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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 3 

Tid: Måndagen den 25 februari, klockan 18:03 

Plats: H1, Teknikringen 33, 2 tr 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är söndagen den 11 februari. Motioner skickas till styrelsen@k.kth.se 

Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet 

och i Nymble senast den 18 februari. 

Preliminär föredragningslista 
1. Verksamhetsberättelser för organ med kalenderår som verksamhetsår  

2. Val av Klubbmästare, Pubmästare och Sexmästarinna  

3. Konfirmation av ledamöter i KOMPIS  

4. Konfirmation av ledamöter i pHeuseriet  

5. Val av KNUTO, Projektledare KAKA och KNUTE  

6. Konfirmation av ledamöter i Bluffis  

7. Konfirmation av ledamöter i KÖN  

8. Val av kamratstipendiat(/-er)  

9. Punschtäfvlan  
 

 

 

 

____________________________ 

Joakim Tisell, 

Ordförande 12/13 
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Föredragningslista SM3 2012/2013 

*=bilaga finns 

1 Formalia 

a. Mötets öppnande 

b. Val av justeringspersoner 

c. Val av mötespresidium 

d. Mötets behöriga utlysande* 

e. Anmälan av övriga frågor 

f. Fastställande av föredragningslista* 

g. Föregående mötesprotokoll 

h. Bordlagda frågor 

i. Adjungeringar 

j. Meddelanden 

k. Inlämning punschtäflan 

2 Rapporter 

a. Sektionsstyrelsen* 

b. KF* 

c. KNUT 

d. SN 

3 Verksamhetsberättelser 

a. Alkemisterna* 
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b. MD* 

c. KOMPIS* 

d. pH* 

e. Bluffis* 

f. KAOS* 

g. Fanbärare 

h. CIA 

i. KÖN* 

j. Kommunikationsnämnden 

4 Motioner 

a. Motion angående Masterskoordinator* 

b. Motion angående Krexets 

verksamhetsårsuppdelning* 

c. Motion angående antal ledamöter i KÖN* 

5 Val* 

a. Val av Klubbmästare 

b. Val av Pubmästare 

c. Val av Sexmästarinna 

d. Val av KNUTO 

e. Val av projektledare KAKA 

f. Val av KNUTE 

g. Val av Kamratstipendiat (/-er) 
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6 Konfirmeringar* 

a. Konfirmering av ledamöter i KOMPIS  

b. Konfirmering av ledamöter i pHeuseriet 

c. Konfirmering av ledamöter i Bluffis 

d. Konfirmering av ledamöter i KÖN 

7 Övriga frågor 

8 Nästa möte 

9 Mötets avslutande 
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RAPPORT SEKTIONSSTYRELSEN SM3 
 

Halvårsuppföljningar 
Styrelsen har börjat ha halvårsuppföljningar med varje organ som inte sitter kalenderår. 

Mycket i relation till hur vi kan hjälpa sektionens organ göra nya stordåd detta halvår samt 

kolla lite hur förra året gick.   

Salamandermiddag 
Styrelsen hade den 18 feburari middag för Salamandrar och alumner. Vi skriver detta innan 

middagen har varit så vi kan bara anta att den har varit helt fantastisk.  

I samband med middagen så har vårt Salamandernätverk verkligen uppdaterats och mycket 

information har tillkommit. Hurra! 

Motioner 
Tre motioner har inkommit som vilka vi har uppskattat. Flertalet nya platser att söka för 

sektionen! Motionssvar finns med i handlingarna. 

INFO 
Ett stort projekt denna vår har varit INFO-konferensen. Tack Aneri för ett lyckat 

arrangemang. En sammanställning från diskussionerna har skickats till kansliet och kommer 

presenteras för alla på OAR4 som sedan kommer förmedla informationen till varje organ. 

Stort tack till alla som deltog i diskussionerna.  

Fyllnadsval 
Ett par fyllnadsval har genomförts. Fred Stjernqvist är numera KAOSa, Astrid Helmfrid är 

numera vice BluffO samt Henrik Grimler är numera skolledningsrepresentant Kemi! Stort 

grattis! 

PM för fanbärare 
Ett nytt PM har antagits som gör det mer tydligt vad fanbärarna måste göra och hur arbetet 

ser ut. 

Som vanligt kan du alltid kontakta oss på styrelsen@k.kth.se! 

Sektionsstyrelsen genom 

 

 

__________________________ 

Joakim Tisell 

Ordförande 12/13 
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RAPPORT KF-LEDAMÖTERNA SM3 

KF81 
Talmanspresidiet kallade in till ett extrainsatt möte för att fyllnadsvälja folk till 

valberedningen efter en rad entlediganden. Vi kan glädja oss åt att vi nu har Michael 

Ekström från Kemisektionen sittandes i THS Valberedning. 

Tydligen numreras extrainsatta möten med en 8 framför. Fråga mig inte varför! 

KF3 
På det tredje ordinarie mötet så beslutade vi om att slopa gränsen för antalet 

hedersmedlemmar för THS, tydligade vad det står om en stödmedlems förmåner.  

En lång diskussion handlade om huruvida THS borde översätta alla viktiga dokument till 

engelska. Detta kommer antagligen diskuteras vidare nästa år, men vi beslutade att inte ålägga 

kårstyrelsen detta år med detta arbete. Det var en tight omröstning med räknade rösterna 

19/20 bifall/avslasg.  

Vi har tagit bort den lila schmecken. Alla utbildningar på THS har nu grå, även för 

högskoleingenjörer.  

Vi röstat igenom en stadgeändring i första läsningen. Antalet möjliga styrelseledamöter 

föreslås ändras från fyra till åtta till fyra till sex.  

Till sist så har vi en till kemist vald på viktiga poster på kåren. Valgeneralen samordnar söken 

till KF tillsammans med varje sektions egna valnämnd och där sitter inför nästa år Sebastian 

Hedberg! 

 

 

 

KF-ledamöterna genom 

 

 

_________________________ 

Joakim Tisell 



Verksamhetsberättelse Alkemisterna 2012 

2013-02-17 

Sid 1(3) 

 

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALKEMISTERNA 2012 

Verksamhetsbeskrivning 

Alkemisterna ansvarar för planerandet av mottagningen för nyantagna Kemi-, Bioteknik och Kemiteknikstudenter på 

KTH. Ytterst ansvariga för alla händelser under mottagningen. 

Sammansättning 

Philippa Reuterswärd, ÖpHverpHeus phireu@kth.se 

Amelie Bomler, HvispHeus  amelieha@kth.se 

Joakim Tisell, KronpHeus  jtisell@kth.se 

Året i korthet 

Verksamhetsåret började med ett nära samarbete med kansliet där mycket av diskussionerna kretsade kring syftet 

med mottagningen och hur mottagningen ska utformas på bästa sätt samt mycket planering och schemaläggning. 

