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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 

Tid: måndagen den 30 september, klockan 18:01 

Plats: H1, Teknikringen 33 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är onsdagen den 18 september. Motioner skickas till styrelsen@k.kth.se 

Handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet samt på 

www.kongligkemi.se den 23 september. 

Reservtid för SM1 är onsdagen den 2 oktober. 

 

__________________________ 

Fredrik Abele 

Ordförande THS Kemisektionen 13/14 
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Föredragningslista SM1 2013/2014 

*=bilaga finns 

1 Formalia 

a. Mötets öppnande 

b. Val av justeringsperson 

c. Val av mötespresidium 

d. Mötets behöriga utlysande* 

e. Anmälan av övriga frågor 

f. Fastställande av föredragningslista* 

g. Föregående mötesprotokoll 

h. Bordlagda frågor 

I. Sektionens bokslut 11/12* 

II. Ansvarsfrihet för $$ 11/12* 

III. Hederspriset* 

IV. Val av idrottsmedaljör 

i. Adjungeringar 

j. Meddelanden 

2 Rapporter 

a. Styrelsen  

b. Revisorerna 
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3 Verksamhetsberättelser 

a. Styrelsen 12/13* 

b. SN* 

c. Valberedningen* 

d. KK* 

e. TLC* 

f. Paparazzi* 

g. KNUT* 

h. IN* 

i. CHUST* 

j. SOFT* 

k. HU* 

4 Sektionens bokslut 

5 Ansvarsfrihet för $$ 12/13 

6 Sektionens verksamhetsplan* 

7 Styrelsens verksamhetsplan* 

8 Val av DM och Vice DM 
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9 Konfirmering av sektionsfunktionärer* 

a. TLC 

b. IN 

c. KNUT 

d. Krexet direktör och ekonomichef 

e. Krexet Chefsgrupp 

f. SOFT 

g. PAS-King 

h. Skolledningsrepresentant 

i. Valberedningens Ordförande 

j. Hvitterhetsutskottet 

k. Klubbmästare 

l. CIAs Ordförande 

10  Propositioner 

a. Proposition om stadge- och reglementesändringar 

pga. det nya programmet Teknisk Kemi* 

b. Proposition om budgetrevidering*   

c. Proposition om val av ledamöter i KN* 

11 Motioner 

a. Motion gällande valprocess för ledamöter i SOFT* 

b. Motion angående personval med en sökande * 
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12 Övriga frågor 

13 Nästa möte 

14 Mötets avslutande 
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Underlag till beslut om bokslut och ansvarsfrihet 

2011/2012 

Bakgrund 
För förståelse: Hogia och Fortnox är två företag som båda levererar ekonomisystem till 

företag. Däribland bokföringsprogram. 

Under läsåret 2012/2013 så sa THS centralt upp bokföringstjänsten de beställde av Hogia till 

alla sektioner som ville ha den. Istället köper man idag in motsvarande tjänst av Fortnox som 

är en motsvarande bokföringstjänst till alla sektioner som önskar. Tjänsten hos Hogia 

stängdes ner totalt under sommaren 2013. 

Under verksamhetsåret 2011/2012 så bokfördes Kemisektionens 5 böcker i Hogia och 4 av 

dem blev klara att granska innan Hogia stängdes ned. KK:s bok däremot slutfördes inte helt 

och kan nu inte slutföras i Hogia då servrarna där detta låg ät bortplockade. Av detta skäl så 

kommer bokslutet 2011/2012 inte att bli fullständigt. 

Revisorerna har granskat Skattmästarens, KNUT:s och Krexets bokslut 2011/2012 och 

tillstyrker att dessa bör godkännas. Alkemisternas bokföring för höstterminen 2011 är redan 

godkänt av sektionen i och med att hela Alkemisterna 2011:s bokslut godkändes på SM3 

2012. 

Revisorerna tycker sig ha så pass god insikt i den ekonomiska situationen från 2011 till idag 

att vi törs intyga att det inte har skett någon misskötsel av sektionens ekonomi under denna 

tid. Detta trots att bokföringen inte är komplett. 

Förslag 
Revisorerna föreslår därför att sektionen lägger boksluten för verksamhetsåret 2011/2012 till 

handlingarna och beviljar $$11/12 ansvarsfrihet. 

 

Michael Ekström 

Revisor 2013 
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Nomineringar Hederspriset 

Jens Aronsson 
De flesta nomineringar jag läst de senaste åren brukar innehålla en listning av alla organ 

personen ifråga varit med i. Flest organ = värdigare person. Det är egentligen ett märkligt 

sätt att se på det hela då det inte borde vara bredden av engagemang som räknas utan den 

påverkan det haft för Kemisektionen. En person som verkligen påverkat Kemisektionens 

framtid och tillvaron för dess medlemmar är Jens. Ett så "tråkigt" ämne som bokföring har 

han fört fram i ljuset och styrt upp sektionens tidigare smått kaosliknande ekonomiska 

situation. Att bli vald till ekonomiskt ansvarig för ett organ är inte längre ett nödvändigt ont, 

utan det finns stöd att få för att uppnå sitt mål. Bokföring ÄR roligt! Andra områden där 

Jens varit inblandad är i utformningen av KAOS, och i höst ska han försöka få ännu mer 

struktur på detta organ som nu till slut kanske äntligen hittat rätt i form och funktion. När 

Jens tar på sig ett uppdrag ser han till att det blir gjort och inte halvklart. Han säger vad han 

tycker och kommer gärna med uppmuntrande kommentarer. För sitt engagemang i 

Kemisektionen är Jens definitivt en värdig mottagare av Hederspriset! 

Björn Blomkvist 
Det är inte alla som vet vad Björn gjort på sektionen då han började redan 2007. För de 

yngsta är han kanske mer känd som lab-ass i organisk kemi, eller den där som kommer på 

SM och tycker saker. Björn började faktiskt sin tid på Kemi som #1 så han har en god 

inblick i sektionen och är gärna med och argumenterar för förbättringar. Allt var faktiskt inte 

"bättre förr". När nya stadgar och reglemente skulle arbetas fram för några år sen ställde 

Björn upp med sin kunskap kring styrdokument. Något han samlat på sig som 

styrelseledamot, revisor och även talman på THS. På sektionen har Björn även hunnit med 

att vara bland annat MD och öphverpheus. Han förtjänar hederspriset för att han bryr sig 

om sektionens framtid, även när han är på slutet av utbildningen, och för att han gärna ställer 

upp för sina medstudenter som har problem med sina kurser.  

Emma Fogelström 
Emma har det senaste året innehaft posten som vice ordförande på THS, men hennes 

kårengagemang började på Kemisektionen. Från att vara Kompis tog hon steget upp till 

Kapten för att sluta på topp inom mottagningen som KronpHeus. Hon är väldigt 

organiserad och har stenkoll på sina undersåtar och allt som händer runt omkring. Om något 

inte fungerar som det ska är hon antingen framme själv eller hittar någon som kan lösa 

problemet. Sitt sista år på Kemisektionen satt hon som kommunikationsansvarig i styrelsen 

och var med och startade sektionens födelse på internet. Twitter, Facebook och hemsidan 

var väldigt död innan dess. För sin omtanke om sina kamrater och förmåga att styra upp allt 

hon tar på sig är Emma en värdig mottagare av Kemisektionens Hederspris. 
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$$ RAPPORT SM1 

Verksamhetsstart 
Verksamhetsåret invigdes med en överlämningshelg på dåvarande Kommunikationsansvarig 

Fredriks landställe. $$ 12/13 kom på besök och höll i en överlämning med genomgång av 

vad det innebär att vara med i styrelsen samt vilka projekt och åtaganden vi som ny styrelse 

ärvde. 

En stor del av helgen ägnades åt att ta fram en verksamhetsplan för styrelsen baserad på 

sektionens verksamhetsplan. $$m14 hölls även under helgen då ett antal interimsval, upplägg 

på OAR och en rad andra mottagningsförberedelser behandlades. 

S-Hybrid 
Kemistyrelserna på de största lärosätena i Sverige (KTH, Chalmers, Lund, Linköping, 

Uppsala och Umeå) turas varje år om att hålla i en konferens kallad S-Hybrid. Där träffas 

nämnda kemistyrelser och diskuterar, kontemplerar och konfererar kring viktiga 

gemensamma frågor. Vanliga konferensmotiv är näringslivsverksamhet, 

arbetsmarknadsdagar, festkultur, samverkan mellan sektion och kår, m.fl. Konferensen syftar 

även till att skapa en sammanhållning mellan skolorna. 

I år föll turen på Umeå att anordna S-Hybrid. De har dock genomfört omstruktureringar i 

sin styrelse och kände därför att de inte kunde ta på sig att arrangera konferensen. Efter 

Umeå är det KTH på tur, och vi tog med glädje an oss uppdraget. Vi har hunnit en bra bit 

med planeringen; S-Hybrid kommer arrangeras den 15-17 november med välkomstsittning 

på KTH, och konferens med bastubad ute på Osqvik.  

Interimsval och vakanta poster 
Vi hade från SM4 ett flertal vakanta poster i uppdrag att fylla. Bl.a. behövde stora delar av 

SN och Valberedningen, t.ex. SNOK resp. Valberedningens ordförande, tillsättas. Det var 

långt från ett optimalt scenario då dessa är två oerhört viktiga organ. Läget idag ser ljusare ut, 

med ett mindre antal poster kvar att tillsätta, och samtliga organ med vakanta poster efter 

SM4 kommer förhoppningsvis att kunna dra igång med sitt arbete på helfart snart. 

Hemsidan 
Mycket arbete lades ner förra året på att styra upp vår hemsida. Dock är hemsidan dåligt 

utformad i grunden och det ger upphov till relativt stora problem som är jobbigare att lösa 

än att skaffa en ny hemsida. Passande nog håller en grupp på kåren på att utveckla en ny 

kårhemsida, som enligt uppgift ska vara anpassad för att sektioner enkelt ska kunna använda 

den som mall för sina egna sektionshemsidor. Förhoppningsvis kommer vi därför under 

hösten att få en sprillans ny sektionshemsida installerad, med förbättrat utseende och layout, 

samt nya fiffiga funktioner.  
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Ekonomi 
Det ekonomiska arbetet har under de senaste två åren fört med sig enorm utveckling, vilket 

vi under vice ordförande Linas ledning fortsätter att jobba med och uppehålla.  

Lokalbokning 
Kårens lokalbokningssystem har gjorts om och fungerar lite knackigt än så länge. 

Lokalansvarig Karin har dock koll på läget; kontentan är att alla lokalbokningar, av KTH:s 

lokaler såväl som THS, går genom Lokalansvarig.  

Representation 
Vi har blivit inbjudna till ett antal nollegasquer som vi i största möjliga mån har försökt att gå 

på. Hittills har vi representerat på Bergs och Elektros nollegasquer, och vi har planerat att gå 

på Samhällsbyggnads nolle i oktober.  

Vi fick i år inbjudan till Nordisk Kemiteknolog Konferens (NKK), som är en konferens där 

kemiteknologer från hela Norden samt Estland deltar i och utbyter erfarenheter, idéer och 

åsikter. I år anordnas den på Aalto universitet i Finland. Tyvärr sammanfaller NKK med vår 

nollegasque, så styrelsen kommer inte att delta i konferensen. Ingen annan på sektionen har 

visat intresse, så det ser ut som att Kemisektionen tråkigt nog inte kommer att vara 

representerad på NKK. 

Nr 1 
Valet till Nr 1 hade 6 sökande (lika många som förra året) av väldigt hög kvalité. Efter 

mycket lång diskurs och debatt valdes Jacob Kjellman till Nr 1!  

 

 

 

 

Stockholm, 2013-09-23 

 

 

_____________________________ 

Fredrik Abele 

Ordförande 2013/2014 
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Revisorernas rapport till SM 1 

Utlåtande 
Revisorerna har inte funnit något i sektionens verksamhet som markant strider mot 

sektionens styrdokument eller andra lagar och regler. 

