arrangeras av tillfrågade personer som åläggs uppgiften att förmedla ett utlåtande till 

VB angående de kandiderandes sångkvaliteter. Dessa personer får ej medverka under diskussionerna om 

kandidaterna. 
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Motion SM 4
Forondrin g ov Dotorgruppens verksomhet
Emmo Fogelstr6m. Sebost ion Ols och Rueben Monsen
2012-03-16
sid r(2)

4e#
*r..@

KEirsEKnoraEn $4/?

MOTTON SM 4 11 /12

Forondring ov Dotorgruppens verksqmhet
'

Bokgrund
Som det ser ut idag ir det Kommunikationsansvarig i styreisen som ar )tterst ansvarig for hemsidan

(n'rvrv.konglig-l<emi.sc) vta:n att ha nigon egendig insikt r hur den skots. Datorgruppen, som dr de personet

som undethillet hemsidan, har ocksi mer och mer halkat in pi arbetsuppgifter som berot

kommunikationen pi sektionen i helhet, och skulle helt klart kunna bidra med mer i den fri.gan.

Till skrilnad frin for ntrgra 6.r sedan dr inte alla kemister och bioteknologer medlemmar i sektionen och

pressen pi en bra kommunikation bide inom och utanfor sekdonen har okat.

Genom att omforma Datorgruppen och bilda Kommunikationsndmnden, med styrelsens

kommunikationsansvatige som ordforande oppnas minga nya mojJigheter till en godare kommunikation.

Arbetsuppgifterna skulle di, forutom undethill av hemsidan, dven innehilla exempelvis upprdtthillande av

sektionens grafi.ska profil, utskick av minadsmailet, tegler for affischenng etc.

Som kommunikationsansvang har man idag redan ganska mycket admirristrativt ansvar samt det lopande

styrelsearbetet att fokuserz p6., vafiot vi tror att detta upplngg skulle frdmja det kommunikationsarbete

som behovs pi sektionen. Dessutom si ir det alltid en fordel att vara fler dn en person f6r att fi en chans

att bolla id6et och utblta erfarenheter.

Yrko nde
Ddrfot yrkar vi

att punkt 3.10 i Kemisektionens reglemente indras till;

3. 1 O KOMMUNIKATIONSNAMNDE,N

3.10.1 ORGANISATION

Kommunikationsndmnden har kalenderir som verksamhetsir. Kommunikadonsndmnden bestir av den

ledamot i Sektionsstyrelsen som ir ansvarig for sektionens kommunikation tillika ordfotande samt tvi:

ledamoter som konfirmeras oi SM2.

3.10.2 UPPGIFTE,R

Kommunikationsnimnden ansvarar for kemrseknonens interna och externa kommunikation, information

och marknadsforing. Detta innefattar bland annat utskick av minadsmail, upptdtthillande av sektionens

grahska profil samt underhill av hemsidan och andra sociala medier.

THS Kemisektionen, Teknikrinqen 368, 1 00 44 Stockholm, www.konqliqkemi,se
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Motion SM 4
Fdrondring ov Dotorgruppens verksomhet
Emmo Fogelstrom, Sebostion Ols och Rueben Monsen
2012-O3-16
sid 2(2)

att i punkt 4.2 dndn

Val av Datorgruppen

till;

. Val av ledamoter i Kommunikationsndmnden

t'*t
Pt\ \

5flt
*affifFrs{,86{4

Rueben Monsen
Datorgruppen 20t2

THS Kemisektionen, Teknikringen 368, 100 44 Stockhotm, www,kongtigkemi.se
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lygt tlt Motion ongdende forondring ov Doforgrrppuuiti,"rksomhet
2012-04-21
s id  l ( l )

Svor pA Motion
verksqmhet

Bokgrund

' '

' ' i  
" longdende forondf,ing

;  : i :

I ri:.:
'  t : ia: !
i , i iJ,
; i;;*
, : , i i i : :
' '.:ilt 'f '.

t . ; ; ' l '

*r"**,"rff
ov Dotorgruppens

.;.i;i.

iiiF
Styrelsen hiller med om att ett nirmare samarbete mellan Dalijrgnrppen och kommunikationsansvadg i
Styrelsen skulle underldtta bidas atbetsuppgifter och .n romrrr.rnikationsnimnd dr ettbtasdtt att
istadkomma detta. Bildandet av en Kommunikationsndmnd:sln-Ue gora arbetsfordelrringen tydligare och
ddrmed gynna sektionens kommunikation bide intemt o.tt 

"*ie-t.