Parallellt med detta deltog vi i Alkemisterna på samtliga Mottagningsråd, MR, som Mottagningssamordnaren på 

kåren håller i. På diskussions MR diskuterades det bland annat kring mottagningsregler, alkoholpolicy, hur man 

anordnar en mottagning som riktar sig till alla medan man på informations MR fick tillgång till aktuell information 

och uppföljning av deadlines för scheman etc. Alkemisterna har kontinuerligt hållit i KLUMP-möten med undantag 

för under uppehåll under sommaren. Under dessa möten har mottagningen diskuteras långsiktigt samtidigt som 

aktuella ämnen tagits upp. Under våren jobbade Alkemisterna tillsammans med en spons-grupp med ledamoter ur 

KLUMP med att söka spons, framförallt i form av kontakter med företag från industrin. Innan sommaren hölls ett 

uppstart möte med alla i mottagningen som sedan följdes upp av ett uppstart möte efter sommaren. Under 

sommaren jobbade Alkemisterna mycket tätt med att få till alla sista detaljer samt sammanställa Kemisektionens 

Guide till mottagningen som sedan via post skickades ut till alla nyantagna. Därefter genomfördes mottagningen utan 

några problem som inte kunde lösas. Efter mottagningen genomfördes en enkät där mer än 100 st av de nyantagna 

fyllde i. 

Förändringar 

Under denna mottagning genomförde Alkemisterna flertalet förändringar. Tillsammans med Kansliet och i samråd 

med KLUMP beslutades att ha en muntlig policy att alla i mottagningen skulle referera alla kurser som ”minst okej”. 

Oavsett vad en fadder tyckte om en kurs eller en lärare så skulle denna alltså säga att den var minst okej, något som 

skulle ge nØllan en positivare syn på kurser, framförallt de kurser som genomgått stora förändringar för att förbättra 

upplägget. Alkemisterna skapade också i samråd med KLUMP ett policydokument med interna mottagningsregler 

för mottagningen på Kemisektionen. Dessa regler var i stort sett samma regler som tidigare varit muntliga samt 

kårens mottagningsregler och syftade till att uppmärksamma allvaret i att dessa regler efterföljs. Samtliga 

medverkande i mottagningen fick sedan skriva under detta dokument vilket att de då godkände att de läst reglerna 

och förstod konsekvenserna om dessa regler inte skulle efterföljas.  

För att underlätta och öka samarbetet inom KLUMP genomförde Alkemisterna ett par KLUMP-mys där KLUMP 

bjöds på middag och umgicks under mindre formella former.  

För att underlätta företagskontakt och sponssökning sammanställde Alkemisterna också ett Profileringsförslag för 

Kemisektionens mottagning. Detta dokument användes sedan under företagskontakten med gott resultat.  
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En förändring emot föregående år var återinförandet av Organlunchen som varit ett inslag i mottagningen tidigare år. 

Under Organlunchen fick Kemisektionens organ samt representanter från ett företag medverka under en avslappnad 

lunch utomhus med utrymme för mingel och personlig kontakt.  

En ytterligare schemamässig förändring var att separera nOlleuppdragsutdelningen ifrån ölhävningsföreläsningen. 

Detta för att ge nOlleuppdrgen större fokus samt göra ölhävningen till ett ännu mer tydligt frivilligt moment. 

För att öka seriositeten hos mottagningsorganet Bluffis tillsatte Alkemisterna i år en vice BluffO. Detta eftersom 

Bluffis har växt till ett stort och viktigt mottagningsorgan där en person som ansvarig inte längre ansågs tillräcklig. 

Tillsammans med BluffO och vice Bluffo tillsattes sedan hela Bluffis via ansökan via mail samt intervjuer. Tidigare 

har Bluffis tillsatts endast via mail. 

Mottagningsorganet Fadderiet genomgick även detta år flera förändringar. Organet bytte namn till KAOS, 

Kemisternas AlltiallOStudenter efter flera års klagomål på förvirring kring namnet Fadderiet. Alkemisterna valde ut 

två nya organansvariga, KAOSA. KAOSA tog sedan tillsammans med Alkemisterna ut gruppen KAOS via ansökan 

via mail och intervjuer. Likt Bluffis har dessa ansökningar innan bara skett via mailansökan. 

Representation  

HvispHeus Amelie Bomler har deltagit på flygsektionens nØllegasque och ÖpHverpHeus Philippa har varit 

sångledare på Mottagningsrådsgasque. 

Ekonomi 

Bokföringen för första halvåret är klar. I skrivande stund är det andra halvåret inte sammaställt. Generellt sett så 

kommer nog ekonomin visa sig vara lite mindre imponerande detta år. Budgetering kan ha varit felaktig då den 

baserades på förra årets resultat, vilka visade sig inte innehålla internfakturor av ansenliga summor. Mottagningen har 

gått att genomföra till fullo men det ekonomiska resultatet är antagligen negativt dessvärre. 

Från kansliets håll så har ord kommit om att det kanske blir mindre pengar från dem i mottagningssyfte, bland annat 

för att lokalkostanaderna som måste gå via kansliet inte har ingått i summan vi fått. Detta bör tas i åtanke inför nästa 

år. 
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Tack till 

Alkemisterna vill passa på att tacka: 

►Faddrarna i mottagningen som hjälpte till att göra en fantastisk mottagning 

►Mottagningsansvarig Sara Karlsson på kåren som alltid hade koll och kom med bra råd 

►Styrelsen 11/12 och 12/13 för stöd och bra dialog 

►Fina nØllan för att de var värda allt hårt jobb 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

 

Philippa Reuterswärd, ÖpHverpHeus 2012  Amelie Bomler, HvispHeus 2012 

 

 

__________________________________ 

Joakim Tisell, KronpHeus 2012  
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Verksamhetsberättelse för 

Musikaliska Direktoriet 
2012 

 

Musikaliska Direktoriet (MD) ansvarar för sång- och spextraditionerna vid kemisektionen på 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. MD underhåller vid förfrågan under fester, 
speciella tillställningar och liknande på kemisektionen och ibland på andra sektioner. Utöver 
underhållning på fester skriver MD manuset till kemisektionens n0llespex som varje år 
framförs på hösten utav de nyantagna studenterna till kemi. Tillsammans med MD sätter de 
nyantagna studenterna upp totalt 3 st föreställningar. 

