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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 

Tid: Måndagen den 24 september, klockan 18:01 

Plats: K1, Teknikringen 56 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är söndagen den 9 september. Motioner skickas till styrelsen@k.kth.se 

Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet 

och i Nymble den 17 september. 

Reservtid onsdagen den 26 september kl. 18.01 i Dragskåpet. 

Preliminär föredragningslista 
Nr Ärende   Föredragande 

 
1.  Mötets öppnande 
2.  Formalia 
3.  Rapporter 
4.  Verksamhetsberättelser 
5.  Bokföringar 
6.  Ansvarsfrihet för Styrelsen 2011/2012 
7.  Konfirmation av ledamöter i Idrottsnämnden (IN) 
8.   Konfirmation av ledarmöter och maskotar i TLC 
9.  Konfirmation av chefer i Krexet 
10.  Konfirmation av ledamöter i KNUT/KAKA 
11.  Motioner 
12.   Propositioner 
13.   Övriga frågor 
14.   Nästa möte 
15.   Mötets avslutande 

 

 

 

Joakim Tisell, 

Ordförande 12/13 

 

 

mailto:styrelsen@k.kth.se
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Föredragningslista SM1 2012/2013 

*=bilaga finns 

1 Formalia 

a. Mötets öppnande 

b. Val av justeringsperson 

c. Mötets behöriga utlysande* 

d. Anmälan av övriga frågor 

e. Fastställande av föredragningslista* 

f. Föregående mötesprotokoll 

g. Bordlagda frågor 

h. Adjungeringar 

i. Meddelanden 

2 Rapporter 

3 Verksamhetsberättelser 

a. Styrelsen 11/12* 

b. SN* 

c. CIA* 

d. TLC* 

e. KAKA* 

f. SOFT* 

g. Valberedningen* 
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h. IN* 

i. KNUT 

4 Sektionens bokslut 

5 Ansvarsfrihet för $$ 11/12 

6 Sektionens verksamhetsplan* 

7 Styrelsens verksamhetsplan* 

8 Konfirmering av sektionsfunktionärer* 

a. TLC 

b. IN 

c. KNUT 

d. Krexet direktör och ekonomichef 

e. Krexet Chefsgrupp 

f. SOFT 

g. Revisorerna 

h. SNOK 

i. Hvitterhetsutskottet  

9 Stadgeändringar andra läsningen 

a. Antal röster i personval* 
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10 Motioner 

a. SNOKs uppgift i reglementet* 

b. Valdatum av KRAMA och KAKAO * 

c. Byte av namn på ansvariga KNUT och KAKA* 

d. Val av ledamöter i KOMPIS och pHeuseriet* 

e. Tillägg av vice ordförande i Bluffis i reglementet* 

f. Förtydligande av sektionssymboler* 

g. Namnbyte av Fadderiet* 

11 Övriga frågor 

12 Nästa möte 

13 Mötets avslutande 
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Sektionsstyrelsens rapport till SM 1 

Verksamhetsstart 
Verksamhetsåret startade med en konferenshelg då $$ 2011/2012 var inbjudna för att ge en 

överlämning till oss i den nytillträdda styrelsen. Efter en trevlig start på helgen med god 

middag och bastu- och poolbad höll $$ 2011/2012 en halvdags överlämning med 

genomgång av vad det innebär att sitta som styrelseledamot och rent praktiska saker som vi 

bör arbeta vidare med under det kommande året. 

Resten av helgen lades fokus på att arbeta fram sektionsstyrelsens verksamhetsplan utifrån 

sektionens verksamhetsplan som antogs på SM 4 2011/2012. $$m 1 hölls också under helgen 

då vi bland annat valde Erik Bergendal till SNOK, diskuterade utformningen av OAR och 

andra förberedelser inför mottagningsperioden.  

Styrdokument 
Vi har redan börjat samla och strukturera de policydokument och PM som sektionen har 

samt anpassa alla styrdokument till den grafiska profilen som sektionen antagit. De senast 

stadge- och reglementesändringarna har gjorts i dokumenten och lagts upp på hemsidan. 

KNUT 
Under börja av året har vi haft ett nära samarbete med KRAMA och KAKAO och 

diskuterat KNUTs verksamhet under året. Bland annat diskuterades strukturen för KNUT 

och vilket mandat KRAMA och KAKAO har i sektionens verksamhet. Vi ser med glädje 

fram emot en bra kontakt med KNUT och givande evenemang under året. 

OAR 
Årets första OAR hölls den 4:e september och var mer fokuserat på diskussioner än på 

informationsspridning. Vi tycker att det var väldigt lyckat och hoppas att kunna utveckla 

OAR ännu mer till ett bra diskussionsforum för sektionens organansvariga. Ordförande 

kommer inför OAR i framtiden skicka ut en förfrågan om vad organansvariga vill ha med för 

information och diskussionsfrågor i kallelsen till OAR. 

Hemsidan 
Det har lagts ner en hel del arbete på att förbättra sektionens hemsida och samla så många 

delar av sektionen som möjligt på samma domän. Bland annat har styrelsens blogg flyttats till 

kongligkemi.se. Vi arbetar med att flytta KNUTs, KAKAs, KKs, MDs, pHs och Krexets 

hemsidor så de också ligger under samma domän. 

Ekonomi 
Detta år kommer sektionens ekonomiska redovisning att ske i en bokföringsbok. Vice 

ordförande har under början av året tillsammans med BokföringsAnsvarigas Råd (BAR) 

arbetat fram strukturen för redovisningssystemet. BAR har börjat arbeta med att bokföra 

lager och hålla koll på värdet av det som står i våra förråd. 
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Sektionen har fått fakturan för renoveringen av köket. Kostanden var betydligt större än vad 

som först beräknats. Vice ordförande ska på möte med ansvariga från KTH och Akademiska 

Hus för att gå igenom hela kostnadsberäkningen. 

Motioner 
Till SM har det kommit in 7 motioner som vi har diskuterats och vi har skrivit svar till 

samtliga motioner. 

Nr1 
Vi har lyst valet till Nr1 och haft 6 sökande kandidater. Trots att söktrycket inte var lika stort 

som förra året så är vi nöjda med kvalitén på de sökande. Efter diskussioner valde vi att välja 

Aneri Patel till Nr1. 

Representation 
Nu i början av året är det många sektioner som har sina nØllegasquer. Vi har försökt att 

representera Kemisektionen på så många som möjligt av tillställningarna som vi fått inbjudan 

till. Detta har varit Maskins, Bergs, Elektros och Flygs nØllegasquer. Vi har dessutom 

representanter som ska gå på Samhällsbyggnads nØllegasque den 22:a september. 

Utöver detta har Vice ordförande varit på besök hos Kemiteknologsektionen på Chalmers 

och bland annat diskuterat framtida utbyte sektionerna emellan med deras ordförande. 

Vi har fått kontakt med vår motsvarighet i Finland och hoppas kunna göra ett besök där 

under hösten.  

 

Stockholm, 2012-09-09 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR $EKTIONS$TYRELSEN 

2011/2012 
 

Styrelsen ($$) har yttersta ansvaret för sektionen och har till uppgift att samordna sektionens 

verksamhet i dess olika organ. 

 

Sammansättning 

 
Ordförande 

 
Denise Fuglesang 

 
Vice ordförande 

 
Jens Aronsson 

 
Sekreterare (ledamot) 

 
Philippa Reuterswärd 

 
Kommunikationsansvarig (ledamot) 

 
Emma Fogelström 

 
Lokalansvarig (ledamot) 

 
Malin Nordenström 

 
Sektionsvärdinna (ledamot) 

 
Jimmy Carlsten 

 
Nr. 1 

 
Fredrik Abele 

 

 

Året i korthet 

Året inleddes starkt med en första helgkonferens i juli då $$ lade grunden för ett händelserikt 

och roligt år. $$ skrev då en verksamhetsplan som dessvärre tappades bort någonstans i 

cybervärlden för att aldrig återhittas. Trots förslusten hade ramverket för året lagts och fokus 

kom att ligga främst på transparens och kommunikation av $$:s arbete, vidareutveckling av 

Salamanderverksamheten samt effektivisering av sektionsmöten (SM).   

För att förbättra kommunikationen och transparensen startade vi en styrelseblogg, 

kemistyrelsen.wordpress.com, där vi på ett mer åtkomligt och lättsamt sätt skrev om de 

projekt och arbete vi bedrev. Av samma anledning startade vi även ett Twitterkonto, 

@kemistyrelsen. Vi lade dock mest energi på att vara närvarande och lättillgängliga för att 

visa vilka som satt i $$ och öka intresset för det $$ gör och framförallt för att visa hur roligt 

det kan vara att sitta med i styrelsen. Vi inte bara hängde och hade mycket möten i Draget, 

utan stod bakom baren då vi inför SM2 anordnade en Motionspub, deltog i Berzelii som 

Team $$, höll i en sökfika när $$-valet nalkades samt ett avslutande tårtkalas för att tacka årets 

sektionsfunktionärer. Vi införskaffade även Styrelsekavajer (svarta med en brodyr av Kajan) 

för att det tydligt och enhetligt skulle framgå när vi representerade Kemisektionen. 
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Salamanderverksamheten var en boll som lämnats över av $$10/11 och som vi framgångsrikt 

har fortsatt att driva. Mycket energi lades på att fortsätta att uppdatera kontaktlistan till 

Salamandrarna. Ett flertal mailutskick gjordes där vi beskrev vad som pågick på sektionen. 

Samtliga Salamandrar ombads betala en medlemsavgift på 300 kr för att påvisa sitt intresse 

för sektionen, något som $$10/11 kommit överens med Salamandrarna om. På årets 

nOllegasque valdes för första gången på länge en ny Salamander in till orden. Mest 

anmärkningsbart är ändå Salamandermiddagen som vi arrangerade på vårterminen som det 

står mer om nedan.  

Årets tredje fokusområde var, som nämnt, sektionsmötena (SM). $$ la ner mycket fokus på 

dessa och provade på lite olika varianter i försök att förbättra och effektivisera mötena, som 

har en tendens att bli utdragna och byråkratiska. Det blev en blandning av lyckade och 

mindre lyckade möten, men överlag känner vi att det var nödvändigt för att försöka hitta ett 

bättre möteskoncept. Nämnvärt är att vi märkte stor förbättring på mötesdisciplinen när 

SM4 hölls i K1 istället för i Draget. Vi testade även en hel del varianter på upplägg av 

personval som t.ex. att ha presentationstexter av kandidaterna med i handlingarna, men 

känner att det egentligen inte gjorde stor skillnad när det väl kom till mötet. Utvecklingen av 

SM är en puck som vi lämnat över till våra efterträdare.  