Verksamhetsstart 
Revisorerna började verksamhetsåret med att bestämma att vi ska vara mer närvarande i 

sektionens löpande verksamhet än revisorer tidigare år och vara mer behjälpliga med de 

”tråkiga” och ”byråkratiska” frågor som kan dyka upp. Vi bestämde gemensamt med $$ att 

vi ska närvara på $$m för att kunna hjälpa till med tolkningar och sakfrågor. 

Vi revisorer ville också tydligt upplysa alla medlemmar om att vi gärna svarar på frågor om 

sektionen. Vi hjälper också gärna till om någon vill hitta på något nytt kul i sektionens regi 

eller ändra den befintliga verksamheten.  

Närvaro 
Detta verksamhetsår har $$ haft tre stycken $$m. Vi revisorer har närvarat på $$m1 och 

$$m3 och har upplevt att det fungerat bra att direkt kunnat svara på frågor angående 

tolkningar av styrdokument och praxisfrågor. Vi kunde tyvärr inte närvara på $$m2 då plats 

för mötet ändrades i sista stund och den informationen nådde inte oss i tid. 

I årets första månadsmail presenterade sig revisorerna och förklarade vad vi är till för och att 

det är bra och gör saker lättare att kontakta oss ibland. 

Till OAR1 har det skickats in en liten text om oss likt den som stod i månadsmailet för att 

upplysa alla ansvariga på sektionen lite extra om vår intension med verksamhetsåret. 

Vi har också svarat på frågor från medlemmar som inkommit. 

Ekonomi 
Den ekonomiska granskningen gäller i nuläget verksamhetsår 2011/2012 och finns redogjord 

för i ett separat underlag till beslut om bokslut och ansvarsfrihet 2011/2012. (Se 

handlingarna till SM1 2013/2014). 

Verksamhetsberättelser 
Till SM1 ska det komma in verksamhetsberättelser från de organ som har läsår som 

verksamhetsår. Det är revisorernas ansvar att kräva in dessa och skicka till $$ så att de 

kommer med i handlingarna till SM. 

Vi skickade ut information till alla berörda som skulle skicka in verksamhetsberättelse och 

krävde in dessa. Alla verksamhetsberättelser som krävts in kom också in. I de fall vi revisorer 

tyckt att verksamhetsberättelsen brustit i kvaliteten så har vi givit återkoppling på det och 

givit författaren en chansa att förbättra sin berättelse. 

Styrdokument 
Sedan SM4-protokollet blivit klart och justerat har vi hjälpt styrelsen med att uppdatera 

styrdokumenten efter de beslut som togs då. 

Jens Aronsson & Michael Ekström 

Revisorer 2013/2014 &Revisor 2013 



Verksamhetsberättelse 

Sektionsstyrelsen 2012/2013 

 

2013-09-18 

Sid 1(5) 

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR $$ 2012/2013 

Sammansättning 
Styrelsen 2012/2013 har bestått av: 

Ordförande    Joakim Tisell 

Vice ordförande  Jens Aronsson 

Sekreterare (ledamot)  Gustav Wändell 

Sektionsvärdinna (ledamot)  Lovisa Åkesson 

Kommunikationsansvarig (ledamot) Fredrik Abele 

Lokalansvarig (ledamot)  Astrid Helmfrid 

Ambassadör (ledamot)  Noa Lapins 

Nr 1   Aneri Patel 

Året i korthet 
Efter valet på SM4 så började $$ med att ha en helg under sommaren med rådgivning och 

överlämning från förra årets styrelsen samt att planera sitt år. En verksamhetsplan för 

$$12/13 skrevs som en vägledning under året. Självklart skulle det visa sig att man haft 

mycket höga förhoppningar på vad man hinner genomföra. 

Gruppen kompletteras med intaget av Aneri som Nr 1, vilket gav ett bra tillskott till 

gruppdynamiken. Detta gav en härlig grogrund och vi skulle utvecklas till en mångfasetterad 

grupp som ändå hade mycket roligt tillsammans. Vi har i största möjliga mån löst problem 

och diskussioner som en grupp och använt alla våra olika intressen till fullo. Våra 

lunchmöten vareviga fredag har varit mycket nyckfulla! 

Året har varit mycket händelserikt och många uppdrag som tillkom under året. Efter tidigare 

års missar behövde vi ansöka om varumärkesförnyelse av sektionens logga och ordet 

Salamander för våra speciella alumner. Tillsyn skedde från både Tillståndsenheten och 

Livsmedelsverket, vilka båda medförde både förberedelser och åtgärder. Vi har behövt 

inrätta nya bokningsrutiner för lokaler efter att lokalbokningsansvarig på KTH olyckligt gått 

bort. Säkerligen mer än vad vad man kan påminna sig själv om bör stå i detta stycke. 

Utöver dessa tillskott och arbetet med det vi ansatt i verksamhetsplanen är jag nöjd med 

arbetet som alla medlemmarna i styrelsen gjort i sina respektive fält. Alla har förbättrat sin 

situation på sina sätt och jag kan inte som ordförande erinra mig om alla tillfällen 

ledamöterna i $$ har gjort sektionen bättre, jag kan bara tacka.  

Året (nästan) avslutades med en helg där vi skrev en verksamhetsplan för sektionen 

2013/2014 och en budget, vilka Ni (sektionen) båda antog med smärre ändringar. 
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Speciella arrangemang/händelser 

FUF 
Förbundet Unga Forskare är ett riksomtäckande förbund som THS Kemisektionen gick med 

i härom året. FUF:s första och främsta mål är att främja teknikintresse bland unga och vi 

som sektion på ett tekniskt universitet har valt att delta för att kunna hjälpa till med event, 

främst TEND genom att tillhandahålla studenter och sektionslokal men även SIYSS 

(Stockholm International Youth Science Seminar) genom exponering.  

Vi deltog även under rikstämman 2012 där vi var med och röstade för ett ändrat syfte med 

FUF, sparsamt ändrat men ändå bra för framtida arbete med en bättre definition av vad de 

gör och står för. Det bästa med resan var idéerna vi fick om hur vi skulle förbättra våra egna 

sektionsmöten. En annan bra del av deltagndet var att vi kunde knyta bättre kontakt med 

arrangörerna av TEND och systersektionen på LiTH efter nätterna på ett klassrumsgolv i 

Linköping.  

Middag med gymnasieelever 
Vi arrangerade en middag för gymnasieelever, på uppdrag av Kemiskolan, där vi 

uppmuntrade till att söka KTH och just Kemivetenskap (Teknisk kemi) och bjöd på middag, 

VIP-style. Noa och Tisse stod för matlagning och flertalet studenter kom och pratade med 

gymnasieeleverna. Jag är glad att jag sett några av er börja på KTH sedan!  

S-hybrid 
Styrelsen besökte Göteborg i början av december månad 2012 där de två kemisektionerna på 

Chalmers bjöd in till styrelsekonferens, varvid det diskuterades friskt om allt från 

studiebevakning, organisationsfrågor, näringslivsverksamhet och studentliv. Ett mycket 

trevligt möte med de deltagande lärosätena (LiTH, LTH, Chalmers, KTH) som främst 

resulterade i ett bättre strukturerad ordning på hur S-hybrid skall skötas i framtiden. 

Salamandermiddag 
Efter arbetet från $$11/12 med att starta arbetet med Salamandrarna igen så var middagen 

under tidigt 2013 ett givet event för oss att anordna. Med Noa i spetsen så kom en bra 

mängd insvurna alumner och deltog. Mest minnesvärt är kampen som pågick mellan några 

av våra äldre deltagare. Efter många år på skolan och i arbetslivet så har man mycket att 

berätta. Tack till alla studenter som kom och lyssnade och inspirerades av våra Salamandrar! 

INFO 
I sedvanlig ordning så anordnades en konferens för att utveckla sektionsarbetet i februari 

månad. Fokusområden detta år var informationsflöde, studieuppmuntran, mottagningen, 

sektionsmötet, alkoholattityd och sektionsattiraljer. En sammanställning av diskussionerna 

återfinns på hemsidan. 

Livsmedelskontroll 
I och med att vi har ett serveringstillstånd från Stockholm stad så är vår lokal registrerad hos 

Livsmedelsverket. Under året så kom de för en rutinkoll som inte medförde några 

anmärkningar. Nu kan ni fortsätta att njuta av Er tillräckligt rena sektionslokal var dag. 
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Tillståndsmyndigheten 
Under verksamhetsåret så har KTH haft en ökad tillsyn från Tillståndsenheten i Stockholm. 

Andra sektioner har drabbats hårdare än vi, kanske tack vare påverkansarbetet med 

alkoholattityd, men detta har sporrat ytterligare påtryckningar att respektera vårt tillstånd.  

Vi är nöjda med sektionen i och med att inga officiella anmärkningar har gjorts på vår 

sektion och ändå så har härliga tillställningar med mycket roligt genomförts. 

Förändringar 

Styra upp PM och styrdokument 
Ett uppdrag vi tog på oss och genomförde var situationen med PM på sektionen. Det fanns 

flertalet PM som var ogiltiga och några som verkligen borde tillkomma. Ändringar så att 

framtida ändringar och tillägg kunde göras smidigare av $$ tillkom. 

Under året kom även valprocedurer att bli stort fokus. Delvis genom arbetet med SM, men 

mycket också efter motionen som gick igenom på SM1 om att flytta val av flertalet organ 

från SM till respektive organansvariga. Detta gjorde att andra valförfaranden ifrågasattes och 

policys för val framtogs samt ändrande av ytterligare organs val godkändes av SM. 

SM 
Arbete med hur vi håller våra sektionsmöten har genomförts. Via influenser från FUF 

riksstämma, och delvis THS Kårfullmäktige, så har vi infört ett moment med 

kandidatutfrågning som inte sker i plenum, fördelaktigen under middagen på sektionsmöten. 

Vi tycker att ändringen har lett till att kandidater behandlats på ett mindre stressande sätt och 

att medlemmarna har fått möjlighet att ställa de frågor som intresserar dem, istället för att 

låsa sig i att alla sökande skall få besvara samma frågor i plenum.  

I samma linje har vi även haft påverkanstorg innan möten, med begränsad uppslutning kan 

tilläggas, där medlemmar kan komma och bemöta motioner innan för att minska 

belastningen på plenum.  

OAR 
Organansvarigrådet har ofta använts som diskussionsforum för sektionsorganens utveckling. 

Dock så hade det blivit mer informationsspridning än diskussion. Vi valde därför att 

ytterligare betona diskussionmöjligheterna i detta forum genom att föra bort 

informationsmomenten från de aktiva delarna av OAR. Vi anser att det har varit lyckat och 

fått bra respons. 

Alkoholattityd 
Sektionens alkoholattityd har berörts. Påverkansarbete har varit centralt i detta anseende för 

att öka trivseln för alla deltagare vid fester. Alkohol är relativt central för många i våra 

arrangemang och vårt arbete har försökt att få medlemmarna inse risker med att behandla 

alkohol, inköpa på fel sätt för att uppnå så billiga drycker som möjligt eller att inte respektera 

vår serveringsyta. I och med att vi har ett serveringstillstånd som vi värdesätter väldigt 

mycket har åtgärder vidtagits för att reducera risken att få en anmärkning hos 

Tillståndsenheten efter att de ökat frekvensen av sina kontroller på KTH. 
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Vi värnar givetvis om våra medlemmars studentliv och den underhållning det medför, men 

arbetat för att det går att genomföras utan att begå brott mot Svea Rikes lagar. KK har varit 

till stor hjälp i detta arbete, ett tack riktas till dem! 

Ekonomi 
Ekonomiarbetet har varit centralt för styelsen detta verksamhetsår. Genom vår vice 

ordförande som gjorde sitt andra år på posten kunde vi genomföra ändringen från fem 

bokföringsböcker till att ha en bokföring, vilket ger en mycket bättre överblick i ekonomin 

för sektionen än tidigare. Arbetet med budget för 2013/2014 var en bra milstolpe för 

styrelsens arbete. Aldrig tidigare har ekonomin följts upp så bra att man nu hade 

sanningsenliga och uppdaterade siffror från tidigare år att basera besluten på. Vi är mycket 

nöjda med budgeten som las för nästkommande år. 