Sammansättning 

Medlemmar i MD år 2012 var: 
 
Karin Fagerland – Director Musices (DM) 
Lovisa Pettersson – Vice DM samt Ledamot med Fåtölj och Bok 
Hugi Ásgeirsson – Kantor 
Isabelle Forslund – Spexmästarinna 
Patrik Stenström – PR-man 
Lovisa Åkesson – Spargris 
Alexandra Holmgren – Notmästare 
Cecilia Molinder – Koreograf 
Tim Svensson Igefors – Svinaherdinna 
Björn Schmidt – Ledamot utan Fåtölj med Bok 
 

Året i korthet 

Januari 
Januari bestod av många möten. På det första mötet fick de nya medlemmarna reda på 
sina poster inom organet och vi gick igenom MD:s verksamhetsår. På det andra mötet 
bestämdes de nya låtarna som skulle repas in inför MD-premiären på KAKA-banketten. De 
resterande mötena i januari bestod av att skriva låtar och arrangera stämmor till de 
nyvalda låtarna. Den 20:e januari hade vi skifte med fjolårets MD. 
 
Februari 
Första helgen i februari åkte MD på sin första helg till Lovisa P:s familjs stuga på Singö 
utanför Stockholm för att tillsammans repa in de nya låtarna och för att lära känna 
varandra bättre. Den 14:e februari framfördes gycklena på KAKA-banketten. I övrigt hölls 
flera lunchmöten och reptillfällen under februari.  
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Mars 
Under mars hade vi flera lunchmöten och reptillfällen bland annat tillsammans med 
gamla MD:are som vi gycklade tillsammans med på ovvesittningen med elektro. Vi drog 
även ihop ett SquVALp-lag tillsammans med gamla MD:are (PMS) och vi sågs på 
ritpubarna i Nymble för att knåpa ihop ett bra bidrag. Under mars började vi även planera 
låtar, manus och dans inför Berzelii-showen. 
 
April 
I början av april repade vi mycket inför Berzelii-showen som ägde rum i K1 den 12:e april. 
Under Berzelii-dagarna hade vi ett MD/PMS-lag som var med på lekarna under dagarna 
och på kvällarna gycklade vi på samtliga sittningar. Under månaden skrev dessutom 
tjejerna respektive killarna två nya låtar vardera inför Herr&Dam-sittningen som hölls i 
slutet av april. 
 
Maj 
Under maj hade vi temavalsmöte inför n0llespexet. Vi hade flera planeringsmöten och 18-
20:e maj åkte vi till Isabelle’s familjs stuga på Värmdö och skrev synopsis till n0llespexet. 
Den 12:e maj var det squVALp och MD/PMS-laget vann priset ”Mest puckade bidrag” med 
tävlingsbidraget The human sentipaddle. 
 
Juni 
Den 14-24 juni åkte MD iväg och bodde tillsammans i scoutstugan Stordal på Tyresö. Här 
ägnade vi dagarna till att skriva manus till n0llespexet samt att lära in alla MD:s 
mottagningslåtar. Vi hade även genomgång av mottagningsregler och fallstudier inför 
mottagningen. På midsommarafton den 22:e juni fick vi besök av många 
mottagningsorgan på kemisektionen och vi hade en rolig dag tillsammans. 
 
Juli 
Under juli skrevs låttexter till n0llespexet och n0lledansen planerades. 
 
Augusti 
Den 1:a augusti besökte MD pHeuseriet på Gladö. Under v.-1 var vi på campus och 
förberedde oss inför mottagningen, gick på pheusargasquen och gyckelorganssittningen 
schabraket. Mottagningen startade den 13:e augusti och under två fantastiska veckor 
underhöll vi n0llan med diverse lekar, sånger och danser. Vi höll i auditions till n0llespexet 
och hade manusuppläsning med den nya spexn0llan. 
 
September 
Under fem veckor höll vi i spexrep tillsammans med spexn0llan på måndagar, tisdagar och 
torsdagar. Den 22:e september anordnade MD spexfesten för alla gamla och nya 
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n0llespexare. Den 30:e september hade vi kårrep på Nymble tillsammans med hela 
spexn0llan som blev bjuden på pizza. 
 
Oktober 
Den 5:e oktober hade vi genrep på kåren tillsammans med radionämnden på THS och 
spexn0llan blev bjudna på wraps. Den 6:e oktober hölls den storslagna premiären av 
n0llespexet ”Ernesto! Eller en Wildes historia” på scenen i nya matsalen i Nymble. I slutet 
av oktober sågs de olika spexgrupperna och repade under en vecka inför omstarterna av 
n0llespexet. 
 
November 
Den första helgen i november hölls de två omstarterna till n0llespexet samt 
omstartsfesten som anordnades av MD. Vi gick på takkpHesten som anordnades av kk0 
ute på Värmdö i stugan solviq. Gamlingarna respektive kultingarna började planera varsin 
låt att framföra på julpHesten. 
 
December 
MD 2012 rundar av och tackar för sig med finstämd sång på julpHesten. 
 

Speciella arrangemang/händelser 

Inga speciella arrangemang/händelser utöver det vanliga har ägt rum. 

Förändringar 

Den största förändringen i år är att vi under mottagningen hjälpt till att avlasta Preppis 
under rasterna mellan lektionerna då vi kom och dansade n0lledansen med n0llan. 

Ekonomi 

MD:s interna ekonomi har skötts ekonomiansvarig i MD, dvs spargrisen Lovisa Åkesson. 
Alla övriga utgifter och inkomster har skötts av alkemisterna 2012.  
 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla er som hjälpt oss och stöttat oss under årets gång. Det har 
underlättat vår verksamhet otroligt mycket! 
 
Stockholm, 2013-02-17 
 

Karin Fagerland 
Director Musices, 2012  
Namn 
Post, tidsperiod 



Verksamhetsberättelse KOMPIS 2012 
 

Styrelsen har bestått av 

Ordförande Zebastian Lundhall 
Vice ordförande Julia Remnestål 

Verksamhet 

Vår verksamhet startade direkt efter SM3 när KOMPISgruppen blivit vald. Vi träffades 
omkring två eller tre gånger i månaden och lärde känna varandra över privata middagar och 
gemensamma gasquer med resten av sektionen. Vi åkte sedan på vår KOMPISvecka i juni där 
vi förberedde oss inför mottagningen med övningar och diskussioner. Merparten av vår 
verksamhet har skett under mottagningsveckorna den 13 augusti till den 24 augusti. KOMPIS 
har då befunnit sig på campus under dagarna och i huvudsak delgivit information och väglett 
de nyantagna.  

Medlemmar 

Nedan följer medlemmarna i KOMPIS 2012. 
 
