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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 2 

Tid: Måndag den 11 december, klockan 18:01 
Plats: Katlas grotta (K2), Teknikringen 28 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 
För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är fredagen den 24 november. Motionssvarsstopp är fredag den 1 december. 
Motioner skickas till talman@k.kth.se 

Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet 
den 4 december. 

Preliminär föredragningslista 
Nr Ärende   Föredragande 

	
1.	 Mötets	öppnande	
2.	 Formalia	
3.	 Rapporter	
4.	 Verksamhetsberättelser	
5.	 Motioner		
6.	 Propositioner	
7.	 Konfirmation	av	ledamöter	
8.	 Val		
9.	 Övriga	frågor	
10.	 Nästa	möte	
11.	 Mötets	avslutande	
 

 

 

 

 

 

Emma Ingo, 
Talman 17/18 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 

SM2 17/18 
* Bilaga finns 

1. Mötets öppnande 

2. Formalia     
2.1 Mötets behöriga utlysande* 
2.2 Adjungeringar 
2.3 Val av justerare tillika rösträknare 
2.4 Föregånde protokoll SM1 17/18 

2.5 Anmälan av övriga frågor 
2.6 Bordlagda frågor 
2.7 Fastställande av föredragningslistan* 
2.8 Meddelanden 
2.9 Inlämning Tårttäflan     

3. Verksamhetsberättelser*  
3.1 CHUST 
3.2 KNUT 

4. Motioner* 
4.1 Motion Namnbyte av posten fakultetsrådsrepresentant 

4.2 Motion Äskning för storstädningsmat 

4.3 Motion Äskning till Krexets interna representation 

4.4 Motion Ytterligare konfirmeringar i KNUT 

4.5 Motion Ingen verksamhet utan bokföringsansvarig 

4.6 Motion Policy för val 

4.7 Motion Mottagningen 2018 

5. Propositioner* 
5.1 Proposition Äskning återbetalning 

6. Val* 
6.1 Val av pH-Bas 

6.2 Val av pH-Sur 

6.3 Val av KAPTEN 

6.4 Val av Styrman 

6.5 Val av Fanbärare 
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6.6 Val av ÖpHverpHeus  (vakant) 

6.7 Val av HvispHeus  (vakant) 

6.8 Val av KronpHeus  (vakant) 

6.9 Val av BluffO  (vakant) 

6.10 Val av Vice BluffO  (vakant) 

6.11 Val av KAOSa (vakant) 

6.12 Val av revisor  (vakant) 

7. Konfirmeringar* 
7.1 Konfirmeringar av ledamöter i KK 

7.2 Konfirmeringar av ledamöter i KN 

7.3 Konfirmeringar av Krexets manusgrupp 

7.4 Konfirmering av Krexets ekonomichef 

7.5 Konfirmering av INO 

7.6 Konfirmering av VIN 

7.7 Konfirmeringar av CHUST-kommitén 

7.8 Konfirmeringar av ledamöter i MD 

8. Övriga frågor 

9. Nästa möte      

10. Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

CHUST 16/17 

Året i korthet 
September 

Vi i CHUST-kommittén 16/17 blev valda av den tidigare kommittén och hade i samband med 

detta en överlämning. Vi började arbetet med att skicka ut tackbrev till de professorer som 

tagit emot våra studenter över sommaren 2016. 

 

Oktober 

Första mötet med Lars J. Pettersson, CHUSTs evige ordförande, hölls och en strategi för 

urvalsprocessen togs fram i samråd med honom. Kontakten med universitet som tidigare 

deltagit i CHUST-samarbetet hölls och nya kontakter knöts. De sista tackbreven skickades ut. 

Diskussion om stipendiepengar från Kemi- och Bioteknikskolorna på KTH hölls och 

reseberättelser publicerades på hemsidan. 