I övrigt har $$ givetvis skött de reglementerade uppgifterna och behandlat diverse 

interimsval, hållit i åtta OAR, tagit hand om korrespondensen, representerat Kemisektionen 

på nOllegasquer, jubileum och middagar med andra sektioner och skrivit propositioner om 

sektionens budget och verksamhetsplan för verksamhetsår 12/13. 

Gällande vårt arbetssätt så har vi jobbat tajt och i grupp och samtliga i $$ 11/12 har bidragit 

mycket och på eget vis. För att konstant vara uppdaterade med sektionen, kontinuerligt 

diskutera hur verksamheten kan förbättras samt jobba proaktivt har vi under året haft 

otroligt mycket möten. Det har handlat mycket om lunchmöten (återkommande på 

måndagar, men vid behov fler i veckan), men vi har även haft 11 protokollförda $$-möten, 2 

konferenser och ett stort antal $$-mys (tillfällen då styrelsen teambuildat).  

 

Speciella arrangemang och händelser 

Medlemskap i Förbundet Unga Forskare: I oktober blev sektionen beviljad medlemskap 

i Förbundet Unga Forskare (FUF), något som kommer ge oss ökade intäkter då förbundet 

stödjer organisationer som främjar intresse för vetenskap bland ungdomar.  

Sponsutbildning: då vi kände att sektionens ekonomi skulle må bra av att fler fick kunskap 

om hur och för vad man söker spons tog vi kontakt med THS Näringslivschef och bad om 

hjälp med att anordna en sponsutbildning. Denna hölls den 14 november i K 53. Runt 20 

sektionsfunktionärer deltog och tillställningen var uppskattad. Den var framförallt givande då 

det bidrog till att uppmärksamma sektionens ekonomiska situation och få alla att tänka mer 

på alternativa finansieringsmetoder.   

Julmingel med Kansliet: Under året har vi jobbat med att få en bättre och närmare relation 

till kansliet för Kemi- och Bioskolan. Detta har framförallt skett genom att regelbundet äta 

lunch tillsammans. Vi genomförde dock även ett gemensamt projekt i form av ett julmingel  



Verksamhetsberättelse 

Sektionsstyrelsen 11/12 

2012-09-17 

Sid 3(4) 

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

 

för ettan för att ge dem chansen att prata med kanslipersonal och lärare under mer 

avslappnade former. Kansliet fixade glögg och lussefika, styrelsen stod för lokal (Draget) och 

arbetskraft och MD för underhållningen i form av luciatåg. Många från ettan närvarade och 

det blev väldigt lyckat.   

Vattenskadan i köket: Tyvärr drabbades köket i Draget av en omfattande vattenskada i 

årskiftet. Den upptäcktes under jullovet, varpå golvet bröts upp och KTH:s lokalservice 

kallades på för att hjälpa oss med att lösa problemet. Hantverkare härjade i sektionslokalen 

under februari för att reparera skadan och i samma sväng fräscha upp köket. Kostnaden för 

detta ska delas upp mellan KTH och Kemisektionen och kommer hamna i $$12/13s 

bokföring. 

INFO-konferensen: INFO-konferensen var den 19 februari. Frågorna som diskuterades 

var sektionens ekonomi, uppskattning för sektionsarbete, Mottagningen, sektionens framtid 

och attityden gentemot studierna som man som äldre student kan förmedla. En enkät om 

styrelsens arbete genomfördes också i syfte att ge oss en uppfattning av vad sektionen tyckte 

om vårt arbetssätt dittills.  

Renovering av mötesrummet: $$ renoverade Mötesrummet under tentaperiod 3 i mars 

(v.11). Vi flyttade ut gamla pärmar och bokhyllor, städade grundligt, skapade utrymme för ett 

större mötesbord genom att möblera om, målade om med färg vi fått sponsrat av 

AkzoNobel och satte upp speglar och tavlor. Rummet kändes större och mer anpassat för 

möten efter renoveringen. 

Salamandermiddagen: I samband med jobbet att få ruljangs på Salamanderverksamheten 

arrangerade $$ en middag med Salamandrar, alumni och studenter från de högre årskurserna. 

Runt 40 gäster närvarade den 26 mars vid den fina tillställning i Kröken som utgjordes av tre 

utsökta rätter, fina tal och spännande samtal mellan studenter och alumni. Det blev otroligt 

lyckat och vi hoppas verkligen att det blir en tradition! 

 

Ekonomi 

$$ (framförallt vice ordförande) har under året jobbat hårt med en vision om att slå samman 

sektionens fem bokföringar till en och samma bok. Detta beviljades på SM3 då 

propositionen som föreslog detta bifölls. 

Under året har även vice ordförande hållit i ekonomiansvarigråd (EAR) för alla med 

bokföringsansvar på sektionen. Det har gett lyckade resultat då nästan alla bokföringar legat i 

fas och skötts på önskvärt vis. 

Styrelsen ansvarar för sektionens ekonomiska redovisning. Dessvärre är bokslutet för 

verksamhetsår 11/12 inte klart då endast två av fem böcker lämnats in i tid. Färdig 

redovisning kommer vara inlämnat och granskat till SM 2. 
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Tack till 

Vi vill tacka hela sektionen för ett fantastiskt roligt, lärorikt och givande år! Framförallt tack 

till alla sektionsfunktionärer som stått ut med oss och våra påhitt och hjälpt oss med allt från 

att anordna pubar och middagar till att sprida information. Vi har varit en proaktiv styrelse 

som velat pröva på nytt och driva nya projekt och det hade aldrig gått om vi inte känt att 

stöd och förtroende fanns. 

Slutligen några ord till mina fina styrelsemedlemmar: jag hade inte kunnat be om en bättre 

grupp! Ni har varit uppmuntrande, idérika, bestämda, organiserade och livade. Tack vare er 

har jag haft ett otroligt år som ordförande och kan säga att jag är stolt över det arbete vi 

hunnit utföra. Jag ser hemskt mycket fram emot kommande Gammel-$$-mys! 

 

Tack igen och ett stort lycka till till styrelsen 12/13! 

 

Stockholm, 2012-09-17 

 

___________________ 

Denise Fuglesang 

Ordförande, 2011/2012 



Verksamhetsberättelse för 

Studiemiljönämnden 
2011/2012 

 
Studiemiljönämnden verkar för att utvärdera kurser och programmen i stort. Vi fungerar som en 
brygga mellan studenter, lärare och kansli och jobbar ständigt för att förbättra studiemiljön.  

Sammansättning 
För året 2011/2012 satt Ellinor Bäcklin Bergh som ordförande och Pontus Nordgren som 
SkyddO/JämO. Programrepresentanter var Mishu Sarqume (PAS-Bio), Annika Carlsson (PAS-K) och 
Pia Holmberg (PAS-King). I slutet av året hjälpte Isabelle Tolgén till att fylla posten PAS-King då 
ordeinarie var utomlands. Skolledningsrepresentanter för hela året var Sebastian Hedberg (K) och 
Eric Sandberg (Bio). På hösten satt även Mishu Sarqume (Bio) och Annika Carlsson (K) som 
skolledningsrepresentanter och dessa poster togs på våren över av Sara Blomqvist (K) och David 
Hörnström (Bio). 

Året i korthet 

Speciella arrangemang/händelser 

Ett av SN:s främsta mål för verksamhetsåret har varit att synas mer för sektionen. För att uppnå detta 
har vi dels anordnat en SN-pub där det fanns tillfälle att ställa frågor, dels en fika för årskurs tre i 
samband med valet av masterprogrammen där man fick möjlighet att prata med elevrepresentanter 
från alla fem programmen. Under hösten anordnades en fika där alla studenter från kemi och bio var 
välkomna att diskutera kring studierelaterade frågor och utvärdera programmen, kurserna och 
kansliet. En sammanfattning av diskussionerna skickades till kansliet och har bland annant använts 
när det nya kemiprogrammet skulle omarbetas. 
 
Nytt för detta år är att vi engagerat fler studenter i utvärderingar, så kallade årskursrepresentanter. 
En eller fler studenter från varje årskurs och program hjälper de programansvariga studenterna att 
utvärdera kurserna inför länkmöten och under årets gång. Detta har fungerat bra tycker vi och vill 
fortsätta med det det kommande året. 
 
Då det var många i årskurs 1 som fick en dålig start på sina studierutiner tog vi hjälp av studenter i 
årskursen för att i mindre grupper diskutera och utväredera svårigheterna och orsakerna till att så 
många haft problem de första kurserna. En sammanfattning skickades till kansliet. 
 
Vi har även under detta år utökat vår kontakt med kansliet genom att ha lunchmöten tillsammans,  
detta är något som förhoppningsvis kan utvecklas och göras mer kontinuerligt i framtiden. 

Förändringar 

Då det kommit in önskemål om mastersprogramutvärderingar har vi kontaktat de ansvariga för de 
olika programmen för att tillsammans utarbeta ett system för utvärdering av masterprogrammen. 
 
Tillsammans med kansliet har vi börjat fila på idéer om ett framtida mentorsprogram inom sektionen, 
något som hittills bara är i en idéfas men som förhoppningsvis kan bli verklighet det kommande året. 
 
För att låta fler studenter ta del av vad vi jobbar med i SN hoppas vi kunna ge mer information via 
anslagstavla och på hemsidan i framtiden så att hela sektionen får tillgång till det arbete vi lägger ner 
på att förbättra vår studiemiljö. 
 



 
Tack till alla ni som kommit på våra arrangemang, och speciellt tack till er årskursrepresentanter som 
hjälpt oss något enormt! 
 
Stockholm, 2012-09-10 
Ellinor Bäcklin Bergh 
SNOK 2011/2012 



Verksamhetsberättelse för C.I.A  

2012 

Mål 
Ge förutsättningar för utbytesstudenter att 

umgås med svenska studenter och uppleva 

svensk kultur. Öka intresset för C.I.A inom 

sektionen. 

Inledning 
C.I.A har under året själv och med hjälp av andra 

organ/organisationer inom KTH utfört en rad aktiviteter med mål att låta utländska studenter träffa 

svenska studenter.  Organet har under vårterminen bestått av 4st medlemmar och kan därför räknas 

som ett av de mindre organen inom kemisektionen. En lista med uppföljning på planerade aktiveter 

från verksamhetsplanen kan återfinnas under rubriken ”Uppföljning och lista av aktiviteter”. 