Zebastian Lundhall 
Julia Remnestål 
Linus Svenberg 
Marcus Jawerth  
Jenny Karreskog 
Erik Bergendal 
Johannes Yayo 
Lucas Bremer 
Erik Lindström 
Frederik Mathiason  
Sandra Blomgren 
Lina Aglén 
Olle Kamperin 
Sofia von Schultz 

Slutord 

Sett till vår verksamhetsplan uppnådde vi under året i princip alla våra mål, förutom att göra 
”Styrman” till en backronym och deltaga i Squvalp. Vi hade det uttalade målet att ha rak och 
tydlig kommunikation med KOMPISgruppen, något vi tycker oss ha uppnått. Till skillnad från 
tidigare år skapade vi en SMS-grupp så att vi snabbt kunde nå ut med information från 
KLUMP-möten eller komplettera tidigare mailkonversationer. Vi har dock ingen hård data 
som stöder vår uppfattning, då vi inte samlat in statistik.  
 
2013-02-18 
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Verksamhetsberättelse för  

pHeuseriet  
2012 

Sammansättning 
pHeuseriet 2012 bestod av: 

Carl Östling, pH-bas 

Jonna Holmqvist, pH-sur 

Anna Wessen, ledamot 

Sofia Bergström, ledamot 

Marica Merkel Johansson, ledamot 

Aman Mebrahtu, ledamot 

Jonas Ricknell, ledamot 

Fredrik Abele, ledamot 

Oscar Vega, ledamot 

Anton Lagerholm, ledamot 

Året i korthet 
Året började med att pHeuseriet åkte på helg till Fredriks isolerade 

landställe på Värmdö för en första teambuilding och för att påbörja 

förberedelserna inför Herr&Dam. Vi var där från fredag eftermiddag till 

söndag. Helgen var väldigt givande och trevlig. 

pHeuseriet deltog i Berzelii, vilket var en mycket bra aktivitet för 

teambuilding. Vi vann i år igen. Vi börjar se detta som en tradition.  

Herr&Dam genomfördes förvånansvärt smärtfritt, speciellt från tjejernas 

sida då de endast var 4 st. Kvällen var lyckad och allt hårt arbete gick inte 

förgäves. 

Valborg spenderade pHeuseriet åter igen i Uppsala. Märkesjagande och 

ost&kex präglade denna dag i solen. Flera sektionsaktiva var där och hela 

denna dag gav oss närmre kontakt. Efter detta kom sommaren och vi 

började lägga fokus på mottagningen.  

Sommaren började med ett besök hos KOMPIS och sedan ett 

midsommarfirande/besök hos MD. Detta var mycket trevliga tillställningar, 

tyvärr kunde inte alla i pHeuseriet följa med till KOMPIS dock. Vid ett 

senare tillfälle åkte pHeuseriet till Tallinn för lite teambuilding och 

inhandlade av varierande varor inför pH-veckan. Inga skadades och vi 

blev vänner med en snäll estländare vid namn Rhaegon. Under 

sommaren bestämdes även att det nya introt till E1-filmen skulle spelas in. 

Turligt nog har Calle en studio i sin källare som var som gjord för just detta. 
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I slutet av juli till början av augusti åkte pHeuseriet på planeringsvecka till 

Gladö. Vi var där fredag till fredag, där vi förberedde oss inför 

mottagningen, fick besök av alla mottagningsorgan samt hade väldigt 

roligt tillsammans. Väl tillbaka i Stockholm var det vecka -1 och veckan 

ägnades åt kräftskiva med Bergs, KOMPIS och Alkis, sillunch med Bergs, 

KOMPIS, alkemisterna och MD. Frukost med Bergs, middag med DKS och 

pHeusargasquen. Mottagningen gick väldigt bra. Skogsvandringen 

klaffade och i år anordnade vi skogsgasquen med hjälp av KAOS vilket 

var suveränt! Annars gick mottagningen bra. Nollan taggades att söka 

spexet på osquarsgasquen och under nollepubrundan.  

Sedan kom september och pH anordnade stugpHesten på Osqvik, 

redovisning för nolleuppdrag (osquarsgalan) samt nollans första ÄPS. Alla 

problem som stöttes på löstes galant, men det mesta gick bra redan från 

början.  

Sedan gick pHeuseriet på nolle tillsammans och hade givitvis förberett en 

film. Bland de sista grejerna pHeuseriet gör tillsammans är tackpHesten. I 

år hade inte nollans overaller hunnit komma i tid, men det löste vi med att 

nollan fick kemipins på tackpHesten och att de sedan fick sina overaller 

efter nyår under en pub.  

Speciella arrangemang/händelser 

Herr&Dam, skogsgasque tillsammans med KAOS, skogsvandring, 

stugpHest, Osquarsgalan, nollans första ÄPS var några av sakerna vi 

arrangerade i år.  

Förändringar 

Calle och Jonna visste redan vad för förändringar de ville göra och de var 

några som förverkligades. Vi reviderade manus, spelade in nytt intro till E1-

filmen med hjälp av äldre pHeusare, ändrade den hälsning nollan ska 

använda och utförandet av nolleuppdragsutdelningen. 

Ekonomi 

pH har en intern ekonomi som i år sköttes av Anna. 

pHeuseriet 2012 vill tacka: KOMPIS, MD, Alkemisterna, Bluffis, KAOS, 

Preppis, KK samt alla som har funnits där för oss under verksamhetsåret.  

Fylke, 15/2-13 

 

__________________________ 

Carl Östling, Jonna Holmqvist 

Bas&Sur 2012 
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Verksamhetsberättelse för 

Bluffis 
2012 

 
Organet verkar tillsammans med övriga mottagningsorgan för att ge nøllan en rolig start 
på KTH.  

Sammansättning 

BluffO: Erik Abrahamsson 
Vice BluffO: Sara Björk 
Bluffisar: Adam Eriksson, Henrik Lindqvister, Jonas Bjarre, Cecilia Heimer, Karin Andersson, 
Beatrice Swensson, Sebastian Hedberg, Noa Lapins, Joakim Engström, Astrid Helmfrid, 
Frida Berggren, Ellinor Bäcklin Bergh och Louise Waldenström 

Året i korthet 

Genomförande av mottagningen med följande mål: 
Bluffis arbetar för att ge nøllan på Kemi en bra start på deras tid här på KTH. De är av ett 
underhållande inslag vars roll eskaleras dag efter dag i slutet på de två 
mottagningsveckorna. Målet med Bluffis är att fungera som mottagningens ögon och 
öron inifrån nøllan och bidra med viktig information utåt till de övriga 
mottagningsorganen för att göra mottagningen så bra som möjligt. Bluffis fungerar 
dessutom som en isbrytare och bistår tillräcklig social kompetens som underlättar att 
forma kompisgrupper inom och utanför ens egen nøllegrupp så att ingen i nøllan känner 
sig utanför. Dessutom sker andra aktiviteter, utöver de administrativa, innan och efter 
mottagningen som bluffis medverkar i för att stärka banden mellan de andra 
mottagningsorganen och på så sätt skapa en god anda på hela kemisektionen.  
 