 

November 

Reklam inför CHUST 2017 började tryckas upp i Draget, på Albanova samt sektionens 

hemsida och sociala medier. Kontakten med Universiteten fortlöpte. Skolan för Bioteknik på 

KTH gav oss svar om att stipendiepengar kommer att ges till CHUSTs bioteknikstudenter. 

 

December 

Majoriteten av alla projekt sammanställdes färdigt och presenterades i en projektportfölj som 

publicerades på kongligkemi.se, CHUSTs Facebooksida samt i fysiska kopior i Draget samt 

Albanova. 

 

Januari 

Söken till CHUST öppnade i början av januari och hölls öppet hela månaden. Några smärre 

uppdateringar gjordes i projektportföljen under månadens gång. Mailutskick gjordes till alla 

studenter som har möjlighet att söka CHUST via kansliets maillistor. 

 

Februari 

Urvalsprocessen påbörjades enligt den mall som tidigare under året tagits fram i samråd med 

Lars J. Pettersson. De utvalda studenternas underlag skickades till respektive professor i USA 

som fick möjlighet att granska vår nominering innan slutgiltigt beslut togs. Kandidaterna blev 

underrättade om våra urval och blev ombedda att själva fortsätta kontakten med respektive 

professor. Ett stormöte med alla antagna CHUST-studenter hölls även där gamla CHUST-

studenter berättade om sina upplevelser av CHUST samt att hela visumprocessen gicks 

igenom.  

 

Mars-April 

Stipendiepapper fylldes i för Bioteknikstudenterna och löpande ärenden hanterades. 

 

Maj 

Lediga 
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Juni-Augusti 

CHUST-utbyte i USA. 

 

September 

Reseberättelser från årets CHUST-studenter började samlas in. Söken till den nya kommittén 

öppnade och annonserades via mailutskick samt sektionens sociala medier. De nya 

medlemmarna valdes av sittande kommitté. 

 

Oktober 

Överlämningen hölls. 

 

Framgångar 
CHUST har ju precis så som namnet antyder (Chemistry US Travel) tidigare fokuserat på att 

hitta utbyte med Amerikanska universitet och företag. I år höjde vi blickarna och utökade 

konceptet till att även inkludera ett Kanadensiskt universitet, University of Western Ontario. 

Vi hade även samarbete med andra typer av projektgivare än universitet, bland annat hade vi 

en plats på ett Amerikanskt företag (Champion Fiberglass) samt ett forskningsinstitut (The 

Scripps Research Institute). 

Motgångar 
Efter en intensiv presidentvalskampanj i USA valdes Donald Trump till president och nya 

visumregler infördes. Detta skedde i samband med sökperioden till CHUST 2017 (Januari), 

vilket ledde till att många av våra utbytesstudenter och studenter med annat medborgarskap 

än Svenskt valde att inte söka eller hoppa av sitt sök till ett CHUST-projekt 2017. Till följd av 

detta kunde vi tyvärr inte fylla alla de 30 platser vi lyckats bli tilldelade av professorer över hela 

USA. De var dock förstående för detta då de själva upplevde interna problem med 

presidentskiftet.  

Kemiskolan valde även att dra tillbaka hela sitt stipendium för årets CHUST-studenter 

tillhörande Kemiprogrammen. Detta innebar att endast Bioteknikstudenterna med säkerhet 

kunde tilldelas stipendiepengar, medan kemistudenterna själva behövde söka stipendiepengar 

från annan ort om de önskade få en ekonomisk underlättnad av sin resa. 

Några sista ord 

Vi vill avsluta med att tacka alla de studenter som valt att åka på CHUST-utbyte under 

sommaren 2017 och hoppas att ni alla hade en fantastisk tid i USA och Kanada! Vi vill även 

tacka Lars J. Pettersson som agerat ovärderligt stöd under hela vårt verksamhetsår. 