Medlemar 
Anders Holmberg – Ordförande 

Jacky Ho – Vice ordförande 

Elin Sperber 

Daniel Backman 

Internationella rådet 
Förkortas kort IR och är ett råd där ordförandena för allas sektioners organ motsvarande kemis C.I.A.  

IR-mötena ger C.I.A möjligheten att kommunicera utanför sektionen för att planera gemensamma 

större aktiviteter samt få information om vad som händer på THS.  

Utvärdering 
C.I.A hade som mål att under 2012 ge utbytesstudenterna bra förutsättningar att träffa svenska 

studenter och vi tycker att vi har lyckats med det men man kan alltid göra mer. Samarbetet med THS 

International har varit en stor bidragande faktor till att vi har kunnat utföra det så bra.  

Vi ville även visa upp svensk kultur och det har utförts genom den internationella mottagningen 

nykomna studenter får under 2 veckor delta i mängd aktiviterer med detta som mål. Ett kort utdrag 

av aktiveter som genomförs är Sverige middag, kräftskiva, stadsvandring med rundtur på slottet, 

svenskalektioner, resa till skärgården och en halvdag på IKEA.  

Vi ville också öka intresset för C.I.A på sektionen och vi gjorde en rad inspring för att informera om 

vilka vi är och vad vi kan göra för dem. C.I.A deltog även under årets nollning på organlunchen där 

man kunde skriva upp sig som intresserad. Ett rekryterings möte är planerat att hållas vecka 37 för 

att följa upp intresseanmälan.  

Uppföljning och lista av aktiviteter 
Följande aktiviteter var planerade i verksamhetsplanen som en ram för verksamheten under VT-12. 



-Pubrunda i Stockholm 

Utfördes under vårterminen där totalt  runt 25st svenska och utländska studenter deltog. 

Tillsammans besökte vi 3st pubar på Södermalm och det var väldigt uppskattat bland deltagarna. 

-Kryssning 

Ingen kryssning utfördes under vårterminen. Dock så såg C.I.A till att information om sea battle och 

sjöslaget från THS International nådde utbytesstudenterna på kemisektionen.  

-Dagstrip till skärgården med picknick 

Utfördes under THS internationals ledning som en del i mottagningen för utbytesstudenter i år.  

-Svampplockning 

Ingen svampplockning var aktuell under vårterminen. Vi ska se vad vi kan göra för att förverkliga 

detta under höst terminen.  

-Visning av stadshuset och kungliga slottet 

Utfördes under THS internationals ledning som en del i mottagningen för utbytesstudenter i år.  

-Brännboll  under  nollningen  

Det blev ingen brännboll mellan svenska och utländska studenter på årets nollning.  

-Sverige pub i draget 

Tanken med Sverige puben var att vi skulle anordna en pub i Draget med Sverige tema. Denna pub 

kan dock utföras under höstterminen i form av en CIA pub.   

-Bastufest 

En bastufest för alla KTH:s utbytesstudenter anordnades i början av terminen. Denna planerades och 

genomfördes med medlemar från IR-mötena. 

Finanser 
C.I.A hade 184kr i ingåendekassa då Ordförande Anders Holmberg klev på i December 2011. C.I.A har 

under året inte använt något från kassan och utgående kassa blir 184kr. 

 

 

 

Skrivet av: 

Anders Holmberg ordförande 
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Verksamhetsberättelse för 

TLC 

2011/2012 
Trivselorgan med fokus på att tillhandahålla studenattiraljer. 

SAMMANSÄTTNING 
Michael Ekström, TLCO 

Julia Remnestål, TLCnous 

Lina Aglén, Ledamot 

Olle Gustavsson Kamperin, Ledamot 

Dennis Roth, Ledamot 

Philip Wessman, Ledamot 

Gitte Jensen, Ledamot 

Carl Malmberg, Ledamot 

Jonas Cham, Ledamot 

Året i korhet 
Verksamhetsåret började med rekryteringen av de nya sköna medlemarna. Med en glad 

inställning så tacklades onsdagsförsäljningarna. Trots kaos i Fristads fabriker kunde årets 

overaller ordnas i tid. 

Under året har inte mindre än fem nya märken tillkommit till sortimentet. Där inräknat en ny 

kandidat till sektionsmärke, utformat av Philip Wessman, Dennis Roth och Michael 

Ekström. Årets nØllemärke designades utav Dennis Roth och Jonas Cham. 

TLC har arrangerat två stycken ÄPSar som fyllde Draget till bristningsgränsen. Vid jul sattes 

även GPSen upp men med betydligt färre sittande. Det spelade ingen roll och Draget var 

fullt av julstämning. Oldies but Goldies arrangerades för sektionens äldre med ett bejublat 

resultat. Tillsamas med KK fixades Berzelii som trots snöfall blev ett fantastiskt kalas. 

Förändringar 
Under året har ett lagersystem införts för att kunna hålla reda värdet på TLCs lager och då 

förbättra bokföringen. Nya försäljningsblanketter infördes i slutet på året för att underlätta 

för viceordförande att bokföra TLCs försäljningar. 
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EKONOMI 
TLCs ekonomi står under Viceordförande och kan återfinnas i dennes bokslut. 

Under året har TLC haft en omsättning på 81 024 SEK och kostnader på 79 868,59 SEK. 

Det finns också en kassadifferens på 1298 SEK. Detta gör att resultatet för det fiskala året är 

2453 SEK. 

Detta är betydligt lägre än vad som är budgeterat men orsaken till detta är inköp av 

tygmärken i betydligt större kvantitet än tidigare. Detta medför att varje enskilt märke har en 

lägre kostnad och leder till en större vinst per märke i framtiden. 

 

Året med TLC hade inte varit möjligt utan min TLCnous, Julia. Jag vill även tacka årets TLC 

för deras engagemang och arbete. Sist vill jag tacka Jens Aronsson för hans insats i att 

förbättra TLCs ekonomi och organisation. Nu tackar jag för mig och önskar min och Julias 

efterträdare all tur med deras verksamhetsår  

 

Stockholm, 2012-09-04 

 

 

 

Michael Ekström 

TLCO 2011/2012 
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Verksamhetsberättelse för 

KAKA 
2012 

 

KAKA är en undergrupp till KNUT och ansvarar för att anordna KAKA – Kemisektionens 

arbetsmarknadsdag som brukar gå av stapeln i andra tisdagen i februari varje år. 

Sammansättning 

Sofia Jäfvert – KAKAO (Ordförande) 

Joakim Engström – Vice ordförande  

Sebastian Ols – KAKAE (ekonimiansvarig) 

 

Ledamöter: 

Lovisa Åkesson 

Jonna Holmqvist 

Joakim Tisell 

Carl Östling 

Anna Wessén 

Brita Hansson 

Patrik Stenström 

Sara Björk 

Michael Ekström 

Julia Remnestål 

 

Året i korthet 

Då KAKA har varit ett mer eller mindre impopulärt organ på sektionen de senaste åren var 

mitt personliga mål som ordförande att få igång ett söktryck och lyfta organet på sektionen 

så att alla såg hur roligt och viktigt KAKA är! 

 

Utöver det så var vår uppgift självklart att få till själva KAKA-dagen! 

 

Det var viktigt att komma igång med arbetet så fort som möjligt efter sommaren! 

Vi hade ett par korta möten i början där vi pratade om hur vi ville att KAKA skulle jobba, 

och vad vi hade för visioner för KAKA-dagen. 

Vice ordförande i KAKA väljs internt, i år blev det Joakim Engström.  

Utöver det så delades gruppen upp i ett antal undergrupper, så som gasque, katalog, pr  

osv. 

Därefter kollade vi upp företag som tilldelades gruppen. Denna lista med företag togs från 

KAKA-sajten och var alltså företag som kontaktats tidigare år. Alla fick ett par företag var 

att ringa.  

Dock gick det gick trögt. Väldigt trögt. 
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Många företag vände sig hellre till Armada. 

Några företag var heller inte intresserade av KAKA då de varit på KAKA-dagen tidigare 

och inte tyckte det var tillräckligt stort. 

 Några var upptagna, eller så hade de redan satt budget för våren. Det var helt enkelt 

mycket motgångar. 

 

KAKA-gruppen tänkte om lite och valde att istället vinkla KAKA mer mot en 

”aktivitetsdag”.  D.v.s. inte satsa så mycket på att få KAKA att likna ett ”mini-Armada” 

(eftersom det inte gick hur mycket vi än ville) utan istället satsa på att försöka få dit 

doktorander, alumner, professorer, gamla studenter osv som kunde representera det många 

vägar som finns att gå då man är klar! 

Efter detta beslut gick det lite lättare! 

 

Dock var det ont om tid vid det här laget. Alla beslut tar längre tid än vad man väntat sig 

och att sätta en ”deal” med ett företag eller person tar sin lilla tid. 

Dessutom bidrog den ändrade infallsvinkeln för dagen till att vi förlorat mycket tid. 

 

Planen var att schemat för dagen skulle släppas på vår releasepub som var i januari, ca fyra 

veckor innan KAKA-dagen.  

Dock var allt inte klart och vi kunde bara presentera ett fåtal företag, och såklart en massa 

idéer. 

Trots detta blev puben lyckad. 

Det var tråkigt att det inte var så mycket folk som kom, trots stenhård marknadsföring till 

alla årskurser!  

 

Den 14:e Feberuari 2012… 

Det var inte bara alla hjärtans dag, utan också dagen då KAKA-dagen var kommen! 

 

Vi valde att lägga KAKA-dagen som en halvdag istället för en heldag. De flesta årskurser 

var lektionsfria denna eftermiddag. 

Vi höll till i och utanför F2. 

Dagen började med en mycket uppskattade lunchföreläsning av LKAB och avslutades med 

ett ”nytt” event kallat ”Runda bordet med alumner”! Däremellan hölls två föreläsningar, 

bland annat av Petra Ehle, biotekniker på accenture, samt en föreläsning om som hette ”Så 

blir du doktorand” 

 

Under dagen var det stundvis mycket folk men som vanligt kommer det i omgångar.  

 

På kvällen hade vi den årliga KAKA-gasquen med passande kärlekstema.  

Vi hade ett par stycken företagsrepresentanter med på sittningen, de hade kul! 

Eftersläppet hölls i draget. 

Alla såg ut att ha kul även där. 

 

Det blev en lång men lyckad dag för KAKA-gruppen som var mäkta stolta över det arbete 

vi utfört! 
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Speciella arrangemang/händelser 
SKC, Svenskt Kärntekniskt Center höll en lunchföreläsning i januari, eftersom de inte 

kunde närvar under KAKA-dagen! 