Tidigare år har vi funnit att det varit otillräcklig kommunikation mellan Bluffis och KOMPIS 
och detta var något som vi BluffO ville ändra på. Detta gjordes genom att införa fler 
aktiviteter med KOMPIS, samt att tillsammans med Kapten och Styrman införa ett par 
möten under mottagningsveckorna (på kvällen) där man diskuterade hurvida dagen hade 
gått för båda parterna och om det uppstått något problem inom dem.  
 
I år lyckades vi jättebra med våra uppgifter och av de reaktioner man fått av av 
restrerande organ som deltagit i mottagningen, såväl äldre som nya, så har Bluffis 
utvecklats något enormt jämfört med tidigare år. Detta på grund av två väl insatta och 
motiverade ledare med många nya mål och utvecklingsplaner – samt en fantastisk 
uppsättning av ledamöter.  
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Under Berzelii: 
År 2012 var det första år någonsin som Bluffis medverkat i Berzelii som en grupp. Detta 
har tidigare inte vart möjligt på grund av att bluffis väljs in så pass sent att man helt enkelt 
inte haft tid att anmäla sig som grupp till Berzelii. I år ändrades detta genom tidigare val 
och det blev helt klart roligare för alla – dels för Bluffis som grupp och mottagningen som 
helhet. Här skapas den första möjligheten till kamratanda och gruppdynamik då man 
tillsammans bestämmer ett tema till maskeradsittningen och sitter som grupp under 
sittningarna. 
 
Under Bluffishelgen:  
Under två och en halv dag gicks mottagningsregler och andra direktiv igenom ute i en öde 
stuga för att förbereda gruppen inför mottagningen. Där ibland även till viss del hur man 
hanterar stress, klängiga personer och de som man har lätt för att bli vän med. Dessa 
fallstudier utvecklades vidare till några fall som var mer specifika till Bluffis som 
mottagningsorgan vilket gjorde dem mer givande och lättare att relatera till. Dessutom 
bestod helgen av ett flertal sociala aktiviteter som stärkte banden mellan ledamötena 
samtidigt som man fick lära sig hur man håller låda och spela en specifik roll. 
 
Under Osquarsmottagningen: 
Bluffis avslöjar sig! I år skrev Bluffis 2 nya gyckel och framförde 2 gamla (där ett av dem 
var lite omformat från tidigare version). Två av dem framfördes under avslöjandet (Ett 
gyckel som behandlar Bluffis olika roller man spelat under mottagningen samt ”Nollan 
och jag”) och på Osquarsgasquen framfördes NolleP och ett enastående dansgyckel. 
Bluffis viktigas uppgift under denna dag är mingla med nøllan som sig själva och ge dem 
möjlighet att få lära känna bluffisarna utan sina roller.  
 
Efter mottagningen: 
Det är väldigt viktigt att synas för nollan även efter mottagningen. Detta var något som vi 
BluffO tyckte var extremt viktigt och tog upp på nästan alla möten som handlade om vår 
uppgift. Vi lyckades bättre med detta än tidigare år trots det att vi har så många spridda 
årskurser som håller till över allt på KTH – och nollan verkade uppskatta att ha äldre 
studenter till vänner jättemycket. Det är även viktigt här att förklara vad som gäller för de 
som inte deltog under Osquarsmottagningen då de inte har någon aning om att man 
spelade en roll i två veckor. Ett flertal fall där detta har skett har rapporterats i år, men de 
drabbade verkade ta det bra och tyckte det var en kul grej.  
 
En ny aktivitet infördes dessutom efter mottagningen; Bluffis ”Förlåt-pub”. Denna är 
avsedd främst för alla i nøllan för att visa att vi fortfarande finns kvar för dem om de 
behöver råd eller hjälp, men även för att tagga dem till att söka ledamot i Bluffis till 
nästkommande år. I år låg denna väldigt sent (26:e oktober) vilket gjorde att det fanns 
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mindre behov då många redan hade hunnit glömma bort och hunnit förlåta oss, men det 
hade sina fördelar med att man kunde få dem att tänka till över söket en gång till (då de 
ska söka någon gång efter årskiftet). 

Aktiviteter: 

Delar av eller hela Bluffis närvarade vid följande aktiviteter under Mars 2012 – December 
2012: 
Berzelii 2012, Valborg i Uppsala, Bluffismiddag, Middag med Fusknøllan från Kista, 
Bowling med KOMPIS, Bluffishelgen, pH-veckan, KOMPIS-veckan, MD-veckan, 
pHeusargasquen, Kräftskiva med KOMPIS, Bastu med Fusknøllan från Kista, 
Mottagningsveckorna, Mellanfesten, Osquarsgasquen, Nølle, Bluffis egna ”Förlåt-pub” 
och Takkphesten 
 
I många av dessa deltar fler mottagningsorgan, och de ses vara minst lika viktiga för Kemis 
Mottagning i helhet som de som bluffis håller i internt. 
 
Under verksamhetsperioden Mars 2012 – Februari 2013 hölls ca 20 interna möten inom 
gruppen.  
 

Ekonomi 

Organets ekonomi står under alkemisterna, det enda som där har behandlats är 
tröjbidrag i övrigt har organet haft intern ekonomi med en ekonomiansvarig.  
 
KTH – Alba nova, 2013-02-12 
 
_____________________________________ 
Erik Abrahamsson och Sara Björk 
BluffO och vice BluffO, Feb 2012 – Nov 2012 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KAOS 2010 
 

Sammansättning 

 
KAOSa 

 
Sara Sundblad 
Gustav Wändell 

 
Ledamöter 

 
Jens Aronsson 
Fred Stjernqvist 
Mishu Sarqume 
Sofia Erikson 
Ljubov Rebenius 
Nils Lenart 
Björn Alander 
Philip Wesman 
Linnea Stenbeck 
Jonas Cham 

 

Verksamhet 
Början på året blev ganska sent då båda KAOSa blev valda senare än SM3 vilket de 

egentligen skulle blivit men detta togs ikapp med lite hårt arbete i början. Det första som 

gjordes var att KAOSa tillsammans med Alkemisterna intervjuade alla som sökt till organet, 

detta var nytt för i år då vi i år inte tog in alla som sökt utan siktade på att få en så bra grupp 

som möjligt. Tillslut valdes 10 ledamöter som senare konfirmerades under SM 4. 