 

 

 

CHUST-kommittén 2016/2017 

Aditi Basin 

Markus Ekvall 

Johan Forsberg 

Gustaf Wallnerström 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KEMISEKTIONENS 

NÄRINGSLIVSUTSKOTT VERKSAMHETSÅRET 2016-2017 

Sammansättning: 

KNUTO: Miriam Jansson 

KNUTVO: Adrian Eliasson 

KNUTE: Vivien Hjelm 

Övriga medlemmar i KNUT är ledamöter: 

- Alexandra Edberg 

- Alice Marini 

- Adrian Södergren 

- Anders Norman 

- Billy Hoodendoorn 

- Emelie Sandström 

- Kristina Stojanovic 

- Lovisa Wåhlström 

- Miranda Lindén 

- Marcel Neuman 

Året i korthet: 

Efter valet i SM3 satte vi ansvariga oss ner och kom fram till hur KNUTS år skulle skötas, vi 

delad eupp våra ansvarsområden och öppnade tidigt söken till nya ledamöter. Under våren 

deltog vi så mycket som vi kunde på NR (Näringlingslivsrådet för alla näringsliv på KTH) för 

att lära oss om hur andra sektioner skötte deras arbetsmarknadsdagar och andra evenemang. 

När de ansvariga i näringslivet i Bergs och Energi och Miljö blev valda anordnade vi tidigt ett 

möte för att skriva ett kontrakt för hur BKW skulle skötas. 

Sommaren ägnades åt att planera KNUTS verksamhetsår lite mer detaljerat och på 

mottagningen öppnade vi söken till KNUT för nOllan. Vi närvarade på organlunchen, 

skogsvandringen och KAMEL. 

Hösten tillägnades åt teambuilding inom KNUT samt hela BKW teamet. Förövrigt hade vi 

ansvariga satt ihop några coaching tillfällen så ledamöterna blev mer bekväma med att prata 

med företag. Dessa kontaktades i samband med BKW, men även för att se om de ville ha mer 

evenemang med Kemisektionen såsom mingel, företagslunch osv. Vi fick även Bravura som 

kom till Draget under lunch och presenterade Nynäs till bland annat masterstudenter  
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Under vintern/tidig vår sattes all fokus på BKW. Ledamöterna fick välja om de ville delta på 

banketten eller mässan och vi försökte ge dem den position dem önskade så gott det gick. 

Under senvåren valdes KNUT:s nya ledamöter och vi hade tidigt en middag för att förbered 

dem inför deras verksamhetsår. Vi började n diskussion med Sherwin-Williams angående 

huvudsponsring, som vi sedan lät de nya ansvariga ta över. Vi hade även en lunchföreläsning 

med SEMCON. 

Under året arbetade vi kontinuerligt med att försöka få in en ny sponsor till sektionen, 

förarbetet gjordes genom att förbättra relationen med ett företag men inget kontrakt skrevs 

detta verksamhetsår. Trots det ökade KNUT sin inkomst från föregående år.   

Framgångar 

Under årets Organlunch fokuserade vi även på att rekrytera internationella studenter vilket vi 

lyckades med. Det i säg bidrog till ett större deltagande från de internationella studenterna 

under BKW banketten vilket vi ser som något positivt. Utöver det fick vi in fler företag under 

själva mässan än under första året med övervägande positiv respons från samtliga företag. 

Även ett större fokus har lagts på att bygga teamandan vilket lett till mer motiverade ledamöter 

som och presterat bra när det har vart mycket att göra. Den har byggts upp genom fler mindre 

aktiviteter under året så som middagar, laser doom och poledancing. 

Motgångar 

Största motgången under året är banketten som dels gick med förlust och led av stora problem 

bakom kulisserna gällande planering och genomförandet under kvällen. I och med att W:s 

klubbmästeri inte ställde upp rekrytera W två personer som själva ville planera banketten med 

tanke att då KK och B:s klubbmästeri skulle vara med och jobba eftersläpp. Planering av 

banketten gick bra tills sittningen började då det under sittningen saknades tydlig ledning av 

de personer som jobbade under banketten. Under eftersläppet dök inga personer upp från B: 

klubbmästeri vilket ledde till att KK fick hålla i eftersläppet själva.  Då det även saknades folk 

i garderob under eftersläpp fick samtliga i ledningensgruppen i BKW rycka in och täcka upp 

tills stängning. Därför rekommenderar vi att banketten görs om till ett mer lätt arrangerat 

evenemang med större fokus på mingel och möjlighet att träffa företag.  