Många tack riktas till ekonomiansvariga som med Jens i spetsen startat en bra trend med 

möten och en ökad transparens mellan sektionens delar och dess ekonomier.  

Det ekonomiska resultatet för året redovisas av vice ordförande i kommande bokslut och 

medföljande ekonomiska berättelse. Håll utkik! 

Representation 

Finland 
Vår systersektion Kemistikilta i Otaniemi (Otnäs) vid Aalto universitet i Finland bjöd in oss 

att besöka deras campus i slutet på oktober 2012. En återgivelse av resan finns att läsa på 

styrelsebloggen. Kort kan vi berätta att det är mycket trevligt folk som pluggar där, de har en 

mindre sektionslokal än oss men ändå många kopplingar till KTH, delvis genom den svenska 

nationen, Teknologföreningen (TF). Hoppas på ökat utbyte länderna emellan!  

Sektionsmiddagar 
Middagsutbyte har skett med flertalet andra sektioner – Bergs, Elektro och Samhälle. Detta 

är en bra gest i syfte att öka samarbetet mellan sektionerna. Vi tycker att det fungerat bra och 

kommit närmare i synnerhet E, vilket är logiskt och praktiskt då vi är gifta.  

NØllegasquer 
Ett antal nØllegasquer besöktes av $$ och Kemisektionen under året. Bergssektionen, vilka 

mottog sin del av det brythjärta efter att vi återfunnit det som de tappat bort. 

Elektrosektionen, dels via pHeuseriet på nØlle och via $$ på vårbalen, mottog på 

sidenbröllopet en sidenrock och vid vårbalen en värdefull bok. Maskinsektionen, vilka 

mottog en snudd på magisk behållare de inte riktigt fattat magin i än. Flygsektionen, som 

förhoppningsvis kommer ihåg oss nästa år. Samhällssektionen, som vi gärna ser utökat 

samarbete med.  
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Slutligen vill jag tacka för året! Jag har haft en otrolig resa som ordförande för sektionen, 

något som var förväntat men ändå gripande. Sammansättningen av styrelsen har varit en stor 

behållning i arbetet, med en mycket bra mix av stämningshöjning, arbetsledning, analys, 

kritik, kvällslångt arbete och socialiserande. Gruppen hade väldigt många sidor och jag 

hoppas att vi nådde ut till så många sektionsmedlemmar som möjligt genom detta. 

Jag vill rikta ett extra tack till KNUT som har arbetat mycket ihärdigt och rådfrågat oss 

mycket. Ni har underlättat vårt arbete och förbättrat sektionen.  

$$12/13 – ni har gjort arbetet till en fröjd. Hoppas innerligt att jag lyckats göra året värdefullt 

för er i styrelsen. Mitt har utvecklat mig som person, gett mig bredare perspektiv och kanske 

till och med sundare värderingar. Låter storsint, men det har varit ett stort år. Tack för att ni 

pushat på, slappnat av när det behövts och ständigt tänkt på sektionens utveckling och 

intresse. Ni får inte glömma att det är Ni som gjort det här året vill vad det var – det hände 

inte av inget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergshamra, 2013-09-18 

 

 

 

__________________________________ 

Joakim Tisell 

Ordförande 2012/2013 



Verksamhetsberättelse Studiemiljönämnden 2012/2013 
Studiemiljönämndens (SN) uppgift på sektionen är att värna om studenternas utbildning såväl som 

deras studiesociala situation. SN verkar som en länk mellan skolan, kansliet och sektionen för att på ett 

effektivt sätt utvärdera och utveckla programmens enskilda kurser så väl som programmen i sin helhet. 

Sammansättning  
SNOK, studiemiljönämndens ordförande: Erik Bergendal 

PAS-K, programansvarig student Kemivetenskap: Joakim Engström 

PAS-Bio, progrmansvarig student Bioteknik: Julia Remnestål 

PAS-King, programansvarig student Kemiteknik: Isabelle Tolgén 

Skolstyrelserepresentanter kemi:  

Sara Blomqvist och Håkan Roos (HT 2012) 

Henrik Grimler (VT 2013) 

Skolstyrelserepresentanter bioteknik: 

Gabriel Lönnerblad och Aman Mebrathu (HT 2012) 

Aman Mebrathu och Max Pettersson (VT 2013) 

SkyddO, skydds- och jämställdhetsombud: Gustav Wändell 

Året i korthet 
Efter sommarlovet sattes arbetet igång direkt, och efter överlämningen från föregående SNOK stod 

kontinuerliga möten högt upp på agendan. Därför inrättades nästan direkt att SN skulle ha interna 

lunchmöten varje torsdag. Detta har under året hjälp till i såväl kommunikation som arbetsfördelning 

då SN består av många personer från olika årskurser och program. 

Kommunikation med andra sektioner har gjorts via utbildningsråd (UR), organiserade av Chefterna 

För Utbildningsinflytande (CFU) genom THS Utbildning. SNOK och PAS har närvarat på dessa 

möten där bland annat 300-poängsfrågan och läsårsindelningen har varit heta punkter.  

Endast ett ärende i Tjänsteförslagsnämnden (TFN) har getts möjlighet till studentrepresentation. 

Ärendet gällde en lärartung lektorstjänst i organisk kemi. Sektionens medlemmar uppmanades på SM3 

att lyssna på de sökande kandidaternas provföreläsningar.  

Under föregående år diskuterades möjligheten att förbättra utvärderingen av masterprogrammen och 

dess kurser. Masterkurser hamnar lätt i skymundan jämfört med kurser i ÅK 1-3, men för att råda bot 

på detta motionerades på SM3 om införandet av en Masterkoordinator (MAK) som post i SN. MAKs 

uppgift är att skapa och upprätthålla kontakt mellan Programansvariga (PA för masterprogrammen). 

Två av tre (master)PA har under läsåret 2012/2013 bytts ut och planen att starta så kallade program 

councils har därför gått trögt. Program councils ska informera kring masterprogrammet samt 

utvärdera, diskutera och granska masterprogrammets kurser. Detta är något som MAK bör fokusera på 

det kommande verksamhetsåret.  

SN ska enligt reglementet hålla ett skolråd per termin. Vad ett skolråd innebär är inte väl definerat. SN 

har under de senaste två skolråden, utöver ett par andra punkter, främst diskuterat skolrådens framtid 



och dess nytta. Skolråden har setts som en informationskanal till sektionsmedlemmarna utöver SNs 

rapporter på sektionsmötena. Dessutom är tanken att studenter under skolråden ska kunna påverka SNs 

arbete och huvudfrågor. På grund av en avsaknad av sektionsmedlemmar på de senaste skolråden, trots 

ordentliga PR-försök, anser SN att skolråden bör tas bort eller drastiskt ses över då de endast är arbete 

utan nytta för SN. 

Samtliga arrangemang av SN har aviserats på sektionens facebook-sida, hemsida samt genom 

affischering i draget. 

Specifika händelser 

Mentorprogrammet: 

Mentorprogrammet Kemi/Bio startades tillsammans med kansliet för att ge studenter i årskurs ett en 

möjlighet att bekanta sig med äldre studenter och doktorander som delar med sig av sina erfarenheter 

om KTH och vart ens studier kan leda en. Mentorerna fick innan starten en utbildning i vad det 

innebär att vara mentor och hur man förhåller sig till sin adept. Utbildningen gavs av KTHs 

resurscenter. Mentorprogrammet har fått mycket bra kritik och SN önskar fortsätta driva 

mentorprogrammet läsåret som kommer. 

SN-fika: Inför tentaperioden på höstterminen anordnades ett SN-fika där SN, tillsammans med äldre 

studenter diskuterade och berättade om tentaplugg och studieteknik. Denna fika gjordes i samband 

med en Studieteknikföreläsning för ettan anordnad tillsammans med kansliet. Tre studenter höll 

föreläsningen och berättade om sina erfarenheter och delade med sig av tips och trix inför studierna på 

KTH. 

Årets lärare: På hösten utsågs Lars Pettersson till sektionens kandidat till årets lärare. Han vann 

tyvärr inte priset på central nivå.  

Lärarinternat: Två medlemmar från SN var med på kemiskolans lärarinternat på Långholmen. På 

internated behandlades det nya kemiprogrammet. 

SN-pub: I början av våren anordnades en pub av SN för att ytterligare visa oss för 

sektionsmedlemmarna samt engagera dem i utbildningsfrågor.  

Master/kursvarlsmässa: Då (master)PA beslutade att ställa in sin tänkta kursvalsmässa beslutade SN 

att, tillsammans med kansliet, rodda ihop en egen sådan. Tanken med mässan var att hjälpa studenter 

inför val av master och kurser till hösten. Minst en student från varje valbart masterprogram (såväl 

bio- som kemimasters) stod vid var sitt bord och svarade på frågor om masterprogrammet och 

specifika kurser. På det stora hela verkade det uppskattas och denna form bör, enskilt eller i samband 

med annan mässa, även utföras nästa år.  

Utan studenter fyller SN inte någon funktion. SN vill därför tacka alla studenter som har hjälp till vid 

SNs aktiviteter och alla årskursrepresentanter som har framfört sin årskurs åsikter om de kurser som 

har lästs. Slutligen, ett stort tack till SNs funktionärer för året som har gått! 

Grenoble 2013-09-09 

 

_________________________ 

Erik Bergendal 

SNOK 2012/2013 
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Verksamhetsberättelse för Valberedningen. 

Sammansättning 
Olle Gustavsson Kamperin 

Sebastian Hedberg 

Oscar Haglund 

Jimmy Carlsten 

Året som gått 

På grund av avhopp så har valberedningen under året jobbat med en underbemannad grupp, 

vilket har krävt en märkbart högre arbetsbörda. Ordinarie sammankallande för 

valberedningen var ett av dessa avhopp, positionen var därför vakant till en bra bit in på 

hösten (mellan SM1 och SM2). 

Valberedningen 12-13 har berett val inför SM 1-4, kallat till sök, genomfört intervjuer, 

diskuterat sökandes lämplighet och lämnat utlåtanden. 

Valberedningen har jobbat enligt den nya policyn för första gången och anpassat sig enligt 

det nya arbetssättet. 

Vi ser fram emot att ha uppföljning med valberedningen 13-14 för ett fortsatt förbättrande 

av organet. 

Primärt innebar det nya arbetssättet att valberedningen inte längre har två representanter från 

varje utbildning och årskurs, varav helst en ska närvara på möten. Utan nu jobbar som en 

mindre grupp och nyttjar sig av referenser istället för många medlemmar för att få bred 

information. Viss skillnad i förfarandet och utformandet för s.k. "förordanden" (tidigare känt 

som nomineringar) har också gjorts. 

 

 

_________________________ 

Olle Gustavsson Kamperin 



Verksamhetsberättelse KK 

Sammansättning 
Beatrice Swensson 

Erik Lindström 

Oscar Haglund 

Sebastian Hedberg 

Noa Lapins 

Amelie Hållberg Bomler 

Mohammed Reza Hajebnali 

Linnea Stenbeck 

Henrik Westergren 

Johanna Svedenlöf 

Lina Aglén 

Linnea Österberg 

Daniela Eriksson 

Rebecka Olofsson 

Maria Qvarnström 

Jonathan Ström 

Emelie Parflo 

Tobias Frick 

Andreas Christiansen 

Timour Hammam 

Björn Alander 

Adam Eriksson 

Pontus Nordgren 

Sara Sundblad 

Verksamhet som framförallt riktat sig till sektionens medlemmar 
Under året arrangerades pubar nästan varje fredag. På pubbarna såldes mat och dryck, gästantalet var 

väldigt varierande från ett fåtal till över 100 stycken. Under året arrangerades också fyra tentapubar, en 

efter varje tenta period. Vid ett flertal av dessa tentapubar kom tillståndsmyndigheten på besök 

eftersom dem hade beslutat att ha lite extra koll på studentpubbarna under året. Vi fick en anmärkning 

på för hög fylla, något som nästan alla sektionspubbar fick. Efter viss förhandling togs dock 

anmärkningen bort. Vid senare besök fick vi inga anmärkningar.  