Till SM 4 hade även gruppen kommit fram till det nya namnet KAOS (Kemis Allt i allO 

Studenter) då Fadderiet som gruppen tidigare hetat ofta förknippades med KOMPIS i 

nollans ögon, namnet clearades även med alkemisterna innan det blev officiellt. 

Under sommaren genomfördes en helg tillsammans med gruppen för att planera det sista 

inför mottagningen och att gå igen alla mottagningsregler. Helgen blev lyckad och gruppen 

blev mer sammansvetsad än innan. KAOS hälsade även med en liten styrka på pH ute på 

Gladö en kväll två veckor innan mottagningen. 

Till mottagningen fixades även tröjor för att man lätt skulle kunna se vilka vi var, både en t-

shirt och en tjocktröja ordnades. 

Under mottagningen var huvuduppgiften att se till att allt i mottagningen flöt på smidigt. 

Uppgifterna var allt från att komma in tidigt på morgonen för att koka kaffe till hela 

mottagningen för att se till att hålla morgonhumöret uppe till att hjälpa pH hålla koll under 

skogsgasquen. 

De specifika uppgifter som KAOS höll i var: 

 Anordna sångarguasqen, detta gick utan anmärkning och alla som kom på gasquen 

verkade nöjda och belåtna. 

 Dokumentera hela mottagningen, detta genomfördes löpande med både bild och 

video. Något som fortfarande behöver göras med detta är att sammanställa allt 

material för att kunna ge ut en "mottagningsfilm" som nollan ska kunna införskaffa 

http://www.facebook.com/mishu.sarqume
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till självkostnadspris. Varför detta ej än är genomfört är för att tiden som det tar att 

genomföra detta ej har tagits än. 

 Tillse att "neutal" information kom ut till nollan, detta skedde genom att vi gav ut 

fyra uppsättningar av en "tidning" som kallades mottagningsbladet. Denna innehöll 

vad som skulle komma att ske vidare under mottagningen men även lite roliga 

återblickar. 

 Anordna Osquarsgasquen, detta genomfördes men inte helt smärtfritt. Det 

konstaterades ganska snabbt att vi var lite för få personer för att hålla i en sittning 

för ca. 200 personer och dessutom senare ansvara för eftersläppet i Draget. Detta 

löste sig tillslut ändå med lite hjälp av KLUMP under början av städningen. Det 

ända som märktes utåt var kanske att det mellan rätterna gick lite segt. 

Efter mottagningsperioden var slut var det som fanns kvar att skörda frukterna av arbetet 

och vara med på tillställningar som Nolle och tackpHesten. 

Året har med andra ord gått bra även då det inte fanns några direkta riktlinjer för arbetet i 

början av verksamheten. Detta är något vi hoppas kommer att ske tidigare till nästa år och vi 

önskar de nya KAOSa all lycka att driva detta tämligen nya organ framåt. 

 

_________________________ 

Gustav Wändell 

KAOSa 2012 

_________________________ 

Sara Sundblad 

KAOSa 2012 
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Verksamhetsberättelse KÖN 
KÖN har till uppgift att lära ut och föra vidare den ädla ölhäpHvarkonsten och andra 

ölrelaterade sporter. 

Staben 2011/2012 

Generöl: Oscar Vega (ordförande) 

Ölverste: Fredrik Abele (vice ordförande) 

Majöl: Adam Eriksson (huvuddomare) 

Läsknant: Frida Berggren (förrådsansvarig) 

Året i korthet 

Våren 
Året inleddes med att anordna Kemisektionens första BackhäpHv på en av KK:s pubar. Det 

blev en lyckad tillställning med omkring tio deltagande lag, även om Maskins Ölhäfveri (ÖH) 

inte kunde närvara. Anders Nilsson och Henry Persson satte dessutom nytt rekord på 

otroliga 17 min! 

 

Vi fortsatte med att arrangera en turnering i Beerpong under Squvalps inlämningspub. 

Intresset var stort, och efter en lätt kaosartad turnering kunde två ettan från Bergs utses till 

vinnare. Staben vill passa på att tacka de frivilliga som hjälpte till under turneringen, Squvalp 

och speciellt beerpongansvarig Jimmy Carlsten som tog initiativet till turneringen och mer 

eller mindre egenhändigt såg till att det genomfördes. 

 

Ett FlaskhäpHv arrangerades därefter i Draget. Deltagandet från andra sektioner var inte lika 

högt som förväntat, men det var ändå en lyckad tillställning och många ettan försökte lära sig 

att häpHva. 

 

KÖNsbyte, dvs. KÖN-skifte, hölls på Forums takterass med grillning och öl på en 

halvmulen sommarkväll strax efter de sista tentorna.  

 

Hösten 
ÖlhäpHvningsföreläsning hölls traditionsenligt under mottagningen och var, i vanlig 

ordning, ett väldigt lyckat evenemang.  

 

Ett BackhäpHv ägde rum i Draget och lockade dit mycket folk. Det blev en överraskande 

lyckad kväll! 

 

KÖN ordnade en ölprovning döpt till “Europa runt i öl” hemma hos ingen mindre än 

Generöl själv. Ett gäng KÖNare smakade sig tappert igenom startfältet med öler, betygsatte 

och skrev omdömen för var och en. Smakupplevelsen varierade från isländskt öl med smak 

av kofta och get till nyanserande och sofistikerade trappistöler. Europa runt i öl är definitivt 

något som bör upprepas och utvecklas i framtiden. 
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Ekonomi 
Numera helt under KK. 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2013-02-18 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Oscar Vega   Fredrik Abele 

Generöl 2012   Ölverste 2012 
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MOTION SM 3 12/13 

Masterskoordinator 

Bakgrund 
Kemi-, och Bio-skolan har senaste året börjat med att hålla i ordentliga utvärderingar av 

mastersprogrammen och masterkursena. Vad som dock har fallit mellan stolarna är att det 

inte finns någon återkoppling tillbaka till sektionen och SN från dessa utvärderingar. 

Vad SN har för förslag på att lösa detta är att införa en ny post på sektionen, posten som 

Masterskoordinator (MAK). Dennes uppgift kommer att vara att sitta med på de 

utvärderingsmöten som skolorna har och kunna föra mastersstudenternas talan under dessa. 

Även ska Masterskoordinatorn sitta med i SN och där återkoppla utvärderingsmötena. 

SN anser att denna post ska väljas på SM 4. 

Yrkande 
Därför yrkar vi 

att i reglementet 3,3,1 tillägga posten: Masterskoordinator (MAK) och att denna väljs på SM 

4. 

att i reglementet 3,3,2 tillägga: Masterskoordinator (MAK) har till uppgift att föra 

mastersstudenternas talan i frågor som rör mastersprogrammen på kemi-, och bio-skolans 

uppbyggnad och utveckling. MAK skall även hjälpa till vid utvärderingar av masterskurser 

genom att medverka i de utvärderingsmötena som skolorna håller. 

att i reglementet 4,4 tillägga: Val av Masterskoordinator. 