Yrkonde

Ddrfor yrkar Styrelsen

afi.

Styrelsen 71, / 12 genorn

Malin Nordenstrcirn

Lokalansvarig

bifalla motionen i sin helhet.

Philippa Reuterswlrd

Sekreterare

1 00 44 Stackhol m, www. kongligkemi.seTH S Kemisektionen, Teknikringen 368,
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Sekrionsmorc a 7l{

Datum

Yrkande

Arende: l.A" lns n o *4 t(-,^,^.rrnr'loo. Fnr.^-s ̂a,^^d*,r^

Framfdrt av: )*9 Rro^:>"^

a{^.b 0-6 Q Lf tn- se-

kr qh J^,k
r.\ch \ i..3.-.

..," f- >tc"- ? l-*-

, ft5\ou 't'^'h*'€

-..J:tl.arqn

r'k Jeg

^ \ \ 7 
"t 

hf go- l->

kt^G* urerrtS

ar\\
/t1 

r:tt

3.\O.l 6,^aLca
\r (t

tr i \\t

Styrelsens noteringar

B\ t-.J-\.
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Motion SM 4
Motion om valndmndsrepresentant
Sebastian Hedberg
2012-04-19
s id  1 (1 )

MOTTON SM 4 2012t2013

*=rr,r.*r,oJM

Motion om val ndmndsrepresentant

Bakgrund
Som det ser ut riu dr det si att valberedningens ordfdtande automatiskt nominerad till

valnimndsrepresefltant for kemisektioen i THS VahemtrS;Det dr dumt for att den petsonen

inte alltid ir intresserad av att vata med i THS Valnimnd och att det di blir bdttre att man

viljer en annan person till valnimndsrepresentant som faktiskt dt inttessetad av posten.

Yrkande

Ddrfor yrkar jag

att Meningen "Valberedningens ordforande dr sektionens reptesentant i

kirens valnlmnd." i punkt 3.4.1 stryks.

att stytelsen ges i uppdrag aLtvarle ir nominera en vaLrdmndsrepresentant till

KF

Sto cldro lm, 2012-0 4-19

THS Kemisektionen, Teknikringen 368, 100 44 Stockholm, vvww.kongligkemi.se
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Svor pdl Motion om volnomndsrepresentont
2012-04-21
sid r ( r )

-a",ra*,"a$
Svor pd Uotion om volntimndsrepiesenfonf

Bokgrund . i

Styrelsen hiller med om att det dr bra att personer som fir ett visst ansvar ir inttessetade av itagandet.

Dock dr det inte sflrehew ansvar att nominera en valnimndsreptesentant till I(F di ansvaret tedan vilat pi

sektionens l(F-ledamoter.

Yrkonden

Dirfor ytkat Styrelsen

att avsll. attz i motionen.

att i ovrigt bifalla motionen.

Stytelsen 1.1/12genom

Freddk Abele

N r 1

THS Kemisektionen, Teknikringen 368, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se
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Motion SM 4
Motion om att Ateruppvdcka Kanalen
Sebastian Hedberg
2012-04-18
sid 1(2)

MOTION SM 411112

,a-r,"rr$

Bakgrund
Nrir jag for ldngesen borjade pn I{TH och l(emisektionen fanns det en tidning som kallades

I{analen och vat sektionens alldeles egna tidmng. Derr tog upp saker som vad som hinde pi

I{iten, hut senaste festerna hade vadt och vart man kunde kopa bist kaffe pi campus!

Det var en trevlig tidning och en bra sak att underhilla sig med i Draget i vintan pi nigot

b;tfte att gota eller att ens kaffe skulle bli klart. Si dtufor vril jag iteruppvdcka I(analen!

Nu till hut det ska git tilM(analen gjotdes av ett insomnat organ som hette

Hvitterhetsutskottet (HU) som jag tinkte iLteruppvdck4. HU leds av en Chefredaktor (C-red)

och resten av ledamoterna utgjorde I(analens redaktion.

Min vision er att tidningen ska ges minst 2 ghnget pet termin och tryckas i ca 50 ex och

distribuems i Dtaget. Detta kommer att kosta ca 6 000 kr o.ch planen ir att det ska hnasietas

av sektionen det fotsta hret for att senare itmnstonde delvis Frnansieras av annonsintiktet.