En mycket trevlig och uppskattad lunchföreläsning! 

Förändringar 

Nytt för i år var releasepuben som hölls ca fyra veckor innan KAKA-dagen! 

Det är något jag skulle rekommendera att fortsätta med! 

I framtiden skulle det nog vara bra med en reglementesändring som medförde att KAKAO 

väljs på ett tidigare SM, förslagsvis SM3 och att ledamöter konfirmeras redan på SM4, på 

så sätt skulle arbetet med KAKA komma igång redan innan sommaren och KAKA-

gruppen skulle ha sommaren som extra tid att planera företag osv.  

Ekonomi 

KAKA har en ekonomiansvarig som sköter bokföring. Denna väljs på SM. 

I år var detta Sebastian Ols.  

 

 

 

 

Tack KAKA-gruppen för ett awesome utfört KAKA! 

Tack till våra företagsvärdar! 

Och tack till alla som kom på dagen – Utan er hade det inte blivit någonting! 

 

Och tack till våra sponsorer: Kondomkungen.se samt Saltå Kvarn. 

 

Stockholm 2012-09-17 

 

 

 

Sofia Jäfvert 

KAKAO  
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Verksamhetsberättelse för 

SOFT 
2011/2012 

 

SOFT verkar för att sektionslokalen Dragskåpet sköts om och att städmaterial finns 

tillgängligt för de sektiondsfunktionärerna vars uppgift är att städa enligt det schema som 

även SOFT lägger. 

Sammansättning 

Sara Sundblad, SOFTA 

Michael Ekström 

Annika Carlson 

Året i korthet 

Under året har inga stora förändringar genomförs, organet har delat upp de arbetsuppgifter 

som man kommit på mellan medlemmarna. Två storstädningar har genomförts (en på 

hösten och en på våren) med hjälp ifrån sektionsmedlemmar. 

Ekonomi 

Eftersom panten höjts vilket betydde att SOFT inte alltid spenderade alla pengar de fått ut 

när de varit och pantat. Vi har därför gått en del plus, oklart hur mycket. För de pengarna 

köptes nya bord till mysrummet och nya kökshandukar. 

 

 

 

 

 

Tack alla de engagerade kemister som hjälp till på våra städarrangemang och till alla som 

tar hand om sin disk. 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 3/9-2012 

 

_____________________________________ 

Sara Sundblad 

SOFTA, 2011/2012 
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Verksamhetsberättelse för 

Valberedningen 
2011/2012 

 

Valberedningens uppgift är att förbereda valen inför SM så långt som möjligt. 

Valberedningen intervjuar sökande till sektionsposter samt förordar de personer som de 

finner mest lämpliga till posten. 

Sammansättning 

Sofia Jäfvert – ordförande 

Maria malmrud – Vice ordförande 

 

Ledamöter: 

Olle Kamperin 

Marcus Jawerth 

Anders Nilsson 

Pontus Nordgren  

Susanna Lindberg 

Anna Wessén 

Caroline Sjöberg 

Lina Aglén 

Tobias Hallberg 

Sara Isaksson 

Gustav Wändell 

Ljubov Rubenius 

Johannes Yayo 

Sara Björk 

Michael Ekström 

Anton lagerholm 

Amelie Hållberg  

Julia Remnestål 

 

Emil Norin - maskot 

Året i korthet 

Vi började med ett informationsmöte där vi gick igenom riktlinjer för hur 
valberedningen jobbar och såg till att alla var införstådda med de dåvarande 
riktlinjerna. Alla i valberedningen var även tvungna att skriva på ett papper om 
sekretess samt att de förstått riktlinjerna. 
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Inför SM1, SM2 och SM3 jobbade vi på som vanligt, det vill säga utifrån dåvarande 

riktningslinjer. Det finns inte så mycket att säga mer än att det blev många sena nätter och 

att arbetet flöt på bra! 

Valberedningen höll en väldigt saklig diskussionsnivå, precis som sig bör. 

 

Inför SM4 hade det skett en ändring i reglementet som innebar att dåvarande 

riktningslinjer ändrats och att vi var tvungna jobba utifrån de nya stadgarna. 

Eftersom det ännu inte tagits fram några riktningslinjer för ”den nya valberedningen” 

ändrade detta inte speciellt mycket i vårat arbete mer än att utlåtande skulle skrivas för alla 

sökande, oavsett om de var förordade eller ej, samt att valberedningen nu kunde välja att 

förorda fler sökande än antalet vakanta poster. 

 

Speciella arrangemang/händelser 

Reglementesändring, mer om det i nedanstående punkt 

Förändringar 

Reglementesändringen innebar vissa svårigheter.  

Jag skulle rekommendera att man i fortsättningen väntar med att klubba igenom beslut på 

SM så att det inte påverkar ett organs pågående verksamhetsår.  

 

Den största problematiken låg i att de nya stadgarna stred mot dåvarande valberedningens 

sekretess som alla skrivit på, dessutom var ”den nya valberedningen” något som inte alla 

var eniga om och de var inte på de villkor som man hade sökt till valberedningen från 

början. 

Vi fick information om att vi var tvungna att byta arbetssätt mitt under ett möte, vilket 

innebar en del förvirring.  

Dock löste det sig tillslut och alla var nöjda och glada och arbetet fortskred. 

Som jag nämnde tidigare hade inga nya riktlinjer för valberedningen utformats vid den här 

tiden, så i själva verket blev det inte så mycket förändring i vårat arbetssätt. 

 

  

Ekonomi 

Valberedningen fick en viss summa pengar som skulle räcka till mat + fika under 

verksamhetsåret. Kvitton lämnades till Jens Aronsson allt eftersom.  

Vi höll oss under budget. 

Representation 

- 
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Valberedningen vill tacka alla som sökt poster hos oss i år! 

Jag som ordförande vill även tacka vice ordförande, Maria Malmrud samt alla duktiga 

ledamöter för ett kanonjobb under det gångna året! 

Må de sena nätterna alltid vara med er! 

 

Stockholm 2012-09-17 

 

 

 

Sofia Jäfvert 

Ordförande, 2011/2012 



Verksamhetsberättelse för Idrottsnämnden 
Under året har IN hållit igång med träningarna i GIH-hallen varje onsdag. Tidigare har det kostat 100kr/termin 
eller 20kr/termin oavsett om man är THSmedlem eller inte. I år har icke-medlemmar fått betala det dubbla. 
Sporterna har varierat lite mer i år och studenterna har kunnat påverka genom att rösta på "månadens träning" 
via kemis hemsida, även om detta kanske inte har utnyttjats av alla fullt ut... Fotboll och innebandy brukar i alla 
fall vara ett säkert kort, då de oftast har flest deltagaren. Det har varit en bra blandning av både gamla och nya 
hos deltagarna, ibland har det varit en och en annan utbytesstudent med på träningarna också.  
 
Dialog med kansliet har förts, de kan tänka sig hjälpa till ekonomiskt i utbyte mot att IN håller en föreläsning 
om hur idrott/hälsa och studier hänger ihop.  
 
Under THS-mästerskapet har vi alltid ställt upp med minst ett kemilag i varje turnering. IN anordnade 
innebandyturneringen som gick bra! Informationen om turneringen kom ut tidigt och det var bra planerat, 
problem löstes rätt smidigt när saker inte gick enligt plan.  
 
Måndagsjoggen har faktiskt hållit igång under hela året i år! Nästa år kanske vi satsar mer på att ragga upp fler 
löpsugna, då sådana inte varit så aktiva under tillfällena i år.  
 
Den årliga KÅT-resan under ingenjörsveckan i Åre blev av. Det blev en trevlig resa och inga större skandaler 
skedda, förutom att det ekonomiskt gick mycket sämre än förväntat. Vi blev tvungna att betala för dubbla 
boenden pga. av ett missförstånd som inte gick att lösa i efterhand.  
 
Under året har vi haft aktiviteter så som disco-bowling, lasergame, brännboll och paintballen som äntligen blev 
av! Även en IN-Pub hölls under hösten då vi visade Sverige-Finland matchen från EM-kvalet i fotboll. Vi har 
också utmanat andra organ i olika sporter/lekar, utomstående har kunnat heja på eller vara med.  
 
Värdiga pristagaren har valts ut och blivit tilldelade priser, Idrottsn0llan och Idrottsmedaljören. Tyvärr har 
namnen på de senaste årens Idottsn0llan inte ristats in i priset, men förhoppningsvis har det blivit gjort till 
nästa n0lle! 
 
Over and Out, Bitches! 
TACK för i år! Grymaste :D 
 
Pöss o Kram! 
//Mishu Sarqume, INO 11/12 
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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 2012/2013 bygger på kunskaper från tidigare verksamhetsår. 

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

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

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

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

2012/2013. 

  



THS Kemisektionens verksamhetsplan 2012/2013 

2012-03-16 

Sid 3(5) 

  

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

 

Fokusområden 

En tydlig kommunikation 

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

kommunikationen sker tydligt och enkelt. 

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

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

THS centralt. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

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

hemsida. 

 De kommunikationsverktyg som används idag ska vidareutvecklas och nya alternativ ska 

undersökas. 

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

allt material en enhetlighet. 

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

arbete. 

Ett värdefullt medlemskap 

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

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

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

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

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

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

om vad ett medlemskap i THS innebär. 

 Andelen sektionsmedlemmar av studerande vid kemivetenskaps-, bioteknik- och 

kemiteknikprogrammet ska öka. 

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

 Varje medlem ska känna gemensamt ansvar för sektionen. 

En attraktiv och inflytelserik studiebevakning 

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

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

anseende i sektionens verksamhet. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Intresset för studiebevakning ska öka genom att belysa dess nödvändighet. 
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 Samarbetet mellan sektionen och kansliet samt CHE BIO skolan ska vidareutvecklas. 

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

och masternivå. 

En expanderande näringslivskontakt 

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

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

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

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

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

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

upprätthålla en kontinuerlig kontakt. Näringslivsverksamheten behöver gemensamt administreras för att 

värna om kemisektionens varumärke. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Sektionen ska arbeta aktivt för att rekrytera fler samarbetspartners såväl som 

huvudsamarbetspartners. 

 Näringslivsverksamheten ska sträva efter att visa upp arbetsmarknadens bredd. 

 Näringslivsrelaterade evenemang ska arrangeras löpande. 