Under mottagningen fortsatte vi på samma koncept som året innan. Vi hade en pub under första 

måndagen och var med under skogsvandringen. Vi hade även en mycket lyckad grillning under första 

fredagen. Senare var vi med på nollepubrundan. Det gick bra, vi hade många gäster och drog in mycket 

pengar.  



Vi arrangerade senare nolle. Eftersom vi tyckte det var tråkigt att ha ett eftersläpp där alla inte skulle få 

plats så beslutade vi oss för att inte ha något eftersläpp i Draget och i stället fokusera på att ha ett riktigt 

stort eftersläpp till klockan 3 på Nymble istället för till klockan 5 i Draget. Till eftersläppet sålde vi 

förköpsbiljetter för 100kr. Något som var väldigt lyckat och vi fick väldigt många gäster som inte suttit på 

gasquen. Till eftersläppet hade vi bland annat hyrt en popcornmaskin och en hoppborg och gjort ett litet 

tivoli i gamla matsalen. Det fungerade bra, men med lite finslipning tror vi att det kan bli ännu bättre.  

Berzelii genomfördes som vanligt under tre dagar med tillhörande sittningar, eftersläpp, lekar och 

frukostar. Det gick ganska bra, även om vi kanske skulle velat sälja lite fler biljetter. Temat var Tidsresan 

eller jag kommer komma, jag kommer, jag kom.  

Vi genomförde även julfesten med lyckat resultat och var med på valborgspubrundan med arbetar tema.  

Gemensamma gasquer 
Vi har med varierande resultat arrangerat gasquer med andra sektioner. Från de andra sektionerna har 

vi fått väldigt bra respons, men vi skulle önskat att lite fler kemister hade kommit.  

Vi arrangerade också en gasque för kemi- och elektrosektionens mottagningsorgan. Vi fick mycket bra 

respons på det här och det kändes som en väldigt lyckad gasque.  

Vi höll i höll både i en marsalk-äps, som var mycket trevlig, och ett klubbmästarråd där speciellt 

efterrätten var mycket uppskattad.  

KF middagar 
Vi har med lyckat reslutat fortsatt samarbetet med kårfullmäktige och har serverat mat till alla KF-möten 

utom ett som hölls ute i Kista.  

Klubbmästarrådet och Pubmästarrådet.  

Under året har vi försökt att vara aktiva inom Klubbmästarrådet där nästan alla Stockholms 

klubbmästerier har representanter. Vi har också deltagit i det nyuppstartade Pubmästarrådet på KTH, 

Pubmästarrådet riktar sig endast till KTHS klubbmästerier och kan på så sätt behandla frågor som endast 

rör KTH på ett bättre sätt. Vi är mycket nöjda med resultatet av Pubmästarrådet och tror att konceptet 

verkligen har en bra framtid.  

Ljud/ljus 
Något som har plågat oss under året är ljudet som vid upprepade tillfällen har gått sönder av väldigt 

oklara anledningar. Detta har gjort att vi dels fått köpa nya slutsteg och fått laga basarna vid ett tillfälle. 

Under tillfällena som ljudet inte har fungerat har vi insett hur viktigt det är för festverksamheten att ha 

ett så pass bra ljudsystem som vi faktiskt har.  

Sortiment och förråd 
Under året valde vi att profilera oss mot gotlands bryggeri och på så sätt utvidga vårt öl sortiment, något 

som vi har fått väldigt bra respons på. Vi har även valt att avveckla samarbetena vi haft med Båstad 



Vinhandel och öl tillverkaren N Stor Stark då vi upplevt att Spendrups har bättre alternativ i sitt 

sortiment.  

Under året gjordes även systemet med internfakturor om. Vilket gjort att vi inte längre skickar fakturor 

till andra organ som använder sig av drycken som vi köper in. Det här har såklart gjort att bokföringen 

kring fakturor blivit betydligt smidigare och att positiva resultat från KK istället har flyttat över på andra 

organ.  

PR  
Vi har under året fortsatt att promota facebook-sidan som i skrivandes stund har 427 likes. Vi har också 

försökt att ha ett facebook-event för varje event som vi haft samt skriva aktivt på sidan. Vi har även vid 

större events och en del små försökt få upp affischer ibland annat draget men också vid en del tillfällen 

andra lokaler.  

Ekonomi  
Då bokföringen inte är klar ännu så kan vi inte säga så mycket om ekonomin än. Däremot så ligger vi 

troligen lite lägre än förra året eftersom det inte längre görs några internfakturor.  

Internverksamhet 
Vi hade Hellweek i Jessicas föräldrars hus på sommaren innan terminsstart. Där hade vi team-building 

och diskuterade saker om året och olika fallstudier. Många gamlingar kom vilket vi tyckte var jätteroligt. 

Vi fick även besök av många från andra organ, vilket också var jätteroligt.  

Vi har även bastat och haft andra internfester. Vi önskar att vi hade kommit iväg i samlad trupp till 

någon marsalksittning  

 

Europeiska Bartenderskolan 
I slutet på året så lyckades vi skaffa en deal med Europeiska Bartenderskolan om att vi skulle få två 

platser på en av deras utbildningar. Det beslutades att Jonathan Ström och Oscar Haglund skulle få 

dessa platser. Vi hoppas att den här utbildningen ska kunna lyfta KK och göra oss ännu bättre. 

Till sist så vill vi dela ut några speciella tack 

 Vi vill för det första tacka alla medlemmar i KK för att ni gjort detta år möjligt att genomföra, ni 

är fantastiska! 

 Gustav Wändell för att han låtit oss låna hans slutsteg när Dragets egna var sönder  

 Max Lindgren och Ronja Kirsche för att ni höll en fantastisk mästarutbildning med oss 

 Resten av de gamla mästarna som kommit på mästarmiddagarna som anordnats under året.  

 TLC för er fantastiska hjälp under Berzelii 

 Alla som gycklat på festerna! 

 MD för att ni gycklar så fint! 

 Kantorerna Hugi och Cillan 



 Erik På Spendrups 

 Jens Aronsson för att han har hjälp till att organisera förrådet. 

 Europeiska bartenderskolan för att vi fick två platser på er utbildning 

 Väktarna för att dem är så trevliga att ha och göra med 

 Lena för att hon sköter allt så himla bra! Hur ska det gå när hon är borta?! 

 Alla andra organ som ordnat pubbar och fester under året! 

 

 

 

 



TLC 12/13 Verksamhetsberättelse 

 

Sektionens trivsel och kultur organ. 

 

Sammansättning: 

TLCO, Jonas Cham 

TLCnous, Lina Aglén 

Ledamot, Sofia von Schultz 

Ledamot, Carl Trybom 

Ledamot, Oscar Vega 

Ledamot, Martin Höglund 

Ledamot, Sofia Erikson 

Ledamot, Tea Dodig 

Ledamot, Filip Friberg 

Ledamot, Alexandra Muñoz 

 

Motgångar: 

 

Vi hade en väldigt ambitiös start på året med många nya planer för event, vi hade även en ny 

märkesförsäljningsplan då märken såldes varannan vecka istället för varje. Dock ledde viljan 

att ta in så mycket nytt till att den rutinmässiga märkesförsäljningen föll mellan stolarna och 

blev aningen sporadisk. Ännu en sak som hamnade i backgrunden var märkesdesign, något 

som vi inte tog tag i innan sent på våren. 

 

Försäljningen av overaller verkade gå enligt planerna och vi beställde endast till de som redan 

betalt, men leveransförseningar såg till att de inte kunde delas ut förrän efter jul. 

 

 

Framgångar: 

 

Det valdes in åtta nya ledamöter med många idéer om vad de ville göra inom TLC däribland 

filmmaraton och att gå på koncert. Martin Höglund designade även årets nØllemärke och 

under våra ÄPS:ar experimenterade vi med olika sorters nubbar. Men de största framgångarna 

har varit Oldies but Goldies(där både inredning och mat fick mycket beröm) och den starka 

kamratkänsla som uppstod inom TLC mycket p.g.a. de regelbundna veckovisa mötena, de 

interna mysen vi hade på fritiden och att de är ett härligt gäng. 

 

Tillsammans med KK har vi även hållit i Berzelii som trots svårigheter i Rågsved ändå blev 

en lyckad fest. 

 

Ekonomi: 

 

Alla TLC:s intäkter och utgifter har översetts av f.d. vice ordförande Jens Aronsson.    
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

Paparazzi 

ÅR 2012/2013 

 

Paparazzis uppgift är att dokumentera sektionens vardag, fest och allt där i mellan. 

Sammansättning 
Amelie Bomler 

Sebastian Hedberg 

Året 
Året började med hög motivation och många idéer. Men stötte ganska snabbt på patrull när 

bristen på den infrastruktur för att publicera bilder, alltså att det inte finns någon plattform 

för att kunna publicera bilder på ett sätt som ger tillräckligt många och rätt personer 

möjlighet att se dom och samtidigt hålla personer som man inte vill ska få tillgång till dom 

borta.  

Sen blev det lätt så att man känner att om man har betalat för att gå på en fest (för det är ju 

dom bilderna som är roligast...) så vill man ju kunna gå på festen och inte koncentrera sig på 

att hitta bra bilder att ta för att andra ska kunna minnas tillbaka på hur kul de hade. 

Ekonomi 
Vi köpte ett par coola fiskevästar som vi tänkte använda när vi fotade, men glömde lämna in 

kvittona, så inga pengar varken in eller ut! 

 

 

 

_____________________________________ 

Amelie Bomler 

Paparazzi, 12/13 

 

 

_____________________________________ 

Sebastian Hedberg 

Paparazzi, 12/13 
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Verksamhetsberättelse KNUT 
Verksamhetsberättelsens indelning 
Verksamhetsberättelse för KNUT verksamhetsår 2012/2013 delas in i följande delar: 

• Kort om KNUT 
• Ledamöter i KNUT 
• Stående event och aktiviteter 
• Nya samarbeten och aktiviteter  
• Förändringar i verksamheten från tidigare år 
• Kemisektionens arbetsmarknadsdag, KAKA 2013 
• Reflektioner från ansvariga 

Kort om KNUT 

KNUT är kemisektionens näringslivsutskott och arbetar för att minska det upplevde gapet 
mellan företag och studenter på kemi- och bioteknikutbildningarna på KTH. KNUT vill i sin 
verksamhet öka förståelsen hos studenterna kring företags verksamhet och vad vi som 
studenter kan arbeta med i framtiden. KNUT är ett organ i Kemisektionen och arrangerar 
event och samarbeten i nära dialog med Kemisektionens styrelse. 

KNUTs största projekt över året är Kemisektionens arbetsmarknadsdag, som leds av en 
tillsatt Projektledare. I nära samarbete med KNUTs verksamhet arrangeras aktiviteter och 
företag bjuds in att delta med bland annat monter under KAKA-dagen. 

KNUT använder sig av inspring, Facebook-sida, KNUT-mail och en flik på 
www.kongligkemi.se för marknadsföring och till att meddela information. 

KNUT består av en grupp ledamöter. Projektledare för KAKA tillsätter en grupp ledamöter 
separat för projektet. Dessa grupper arbetar med nära dialog med tanke på företagskontakt 
och arrangemang av event. 

KNUT tillsätter Företagsgruppen (FG) med en ansvarig. Företagsgruppen leder och driver 
Kemisektionens kontakt med företag för att koordinera och sammanföra denna. Med 
frekvent dialog och öppet sinne mot Kemisektionens övriga organ som också arbetar med 
företagskontakt på olika sätt, som exempel i samband med att söka sponsring inför Krexets 
föreställningar och Mottagningen 2013. 

 
 
 
 
 
 

http://www.kongligkemi.se/
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Ledamöter i KNUT 
Följande var ledamöter i KNUT och några av dem mest eller enbart aktiva i projektet 
KAKA: 
 
Josefin Larsson (KNUTE) Zoe Albere  
Heidi Lemström  Johannes Yayo  
Viktoria Losenius Lindahl Noa Lapins 
Stina  Raskopp  Zebastian  Lundhall  
Sofia Bergström  Evelina Bååth 
Rebecka  Olofsson  Patrik  Stenström 
Lina Aglén    Tim  Svensson Igefors  
Malin  Svensson  Viktoria  Göthe 
Cecilia Molinder (KAKA-P) Joakim  Engström (KNUTO) 
 
Ett stor tack till er alla för ert engagemang och er förståelse under tider av förändring! 