Ett annat bakslag är att BKW som evenemang gör kemi som sektion mindre attraktivt då 

företagen hellre håller ett event där de kan nå ut till alla tre sektioner samtidigt än att bara träffa 

en sektion. 
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MOTIONSSVAR SM2 17/18 

Namnbyte av posten Fakultetsrådsrepresentant 
 

Bakgrund 
Då ett namnbyte från Fakultetsrådsrepresentant till Fakultetsförnyare skulle minska 

förvirringen, samt att man inte blandar ihop olika poster med samma namn anser Styrelsen 

att det är bra att Kemisektionens representant har samma namn som de övriga sektionernas 

representanter. 

Yrkande 
Därför yrkar Styrelsen  

att  bifalla motionen i sin helhet 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2017-11-30 

$$ 17/18 genom 

 

 

Emelie Wistedt 

KUTA 2017/2018 
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MOTION SM 2 17/18 

Motion Äskning för storstädningsmat 17/18 
 

Bakgrund 
SOFT 17/18 har bestämt att lägga en större satsning för storstädningsmaten i hopp om att 

locka fler sektionsmedlemmar att bidra till städningen, vilket visade sig vara mycket lyckat 

under läsårets första storstädning. Det serverades då tacos till samtliga deltagande, men 

kunde inte täckas upp av budgeten som i nuläget delas tillsammans med fika till OAR. SOFT 

skulle vilja ha möjlighet att anordna minst två storstädningar till med liknande koncept, och 

eventuellt mindre storstädningar med enbart fika. Med avseende på att maten för första 

storstädningen passerade den budgeterade summan på 1000kr, ska 2500kr till nästkommande 

storstädningar täcka matutgifterna. 

 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att godkänna äskning om pengar till SOFT för storstädningmat för 2500 kr. 

 

 

 

 

 

 

Dragskåpet, 20 november 2017 

 

 

 

Elin Hedberg 

SOFT-ansvarig, Lokalansvarig 2017/2018 
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MOTIONSSVAR SM 2 17/18 

Motion Äskning för storstädningsmat 17/18 
 

Bakgrund 
$$ menar att en satsning på storstädningsmaten är ett bra sätt att locka fler 

sektionsmedlemmar till storstädningarna vilket skulle gynna sektionen. Då det i nuläget är en 

budget som delas av både storstädningarna och fika till OAR bör även utgifter till de 

nästkommande OAR vara medräknat i äskningen. En summa på 200 kr bör täcka utgifterna 

för fika till kommande OAR.   

Yrkande 
Därför yrkar Styrelsen  

att1  ändra 

”godkänna äskning om pengar till SOFT för storstädningsmat för 2500 kr.” 

till 

”godkänna äskning om pengar till SOFT för storstädningsmat och fika till 

OAR för 2700 kr.” 

att2  bifalla motionen med ändringsyrkandet 

 

Stockholm, 2017-11-30 

$$ 17/18 genom 

 

 

Anna Tian 

Kommunikationsansvarig 2017/2018 
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MOTION SM 2 17/18 

Äskning till Krexets interna representation 
 

Bakgrund 
Krexet har ett märkligt verksamhetsår som inte överensstämmer med sektionens 

räkenskapsår. Detta kan leda till vissa märkliga fenomen kring budgeten. Ett av dessa 

problem har uppstått i år då Krexet, under förra räkenskapsåret, använt en väldigt liten del av 

sin budgeterade interna representation. Detta innebar alltså att medlemmarna inte fick sin 

budgeterade portion av sammanhållningsstärkande pengar under höstomgången av Krexet 

VIII och våromgången av Krexet IX.  