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

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

Sektionens ekonomiska hållbarhet 

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

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

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

förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Sektionen ska ha en plan för ekonomisk hållbarhet. 

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

 Intresset för ekonomiarbetet ska öka genom att sektionen tillhandahåller en lättförståelig 

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

 

En levande Salamanderverksamheten 

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

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

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

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 
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 Kontakten mellan Salamandrar och studenter ska öka genom fler och mer regelbundna aktiviteter. 

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

utveckling av kontakten med redan invalda Salamandrar. 

 
 

 



Verksamhetsplan 2012/2013 

Sektionsstyrelsen  
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Introduktion 

Allmänt om sektionsstyrelsens verksamhet 
Styrelsen har det övergripande ansvaret gentemot medlemmarna att se till att det som är 

antaget i sektionens verksamhetsplan också utförs. Det innebär dels att det finns en hel del 

uppgifter som styrelsen själva kommer att arbeta med och dels en del uppgifter som styrelsen 

kommer att följa upp så andra funktionärer arbetar med dessa. 

Sektionsstyrelsens verksamhetsplan grundar sig i Sektionens verksamhetsplan som antogs på 

SM 4 2011/2012.   
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Fokusområden 

Kommunikation 
Styrelsen vill 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. För att uppnå ökad insyn bör nya 

informationskanaler upprättas och de befintliga framhävas. 

Styrelsen bör även aktivt arbeta för en enhetlighet i sektionens kommunikation som visar på 

sektionens tillhörighet till THS. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Följande officiella dokument och handlingar skall finnas tillgängliga på hemsidan en 

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

SM, protokoll från $$-möten och SM, sektionens och styrelsens verksamhetsplaner, 

sektionens budget, handlingar från $$-möten och SM, PM och policydokument samt 

dokumentmallar för den grafiska profilen. 

 Samtliga PM och policydokument skall uppdateras samt samlas på arean före 

årsskiftet. 

 Styrelsebloggen skall flyttas till styrelsens sida på kongligkemi.se. 

 Kontaktuppgiftstavla för medlemmarna av $$12/13 skall införskaffas och sättas upp 

utanför mötesrummet före SM1(12/13). 

 En stående spalt för styrelsen i sektionstidningen Kanalen skall skrivas till varje 

utgåva verksamhetsåret 2012/2013. 

 Länk till kongligkemi.se från kemisektionens Facebookgrupp skall tilläggas. 

 Inlägg från hemsidan skall synkroniseras så att de publiceras i kemisektionens 

Facebookgrupp. 

 Möjligheten att kategorisera inlägg på hemsidan skall framhävas och uppmuntras. 

 Workshops skall arrangeras på OAR2(12/13) för att utbilda sektionen i hur den 

grafiska profilen efterföljs. 

 THS-loggan skall läggas upp på kongligkemi.se och bilden skall länka till THS 

hemsida. 

Extern kontakt 
Sektionsstyrelsen vill verka för en ökad känsla av samhörighet mellan Kemisektionen och 

THS Centralt såväl som Lokalt. För att fortsätta utvecklas så ämnar styrelsen att representera 

vid olika tillställningar och lära sig om hur verksamheten bedrivs på andra sektioner och 

högskolor. Det är även viktigt att öka kontakten med CHE/BIO-kansliet för ett mer givande 

samarbete. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Middag med andra sektionsstyrelser skall anordnas. 

 Middag med Kårstyrelsen och/eller Ledningsgruppen vid THS skall anordnas. 
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 Styrelsen ska representera vid de n0llegasquer, NKK och S-hybrid dit styrelsen får 

inbjudan. 

 Månatliga möten med CHE/BIO-kansliet skall hållas. 

Sektionens ekonomiska hållbarhet 
Styrelsen anser att för att få en kontinuitet i det ekonomiska arbetet på sektionen behövs det 

en plan som sträcker sig längre fram i tiden än ett år. Det är viktigt för att kunna planera och 

motivera större ekonomiska beslut då dessa ofta behöver en längre framförhållning. 

Medvetenhet bygger på information, som medlemmarna ska ha tillgång till. Denna 

information ska vara lättillgänglig och lättsam. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Styrelsen ska på SM 4 (12/13) presentera en plan för sektionens ekonomiska 

hållbarhet de nästkommande fem åren. 

 Styrelsen ska på varje SM presentera en budgetuppföljning för föregående kvartal 

innevarande verksamhetsår. 

 Styrelsen ska informera alla organansvariga och bokföringsansvariga om respektives 

mandat vid ekonomiska beslut. 

 Styrelsen ska göra en kort informationsfilm om sektionens ekonomi under 

verksamhetsåret. 

SM 
Styrelsen har upplevt att de senaste åren har SM ofta blivit långa och ibland stökiga. Styrelsen 

tror att det går att göra så att SM flyter på smidigare. Detta vill styrelsen utreda för att göra 

SM mer tidseffektivt men behålla deltagarantalet och kvalitén. 

Att vara väl förberedd inför ett SM är en förutsättning för att det ska vara både förståligt och 

kul att gå på mötet. Detta har ibland varit svårt då handlingarna ofta är långa och skrivna 

med ett byråkratiskt språk. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Styrelsen skall bjuda in alla intresserade medlemmar till möte(n) om SM:s framtida 

utformning. 

 Styrelsen ska undersöka hur andra organisationer bedriver sina medlemsmöten. 

 Styrelsen ska se till att det med de fullständiga handlingarna och protokollen till varje 

SM finns en lightversion av dessa. 

Ett värdefullt medlemskap 
Styrelsen tycker att ett medlemskap i sektionen och i kåren har många fördelar som bör 

förmedlas. Styrelsen vill visa mångfalden som finns på sektionen samt uppmuntra till eget 

initiativtagande från medlemmarna. Styrelsen vill även öka medlemsantalet på sektionen. 

Målet är att alla medlemmar ska förstå hur sektionen är uppbyggd.  

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 
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 En info-graphic om kemisektionen skall tas fram och ska tillsammans med info-

graphicen om Kåren sättas upp i sektionslokalen innan SM1. 

 En blogg ska skapas där medlemmar av kemisektionen får ansöka till styrelsen om 

att få blogga under en begränsad period. 

 Både de nyantagna och de äldre studenterna ska upplysas om vikten av att vara 

medlem i kåren och kemisektionen genom att visa ett för målgruppen anpassat 

bildspel i föreläsarens power-point under rasten där fördelarna framgår. Detta under 

båda terminsstarterna. 

 Anordna en fika i sektionslokalen inför SM1(12/13) där det informeras om hur ett 

SM är upplagt och hur beslutsfattandet går till. 

 Informationsfilmer om hur kemisektionens verksamhet och uppbyggnad ser ut ska 

tas fram före verksamhetsårets slut och läggas ut på hemsidan. 

 En tavla med sammanfattningar av alla sektionsorgans verksamheter skall göras och 

sättas upp i sektionslokalen till årsskiftet.  

Kontakt med sektionsorgan 
Styrelsen vill ha en nära kontakt med sektionens organ för att se till att sektionen når de 

uppsatta målen för verksamhetsåret samt för att skapa en trygghet och ett gott samarbete. 

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Kontinuerliga möten med sektionens organ skall hållas för att få en uppdatering om 

hur det löpande arbetet fortgår. 

 Styrelsen ska på OAR göra en uppföljning på om sektionsorganen följer sektionens 

antagna verksamhetsplan samt ha separata möten med KAKA och KNUT. 

En levande salamanderverksamhet 
En god kontakt med utexaminerade kemister är bra. Därför vill styrelsen arbeta vidare med 

att öka samarbetet mellan studenter och Salamandrar. Det innebär även att öka 

sammanhållningen inom Salamanderorden för att göra dem mer motiverade att delta i 

aktiviteter och främja identiteten som Salamander.  

Mål för verksamhetsåret 2012/2013 

 Styrelsen ska välja nya Salamandrar och de ska sväras in under nØlle. 

 En salamandermiddag skall anordnas av styrelsen i februari. 

 Styrelsen ska arrangera minst ett evenemang för enbart Salamandrar innan 

verksamhetsårets slut. 

 En egen aktivitet i anslutning till nØlle skall anordnas för Salamandrarna.  
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Val till SM 1 12/13 

Konfirmationer 
 

TLC 
Ledamot: Carl Tyrbom 

Ledamot: Sofia Erikson 

Ledamot: Alexandra Munoz Nunez 

Ledamot: Sofia von Schultz 

Ledamot: Oscar Vega 

Ledamot: Filip Friberg 

Ledamot: Tea Dodig 

Ledamot: Martin Höglund 

IN 
Ledamot: Jonas Persson BIO-11 

Ledamot: Jonas Ricknell K-11 

Ledamot: Adam Eriksson BIO-11 

Ledamot: Aman Membratu BIO-11 

Ledamot: Andreas Christiansen K-11 

KNUT 
Ledamot: Zebastian Lundhall 

Ledamot: Sofia Bergström 

Ledamot: Lina Aglén 

Ledamot: Stina Raskopp 

Ledamot: Zoe Ahmad Albere 

Ledamot: Malin Svensson 

Ledamot: Noa Lapins 

Ledamot: Viktoria Losenius Lindahl 

Ledamot: Viktoria Göthe 

Ledamot: Rebecka Olofsson 

Ledamot: Malin Pasanen 

Ledamot: Evelina Bååth 

Ledamot: Heidi Lemström 

Ledamot: Johannes Yayo 

Ledamot: Patrik Stenström 

Ledamot: Tim Svensson Igerfors 
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Krexet 
 Direktör: Karin Andersson 

Ekonomichef: Sara Sundblad 

Producent: Isabelle Forslund 

Manuschef, Regissör: Hanna Asplund 

Dekorchef: Jonas Cham 

Kostymchef: Linnea Stenbeck 

ToM-chef: Jonas Bjarre 

Maestro: Henrik Lindquister 

PR-chef: Sara Björk 

KXM-chef: Louise Waldenström 

BDS-chef: Vakant 

SOFT 
Ledamot: Philip Wessman 

Revisorerna 
Jimmy Carlsten 

Louise Waldenström 

SNOK 
Erik Bergendal 

Hvitterhetsutskottet 
Ledamot(n-poster): Vakant 
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Valförfaranden på SM 
 

Bakgrund 
Detta började som en proposition från styrelsen 11/12 till SM3 11/12, vilken hade 

innebörden att lägga till i stadgarna hur valförfaranden på SM ska gå till. Det var vid den 

tidpunkten praxis på SM att det var fixt antal röster mot poster som skulle väljas. Detta ville 

styrelsen 11/12 ändra till blockröstning men då man ansåg att det var ett bättre förfarande, 

detta ändrades dock i och med ett yrkande från Hugi Àsgirsson och Lina Aglén till att följa 

den praxis som redan användes. Detta yrkande bifölls efter en lång diskussion. 