Ytterligare en sak som jag tycker saknas ir en sammanstdll4ing av aret som har gitt i text och

bildet och ddrf6r vill jag att denna uppgrft aven iliggs HU. Och det skulle jagvija att gjorde

i form av en kronika som det av gammla C-red presenterar i sammaband med sin

verksamhetsberittelse.

Si for att nhgotska kunna hinda behovs en forindring i reglementet, denna fordndring hnns

i bilaga 1.

Yrkande

Ddrfor yrkar jag

att punkt 3.24laggs till i reglementet

,, 3,24 T:IVITTE,RHE,TSUTSKOTTET (HU)

3.24.1 Organisauon

HU har ldsir som verksamhetsir.

Motion om att iteruppvdcka Kanalen

C-ted ansvatar for HU:s.verksamhet

ansvarig for redovisning av ekonomi
:

HU:s ledamoter konfirmeras av SM.

tillika otganansvarig och

fot Vice Ordforande.

THS Kemisektionen, Teknikringen 368, 100 44 Stockholm, vvww.kongligkemi.se
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Motion SM 4 :
Motion om att Ateruppvdcka Kanalen
Sebastian Hedberg
2012-04-18
sid 2(2)

?f
,*r,@

KEMTsEKfloNE*$E4

3.2a.2Uppg1tt

HU ansvarar for. attge ut sektionens tidning, I(gl. Kemiska

IGnalen, tvi ginget per termin och att sammanstilla en

irsbok (K-Iftonika) som presentera pi SM1 eftedoljande fu."

att i punkt 4.4 Sektionsmote 4, "Yal av C-ted" ldggs till i listan

att i punkt 4.1 Sektionsmote 1, "I{onftmation av ledamotet i FIU", samt att

"Presentation av I{-i&omka for foreghende verksamhetsit" hggs till i listan.

att detta beslut justeras omedelbatt

att posten som C-redwdljs pi nu sittande SM genom fri nominering

att SM ger $$ ratt att intermims konfirmera ledamoter i HU

*

+

Sto cliilrolm, 2072-0 4-18

THS Kemisektionen, Teknikringen 368, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se
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Svor p6 Mofion om ott &teruppvocko Konolen
2012-04-21
s id  r ( r ) ,---*K
Svor pA Mofion om qtt &teruppviicko Konolen

Bokgrund

Styrelsen tycker att motiondren vill ta ett roligt initiativ. En sektionsudning bidrar till bdttre

sammanhillning och informationsspridning vilket enbart gynnar verksamheten.

Att ge ut tidrungen 2 glnger pet termin kdnns som en nmlig start. Dock tycker inte stytelsen att 50

exemplar per ging dr nodvindigt om tidningen endast ska distribueras for att lisas i Draget. Halva antalet

(25 ex) vetkar mer dmligt. Med tanke pi sektionens ekonomiska ldge kommer inte all finansiering kunna

ligga pi sektionen, utan effektiv annonsfotsdljning bor udormas redan frin start, forslagsvis med hj?ilp

frin niringslivsutskottet. Styrelsen anser att en tryckkostnad pn 6000 kr bor balanseras av minst 5000 kr i

intdkter vilket ger ett resultat pi -1000 kr. Detta for att man inte ska ha ett for stort intiktskrav for forsta

upplagan.

I ovtigt behovet inte styrelsen interimskonftmeta HU:s ledamoter di detta enl-igt att3 kommer goras av

SM.

Yrko nd en

Ditfor vrkar Stvrelsen

attr omformuleras ti1l

punkt 3.24 laggs till i reglementet

,, 3.24 HVITTERHETSUTSKOTTET (IIU)

3.24.1 Organisation

HU har ldsir som verksamhetsir. HU bestir av C-red, som dr organansvarig, samt

fritt antal ledamoter. HU:s ledamoter konfirmeras av SM.