Stående event och aktiviteter 
KNUT arrangerade förutom KAKA 2013 en del event som även utfördes året innan, 
däribland: 

• Studieresa till LKAB i Kiruna – ett flertal studenter sökte och fick chansen att 
besöka gruvverksamheten LKAB bedriver uppe i Kiruna. 

• Säljutbildning för intresserade från Kemisektionens olika organ 
• Marknadsföring för diverse sommarjobb och event anordnade av företagen själva 
• Stort samarbete med företaget AkzoNobel 

Nya samarbeten och aktiviteter 
KNUT arrangerade en del nya samarbeten, aktiviteter och event som var nya för året. I 
följande punktlista med kortare information där det finnes lämpligt. 

• Säljutbildning för KNUT med Hanna Welander från Vattenfall 
• Samarbete med PODIO – system för att sammanställa företagskontakter 
• Rekryteringsutbildning för organansvariga med Tobias Porserud på Talent Eye 
• Marknadsföring inför event med Wallenius Water 
• Stort samarbete med Skogsindustrin (hette förut Skogsindustrierna) 
• Lunchföreläsning med Andritz Pulp and Paper 
• Samarbete med Greenhouse Labs 
• Samarbete med Studybuddy – deltar under skogsvandringen och monter i 

sektionslokalen Draget 
• Samarbete med Unionen – deltar på KAKA och skogsvandringen under 

mottagningen 
• KNUT skapar en ”THS Kemisektionens produktportfölj”, framsidan finns som 

bilaga 1. Hela produktportföljen finns att tillgå från KNUT eller organansvariga. 
• KNUT skapar en ny logga, finns på i dokumenters header. 
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Förändringar i verksamheten från tidigare år 
En hel del strukturella förändringar drevs igenom i KNUT verksamhetsår 2012/2013. Dessa 
finns i punktlistan nedan och mer information och motivering skrivs där det finnes lämpligt. 
En illustration av KNUTs nya verksamhetsupplägg finns i figur 1. 

Bakgrunden till förändringarna var i stil med följande: 

I Sverige idag finns många företag, det finns även många studentorganisationer som vill 
kontakta företag. Bara på KTH finns många organ och motsvarande som kontaktar samma 
företag i liknande syften. För att vi i Kemisektionen ska kunna göra ett starkare och tydligare 
intryck myntades uttrycket ”koordinera företagskontakten”.  

”Koordinera företagskontakten” 

• Dag 1: organ O1 ringer till företag F och ber om produkt P i samband med event 
E1.  

• Dag 2: organ O2 ringer till företag F och ber om produkt P i samband med event 
E2.  

• Dag 3: organ O3 ringer till företag F och ber om produkt P i samband med event 
E3.  

Vad händer? Jo, företag F blir förvirrat. Är det samma studenter som jag riktar in mig mot? 
Är det samma skola och vad är ett organ? Ponera att företag F nu inte ens kommer ihåg att 
organ O1, O2 och O3 tillhör Kemisektionen på KTH. När nästa event E4 närmar sig, kan 
förvirringen vara total. När personer inför event E4 ringer krävs flertalet meningar som ska 
förklara vad ”organ OX gör och vad det är för del av kemisektionen på KTH och att 
kemisektionen är till för studenter på kemi- och bioteknikutbildningarna på KTH”.  

Om nu kontakten på företaget istället är enbart ett nummer bort och två meningar i stil med 
”Hej, jag ringer från kemisektionen på KTH och vi skulle jättegärna dela ut era fina 
schampo-flaskor till några event som vi kommer köra under våren. De kommer kunna delas 
ut till ca 400 av våra studenter” Varpå företaget snabbt kommer ihåg dessa två nyckelord, 
Kemisektionen och KTH, och förhoppningsvis med glädje arbetar vidare. Målet är att 
förenkla för företagen och öka våra chanser till samarbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

KNUT KAKA 

FG 

Figur 1 – Visar hur delarna i KNUTs verksamhet samverkar 
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En mer konkret beskrivning, för att försöka ”koordinera företagskontakten” och förtydliga 
KNUTs verksamhet gjordes följande: 

• Skapa Företagsgruppen, FG. FG arbetar för att finputsa och förbättra kontakten 
med företag samt distribuera kontaktinfo till de organ eller andra som själva vill ta 
kontakt med företag. Kunskap och tips om hur företagskontakt kan skötas finns att 
tillgå av de personer som jobbar i FG. Består av personer som är intresserade av och 
vill ringa företag. 

• Skapa ett samarbete med PODIO, ett företag som har ett program för att 
sammanställa alla företagskontakter med nummer och mail med mera på ett smidigt 
sätt. 

• Informera på organansvarigrådet, OAR, om tanken och målet med FG 
• Ändra namn på ordförande i KNUT från KRAMA till KNUTO 
• Ändra namn på ekonomiansvarig i KNUT från KAKAE till KNUTE 
• Ändra namn på projektledare för KAKA från KAKAO till Projektledare KAKA 
• Anordna möten med organ intresserade och aktiva med företagskontakt 
• Utöka kommunikation mellan KNUT och projektgruppen KAKA 
• Utöka sammarbetet och kommunikationen med Kemisektionens styrelse 

”Öka kontinuiteten” 

En annan förändring som gjordes var att ändra när under läsåret de ansvariga i KNUT väljs 
på SM. Ändring från SM4 till SM3 föreslogs och antogs av sektionsmötet för att skapa ett 
överlapp mellan ansvarigposterna, i stil med många andra organ på Kemisektionen där 
kontinuitet är en ovärderlig faktor. Då ansvariga i KNUT sitter juli-juli, kan nyvalda 
ansvariga från SM3 följa med och aktivt delta i arbetet som KNUT utför. Detta fram tills det 
i juli är dags att ta över ansvaret. 

Med ökad och bättre kontinuitet kan KNUTs verksamhet sträcka sig över mer 
företagsanpassade tidsperioder. Ett samarbete kan börja och sluta när som helst på året och 
alltid vet någon ansvarig i KNUT vad samarbetet omfattar. 

Med ökad kommunikationen med Kemisektionens styrelse ökas även deras kunskap och 
förståelse för Kemisektionens större samarbeten. Även detta bidrar till att öka kontinuiteten 
hos KNUTs verksamhet. 
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Kemisektionens arbetsmarknadsdag, KAKA 2013 
Kemisektionens arbetsmarknadsdag, KAKA, anordnades den 14 februari i år.  

Vi satte igång att sälja in KAKA hos företagen genom att KNUT fick gå en säljutbildning 
som hölls av Hanna Welander från Vattenfall. Sedan var det dags att börja ringa företag. 
Företagslistan hämtades dels från tidigare år, men vi kunde även uppdatera den med en lista 
som vi fått från AkzoNobel. Företag delades ut i början på veckan och ringadet följdes upp 
genom lunchmöten där vi pratade om hur det hade gått. Många upplevde att det var ganska 
svårt att få tag på rätt person och det var svårt att få företag att nappa. För att peppa 
varandra anordnades ringstugor där vi ringde företag tillsammans. 

Generellt var det svåraste hindret med att få företag till KAKA, att många företag inte var i 
behov att rikta sin marknadsföring och rekrytering till enbart Kemi- och Bioteknikstudenter. 
De ville hellre stå på mässor med bredare målgrupp, exempelvis Armada.  

Visionen för KAKA var att det skulle vara en mysig och bra mötesplats för studenter och 
företag. ”Kom och häng på KAKA” var ett av våra motton inom projektgruppen. Vi valde 
därför ljusgården i E-huset som mässplats och sökte sponsorer som kunde hjälpa oss 
närmare målet.  När dagen väl kom kändes det som att det var ett lyckat koncept. Det var 
många studenter som kom på dagen och många hängde sig kvar vid mässplatsen. 
Lunchföreläsningen var fullsatt och KAKA-gruppen jobbade hårt för att fixa all logistik.  

Dagen avslutades med en bankett som hölls i Draget. Medverkande företagsrepresentanter 
under sittningen var Jonatan Sandberg från AkzoNobel och Hanna Welander från Vattenfall.  

 
Event anordnade innan och i samband med KAKA:  

• Nätverkningsseminarium med Louise Ramel från Nova 100  
• Releasepub den 31 januari 2013 
• Frukostföreläsning med Mikolaj Norek 
• Lunchföreläsning med Sirona Health Solutions 
• ”Runda bordet med alumner” 

 
Företag och organisationer som ställde ut under KAKA-dagen 

• AkzoNobel  
• Vattenfall  
• Unionen 
• Greenhouse Labs  
• SSES – Stockholm school of entrepreneurship 
• IASTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical 

Experience 
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Reflektioner från ansvariga 
Med denna verksamhetsberättelse hoppas vi i KNUT kunna inspirera och motivera till att 
fler intresserar sig för verksamheten KNUT och mer specifikt Kemisektionen bedriver. Vi 
har haft ett aktivt och händelserikt år där vi i takt med förändringarna har stött på både 
svårigheter och problem. Dessa har gått att lösa, och som det brukar med förändringar kan 
det ibland behövas både två eller tre vändor av tuffa perioder innan det lossnar och man ser 
ljuset i tunneln.  

KNUT i framtiden 

Om det är blivande KNUT-generationers önskan att fortsätta med detta tänk kring 
företagskontakt tror vi som för detta ansvariga att det är till Kemisektionens fördel. För 
många av företagen är Kemisektionen tyvärr en väldigt liten del av många företags fokus, vad 
gäller högskolekontakt. Då vi bara som exempel inte är den enda motsvarande 
Kemisektionen i Sverige.  

Även om det är uppenbart för oss varför företagen borde komma och möta studenterna är 
det inte lika uppenbart för dem. Som vi har uppfattat många gånger under detta år, finns ett 
riktigt bra argument vi studenter kan ge ett företag när vi börjar diskutera event med mera. 
Det är närvaro.  

Med närvaro menas, att när ett event anordnas för 70 studenter får vi en intresseanmälan på 
100 studenter. Att jämföra med event anordnat för 70 studenter där 15 intresseanmäler och 
därmed ingen närvaro. KNUTs verksamhet bygger på närvaro och intresse från studenterna, 
varför det är så viktigt att detta visar sig.  

Drömmen är att kunna säga till ett företag ”När vi på kemisektionen arrangerar en 
lunchföreläsning för 70 studenter så anmäler sig 150 personer redo att komma dit och ge er 
en chans att berätta om er verksamhet”. Att uppfylla ett av de viktigaste mottona vad gäller 
arrangemang ”Deliver what you promise!”. Det är baserat på en enkel logik: För att vi ska 
kunna säga till företag att studenter vill möta företag, krävs att studenterna faktiskt vill och 
möter företagen när tillfälle ges. 

I övrigt är författarna till denna berättelse övertygade om att Kemisektionens 
näringslivsutskott kommer att fortsätta utvecklas till det bättre och att Kemisektionens 
medlemmar i fortsättningen har många spännande event att se fram emot! 
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Verksamhetsberättelse för Idrottsnämnden 
 

Året startade bra med utvecklingssamtal som gick ut på att fastställa hur mycket engagemang 

man som individuell medlem tyckte det var rimligt att man lade ner på idrottsnämnden. 

Sedan hölls öppna sök med tillhörande intervjuer. Något som var väldigt lyckat och nytt från 

tidigare år! 

5 av 6 sökande togs in vilket var ganska högt antal. 

Sedan startade verksamheten på riktig. Det skapades då internt två grupper inom IN som 

skulle sköta Måndagsjoggen och onsdagsträningarna! 

Även det ett nytt koncept för i år, som fick väldigt positiv effekt. Ett träningsschema för 

terminen kom upp och även om det inte gick att följa så fanns den en planering. 