Under SM4 11/12 när yrkandets att-sats skulle upp i andra läsningen för att gå in i stadgarna 

lämnade styrelsen in ett ändringsyrkande som är den att-sats som följer under. Med en god 

förklaring varför blockröstning är ett bättre system och en väl förberedd att-sats bifölls 

styrelsens yrkande. 

Nu är det andra läsningen på styrelsens yrkande som ska tas för att det ska skrivas in i 

stagarna. 

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen  

att i §3.2.5 Personval i stadgarna till det andra stycket tillägga: 

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

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

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

posten ges till kandidaten med flest röster, den andra posten till kandidaten med näst flest 

röster, och så vidare.  

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

valet av den kandidaten bekräftas av SM genom vanligt beslut. Vid avslag tilldelas posten 

nästa kandidat i listan, som också måste bekräftas av SM. 

Stockholm, 2012-09-17 

 

 

Gustav Wändell 

Sekreterare 2012/2013 
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MOTION SM 1 12/13 

SNOKS uppgifter i reglementet 
 

Bakgrund 
Arkivering och sammanställning av kursutvärderingar sker i nuläget enbart av kansliet. Att 

SNOK ska utföra detta dubbelarbete känns onödigt då utvärderingarna tillhandahålls på 

begäran. 

Utdrag ur nuvarande reglemente, med berörd mening i kursiv stil: 

3.3.2 UPPGIFTER  

SNOK skall deltaga i mer övergripande möten som berör studiefrågor. SNOK skall 

tillsammans med PAS för respektive program inför varje läsår välja ut ca 10 kurser vilka de 

anser behöver granskas mer noggrant av programansvarige (PA). SNOK är ansvarig för att 

arkivera sammanställningarna av kursutvärderingarna.  

 

 

Yrkande 
att sista meningen i paragraf 3.3.2 i kemisektionens reglemente tas bort i sin helhet. 

 

 

 

Stockholm, 2012-09-09 

 

 

 

Erik Bergendal 

SNOK 2012/2013 
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SNOKS uppgifter i reglementet 
 

Bakgrund 
Styrelsen anser att det är bra när man uppdaterar reglementet efter den verksamhet som 

pågår istället för tvärt om. 

Därför föreslår styrelsen SM att bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2012-09-16 

 

 

 

Gustav Wändell 

Sekreterare 2012/2013 
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MOTION SM 1 12/13 
 

KRAMA/KAKAO ändring av valdatum 

Bakgrund 

Då vi blev valda till KRAMA respektive KAKAO vid SM4 i år, ansåg vi att det fanns väldigt 

lite tid till att sätta igång med vår verksamhet. Mycket av arbetet i början går ut på att 

kontakta företag vilket måste göras i god tid till exempelvis KAKA. Många av företagen 

lägger sin budget under våren vilket också är en bra anledning till att första kontakten bör 

infinna sig då. Eftersom SM4 brukar ligga ungefär i mitten av maj hinner man inte komma 

igång ordentligt innan företagen går på semester. 

För att underlätta och optimera arbetet för KNUT ska valet av KAKAO, KRAMA och 

KAKAE ske under SM3.  

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

Att ändra valet av KRAMA,  KAKAO och KAKAE från SM4 till SM3. 

 

Stockholm 9/9-2012 

 

 

 

Cecilia Molinder          Joakim Engström 

KAKAO och KRAMA 2012/2013 
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MOTIONSSVAR SM 1 12/13 

KRAMA/KAKAO ändring av valdatum 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att det är bra om man hinner bli varm i kläderna och kan få chansen att lära 

känna kontakter i näringslivet innan man bland annat ska ansvara för förhandlingar om 

sektionens avtal med företag. Som framgår av motionen så finns det fler positiva följder av 

att välja ansvariga för KNUT redan på SM 3.  

För att få en bestående förändring bör dessa saker ändras i reglementet. 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  

att  flytta punkten ”Val av KRAMA, KakaO och KakaE” från 4.4 i reglementet 

till 4.3 i reglementet 

 

Stockholm, 2012-09-09 

 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 
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MOTION SM 1 12/13 

Byte av namn på ansvariga i KNUT och KAKA 
 

Bakgrund 
KNUT och KAKA har vissa år haft problem med att få ihop verksamheten, de båda 

”organen” som egentligen är ett och samma organ har ibland jobbat för mycket isär med 

vissa svårigheter som följd. Det kan ha berott på oklarheter i vad som gäller och namnen på 

ansvariga för KNUT och KAKA gör saken betydligt svårare med två stycken ordförande! 

Ett annat problem är den ekonomiskt ansvariga för KNUT och KAKA som enligt namn 

endast anspelar på det ena namnet (KAKAE). Då KAKA är organet KNUTs största event 

över året och egentligen inget eget organ så till vida, finns ingen anledning att ha en 

orförande med argumentet att namnet projektledare klingar betydligt mera fräscht och 

attraktivt och ger posten mera rättvisa. Det blir även mer naturligt att vara projektledare för 

KAKA och tillika vice ordförande i KNUT, vilket man i dagsläget är som KAKAO. 

Att byta namn på KAKAO, KRAMA och KAKAE. KAKAO skall om motionen klubbas 

heta Projektledare KAKA, ordförande KNUT skall heta KNUTO och den ekonomiskt 

ansvariga skall heta KNUTE. De mailadresser som då ändras blir som följer: 

KAKAP@k.kth.se, KNUTO@k.kth.se och KNUTE@k.kth.se. 

Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

att  ändra namn på KAKAO till Projektledare KAKA 

att ändra namn på KRAMA till KNUTO 

att ändra namn på KAKAE till KNUTE 

 

Stockholm, 2012-09-09 

 

 

Joakim Engström, Cecilia Molinder, 

Josefin Larsson 

KRAMA, KAKAO, KAKAE 2012/2013 

mailto:KAKAP@k.kth.se
mailto:KNUTO@k.kth.se
mailto:KNUTE@k.kth.se


Motionssvar SM 1 

Byte av namn på ansvariga i KNUT och KAKA 

Jens Aronsson 
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MOTIONSSVAR SM 1 12/13 

Byte av namn på ansvariga i KNUT och KAKA 
 

Bakgrund 
Att tydliggöra posterna och strukturen i KNUT är att arbeta för ökad kommunikation med 

medlemmarna och insyn i sektionen. Därför tycker styrelsen att denna motion är bra och ska 

bifallas.  

För att få en bestående förändring bör dessa saker ändras i reglementet. 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  

att1  i reglementet ersätta samtliga ”KRAMA” med ”KNUTO” 

att2  i reglementet ersätta samtliga ”KAKAO” och ”KakaO” med ”Projektledare 

KAKA” 

att3  i reglementet ersätta samtliga ”KAKAE” och ”KakaE” med ”KNUTE” 

 

Stockholm, 2012-09-09 

 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 
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Motion angående val av ledamöter till KOMPIS och  
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MOTION SM 1 12/13 

Motion angående val av ledamöter till KOMPIS och 

pHeuseriet 
 

Bakgrund 
Under föregående verksamhetsår gjordes mycket för att förbättra sektionens byråkratiskt 

tyngda valprocesser och sektionsmöten. $$ 11/12 provade bland annat på lite olika former 

av kandidatpresentationer, testade att ha SM i en föreläsningssal, skrev en proposition om 

valförfarande och utvärderade SM på flera OAR. Den mest drastiska förändringen var dock 

kanske bifallandet av en motion som ändrade valberedningens sammansättning (se Motion 

angående valberedningen, bilaga 19, protokoll SM2 11/12). 

Valprocessen på sektionen kan fortfarande förbättras och effektiviseras mycket och på så sätt 

leda till mer givande sektionsmöten, men det gäller då för sektionen att våga prova nya 

varianter.  

Personval på SM är en process som är mycket tidskrävande och som tar bort fokus från 

frågor som är av större betydelse för sektionens framtid. SM är heller inte det forum som är 

mest insatt i hur olika organ jobbar och det är ibland svårt att hålla valdiskussioner relevanta 

och sakliga.  

I dagsläget väljs ledamöterna i KOMPIS och pHeuseriet av SM. Detta är däremot inte fallet 

för vare sig ledamöter i Bluffis, Klubbmästeriet eller KAOS som även de deltar i 

Mottagningen. Dessa väljs istället av respektive organansvariga och konfirmeras sedan av 

SM. Att göra på samma sätt för KOMPIS och pHeuseriet skulle inte bara gynna organen 

utan även SM och därmed självfallet sektionen i sin helhet. Då KLUMP är insatt i 

mottagningsarbetet, vet hur de vill arbeta, samt är de som kommer att stå till svars för 

KOMPIS:s och pHeuseriets handlingar är de benägna att genomföra grundliga intervjuer, 

fundera ordentligt på gruppsammansättningen och göra välbetänkta val.   

Att låta valen behandlas av Alkemisterna tillsammans med valda parter av KLUMP vore 

skäligt. Faran som vissa kanske oroar sig för är att valen inte skulle ske på demokratiskt vis, 

men så länge valen lyses i tid, alla sökanden intervjuas och SM får chansen att konfirmera de 

valda bör det inte vara några problem.  

I samband med detta är det även logiskt att ändra så att Bluffis väljs på liknande manér. Så 

som reglementet är skrivet idag är inte gruppen färdigställd förrän på SM4 och har därmed 

inte samma förutsättningar att bilda god gruppdynamik som KOMPIS, pHeuseriet och MD 

har. I övrigt står det att Bluffis får ha ”maximalt lika många ledamöter som nOllegrupper”. Dock 

har detta inte följts på senare år och bör därför skrivas om. 
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Förslag till beslut 
 

Att1 I reglementets § 3.14.1 lägga till  

”pH:s ledamöter väljs av pH-bas, pH-sur, minst en representant från Alkemisterna samt 

ytterligare en representant från KLUMP. Ledamöterna konfirmeras på SM3.”  

Att2 I reglementets § 3.15.1 lägga till 

”KOMPIS:s ledamöter väljs av KAPTEN, STYRMAN, minst en representant från 

Alkemisterna samt ytterligare en representant från KLUMP. Ledamöterna konfirmeras 

på SM3.”  