3.24.2Uppg1tt

HU ansvarar for an ge ut sektionens tidning, I(g1. Kemiska Kanalen, tviL ginger per

termin. HU ansvarar iven for att sammanstdlla en irsbok. K-I&onika. som

presenteras pi SM1 foljande verksamhetsir."

stryka sista att-satsen

i ovngt biFalla motionen

Styrelsen 1.1. / 12 genom

Fredrik Abele

N t 1

1 00 4 4 Stockho I m, www. kong I i gkem i.se

atr

att

Denise Fuglesang

Ordforande

T HS Kemi sekti onen, Tekn i kri nqen 3 68,
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Sektionsmo t" 4 ?g
Datum

Yrkande

Arende: \a.La.*F . ?ost-.,r

Aar
Framfdrt av: EFv<<-,tse.,. qan^o'.n^. Jarr.-S \t€qSsdn

e-post: 6 gq^. (ci,

€n Le,l /"1 qo=ft< qo\^^ slc'. '1"--\a< 

"^ 

SV\ I ho''

!t.: ,.n.,5a V"r,^ol',d,^k"r . Mf,..5o q,u 
?osf..^r ̂ o. Ar a.\tr{rs-

'CttA^ .ch sF1c.J.s.-,^ \1tL-" i"rt<- *ft d<-sgo bas

\i\gittas g,L^^6{ ft, nou^i n€.^..r^.^ S.

S |y.-t**^ yrLo< alar Csr

atf \ i(X +,4pu.,L'e.'n +it\. noL- t\ gc^o*

i,nbcrci'*511a\ $tt"r & lqLqnbq 1o:t=-r''no..
och $l{ \..^Q."..^ €.^cov( uJo^ !a' SMt "/rS.

Styrelsens noteringar

' \
\ Cr.lrtk n 1z
I

p,ri6! r r"-
a,

i  \ . t  / )

I  r r { , 1 * -  l "  c . . F - t " .' - . - . - l  
a

{
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sektionsmri n\ 7lE

Datum

Yrkande

Arende: Q^d"i*gsv. L.n^l,c '. Uako.^(-.. e.F... (f.^*. fr'.t o^,
59ys.I=^-\

Framfort av: Sbv"-t=p,.^ v\A f"r^-s G*..==ot

e-post: shVrJs<^^ @ k. k[-\^. se

D€* F;u.*.. f,r*,\-S*.-a"^/<- Uatc.,^-4-.- p-sf.^r so*zr tk<

f , l to..

/ t i . t / 1

b\c<-\s.,^ ycVo.a d,Arkor

a kt^ i Stt-y.-k^-s ,$.-ga" ^'t..' yrLcn& "''n^
\ot r*f^ gsFv^c -h**- nu^qo^ !'". Posh:'cqq"

tAbS{ H\ tt 
f-.^*o... l#r 7.,r,\<-n ro,n

o-tfJi ",^),e i uo\b<,c"rtvrr.. Wi

Styrelsens noteringar
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Sektionsmo 
" 

Ll 
5/7 -tZ

Yrkande

Styrelsens noteringar

?\ L*
\ i  t  - v v

e-post:

D; f{tvirn n1
,1rd(trMdn'

irc^ q??

hr^. sl<oft x.h va/z{ h ll ualfurdntirtry.n S

% \tts yW )a3,^b(
ff). ft^ nornirvri W hll polk-n sorrl

.  t t  /  t t l l  ry 6p1uanrnK,fl5 0rdtarattd.z
a
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Konfirmation av sektionsfunktionärer 

2012-05-02 

 

10. Val av sektionsfunktionärer SM4 11/12 
Ytterligare information om hur valen beretts samt utlåtanden från Valberedningen finns i Valhandlingar SM4. 

Styrelsen Förordade Kvarstående 
Ordförande Joakim Tisell Viktor Nordensson 
Vice ordförande Jens Aronsson Viktor Nordensson 
Ledamot Fredrik Abele Olle Kamperin 
Ledamot Hugi Asgeirsson Viktor Nordensson 
Ledamot Michael Ekström Philip Wessman 
Ledamot Astrid Helmfrid  
Ledamot Noa Lapins  
Ledamot Gustav Wändell  
Ledamot Lovisa Åkesson  
   
Revisor (2 st) Vakant  
   
KNUT   
KRAMA Joakim Engström Johannes Yayo 
   
KAKA   
KAKAO Cecilia Molinder  
KAKAE Vakant  
   
SN   
SNOK Vakant  
Pas-K Joakim Engström  
Pas-Bio Julia Remnestål  
Pas-King Vakant  
SkyddO Gustav Wändell  
   