För att kompensera för detta använde vi, under höstomgången av Krexet IX, en stor del av 

summan som återstod av 16/17 års interna representation. Detta ledde till att vi, till 

medlemmarnas stora uppskattning, kunde bjuda på mat och mellanmål under 

föreställningarna, samt anordnade en slutsittning som var gratis för medlemmarna, alkohol 

givetvis undantaget. 

Problemet består i att, eftersom pengarna som användes nu är budgeterade för både 

höstomgången av Krexet IX och våromgången av Krexet X, det nu har använts en del av 

pengarna som normalt sett skulle användas i vår. Så, för att vårens medlemmar inte skall gå 

miste om intern representation för att det inte användes förra våren, gör jag nu denna 

äskning, i samråd med BAR, för att ”fylla på” Krexets interna representation. 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

 att(1) bifalla äskning om ytterligare 4000 kr för Krexets interna representation 

  

 

Stockholm, 2017-11-26 

 

 

 

Adrian Södergren 

Ekonomichef Krexet 2016/2017, Ekonomichef Krexet 2017/18 
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MOTIONSSVAR SM2 17/18 

 

Äskning till Krexets interna representation 

 

Bakgrund 
Då intern representation inte användes upp tidigare Krexet omgång och pengar redan är 

spenderade anser styrelsen att en äskning kan lösa problemet för denna gång. Dock 

rekommenderar styrelsen att vid budgeten 18/19 öronmärka pengarna under kontostället 

intern representation för de olika Krexet omgångarna.  

Yrkande 
Därför yrkar Styrelsen 

 att  bifalla motionen i sin helhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2017-12-01 

$$ 17/18 genom 

 

 

Vivien Hjelm 

Kassör 2017/2018 
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MOTION SM2 17/18 

Ytterligare konfirmering av ledamöter i KNUT 
 

Bakgrund 
Idag gör KNUT två medlemsintag varje år. De som valts in till SM4 har konfirmerats, och de 
som valts under hösten har tagits in som maskotar. Då samtliga organmedlemmar gör 
likvärdiga arbetsinsatser anser vi att två konfirmationstillfällen är nödvändiga, så att alla 
intagna blir fullvärdiga ledamöter och därmed har lika rättigheter och skyldigheter.   
 
Av följande skäl anses båda valtillfällena behövliga.  

• Gamla ledamöter går ofta av med sina ansvariga, det finns då inga som kan arbeta 
med mottagningen utöver de nya ansvariga.  

• Organet blir inte tillräckligt stort under ett val. För att KNUT ska kunna nå den 
kapacitet som behövs krävs idag två intag.  

• Att kunna ta in nyantagna studenter känns viktigt, vilket gör ett intag under hösten 
nödvändigt. 

Yrkande 
 
Därför yrkar vi  

Att1   i Kemisektionens reglemente under §4.1Sektionsmöte 1, efter ”Konfirmation av val av ledamöter i 
TUT”, lägga till ”Konfirmation av ledamöter i KNUT” 

 

Stockholm, 2017-11-15 

 

Lovisa Wåhlström 

KNUTE 2017/2018 

 
 

Miranda Lindén Lobato 

KNUTO2017/2018 

 



Motion SM2 17/18 
Ytterliggare konfirmering av ledamöter i KNUT 
Lovisa Wåhlström, Miranda Lindén Lobato,  
Kristina Stojanovic 
2017-11-15 
Sid 2(2) 

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

 

Kristina Stojanovic 

KNUTVO 2017/2018 
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MOTIONSSVAR SM2 17/18 

Ytterligare konfirmering av ledamöter i KNUT 
 

Bakgrund 
$$ håller med motionärerna om att två konfirmeringstillfällen behövs. Vi ser det som positivt 

att alla medlemmar i organet är ledamöter, eftersom det blir tydligare vilka skyldigheter och 

rättigheter medlemmarna har.  