Varje medlem ålades med uppgiften att arrangera ett event var så som paintball eller bowling. 

Fast gärna med en ny och annorlunda karaktär som exempel pole dance, detta med hjälp av 

sina kamrater 

Måndagsjoggar hölls och onsdagsträningar. Efter första tentaperioden så hölls det i paintball. 

Det var en del mekande med att få till det administrativa men börjar man bara i god tid så är 

det ingen fara och därför kunde vi åka och köra paintball vilket var väldigt uppskattat. 

Terminen flöt på och enligt verksamhetsplanen så gjorde vi bra framsteg. 

Försök till att börja dela vår tränings tid med Doktorand sektionen gjordes, men 

doktoranderna som medlemmar verkade inte vara så taggade på det så det föll mellan. 

Sedan kom THS-M i Basket. Där ställde vi upp med två starka lag varav det ena (Tauono 

goes for Gold) tog en 3e plats. 

Sedan började vintern smyga sig på med sitt kalla väder och måndagsjoggen ställdes väl mer 

eller mindre in! 

Jullovet kom och efter det var det KÅT. Nu är ju KÅT väldigt friställt men jag kan säga som 

så att alla som åkte verkade uppskatta eventet och gillade saker som gemensam middag och 

pulka race. 

Våren flöt på och diskussioner om huruvida man skulle försöka få igång andra event så som 

pole dance och tennis hölls men föll mellan! 

Den veckoliga verksamheten flöt på bra man prövade på onsdagsträningarna att ha övningar 

innan man startade matcherna. Något som verkade uppskattat. 

THS-M i innebandy kom och vi deltog. 

THS-M i volleyboll arrangerades och trots en del initiala problem så gick tävling bra och det 

blev ett lyckat event 

THS-M i Fotboll kom och vi deltog 
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Så för att summera året 12/13 vi genomförde alla träningar som vi åtagit oss att göra vi 

arrangerade en del event. Men långt i från så många som vi hade tänkt oss. 

Vi prövade nya system och även om det initiala genomslaget kanske inte var så bra så finns 

de här systemen nu för framtiden att antingen använda eller förkasta 

  

Det var allt INO 12/13 

 

 

 

 

_________________________ 

Anton Lagerholm 
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Vad vi hållit på med 

Detta verksamhetsår har CHUST fortsatt med i princip samma upplägg som tidigare år. I september 

valdes vi i den nya kommittén (som bestod av Emma Sandström, Jonathan Thierry, Daniel 

Mårtensson och Björn Blomqvist) utav den gamla och började efter en ordentlig överlämning med att 

tacka de professorer och handledare som tagit emot KTH-studenter sommaren 2012 och ta upp 

frågan om de redan då visste att de ville vara med sommaren 2013. De allra flesta ville vara med igen 

förutom ett par stycken som hade förhinder denna sommar.  

Under hösten fortsatte vi att kontakta professorer, både sådana som varit med tidigare år men 

förvunnit ut ur programmet. Intresset var stort för CHUST och vi fick tillslut ihop ett gäng platser 

varav 23 av dessa tillsattes. Majoriteten var kemister och tyvärr kom en av de antagna aldrig iväg på 

grund av problem med visum. Kontakten med CHUSTs officiella ordförande Lars Pettersson uppehölls 

också genom en lunch tillsammans med kommittén. 

Sedan lades ner mycket tid på att spika detaljerna kring varje plats för att sedan under tre tillfällen 

utlysa praktikplatserna: praktiken på ett företag i Texas innan jullovet på grund av att 

visumprocessen blir längre för företag, huvudsöket och till slut ett sök för de platser som efter det 

första söket blivit över. I år valde vi att framför allt titta på att studenten uppfyllde de krav som 

professorn i USA ställde på en praktikant, personligt brev och hur bra personen passade för 

praktikplatsen, erfarenhet och även betyg till viss mån. 

Då alla resande CHUST-studenter blivit bestämda höll vi i kommittén ett informationsmöte om bland 

annat visumprocessen och annat som kan vara bra att tänka på. Dessutom fick alla resande möjlighet 

att träffa varandra. Strax innan sommaren ordnade vi också en liten kick-off i form av en megafika. En 

Facebookgrupp skapades även för att enkelt kunna hålla kontakten inför och under sommaren. 

Ekonomi 

CHUST fick i år 200 kronor av Kemisektionen att disponera. 201 kronor spenderades på fika och en 

krona bjöd kommittén på, alltså användes hela budgeten upp. 

CHUST fick stipendium att dela ut från både bioskolan (100 000 kronor) och kemiskolan (120 000 

kronor i utbyte mot reseberättelser som kemiskolan kan använda i reklamsyfte för utbildningen). 

Dessa delades upp med hänsyn till skillnader i betalning från det amerikanska universitetet så att 

dessa skillnader i slutändan jämnade ut sig. 

 

Stockholm 2013-09-13 

Emma Sandström, ordförande för CHUST-kommittén 2012/2013 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SOFT 2012/2013 
 

SOFT är Sektionens Officiella Fixar Trio som har som syfte att se till att sektionslokalen, 

Draget, städas och underhålls. 

Sammansättning 

 

Astrid Helmfrid    SOFTa, Organansvarig 

Philip Wessman    Ledamot 

Sandra Blomgren    Ledamot 

Året i korthet 

 

Verksamhetsåret startades med att Styrelsen valde två nya ledamöter till SOFT. Dock var det 

en ledamot som entledigade sig straxt efter detta. Posten lystes igen och en ny ledamot kunde 

tillsättas relativt snart. När hela gruppen var komplett kunde arbetsuppgifterna delas upp och 

arbetet dra igång på riktigt. 

Under mottagningen stod SOFT och representerade under organlunchen. Alkemisterna hade 

delat ut städdagar till mottagningsorganen och det flöt på bra hela mottagningen. Dock hade 

ett berg av pant byggts upp som sedan togs tag i av SOFT.  

Under hösten var Miljöinspektionen på besök och då delades det ut extra uppgifter till alla 

organ så att det skulle vara fint i Draget innan de kom. Alla skrymslen städades och 

inspektionen gick bra.  

Vid jul tömdes alla hyllor vid övre entrén och sektionsmedlemmar bads att ta hem saker som 

de hade liggande där. Även en mindre storstädning av Sekfunk ordnades en 

fredagseftermiddag.  

En storstädning av hela sektionslokalen anordnades på våren. Och det kom rekordmånga 

glada städare, något över 50 personer. Baren var öppen, men intresset för den var svalt. 

Fikat, med både chips, kakor och mackor, var dock väldigt uppskattat. 

Året avslutades med tömning av kylarna inför sommaren. 
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Förändringar 

 

I år var SOFTa och Lokalansvarig i Styrelsen samma person och det har fungerat väldigt bra. 

Det har gjort att det varit lättare för folk att veta vart de ska vända sig samt att det varit 

smidigare att hålla reda på saker då det bara varit en person som haft ansvaret för lokalen. 

Under verksamhetsåret så hade SOFT som mål att vara väldigt aktiva med att påminna om 

städning samt se till att alla sköter sig. Det fixades en liten plastpärm, SOFT-boken, som 

innehöll både information om SOFT och hur/när/var man städar, denna placerades i köket. 

Städschemat kunde ses på extra många ställen för att det skulle vara lättare för medlemmar 

att hitta den. Städattityden togs även upp på OAR så alla viste vad som gällde för städningen. 

Även att göra storstädningen till ett större event med bar och mer matigt fika genomfördes. 

Att det kom så många på storstädningen berodde antagligen på att det kom ut mycket 

reklam, info på mail och att det verkade roligt att delta. 

Tack till 

Alla som hjälpt till att städa under sina städveckor och kom på storstädningarna. Du som 

diskade något som inte var ditt. Styrelsen för allt stöd. KK för att det var fint efter alla 

fredagspubar. Jens Aronsson och Gustav Wändell för allt extra fixande i sektionslokalen. 

Och alla som känner ansvar för vår fina sektionslokal, Dragskåpet. 

 

Stockholm, 2013-09-18 

 

___________________ 

Astrid Helmfrid 

SOFTa, 2011/2012 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

Hvitterhusutskottet 

ÅR 2012/2013 

 

 

 

 

 

När jag för lägen sen började på KTH hade Kemisektionen en tidning, K-analen, 

 sen sluttade den ges ut… 

 

 Jag hade en dröm om att det skulle bli som på den gamla goda tiden igen… 

 

Jag drömde om att ge ut en tidning för att underhålla sektionen,  

tyvärr gick det inte… Jag är ledsen för det… 

 

 

 

Lycka till Tisse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Sebastian Hedberg 

 C-Red, 12/13 
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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 2013/2014 bygger på kunskaper från tidigare verksamhetsår. 

Styrelsen 2012/2013 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 tanken runt dess fortsättning. Listade mål står sedan med för att tydligt beskriva hur 

sektionen bör arbeta med verksamheten under verksamhetsåret 2013/2014. 
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Fokusområden 

En välintegrerad kommunikation  

Sektionens digitala kommunikationssystem utvecklas alltmer och har under verksamhetsåret 2012/2013 

gjorts mer tillgängliga, aktiva och sektionsnyttiga. Hemsidan förbättras ständigt, och sektionen har även 

upprättat en Facebook-sida och ett Twitter-konto, vilket några organ redan börjat ta efter. Det finns en 

enorm potential till en mer sammansvetsad sektion om organ, funktionärer och övriga medlemmar har en 

välintegrerad kommunikation sinsemellan. Därför bör sektionen sikta mot att öka nyttjandet av de digitala 

resurser och kommunikationsvägar som finns. 

Att sektionen har en enhetlighet i både sin interna och externa kommunikation leder till en igenkännings- 

och bekantskapsfaktor hos såväl sektionsmedlemmar som utomstående. Det är därför viktigt att sektionen 

i större utsträckning följer PM för Grafisk Profil. 

Mål för verksamhetsåret 2013/2014 

 Användning av och kommunikation genom sektionens digitala media ska öka. 

 Var information och dokument finns ska vara allmän kännedom på sektionen. 

 Sektionens grafiska profil ska efterföljas i all intern och extern kommunikation. 

 Kommunikation, extern såväl som intern, ska inkludera fler målgrupper utöver aktiva 
medlemmar, främst icke-aktiva medlemmar och studenter som inte är medlemmar. 

 

Ett värdefullt medlemskap 

Ett 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 är också viktigt 

att se till att alla medlemmar känner att de får ut något av sitt medlemskap och att alla känner sig 

välkomna att delta på aktiviteter som anordnas av sektionen. Det ska även tydligt framgå att även om ett 

medlemskap innebär många rättigheter så följer också en del ansvar. Alla medlemmar ska vara medvetna 

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

Mål för verksamhetsåret 2013/2014 

 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 och att hålla dess egendom i gott skick. 

 Antalet aktiviteter som är attraktiva för medlemmarna som inte är funktionärer på sektionen skall 

öka. 

 Alla medlemmar ska känna sig välkomna på och ha möjlighet till information om aktiviteter som 

är öppna för alla. 
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En attraktiv och inflytelserik studiebevakning 

En av sektionens stöttepelare och viktigaste uppgifter är att beskriva studiebevakning och sektionen bör 

utnyttja denna för att förbättra medlemmarnas utbildning vid CHE och BIO skolorna. Studiebevakningen 

som verksamhet behöver lyftas fram mer för sektionen och få ett större fokus än den haft under 

föregående år. 

Mål för verksamhetsåret 2013/2014 

 Förståelsen för studiebevakning ska öka genom att belysa dess nödvändighet. 

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

och masternivå. 

En expanderande näringslivskontakt 

Kemisektionens näringslivsverksamhet har som syfte att skapa ett forum för kontakt mellan studenter och 

företag. Kemisektionen har gått från en till två samarbetspartner verksamhetsåret 12/13, dessa är 

kontakter sektionen behöver upprätthålla ett samarbete med för att kunna stärka banden ännu mer.  

För att underhålla en växande näringslivsverksamhet behöver sektionen utforska nya möjligheter, inte 

minst för Kemisektionens arbetsmarknadsdag, KAKA, för att kunna utöka verksamheten ännu mer. 