 

 

Stockholm, Datum 130211 

 

 

 
_________________________ 

Gustav Wändell 

SkyddO, 2012/2013 

_________________________ 

Erik Bergendal 

SNOK, 2012/2013 
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MOTIONSSVAR MASTERSKOORDINATOR 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att det är bra att organen försöker fylla hål i verksamheten när de 

uppkommmer och ser inga problem med att utöka Studiemiljönämnden med en person. 

Masterskoordinatorns arbete känns väl definerat. Gruppdynamiken känns inte hotad och vi 

ser inga andra negativa sidor. 

Styrelsen vill bara göra några kosmetiska ändringar. 

Yrkande 
Därför yrkar vi 

 att1 den första att-satsen stryks. 

 att2 i punkt 3.3.1 i reglementet ändra andra meningen i första stycket till ”SN 

 består av studiemiljönämndens ordförande (SNOK) som också är 

 organansvarig, studerandeskyddsombud (SkyddO), en programansvarig 

 student från vardera av Kemivetenskapsprogrammet (PAS-K), 

 Bioteknikprogrammet (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), en 

 masterskoordinator (MAK), två skolledningsrepresentanter för Bioskolan samt 

 två skolledningsrepresentanter för Kemiskolan. 

 att3 i punkt 3.3.1 i reglementet ändra tredje stycket till ”SNOK, PAS:ar, 

 SkyddO, MAK samt en skolledningsrepresentant per skola väljs vid SM4. De 

 resterande skolledningsrepresentantposterna väljs vid SM2. Varje post har ett 

 års mandatperiod.” 

 

 

 

För Sektionsstyrelsen, 

 

 

_________________________ 

Joakim Tisell 

Gärdet, 17 feb -13 

 



Motion SM 3 12/13:  

Motion angående Krexets verksamhetsåruppdelning 

Jens Aronsson, Jessica Bernsteen, Karin Andersson, 

Sara Sundblad 

2013-01-18 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 3 12/13 

Motion angående Krexets 

verksamhetsårsuppdelning 

Bakgrund 
Idag så står det i sektionens styrdokument att ansvaret för omstarterna för Krexet under 

hösten ligger på den nyvalda direktören/direktrisen. Det medför problem då den 

direktör/direktris som har koll på sin produktion inte har egentligt mandat att ta beslut. Den 

nyvalda, som har mandat att fatta beslut har inte alltid koll på bakgrund och tidigare 

tankegångar kring beslut. 

Ekonomiskt är det också tungt för en nytillträdd direktör/direktris att det direkt kommer 

kostnader för omstarterna som gör att resurserna för den nya uppsättningen under våren 

direkt begränsas. I budget bör man, likt nuvarande budget är kommenterad med vad 

budgetposterna avser, kommentera vilka kostnader som avser vilket produktionsår. 

Vi tycker att det fortfarande bara ska vara en bokföringsansvarig som är ansvarig för att den 

ekonomiska redovisningen då det blir större utrymme för misstag om man sitter om lott på 

den uppgiften. Vi tycker att Ekonomichefen bör väljas tillsammans med 

direktören/direktrisen för att de från början ska kunna samarbeta kring hur kommande 

produktion ska läggas upp. 

Det finns två tydliga fördelar med Ekonomichefen sitter på kalenderår. Den första är att man 

sitter under den tid som ens produktion har flest kostnader och intäkter, dvs. under ordinarie 

föreställningar och omstarter. Första halvåret innehåller mest planering och inte så mycket 

kostnader. Det betyder att den produktion man är mest insatt i kommer att vara den man 

arbetar mest med ekonomiskt. Den andra fördelen är att man har ett halvår på sig att gå 

parallellt med sig företrädare och lära sig istället för att man ska ta över en produktions 

ekonomi under sommaren som man tidigare inte haft så stor insikt i. Dessutom ser vi det 

som mer sannolikt att man är driven att lära sig under halvåret inför sin mandatperiod än att 

man hjälper till under sista halvåret av en verksamhetsperiod med en mer omfattande 

överlämning när man inte har ett formellt ansvar.  

Vi tycker att det tydligare ska framgå vem som har ansvar för verksamheten för att minska 

missförstånd och öka självförtroende hos de som leder verksamheten. 
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Sara Sundblad 

2013-01-18 

Sid 2(1) 

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

Förslag till beslut 
Vi yrkar 

Att1 i reglementet § 3.21 Krexet ändra  

”3.21.1 ORGANISATION  
Krexet har läsår som verksamhetsår. Krexet består av en direktör tillika organansvarig 
som väljs på SM4, en ekonomichef tillika bokföringsansvarig som väljs på SM4, ett 
varierande antal ledamöter (chefer) som konfirmeras på SM1 samt ett fritt antal maskotar.  

3.21.2 UPPGIFTER  
Krexet har till uppgift att en gång om året (på våren) sätta upp ett spex, samt främja 

sektionens kontinuerliga kreativitet.”  

till 

”3.21.1 ORGANISATION  

Krexets verksamhetsperiod sträcker sig från 1:a juli till 31:a december nästkommande år. 
Krexet består av en direktör tillika organansvarig för produktionen tillhörande en 
verksamhetsperiod, en ekonomichef tillika bokföringsansvarig för perioden ett kalenderår, 
ett varierande antal ledamöter (chefer), valda på en verksamhetsperiod, som samt ett fritt 
antal maskotar. 

3.21.2 UPPGIFTER  
Krexet har till uppgift att en gång om året (på våren) sätta upp ett spex, samt främja 

sektionens kontinuerliga kreativitet.” 

Att2 i reglementet § 4.3 ändra 

”Verksamhetsberättelser för organ med kalenderår som verksamhetsår” 

till 

”Verksamhetsberättelser för organ med kalenderår som verksamhetsår samt för Krexet” 

Att3 välja Karin Andersson till Direktör för perioden 1 juli 2013 till 31 december 
2013 tillhörande verksamhetsperioden 1 juli 2012 till 31 december 2013. 

Att4 välja Sara Sundblad till Ekonomichef för perioden 1 juli 2013 till 31 december 
2013. 