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen  

 att  bifalla att-sats 1 i motionen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stockholm, 2017-11-29 

$$ 17/18 genom  

 

 

Karin Garefelt 

Nr1 17/18 



Motion SM 2 

Ingen verksamhet utan bokföringsansvarig 

Johan Forsberg 
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MOTION SM 2 17/18 

Ingen verksamhet utan bokföringsansvarig 
 

Bakgrund 
THS Kemisektionen är en ideell organisation som drivs, styrs och utvecklas av oss medlemmar, 

där vi själva till mycket stor del sätter agendan för vad vi vill göra och hur vi ska göra det. Vi 

har dock några lagmässiga krav på vad vi behöver göra som organisation, varav en av dessa är 

att bokföra den ekonomiska delen av verksamheten som bedrivs under vårt 

organisationsnummer. För att kunna fullfölja dessa lagkrav på ett ideellt hanterbart vis har vi 

delat upp ansvaret att bokföra våra åtta resultatställen på fem ansvarsposter; Vice 

Ordförande/Kassör, KronpHeus, KNUTE, Ekonomichef Krexet samt Sexmästarinnan.  

Det här är ett system som fungerar bra, förutsatt att det finns personer tillsatta på alla dessa 

poster. Tyvärr har vi med jämna mellanrum svårt att tillsätta alla ekonomiposter med 

bokföringsansvar vid utsatt tid, och trots detta påbörjas verksamheten för berört resultatställe 

ändå i hopp om att situationen skall lösas framöver. I många fall går detta faktiskt bra och en 

ekonomiansvarig kan tillsättas efter att verksamheten redan påbörjats. Problemet är när detta 

inte sker, när ingen ekonomiansvarig tillsätts efter att verksamheten redan påbörjats. Då blir 

det i slutändan styrelsens ansvar att se till att vi följer lagen och bokför de ekonomiska 

transaktioner som görs till och från THS Kemisektionen. Därmed tvingas någon (ofta 

Vice/Kassör i styrelsen eller organansvarig för resultatstället) i princip att utföra ett mycket 

tidskrävande arbete som denna person inte var beredd att göra när hen sökte och klev på sin 

post.  

Vårt nuvarande system kan därmed leda till ett mycket ohållbart sektionsengagemang och är i 

min mening en ren gambling med våra förtroendevaldas välmående. Vi ska inte behöva välja 

mellan att folk går in i väggen eller att aktivt bryta mot lagen i de fall vi inte har någon som 

söker en post som ekonomiansvarig i ett av våra resultatställen. Det är därmed i min mening 

då bättre att inte alls låta den ekonomiska verksamheten i berört resultatställe starta, förens en 

ekonomiansvarig för resultatstället tillsatts. Detta innebär i praktiken att inga ekonomiska avtal 

får fattas (hyror, spons etc.) men även att ingen internrepp får plockas ut, ingenting får köpas 

in och ingenting får säljas i resultatstället vad än budgeten säger. Med andra ord får 

verksamheten i princip inte alls starta. De som framförallt kan tänkas att beröras av mitt förslag 

är därmed mottagningen (om ingen KronpHeus tillsätts), KNUT (om ingen KNUTE tillsätts), 

Krexet (om ingen ekonomichef för Krexet tillsätts) samt KK (om ingen Sexmästarinna 

tillsätts). Resterande organ på sektionen innefattas av Vice Ordförande/Kassören, och har vi 

ingen på någon av de posterna så har vi en hel drös med andra följdproblem med firmateckning 

etc.  