Kontakten till alumner är också viktigt för medlemmar i Kemisektionen för att ge en bra bild av hur det 

ser ut efter studierna. Därför är det fördelaktigt att Salamanderverksamheten involveras mer i 

näringslivsverksamheten. Detta kan ge en mer centraliserad bild av vad som väntar efter utbildningen för 

en kemistudent. Även kontakten mellan student och näringslivsverksamheten är viktig för att det ska 

gynna alla parter och bör därför underlättas. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Kemisektionen ska vårda de kontakter som sektionen har idag. 

 Ett framtida samarbete mellan fler sektioner kring arbetsmarknadsdagar skall utvärderas. 

 Sektionen ska informera alla berörda om sektionens administrationsverktyg för 

näringslivskontakter. 

 Salamanderverksamheten ska involveras mer i näringslivsverksamheten. 

 Sektionen ska jobba för att det ska bli lättare att ta kontakt med Salamandrarna. 

Samverkan  

För att organisationen skall nå sin fulla potential, både i förvaltning och i utveckling, så bör samarbete 

spela en stor roll. När vi är del av en så stor och näringsrik organisation som THS, så skall detta tas vara 

på. Vi är även en del av KTH, där kansliet har mycket att erbjuda varför samarbetet där bör 

vidareutvecklas. Att bredda våra vyer kan inte annat än gagna oss. "Good artists copy, great artists steal" - Steve 

Jobs†. 

Men ibland behöver man inte kolla så långt. Att lära sig av sina medmänniskor är grundläggande och vi 

skall praktisera detta tydligare. Sektionen skall bjuda in till fler diskussionsträffar och utvecklande möten 

där medlemmar kan påverka samt ta lärdom av varandra och våra expertområden. 
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Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 En tydlig kommunikation och utökat samarbete mellan organen på Kemisektionen. 

 Arragera fler och involvera fler i diskussioner om sektionens verksamhets- och 

organisationsutveckling. 

 Alla organ ska dra nytta av varandras expertkompetenser. 

 Sektionens verksamhet ska ha god kontinuitet mellan verksamhetsåren. 

 Samverkan med andra sektioner och lärosäten ska öka. 

 Samarbetet mellan sektionen och CHE/BIO-kansli samt Kemi- och Bioskolan ska 

vidareutvecklas. 

 Alla organmedlemmar ska känna att deras organ alltid kan diskutera sin verksamhet med sitt 

moderorgan. 

 

Den bästa festkulturen 

Kemisektionen har under många år jobbat med att bemöta lagar och regler som ligger över vår 

verksamhet på ett så seriöst sätt som möjligt och har kommit att bli en attityd som genomsyrar hela 

verksamheten och har bland annat gett oss ett värdefullt förtroende från KTH. Vintern visade dock 

att vi genom vår verksamhet, festverksamheten i synnerlighet, inte bara måste förhålla oss till KTH 

utan också till instanser utanför campus. 

Då KTHs studentpubar börjar få allt mer uppmärksamhet, bland annat från tillståndsmyndigheten, så 

ser vi stor vikt i att hålla Kemisektionens festverksamhet så transparent och regelrätt som möjligt. Vi 

tror att sektionen i framtiden kommer vinna på att tidigt börja ställa om till en oundviklig förändring i 

hur KTHs festverksamhet granskas utifrån.  

Vår störta resurs i den här frågan är ett välutbildat arbetslag av festpersonal i top-form som 

kontinuerligt utbildas i fest/STAD och som tränas tillsammans under diverse 

teambildningsaktiviteter. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Alla involverade i festverksamheten ska vara bra pålästa om, samt följa, alkohollagen, KTHs 

regler och hur man förhåller sig till myndigheter och väktare.  

 Det ska vara kul och trevligt att festa på Kemisektionen. 

 Som gäst på Kemisektionen ska man alltid känna sig professionellt bemött. 
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Introduktion 
Sektionsstyrelsens verksamhetsplan klubbas av Sektionsmötet för att ge styrelsen riktlinjer 

och mål. Verksamhetsplanen 2013/2014 har fortsatt fokus på att öka transparensen i 

styrelsens och sektionens verksamheter och strukturer, expandera näringslivsverksamheten, 

samt att förmedla värdet i ett kår- och sektionsmedlemskap till studenter. Nytt i 

verksamhetsplanen 2013/2014 är fokus på att nå ut till samtliga studenter, inte endast 

sektionsaktiva, med sektionens kommunikation och budskap. Färskt fokus riktas även på att 

öka sektionen och dess organs digitala närvaro för att få ett förbättrat informationsflöde.  

Allmänt om sektionsstyrelsens verksamhet  
Ur Reglementets § 2.3, Sektionsstyrelsen ($$): 

$$ är sektionens ledning och ansvarar för sektionens hela verksamhet. 

Styrelsen sköter det fortlöpande arbetet på sektionen och är dess ansikte utåt. Skötsel av 

sektionsfundament, såsom ekonomi och sektionslokal, ansvarar styrelsen för och är 

grundläggande förutsättningar för att sektionen ska kunna fungera, växa och utvecklas. Fyra 

gånger per år kallar $$ till sektionsmöten (SM) då sektionens medlemmar samlas och 

gemensamt beslutar om Kemisektionens verksamhet och framtid. 

Styrelsen har ett ansvar gentemot sektionen att se till att THS Kemisektionens Verksamhetsplan 

2013/2014, som antongs på SM4 2012/2013, följs. De mål som presenteras i styrelsens 

verksamhetsplan speglar de mål i sektionens dito som styrelsen kan utföra, själv eller genom 

att bistå andra i deras arbete.    
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Fokusområden 
 

En välintegrerad kommunikation 
Sektionens digitala avtryck expanderar ständigt. Styrelsen vill arbeta för att sektionen, i större 

utsträckning, är digitalt aktiv och synlig. En ökad digital närvaro av sektionens organ ger 

upphov till ett effektivare samarbete och ett förbättrat informationsflöde sinsemellan. Detta 

medför även större möjlighet till extern marknadsföring. 

Vidare har sektionen mycket att vinna på att anpassa information och marknadsföring i dessa 

kanaler för samtliga studenter på CHE-, BIO- och KING-programmen, inte endast för 

sektionsaktiva studenter. Detta bör styrelsen aktivt verka för. 

Styrelsen vill även verka för en effektiv informationsspridning och en förbättrad 

tillgänglighet av officiella dokument. Detta för att öka såväl sektionsmedlemmens som den 

utomståendes insyn i sektionens och styrelsens verksamhet. 

Mål för verksamhetsåret 2013/2014: 

 På två OAR, ett tidigt på höstterminen 2013 och ett tidigt på vårterminen 2014, ska 

workshops anordnas där sektionens organ, med stöd från KN, får hjälp att utforma 

sina sidor på sektionshemsidan samt i sociala media. 

 En ny sektionshemsida skall upprättas. 

 En guide för hur den nya hemsidan fungerar ska inom en månad efter hemsidans 

färdigställande upprättas.  

 Styrelsen ska på samtliga OAR påminna om sektionens OAR-grupp på Facebook 

samt uppmuntra till diskussion där. 

 Styrelsen ska under samtliga OAR påminna om hur den grafiska profilen efterföljs  

 Styrelsen ska informera sektionens organansvariga om fördelarna med att deras 

digitala kommunikation, i form av inlägg i månadsmailet samt på hemsidan och 

sociala media, är riktad mot medlemmar, både aktiva och icke-aktiva, såväl som icke-

medlemmar. Det gäller även för övrig kommunikation såsom grafiskt material och 

muntlig marknadsföring. 

 Följande officiella dokument och handlingar skall finnas tillgängliga på hemsidan 

senast en vecka efter senaste uppdatering: stadgar och reglemente, kallelser till $$-

möten och SM, sektionens och styrelsens verksamhetsplaner, sektionens budget, 

handlingar från $$-möten och SM, PM och policydokument samt dokumentmallar 

för den grafiska profilen.  

 Styrelsen ska under samtliga SM informera sektionens medlemmar om var 

information och dokument finns tillgängliga på sektionens hemsida.  

 En välsorterad och tydlig sida för dokument ska upprättas på sektionens nya 

hemsida. 
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Ett värdefullt medlemskap 
Ett medlemskap i sektionen och i kåren har många fördelar som styrelsen bör informera om. 

Styrelsen vill särskilt öka medvetenheten hos medlemmar som inte är sektionsfunktionärer. 

En trivselkänsla i sektionslokalen ser styrelsen som väldigt viktig för samtliga studerande på 

CTKEM-, CBIOT- och TIKED-programmen.  

Mål för verksamhetsåret 2013/2014: 

 Informationsblad angående fördelar med att vara medlem i THS Kemisektionen och 
information om kommande aktiviteter för medlemmar ska skapas och distribueras 
innan nollegasquen samt en gång på våren.  

 Både nyantagna och äldre studenter ska, innan december, upplysas om vikten av att 
vara medlem i kåren och kemisektionen genom att visa en för målgruppen anpassad 
slide i föreläsares power-points, under raster, där fördelarna framgår. För 
masterstudenter ska sliden vara på engelska.  

 Möjligheten att ordna en gasque tillsammans med KK, till vilken samtliga 
medlemmar bjuds in, ska undersökas innan december. 

 Ett SM-fika med information om SM och vilka möjligheter man har på sektionen 
genom sitt medlemskap ska anordnas, innan SM1. 

 Trivselkänslan i Draget ska förbättras genom att införskaffa nya bord och en ny kyl 
innan mars månad. 

 En plansch med fakta om Draget som lokal och hur det underhålls ska göras och 
sättas upp innan december. 

En attraktiv och inflytelserik studiebevakning  
Studieövervakning är central för varje medlem i deras utbildning och därför bör dess 

ställning vara stark på sektionen. Styrelsen anser att ett ökat samarbete med 

studiemiljönämnden (SN) är väldigt viktigt och bör därför eftersträvas.   

Mål för verksamhetsåret 2013/2014: 

 Styrelsen ska, med SN, anordna en middag tillsammans en gång per termin.  
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En expanderande näringslivskontakt 
KNUT har potentiellt mycket bättre förutsättningar än styrelsen att driva och administrera 

salamanderverksamheten. Därför vill styrelsen arbeta för ett ökat samarbete med KNUT och 

undersöka möjligheten att integrera den i KNUT:s verksamhet. 

Det finns ett stort antal arbetsmarknadsdagar bland THS sektioner, vilket medför att flertalet 

av dessa blir mindre attraktiva för företag. Styrelsen ser en stor potential i en gemensam 

arbetsmarknadsdag med andra sektioner; företag får en större målgrupp och därmed också 

ett ökat intresse. 

Mål för verksamhetsåret 2013/2014: 

 Styrelsen ska under höstterminen 2013 tillsammans med KNUT utvärdera 

möjligheten till en gemensam arbetsmarknadsdag med andra sektioner. 

 Styrelsen ska utvärdera möjligheten att integrera salamanderverksamheten med 

KNUT. 

Samverkan 
En välfungerande sektion har en god internkommunikation men också ett bra utbyte med 

omvärlden. Vi kan alla lära av varandra, det är därför viktigt att alla får möjlighet att göra sin 

röst hörd. För att arbetet i sektionen skall löpa så smidigt som möjligt, behövs ett nära 

samarbete både inom organen, mellan organen samt mellan organen och styrelsen.  

Mål för verksamhetsåret 2013/2014: 

 Styrelsen ska under period 1 anordna informella lunchmöten med samtliga organ.  

 Styrelsen ska, innan årets slut, hjälpa de organ som i dagsläget inte har styrdokument 

och/eller statiska överlämningar att skapa dessa samt utforma riktlinjer för hur en 

bra överlämning kan se ut. 

 Styrelsen ska under vårterminen anordna ett möte öppet för alla, där man kan 

framföra förslag om, och utbyta idéer och åsikter kring sektionens verksamhet och 

utveckling.  

 Styrelsen ska anordna S-hybrid och bjuda in kemistyrelser från andra lärosäten i 

Sverige. 