Att3 Reglementets § 3.18.1 ändras till 

”Bluffis har kalenderår som verksamhetsår. Bluffis består av en ordförande (BluffO), en 

vice ordförande (vice BluffO)samt en grupp ledamöter vars antal fastsälls av Alkemisterna. 

Bluffis ledamöter väljs av BluffO, vice BluffO, minst en representant från Alkemisterna 

samt ytterligare en representant från KLUMP. Ledamöterna konfirmeras på SM3.” 

Att4 I reglementet § 4.2 lägga till 

 ”Val av BluffO och vice BluffO” 

Att4 I reglementet § 4.3 ändra 

 ”Val av ledamöter i KOMPIS” till ”Konfirmation av ledamöter i KOMPIS” 

 ”Val av ledamöter i pHeuseriet” till ”Konfirmation av ledamöter i pHeuseriet” 

 samt 

 ”Konfirmation av BluffO” till ”Konfirmation av ledamöter i Bluffis” 

 

 

Nymble, 10 september 2012 

 

 

Denise Fuglesang 
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MOTIONSSVAR SM 1 12/13 

Motion angående val av ledamöter till KOMPIS och 

pHeuseriet 
 

Bakgrund 
Styrelsen är inte hel enad i frågan om valen av KOMPIS och pHeuseriets ledamöter. Vi har 

diskuterat kring fördelar med att bifalla motionen och fördelar med att avslå densamma. 

Utifrån fördelarna med att avslå motionen har vi diskuterat vad man kan ändra eller tillägga 

för att bifalla motionen. 

Fördelarna som styrelsen ser med att bifalla motionen är att valet hamnar hos de som ska 

vara mest insatta i vilka egenskaper som är bra för de olika organledamöterna. KLUMP (som 

väljs av SM) ska vara bästa på sektionen på att göra en mottagning för nyantagna på 

Kemivetenskaps-, Bioteknik och Kemiingenjörsprogrammet. 

Att många på SM inte är lika insatta i vilka egenskaper som efterfrågas som KLUMP är gör 

att val på SM kan avgöras på vem som är mest populär och inte vem som passar bäst för 

uppgiften. I de fallen kan SM ses som en popularitetstävling. Om KLUMP väljer KOMPIS 

och pHeuseriets ledamöter ser man istället till kandidaternas egenskaper. 

Om ansvariga för respektive organ får vara med och välja vilka som ska vara med i organet 

de ansvarar för med större påverkan än som röstberättigad på SM, så kan de ta större hänsyn 

till gruppdynamiken. 

Genom att ändra så att ledamöter i alla organ (med undantag för Musikaliska Direktoriet) 

väljs på liknande sätt jämställer man alla ledamöter på sektionen. Att vissa ledamöter väljs på 

SM och att andra väljs internt i organen kan ses som om posterna är olika värda. Detta är 

givetvis inte huvudskälet till att statusen på olika organ skiljer från varandra, men det 

påverkar uppfattningen. 

Styrelsen vill poängtera att det inte är ett huvudargument, men om man flyttar valet från SM 

till KLUMP så finns det större tidsutrymme på SM för att diskutera andra frågor rörande 

sektionens verksamhet. 

Fördelarna som styrelsen ser med att avslå motionen är att vi undviker risken för så kallade 

kompisval. Om man delegerar ansvaret att välja organen till en mindre grupp så finns det 

såklart kandidater som inte känner KLUMP lika väl som andra kandidater. Den personliga 

relationen ger ett visst försprång med en mindre grupp. 

Det krävs att ett KLUMP är väldigt kompetent och kan se förbi saker som personlig relation 

när de ska välja bland kandidaterna. Under de senaste åren har söktrycket till posterna som 

sedan utgör KLUMP inte varit så stort som man kan önska. Detta är eftersom det finns en 

attityd som begränsar antalet möjliga kandidater till varje post. Oftast är det en ledamot från 
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tidigare verksamhetsår för organet som söker organansvarigposten och det är inte tillräckligt 

tydligt att alla får söka. Styrelsen är av åsikten att man bör varit ledamot i ett organ tidigare 

om man sedan ska vara organansvarig för organet, men det behöver nödvändigtvis inte vara 

en ledamot från närmast föregående år och det är inte ett krav att man ens varit ledamot om 

man är kompetent nog för uppgiften. 

På SM framgår inte helt tydligt vilka rättigheter varje medlem har när ledamöter ska 

konfirmeras. Känslan för de flesta är nog att man bara kan klubba igenom beslutet och inte 

protestera om man tycker att någon av ledamöterna är olämplig eller att någon annan 

sökande borde varit med istället. Risken är stor att många drar sig för att säga något när man 

måste övertyga en majoritet och man känner sig osäker på vad andra tycker. 

Om konfirmeringen sker som den gjort tidigare till ledamotsposter i andra organ som i 

dagsläget konfirmeras på SM så blir medlemmarnas insyn i valet väldigt begränsad. En lista 

med namn där man inte vet vilka hälften är säger inte något om vilka de valda är. De som 

inte valts finns i dagsläget inte med i handlingarna alls man vet inte heller hur många som har 

sökt. 

Valen är intressanta för många på sektionen och om medlemmarna inte känner att de är 

delaktiva i valen så minskar kanske antalet mötesdeltagare på SM. 

Om SM finner det lämpligt att andra valprocessen för val till KOMPIS och pHeuseriet så 

tycker styrelsen att det bör ske en del andra förändringar eller uppstramningar för att värna 

om att Kemisektionen förblir en demokratisk sektion med bra insyn för medlemmarna i 

verksamheten. 

Presentationen av de valda och de som inte valts (om de vill) bör finnas med i handlingarna 

till SM innehållande mer än ett namn samt motivering till varför valresultatet är som det är. 

Antalet sökande från början bör också presenteras. Liksom valberedningen bör de i KLUMP 

som förrättat valen beskriva sin arbetsprocess och vara beredda att svar på frågor kring 

denna. 

För att minska risken för kompisval till sitt eget organ bör de som väljer ha en majoritet av 

personer som inte är med i organet som behandlas. Styrelsen tycker att det är lämpligt att 

minst två alkemister är med och väljer samt att KLUMP gemensamt väljer vilken/vilka 

övriga representanter ur KLUMP som ska vara med och välja. 

Då KLUMP är en grupp som bör samarbeta och kännas som en grupp man ansvarar inför 

om man är vald till organansvarig för ett organ som är med i mottagningen, tycker styrelsen 

att detta för definieras som en grupp på sektionen. 
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Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen 

att1 ändra att1 i motionen till  

pH:s ledamöter väljs av pH-bas, pH-sur, minst två representanter från 

Alkemisterna samt minst en representant från övriga KLUMP. Ledamöterna 

väljs på SM3. 

att2 ändra att2 i motionen till  

KOMPIS:s ledamöter väljs av KAPTEN, STYRMAN, minst två 

representanter från Alkemisterna samt minst en representant från övriga 

KLUMP. Ledamöterna väljs på SM3. 

att3 i att3 efter ”(BluffO),” lägga till ”tillika organansvarig,” 

att4  i Kemisektionens reglemente lägga till 

 3.25 Kemisektionens Ledning Under MottagningsPerioden (KLUMP) 

 3.25.1 ORGANISATION 

 KLUMP har kalenderår som verksamhetsår. KLUMP består av Alkemisterna, 

som leder KLUMP, Styrelsens ordförande, Klubbmästare, DM, vice DM, 

pH-Bas, pH-Sur, KAPTEN, STYRMAN, Bluffo, vice Bluffo, KAOSa samt 

Preppo. 

 3.25.2 UPPGIFTER 

 KLUMPs uppgift är att leda sektionens mottagning av sina nyantagna. 

KLUMP bestämmer gemensamt vilken/vilka ur KLUMP som sitter med vid 

val av ledamöter till mottagningsorgan. 

att5 i Kemisektionens reglemente under 3.12.1 Organisation ersätta ”Kantor” 

med ”vice DM”. 

att uppdra sittande KLUMP samt de som på detta möte så önskar att till SM2 

2012/2013 arbeta fram ett policydokument för KLUMPs arbete. Det SKA 

bland annat innehålla riktlinjer för valens beredning, valen och presentationen 

av valen på SM. Riktlinjerna för presentationen av valen på SM SKA 

innehålla krav på presentation av arbetssättet, presentation av samtliga valda, 

presentation av de som inte blivit valda (om de så vill), motivering till 

valresultatet samt det totala antalet sökande till varje post.  
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Stockholm, 2012-09-09 

 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 
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MOTION SM 1 12/13 

Tillägg av vice ordförande i Bluffis i reglementet 
 

Bakgrund 
Då alla andra mottagningsorgan har haft två ansvariga så har Alkemisterna detta året infört 

en extra ansvarig för Bluffis. Det är faktiskt ett av de största mottagningsorganen så är det 

konstigt att det inte funnits en extra chefsroll som alla andra organ har. Detta har varit en 

lyckad idé och vi önskar reglera detta inför nästa år. 

Yrkande 
Punkt 3.18.1 lyder idag ”Bluffis har kalenderår som verksamhetsår. Bluffis består av en 

ordförande (BluffO) tillika organansvarig, och maximalt lika många ledamöter som 

nØllegrupper. BluffO utses av Alkemisterna och konfirmeras på SM3. Bluffis utses av 

Alkemisterna tillsammans med BluffO och konfirmeras på SM4.” och vi önskar lägga in vice 

BluffO. 

Därför yrkar vi  

att punkt 3.18.1 byts ut mot "Bluffis har kalenderår som verksamhetsår. Bluffis består av en 

ordförande (BluffO), tillika organansvarig, en vice ordförande (vice BluffO), och maximalt 

lika många ledamöter som nØllegrupper. BluffO och vice BluffO utses av Alkemisterna och 

konfirmeras på SM3. Bluffis ledamöter utses av Alkemisterna tillsammans med BluffO och 

vice BluffO vilka senare konfirmeras på SM4.” 

att i punkt 4.3 byta ut ”Konfirmation av BluffO” till ”Konfirmation av BluffO och Vice 

BluffO” 

 

Stockholm, 10 september 2012 

 

______________________   ______________________ 

Joakim Tisell    Philippa Reuterswärd 

KronpHeus 2012/2013   ÖpHverpHeus 2012/2013 

 

______________________ 

Amelie Bomler 

HvispHeus 2012/2013 
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MOTIONSSVAR SM 1 12/13 

Tillägg av vice ordförande i Bluffis i reglementet 
 

Bakgrund 
Bluffis har i år letts av en BluffO och en vice BluffO med det sistnämnda som en ny post i 

organet. Styrelsen tycker att det här är en bra motion och ser gärna att reglementet 

uppdateras med något som utan tvivel har kommit att bli ett lyckat tillskott till Bluffis. 