Ramundberget, 18 januari 2013 

 

 

____________________________ 

Jens Aronsson 

 

____________________________ 

Jessica Bernsteen 

 

____________________________ 

Karin Andersson 

 

____________________________ 

Sara Sundblad 



Motionssvar SM 3 

Motion angående Krexets verksamhetsårsuppdelning 

Noa Lapins 

2013-02-18 

 

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

MOTIONSSVAR SM 3 12/13 

Motion angående krexets 

verksamhetsårsuppdelning 
 

Motionssvar 
Styrelsen tycker att det är bra att reda ut problematiken som kommer med krexets 

”överlappande” verksametsår, både ansvarsmässigt som bokföringsmässigt och håller med 

motionärerna i att Krexets direktris/direktör ska ansvara för sin egen produktions omstart, 

istället för den föregåendes. Det finns få organ på sektionen i den storleksordning som 

Krexets och att få en ett halvår på sig att ta över tyglarna och bygga upp sin egen produktion, 

i stil med KKs mästares och nyligen KNUTs ansvarigas övergångsperioder, är något som vi 

vet funkar bra. Krexets gruppdynamik, eftersom det är ett så stort organ, har många likheter 

med KK där de ansvariga ofta tar över ledarskapet i en grupp som de själva tidigare vart en 

del av och där gruppens medlemmar ofta återkommer år efter år. Eftersom Krexet som 

grupp, i likhet med KK, egentligen inte  ”startas om” varje år så vet vi att det finns stor vikt i 

att få tid på sig som ansvarig, både med gruppen som ska ledas och sida vid sida med sin 

föregångare, innan det egentliga ansvaret börjar. 

Styrelsen håller med motionärerna och tycker att det är en bra motion därför yrkar vi att 

bifalla motionen. 

Stockholm, 2013-02-18 

 

 

 

Noa Lapins 

Ambassadör  2012/2013 

 

 

 



Motion SM 3 

Motion angående fler ledamöter till KÖN 

Frida Berggren och Adam Eriksson 

2013-01-15 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 3 12/13 

Motion angående fler ledamöter till KÖN 

Bakgrund 
Idag har KÖN två ledamöter nämnda Majöl och Läsknant. För att KÖN ska kunna 

genomföra fler och bättre planerade aktiviteter skulle det behövas fler ledamöter. 

På en övrig punkt är reglementets beskrivning av KÖN:s uppgifter delvis obsolet och bör 

uppdateras.  

Yrkande 
Därför yrkar vi  

att1 i reglementets § 3.22.1 ändra 

”KÖN består av en ordförande (Generöl) tillika organansvarig, en vice ordförande 

(Ölverste), två ledamöter (Majöl och Läsknant) samt fritt antal maskotar.” 

till 

”KÖN består av en ordförande (Generöl) tillika organansvarig, en vice ordförande 

(Ölverste) samt ett fritt antal ledamöter.” 

att2 i reglementets § 3.22.2 ändra 

”KÖN har till uppgift att lära ut och föra vidare den ädla ölhäpHvarkonsten samt övriga 

ölrelaterade sporter. KÖN har också till uppgift att välja en person ur KÖN som är 

sammankallande för Kemisektionens Beerponglag.”” 

till 

”KÖN har till uppgift att lära ut och föra vidare den ädla ölhäpHvarkonsten, Beerpong samt 

övriga ölrelaterade sporter.” 

 

Stockholm, 2013-02-02 

 

 

Frida Berggren, Adam Eriksson 

Generöl och Ölverste 2013 



Motionssvar SM 3  

Motionssvar angående fler ledamöter i KÖN 

Fredrik Abele 

2013-02-17 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 3 12/13 

Motionssvar angående fler ledamöter i KÖN 
 

Bakgrund 
Det är alltid kul att se när någon vill dra igång och kick-starta sin verksamhet. Styrelsen 

tycker att det är ett bra förslag att göra utrymme för fler ledamöter i KÖN, och föreslår 

därför att motionen bifalles, med tilläggen att de föreslagna ändringarna justeras omedelbart 

och att ett antal ledamöter i KÖN konfirmeras. 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  

att samtliga att-satser justeras omedelbart, samt att konfirmera Fredrik Abele, Lucas Bremer, 

Marcus Jawerth, Carl Trybom, Tobias Frick och Alexander Wiorek som ledamöter i KÖN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2013-02-17 

 

 

 

Fredrik Abele 

Kommunikationsansvarig 2012/2013 

 



Val till SM 3 

Val av Klubbmästare (mandatperiod 130701-140630) 

Henrik Westergren (ej förordad) 

Björn Alander ( ej förordad) 

Val av Pubmästare (mandatperiod 130701-140630) 
Jonas Cham (förordad) 

Björn Alander ( ej förordad) 

Val av Sexmästarinna (mandatperiod 130701-140630) 
Josefine Larsson (förordad) 

Val av KNUTO (mandatperiod 130701-140630) 
Vakant 

Val av projektledare KAKA (mandatperiod 130701-140630) 
Vakant 

Val av KNUTE (mandatperiod 130701-140630) 
Vakant 

Val av Kamratstipendiat (/-er) 
Philip Wessman 

Amelie Bomler 

Frida Berggren  

David Hörnström  

Marcus Jawerth  

Joakim Engström 

 

 



Konfirmation av ledamöter 

Skolledningsrepresentant Kemi (mandatperiod 120701-130630) 
Henrik Grimler (interimsvald av styrelsen) 

Vice bluffO (mandatperiod 130101-131231) 
Astrid Hemlfrid (interimsvald av styrelsen) 

KAOSa (mandatperiod 130101-131231) 
Fred Stjernqvist (interimsvald av styrelsen) 

KÖN (mandatperiod 130225-131231) 

Majöl: Vakant 

Läsknant: Vakant 

KOMPIS(mandatperiod 130225-131231) 
Sarah Benzon 

Serhat Aktay 

Wilhelm Sundewall 

Viktoria Losenius Lindahl 

Alexander Wiorek 

Malin Arvidsson 

Lisa Bremer 

Johan Forsberg 

Olle Gustavsson Kamperin 

Linnéa Hjelm 

Isabelle Forslund 

Tobias Frick 

pHeuseriet(mandatperiod 130225-131231) 
Amelie Bomler 

Aneri Patel 

Lina Aglén 

Jonas Bjarre 

Anton Lagerholm 

Fredrik Abele 

Daniel Bedman 

Maximilian Karlander 

  



Bluffis (mandatperiod 130225-131231) 
Lovisa Pettersson 

Jonas Cham 

Jonas Ricknell 

Malin Svensson 

Linnea Österberg 

Linnea Blomquist 

Andreas Hober 

Fredrik Carlsén Friberg 

Henrik Lindquister 

Karin Andersson 

Lucas Bremer 

KK (mandatperiod till 130630) 

Johanna Svedenlöf 

Lina Aglén 

Linnea Österberg 

Daniela Eriksson 

Rebecka Olofsson 

Maria Qvarnström 

Jonathan Ström 

Emelie Parflo 

Tobias Frick 