 Styrelsen ska anordna middagar med andra sektionsstyrelser från KTH. 

 Styrelsen ska representera vid de nollegasquer dit styrelsen får inbjudan. 

 Styrelsen ska innan slutet av period 1, i samråd med SN, utvärdera hur kontakten 

mellan styrelsen och kansliet ska se ut. 

 Styrelsen ska ha halvårsuppföljningar med sektionsorganen. 
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Den bästa festkulturen 
En förutsättning för en god festkultur är att det för medlemmar tydligt framgår vad som 

gäller kring fest och alkohol enligt KTH:s bestämmelser, alkohollagen, samt gällande rutiner 

på sektionen. Vidare bör det öppnas upp för diskussion kring sektionens förhållningssätt till 

alkohol för att öka medvetenheten kring den samt för att utveckla de alkoholrutiner vi redan 

har.  

Mål för verksamhetsåret 2013/2014: 

 Styrelsen ska, i samråd med KK, anordna ett diskussionsmöte för alla medlemmar 

angående sektionens alkoholkultur. 

 Styrelsen ska innan mottagningsperiodens start göra alkohollagen samt KTH:s regler 

i alkoholfrågan tillgängliga genom att lägga upp dem på hemsidan. 

 Styrelsen ska innan nollegasquen utvärdera sektionens rutiner och förhållningssätt 

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

Val till SM 1 12/13 
 

Val av DM och Vice DM 

DM: Jennie Olofsson (förordad) 

Vice DM: Frederik Mathiasson (förordad) 

Konfirmationer till SM 1 12/13 
 

TLC 
Ledamot: Jennie Lodén 
Ledamot: Hanna Fernandez 
Ledamot: Adrian Celsi 
Ledamot: Malin Stauber 
Ledamot: Emma Bergman 
Ledamot: Frida Eriksson 
Ledamot: Lisa Bremer 
Ledamot: Gustaf Bergentz 
 

IN 
Ledamot: Vakant 
Ledamot: Vakant 
Ledamot: Vakant 
Ledamot: Vakant 
Ledamot: Vakant 
Ledamot: Vakant 
Ledamot: Vakant 
Ledamot: Vakant 

KNUT 
Ledamot: Vakant 

 

  



Val till SM 1 

2012-03-16 

Sid 2(2) 

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

Krexet 
 Direktör: Gustav Wändell 

Ekonomichef: Louise Waldenström 

Producent: Joanna Messmer 

Manuschef, Regissör: Anton Lagerholm 

Dekorchef: Gustaf Bergentz 

Kostymchef: Jennie Lodén 

PR-chef: Olle Gustafsson Kamperin 

KXM-chef: Björn Alander 

BDS-chef: Vakant 

ToM-chef: Vakant 

Maestro: Vakant 

SOFT 
Ledamot: Björn Alander 

Ledamot: Alex Wiorek 

PAS-King 
Lovisa Pettersson 

Skolledningsrepresentant 
Denise Fuglesang (verksamhetsår 13/14) 

Valberedningens Ordförande 
Erik Lindström 

Hvitterhetsutskottet 
Ledamot: Vakant 



Proposition SM 1 

Proposition om stadge- och reglementesändringar pga.  

det nya programmet Teknisk Kemi 

Aneri Patel, Daniel Ruotsalainen 

2013-09-03 

Sid 1(2) 

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

PROPOSITION SM 1 13/14 

Proposition om stadge- och reglementesändringar 

pga. det nya programmet Teknisk Kemi 

Bakgrund 
Då KTH ändrat på Civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap och bytt dess namn till 

Teknisk Kemi påverkas även Kemisektionen. Enligt stadgarna är kemisektionens ändamål att 

främja studerande på bioteknik-, kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen. Dessa 

utbildningar nämns även under Kemisektionens sammansättning. Självklart ska även 

studerande vid programmet för Teknisk Kemi stadgenligt inkluderas i Kemisektionen. Detta 

behandlas av de två första att-satserna nedan. 

Detta namnbyte påverkar även reglementets beskrivning av PAS-K. Självfallet ska även 

studerande på Teknisk Kemi få påverka sitt program.  

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  

att1 ändra Stadgarnas 1.3 från: 

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

    kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen vid KTH. 

 till: 

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

    kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen samt programmet för teknisk kemi vid KTH. 

 

att2 ändra första sycket i Stadgarnas 1.6 från: 

    Som medlem i sektionen räknas samtliga THS medlemmar studerande vid bioteknik-, 

    kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen. 

 till: 

    Som medlem i sektionen räknas samtliga THS medlemmar studerande vid bioteknik-, 

    kemivetenskap- och kemiteknikprogrammen samt programmet för teknisk kemi. 

  



Proposition SM 1 

Proposition om stadge- och reglementesändringar pga.  

det nya programmet Teknisk Kemi 

Aneri Patel, Daniel Ruotsalainen 

2013-09-03 

Sid 2(2) 

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

att3 ändra första styckets andra mening i Reglementets 3.3.1 från: 

 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. 

 till: 

 SN består av studiemiljönämndens ordförande (SNOK) som också är organansvarig, 

 studerandeskyddsombud (SkyddO), en programansvarig student från vardera av 

 Kemivetenskapsprogrammet eller programmet för Teknisk Kemi (PAS-K), Bioteknikprogrammet 

 (PAS-Bio) och Kemiteknik 180 hp (PAS-King), en masterskoordinator (MAK), två 

 skolledningsrepresentanter för Bioskolan samt två skolledningsrepresentanter för Kemiskolan. 

 

att4 ändra andra styckets första mening i Reglementets 3.3.2 från: 

    PAS-K är ansvarig för att föra kemiteknologernas talan i frågor som rör      

    Kemivetenskapsprogrammets uppbyggnad och utveckling. 

 till: 

    PAS-K är ansvarig för att föra kemiteknologernas talan i frågor som rör      

    Kemivetenskapsprogrammets och programmet för Teknisk Kemi uppbyggnad och utveckling. 

 

 

 

 

 

 

Draget, Teknikringen 36b, Stockholm den 3 september 2013 

 

______________________________ 

Daniel Ruotsalainen 

Kommunikationsansvarig 2013/2014 

 

 

______________________________ 

Aneri Patel 

Sektionsvärdinna 2013/2014 

 



Angående budgetrevideringen 

2012-09-23 

Sid 1(1) 

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

 

Revideringar i budgeten verksamhetsåret 

2013/2014 

En del förändringar i budgeten har gjorts sedan SM4 2012/2013. Detta för att anpassa 
budgeten efter den verksamhet som de valda ansvariga vill bedriva. Vid tidpunkten då den 
tidigare budgeten gjordes hade inte dessa ansvariga klivit på sina poster, och därmed inte den 
insikten som krävdes för att komma med budgetförslag. Nedan följer en sammanfattning av 
de största revideringarna: 

KNUT/KAKA: 

-Borttagande av intäkt från 4 st Salamanderpubar.  

-Minskad kostnad för KAKA-katalogen.  

Sektionsstyrelsen: 

-Ett tillagt kostnadstillfälle: konferensen S-hybrid som det åligger $$13/14 att anordna för 
landets övriga kemistyrelser. 

Central verksamhet: 

-Ökad övrig kostnad: Detta för att kunna köpa flera bord, samt en ny kyl till sektionslokalen 
Dragskåpet. Denna kostnad kommer att avskrivas över flera år då detta är inköp av 
tillgångar.  
 

En proposition angående budgetrevidering och budgetrevideringen kan ses som bilagor i de 

kompletterande handlingarna.  

 



Proposition SM 1 

Proposition om val av ledamöter i KN 

Daniel Ruotsalainen 

2013-09-03 

Sid 1(1) 

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

PROPOSITION SM 1 13/14 

Proposition om val av ledamöter i KN 
 

Bakgrund 
I kemisektionens reglemente beskrivs vad som ska behandlas på årets alla sektionsmötet. 

Gällande ledamöter i Kommunikationsnämnden står idag "Val av ledamöter i 

Kommunikationsnämnden" som punkt under SM2. Kommunikationsnämndens ledamöter 

väljs dock av sektionens kommunikationsansvarige tillika Kommunikationsnämndens  

ordförande enligt reglementet 3.10.1. 

Yrkande 
Styrelsen yrkar därför  

att ändra den tolfte punkten i reglementets 4.2 från "Val av ledamöter i 

 Kommunikationsnämnden" till "Konfirmation av ledamöter i 

 Kommunikationsnämnden" 

 

Draget, Teknikringen 36b, Stockholm den 3 september 2013 

 

 

 

Styrelsen genom, 
Daniel Ruotsalainen 

Kommunikationsansvarig 2013/2014 

 

 



Motion SM1 

Motion gällande valprocess för ledamöter i SOFT 

Karin Andersson 

2013-09-19 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 1 13/14 

Motion gällande valprocess för ledamöter i SOFT 
 

Bakgrund 
 

I strävan att göra valprocessen för ledamöter i icke styrande positioner lika för alla organ har 

turen nu kommit till SOFT. I dagsläget väljs de två ledamöterna i SOFT av styrelsen för att 

sedan konfirmeras på SM1. Detta är ett avsteg från normen jämfört med liknande organ, där 

organansvarig väljer sina ledamöter som sedan konfirmeras av SM. Jag föreslår därför att så 

även ska gälla för SOFT. 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att1  i reglementets § 3.20.1 ersätta 

SOFT består av två ledamöter samt en organansvarig. Organansvarig för SOFT är den styrelseledamot som 

har ansvar för lokalen. Styrelsen har i uppgift att interimsvälja ledamöterna som konfirmeras på SM1. 

med  

SOFT består av en organansvarig som utgörs av den styrelseledamot som ansvarar för lokalen, samt två 

ledamöter som konfirmeras på SM1. 

 

 

 

Stockholm, 2013-09-19 

 

 

 

Karin Andersson 

Lokalansvarig 2013/2014 



Motionssvar SM1 13/14 

Motionssvar angående valprocess för ledamöter i SOFT 

$$ 13/14 

Fredrik Abele 

2013-09-23 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM1 13/14 

Motionssvar angående valprocess för ledamöter i 

SOFT 

Bakgrund 
Motionen är ett steg i processen att få en mer homogen struktur i val av sektionens olika 

ledamöter. Styrelsen står helt bakom motionen och rekommenderar bifall. 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2013-09-23 

 

 

 

Fredrik Abele 

Ordförande 2013/2014 



Motion SM 1 

Motion angående personval med en sökande 

Björn Blomkvist 

2013-05-06 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 1 13/14 

Motion angående personval med en sökande 
 

Bakgrund 
Då det är märkligt att personval måste ske slutet även vid val då det bara finns en 

sökande/post så vill jag att omröstningen ska kunna ske öppet. 

Yrkande 
Därför yrkar jag  

att  i Stadgans 3.2.4. ändra tredje styckets andra mening till "Omröstning sker 

 öppet, om ingen mötesdeltagare begär sluten votering". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTH K1, Stockholm den 6 maj 2013 

 

 

Björn Blomkvist 

 



Motionssvar SM1 

Motion angående personval med en sökande 

Aneri Patel, Daniel Ruotsalainen 

2013-09-02 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 1 13/14 

Motion angående personval med en sökande 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att idén med möjlighet till öppen votering för personval med en sökande är 

bra. Vi anser dock att personval med en sökande ska ske slutet men att möjligheten för att 

valet ska ske öppen finns. Dessutom har detta inget med Stadgarna 3.2.4. tredje styckets 

andra mening att göra, vi bör istället lägga till en mening efter tredje styckets första mening. 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att1 avslå motionen. 

att2 "Vid personval med en sökande ska voteringen ske slutet, om ingen 

 mötesdeltagande begär öppen votering." läggs till efter tredje styckets första 

 mening i Stadgarna 3.2.4. 

  

 

 

 

 

 

Draget, Teknikringen 36b, Stockholm den 2 september 2013 

 

 

 
 

______________________________ 

Aneri Patel 

Sektionsvärdinna 2013/2014 

 

 

______________________________ 

Daniel Ruotsalainen 

Kommunikationsansvarig 2013/2014 
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