Då det redan inkommit en motion som behandlar samma fråga rekommenderar styrelsen 

starkt att denna motion avslås och att man istället gör ändringen i samband med motionen 

”Motion angående ledamöter i KOMPIS och pHeuseriet”. 

 

Stockholm, 2012-09-16 

 

 

____________________________ 

Noa Lapins 

Ambassadör 2012/2013 
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MOTION SM 1 12/13 

Förtydligande av sektionssymboler 
 

Bakgrund 
Det har alltid funnits ett ”sektionsmärke” i folkmun på sektionen men i sektionens 

reglemente står det inget om ett sektionsmärke. Då det nyligen har tagits fram ett nytt märke 

som är i enighet med sektionens grafiska profil och även visar på att Kemisektionen är en del 

utav THS, anser jag att detta är ett bra tillfälle att införa sektionsmärket i reglementet. 

Det har även uppkommit förvirringar om vilka som är sektionens symboler och insignier och 

vad som får bäras av sektionsmedlemmarna och inte andra studenter. Därför bör det införas 

en bilaga i reglementet som förtydligar vilka attiraljer som är sektionens symboler och 

insignier.   

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att i regementet under punkt 2 ”Insignier” andra stycket ersätts med: ” Sektionen har även 

ett antal symboler som får bäras av sektionens nuvarande och dåtida medlemmar. Bland 

dessa ingår Sektionsfanan och Sektionsflaggan, Sektionsnålen i silver, Sektionsemblemet, 

Sektionsfärgen (S 0580-Y10R), Sektionsbandet (THS-bandet kantat av sektionsfärgen), 

Punschen då det är den gyllengulaste drycken av dem alla, Sektionsmärket i tyg samt 

overallen. Overallen får endast köpas av medlem i Sektionen. Sektionsemblemet får endast 

användas av Sektionens medlemmar. $$ kan bevilja annan person rätt att bära 

sektionsemblemet.” 

att i regementet punkt 2 ”Insignier” läggs till följande: ”Samtliga av Sektionens symboler och 

insignier finns beskrivna med bilder i bilagan ”Sektionen symboler” 

att det till reglementet tillkommer en bilaga som beskriver sektionens symboler  

 

Stockholm, 2012-09-10 

 

 

Michael Ekström 

Post (?) 2012/2013 
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MOTIONSSVAR SM 1 12/13 

Förtydligande av sektionssymboler 
 

Bakgrund 
Att förtydliga vilka symboler som faktiskt tillhör sektionen tycker $$ är bra och är något som 

vi planerat göra i alla fall. Att det även tillkommer ett tygmärke som redan anses vara en 

symbol för sektionen är fördelaktigt. 

Styrelsen tycker att första och andra attsatsen i motionen ska bifallas. Den tredje attsatsen 

bör avslås och istället tycker styrelsen att SM bör anta bilaga 1 ”Sektionens symboler” som 

finns bifogad. 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen 

att1  SM antar bilagan ”Sektionens symboler”. 

 

 

 

 

Stockholm, 15 september 2012 

 

 

______________________  

Joakim Tisell   

Ordförande 2012/2013    
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Bilaga 1 

Sektionens symboler 
 

1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 

Denna bilaga innehåller bilder och beskrivningar av de symboler som enligt Kemisektionens 

reglemente är Sektionens symboler. 

1.2 Syfte 

Denna bilaga har upprättats för att tydliggöra vilka symboler som avses i Kemisektionens 

reglemente. 

1.3 Omfattning 

Bilagan är en komplettering till Kemisektionens reglemente och gäller för desamma som 

omfattas av reglementet. 

1.4 Historik 

Bilagan arbetades fram av Michael Ekström och Philip Wessman till SM 1 2012/2013 efter 

att det uppstått oklarheter om vad som avsågs med de uppradade symbolerna i 

Kemisektionens reglemente. 

2 Beskrivningar 

2.1 Styrelsenålen i guld 

Styrelsenålen har sektionsemblemet i 

guld som motiv och får bäras av 

nuvarande eller tidigare medlemmar av 

$ektions$tyrelsen. 
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2.2 Sektionsnålen i silver 

Sektionsnålen har sektionsemblemet i 

silver som motiv och får bäras av 

nuvarande eller tidigare medlemmar av 

Sektionen. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Salamandernålen 

Salamandernålen har sektions-

emblemet som motiv på ett vitt fält 

och får endast bäras av medlemmar i 

Salamanderordern. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Sektionsbandet 

Sektionsbandet  är THS-bandet kantad 

utav sektionsfärgen. 

 

 

 

 

 

 

På bilden är sektionsbandet i en klassisk rossett för 

damer till högtidstillfällen. 
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2.5 Sektionsflaggan 

Sektionsflaggan har sektionsemblemet 

som vapen på ett vitt fält. 

 

 

 

 

 

2.6 Sektionsemblemet 

Sektionsemblemet omgivet av texten 

”Kongl. Kemisektionen KTH”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Overallen 

Overallen är färgad i sektionsfärgen 

och har sektionsemblemet omgivet av 

texten ”Kongl. Kemisektionen KTH” 

tryckt på ryggen. 
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2.8 Sektionsmärket i tyg 

Sektionsmärket i tyg har motiv av 

sektionsemblemet över THS-ringarna 

på ett gult fält. 
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MOTION SM 1 12/13 

Namnbyte av Fadderiet 
 

Bakgrund 
Mottagningsorganet Fadderiet behöver byta namn. Det har uppstått förvirring när organet 

KOMPIS är de faktiska faddrarna under mottagningen.  

Det har nu varit med flertalet mottagningar i lite olika former i sökandet efter ett lyckat 

upplägg för gruppen. Detta år fokuserades det på flera saker, främst matlagning och 

fotografering/rapportering. Därför har organet redan inofficiellt bytt namn till KAOS – 

Kemisektionens Allt-i-allO Studenter. 

Yrkande 
Vi vill att Fadderiet byts ut i reglementet mot KAOS. 

Därför yrkar vi 

att punkt 3.23 ”Fadderiet” byts ut mot ”Kemisektionens Allt-i-allO Studenter (KAOS)” 

att punkt 3.23.1 ”Fadderiet har kalenderår som verksamhetsår. Fadderiet består av två 

Gudfaddrar tillika organansvariga samt fritt antal ledamöter. Gudfaddrarna utses av 

Alkemisterna och konfirmeras på SM3. Fadderiet utses av Alkemisterna tillsammans med 

Gudfaddrarna och konfirmeras på SM4.” ändras till ”KAOS har kalenderår som 

verksamhetsår. KAOS består av två KAOSa tillika organansvariga samt fritt antal ledamöter. 

De två KAOSa utses av Alkemisterna och konfirmeras på SM3. KAOS utses av 

Alkemisterna tillsammans med KAOSa och konfirmeras på SM4.” 

att punkt 3.23.2 ”Fadderiets uppgift är att medverka i mottagningen av de nyantagna 

studenterna, samt att ge dessa en bild av att det finns en stor bredd på sektionen med även 

mindre studentikosa aktiviteter.” byts ut till ”KAOS uppgift är att medverka i mottagningen 

av de nyantagna studenterna, samt ge dessa en bild av att det finns en stor bredd på 

sektionen med även mindre studentikosa aktiviteter.” 

 

Stockholm, 10 september 2012 

 

________________________  ________________________ 

Joakim Tisell    Philippa Reuterswärd 

KronpHeus 2012/2013   ÖpHverpHeus 2012/2013 

 



Motion SM 1 

Namnbyte av Fadderiet 

Joakim Tisell, Philippa Reuterswärd, Amelie Bomler 

2012-09-10 

Sid 2(2) 

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

 

________________________ 

Amelie Bomler 

HvispHeus 2012/2013 

 

 



Motionssvar SM 1 

 Namnbyte av Fadderiet 

Jens Aronsson 

2012-09-15 

Sid 1(2) 

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

MOTIONSSVAR SM 1 12/13 
 

 Namnbyte av Fadderiet 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att denna motion är bra. KAOS har använts som namn på organet under 

den senaste mottagningen och det har inte märkts av några problem med det. Snarare så har 

det varit tydligare vilka organ under mottagningen som gör vad. 

För att redan i handlingarna göra det tydligt vilken förändring som sker vid ett bifall och med 

tanke på sannolikheten för att det kommer att finnas paragrafryttare på sektionen även i 

framtiden bör formuleringen av attsatserna ändras lite Om motionens attsatser bifalls 

förlorar vi till exempel numreringen av våra organ i fallet Fadderiet eller KAOS (vilket som 

nu beslutas av SM). För att det inte ska uppstå diskussioner på SM som berör formalia kring 

ett yrkande så gör styrelsen det i sitt svar. Då kan man istället lägga fokus på den faktiska 

frågan kring motionen istället. 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  

att1  i Kemisektionens reglemente ersätta 

 3.23 FADDERIET  

3.23.1 ORGANISATION  

Fadderiet har kalenderår som verksamhetsår. Fadderiet består av två Gudfaddrar tillika 

organansvariga samt fritt antal ledamöter. Gudfaddrarna utses av Alkemisterna och 

konfirmeras på SM3. Fadderiet utses av Alkemisterna tillsammans med Gudfaddrarna 

och konfirmeras på SM4.  

3.23.2 UPPGIFTER  

Fadderiets uppgift är att medverka i mottagningen av de nyantagna studenterna, samt att 

ge dessa en bild av att det finns en stor bredd på sektionen med även mindre studentikosa 

aktiviteter. 

med 

 3.23 Kemisektionens Allt-i-allO Studenter (KAOS) 

3.23.1 ORGANISATION  



Motionssvar SM 1 

 Namnbyte av Fadderiet 

Jens Aronsson 

2012-09-15 

Sid 2(2) 

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

KAOS har kalenderår som verksamhetsår. KAOS består av två KAOSa tillika 

organansvariga samt fritt antal ledamöter. De två KAOSa utses av Alkemisterna och 

konfirmeras på SM3. KAOS utses av Alkemisterna tillsammans med KAOSa och 

konfirmeras på SM4. 

3.23.2 UPPGIFTER  

KAOS uppgift är att medverka i mottagningen av de nyantagna studenterna, samt ge dessa 

en bild av att det finns en stor bredd på sektionen med även mindre studentikosa 

aktiviteter. 

 

Stockholm, 2012-09-09 

 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 
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