Skolledningsrepresentant   
Kemi Vakant  
Bio Gabriel Lönnerblad Aman Mebrahtu 
   
SOFT   
SOFTa Astrid Helmfrid  
Ledamot (2 st) Vakant  
   
Krexet   
Direktör Vakant  
Ekonomichef Vakant  
   
TLC   
TLCO Jonas Cham  
TLCnous Lina Aglén  
   
Paparazzi   
Ledamot Sebastian Hedberg  
Ledamot Amelie Hållberg  
   
IN   
INO Anton Lagerholm  
VIN David Jansson  
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Sektionsmdr" k ?l S
Datum

Yrkande

Arende: Q *h"\ te&,^o t-."p"sF.r i t$

e-post: v q[ b.^..J^i^g.^^@ L. L+h. s*

Aronsson

M.A ^ofr u<"rJ^g i U4[L"'.4tr13qlcm

Yr6o "^|rf,""..J.rn\ro;<w

qtt ft*t.t-*[to. o^^h"t-t [Ja*^a k . i
q$ \'Az \:\\ ft""^.

Styrelsens noteringar

{- t  {  t \n 
)'!a.J.J
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Sektionsmdte 
q

Datum

Yrkande

uMtL& qA:?raT

Framfdrt av:

d1t AJ0 yvlun lMrt<-f Ti t\

S a,f_f { €_Se_c.r tt J

ACq - Q <,,t4T frTr p<. rwcelL6

) n E,ffiS v\VT\(,* Pc,tGdu

Styrelsens noteringar

2r;eU
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Stadgeändring andra läsningen 

Antal röster i personval 

2012-04-20 

Sid 1(1) 

 

Stadgeändring andra läsningen 

Proposition angående antal röster i personval 

Bakgrund 

Det är inte bestämt i stadgarna hur valförfarandet går till med avseende på hur många röster man ska lägga i ett val 

till ledamotsposter. Praxis har varit att man lägger lika många röster som det finns poster som ska fyllas. 

 

Förslag till beslut 

Yrkande från SM3 

att vid personval då det finns ett förutbestämt antal poster som skall väljas skall varje röstsedel 

innehålla samma antal namn som det finns antal poster, med undantag då det finns färre antal 

sökande än poster eller ifall man önskar att rösta helt blankt. 
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Sektionsmöte 4     7/5 

Datum 

 

Yrkande 

 
Ärende: Ändringsyrkande: Andra läsningen av stadgeändring om 

personval 

 

Framfört av: Styrelsen genom Jens Aronsson 

 

e-post: styrelsen@k.kth.se 

 
Styrelsen tycker att blockröstning är ett bättre valsystem än att rösta med fixt 

antal röster. 

 

 

Styrelsen yrkar 

 

Att ändra att-satsen i stadgeändringen till 

 

”Att i §3.2.5 Personval i stadgarna till det andra stycket tillägga: 

 

 Vid val till ledamot används blockröstning. Det innebär att varje 

medlem kan rösta på upp till lika många kandidater som det 

antalet poster som ska väljas. Kandidaterna rangordnas sedan på 

en lista från flest till minst antal röster. Posterna delas sedan ut så 

att den första posten ges till kandidaten med flest röster, den 

andra posten till kandidaten med näst flest röster, och så vidare.  
 

I det fall en kandidat som tilldelas en post ej fått röster från minst 

30% av de röstande ska valet av den kandidaten bekräftas av SM 

genom vanligt beslut. Vid avslag tilldelas posten nästa kandidat i 

listan, som också måste bekräftas av SM.” 

 

 
Styrelsens noteringar 
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Sektionsmote
Datum

Yrkande

fu \tY* inle alt drb[uss,'orutr ('6yrw ^*.^ u^.1

och ^+l vl 
AAr 

runt i cir-Klat

DarG. IW JT 4-

aff vl dra"r *r"'Y i deb*+len"

Styrelsens noteringar

rT r r\-Drta;l\

Arende: S{.ecK i debatfen

e-post:
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Postadress 

 

Besöksadress 

 

Telefon 

 

Org.nr. 

 

Bankgiro 

 THS, Kemisektionen 

100 44 Stockholm 

Teknikringen 36 B +46 (08)-790 82 88 80 24 13-21 54 477-9765 

 

THS 

KEMISEKTIONEN 

Stockholm: 2012-02-19 

 

Sida: 1(3) 

 

 

 
Proposition angående en bokföringsbok 

 
SM 3 2011/2012 

 
 

Bakgrund 
Idag har Kemisektionen fem stycken bokföringsböcker. Ansvarig för alla böcker är $$ som 
inte har någon direkt inblick i fyra av dessa. Det blir således svårt för $$ att följa upp 
sektionens ekonomi och innebär onödigt mycket arbete. Om man istället ser till att hela 
sektionens ekonomi ligger i samma bokföringsbok blir det mer översiktligt och $$ kan 
följa upp det $$ är ansvarig för direkt. Dessutom kommer en mer detaljerad budget, där 
organens planerade verksamhet redogörs, att kunna presenteras för SM. 
 
Eftersom en av böckerna (Alkemisternas) dessutom ligger förskjuten mot kemisektionens 
verksamhetsår så skapas stora problem när till exempel deklarationen ska in. Då ska man 
egentligen bena ut ur Alkemisternas ekonomi vilka transaktioner och belopp som ligger 
på vilket verksamhetsår. 
 
De fem böckerna har tidigare skötts relativt separat vilket har gjort att man inte dragit 
stor nytta av varandras kunskaper. Under det halvår som gått har de bokföringsansvariga 
haft gemensamma möten för att redan ut gemensamma problem. Det har givit en större 
känsla av gemenskap och bidragit till att alla sköter sin bokföring löpande. Om 
Kemisektionen inför en gemensam bok kommer det krävas att de bokföringsansvariga 
samarbetar i ännu större utsträckning. Det skulle ge en större säkerhet i att SM får 
bokslutet presenterat för sig på SM 1. 
 
Den interna faktureringen som sker mellan organen idag skulle också försvinna och 
istället skulle de bokföringsansvariga bokföra detta internt vilket betyder mindre arbete. 
 
Med en bokföringsbok istället för fem skulle SM få bättre koll på hur sektionens ekonomi 
ser ut. Det skulle bli mindre arbete för de bokföringsansvariga. Det skulle krävas bra 
samarbete mellan bokföringsansvariga och delat solidariskt ansvar för bokföring och 
bokslut. Det skulle öka förutsättningarna för att få in bokslut i tid. Det skulle finnas ett 
bokslut för hela sektionen så att man kan se ett totalt resultat. 
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Yrkanden 
 

Därför yrkar styrelsen  
 
att1 i § 2.1 i stadgarna ersätta stycket om organansvarig med: 
 
 ”Organansvarig: leder organet och ansvarar för att organet fyller sitt 

ändamål och följer sin verksamhetsplan som lämnas till $$ innan första SM 
under organets verksamhetsår. Denne skall även inlämna 
verksamhetsberättelse senast 30 dagar efter avslutat verksamhetsår och 
presentera denna på nästföljande SM. I bokförande organ är också 
organansvarig och bokföringsansvarig närvarande vid presentation av 
bokslutet som berör deras verksamhetsår.” 

 
att2 i § 2.1 i stadgarna ersätta stycket om bokföringsansvarig med: 
 
 ”Bokföringsansvarig: bokför organets ekonomi.” 
 
att3 i § 4 i stadgarna ersätts andra och tredje stycket med: 
 
 ”Bokslut och sektionens verksamhetsberättelse för föregående år skall 

presenteras av $$ ordförande och vice ordförande på SM 1. 
  
att4 i § 3.2.2 i reglementet ändra ”bokföringar” till ” bokföring” 
  
att5 i § 3.5.2 i reglementet ersätta stycket om sexmästarinna med: 
 
 ”Sexmästarinnans uppgift är att bistå $$ vice ordförande i bokförandet och 

att hjälpa klubbmästaren i dennes arbete samt fungera som värdinna på 
KK:s arrangemang.” 

  
att6 i § 3.9.2 i reglementet ersätta andra stycket med: 
 
 ”KAKAO ansvarar för sektionens arbetsmarknadsdag, KAKA. KAKAEs uppgift 

är att bistå $$ vice ordförande i bokförandet.” 
 
att7 i § 4.1 i reglementet ersätta ”$$ bokföring” med ”Sektionens bokslut” 
 
att8 i § 4.1 i reglementet stryka ”KK:s bokföring”, ”Krexets bokföring” och 

”KNUT:s bokföring” samt i § 4.3 i reglementet stryka ”Alkemisternas 
bokföring” 
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att9 att-sats 1 till och med att-sats 8 träder i kraft den 1 juli 2012. 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
 
________________________________ 
Jens Aronsson 
Vice Ordförande 
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