Jag är övertygad om att detta är ett viktigt steg i rätt riktning att göra sektionsengagemanget 

hållbart och långsiktigt, personhälsa och lagen måste gå före våra olika event och verksamheter. 
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Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

Att1  I sektionens reglemente §3.6.1 (KK) lägga till meningen ”KK får inte bedriva 

någon ekonomisk verksamhet som faller under resultatställe 8 utan en vald 

sexmästarinna ” 

Att2 I sektionens reglemente §3.10.1 (KNUT) lägga till meningen ”KNUT får inte 

bedriva någon ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under 

resultatställe 6 utan en vald KNUTE”  

Att3 I sektionens reglemente §3.13.1, 3.14.1, 3.15.1, 3.16.1, 3.19.1, 3.24.1 och 

3.26.1)  (MD, Alkemisterna, pH, KOMPIS, Bluffis, KAOS och KLUMP) 

lägga till meningen ”Sektionens mottagningsorgan får inte bedriva någon 

ekonomisk verksamhet som normalt sett faller under resultatställe 5 

(Alkemisterna) utan en vald KronpHeus” 

Att4  I sektionens reglemente §3.22.1 (Krexet) lägga till meningen ”Krexet får inte 

bedriva någon ekonomiskt verksamhet som normalt sett faller under 

resultatställe 7 utan en vald Ekonomichef Krexet” 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2017-11-13 

 

 

 

Johan Forsberg 
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MOTIONSSVAR SM2 17/18 

Ingen verksamhet utan bokföringsansvarig 
 

Bakgrund 
Styrelsen anser att det som framförs i motionen är positivt för sektionens framtid, då det 

hjälper oss att förhindra att engagerade får mer att göra än de var beredda på.  

Yrkande 
Därför yrkar Styrelsen  

att  bifalla motionen i dess helhet 

 

Stockholm, 2017-12-01 

$$ 17/18 genom 

 

 

Gustav Aniander 

Ordförande 2017/2018 
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MOTION SM 2 17/18 

Policy för val 

Bakgrund 
Det är organansvariges uppgift att leda sitt organ och se till att organet uppfyller sitt syfte 

under sitt verksamhetsår. För de flesta organansvariga ingår det att interrimsvälja sina 

ledamöter som ska hjälpa till att utföra organets uppgifter. I denna valprocess åläggs det 

organansvariga med eventuell hjälp av Valberedningen och/eller Revisorerna att lysa samt 

marknadsföra val, ta emot kandidaturer och nomineringar, intervjua kandidater, kontakta 

referenser, diskutera kandidaternas lämplighet och välja de kandidater organansvariga finner 

lämpliga. 

För att detta arbete ska kunna kontrolleras och underlättas bör det också finnas nedskrivet i 

ett styrdokument. Därför har vi skapat detta policydokument som ska gälla som generella 

riktlinjer för hela sektionens valprocesser.   

Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

att  anta ”Policy för val” i sin helhet 

att under paragraf 1.3 i Reglementet lägga till punkten Policy för val 

 

Stockholm, 2017-11-24 

 

 

 

Adam Eriksson 

KK 12 

Bluffis 12 

KÖN 12 

Kårspexet 12/13  

IN 12/13 

Krexet V 

KK 13 

BluffO 13 

Ölverste 13 

Valberedningen 13/14  
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Kårspexet 13/14 

Krexet VI 

MD 14  

SkyddO 14 

Valberedningen 14/15 

SkyddO 14/15 

MD 15 

Krexet VII 

ÖpHverpHeus 16 

Krexet VIII 

Vice Talman 16/17 

KF-ledamot 16/17 

Fanbärare 17 

Revisor 17 

Cool Á Klubben 

m. fl. 

 

 

 

 

Anton Lagerholm 

IN 11/12 

Valberedningen 11/12 

Krexet IV 

pH 12  

INO 12/13 

Krexet V 

pH 13 

Krexet VI 

ÖpHverpHeus 14 

Lokalansvarig 15/16 

Revisor 17/18 

Cool Á Klubben 

m. fl. 

 



Policy för val 

2017-11-23 

Sid 1(3) 

 

 

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

Policy för val 

1 Formalia  

1.1 Sammanfattning  
Det är organansvariges uppgift att leda sitt organ och se till att organet uppfyller sitt syfte under 

sitt verksamhetsår. För de flesta organansvariga ingår det att interrimsvälja sina ledamöter som 

ska hjälpa till att utföra organets uppgifter. I denna valprocess åläggs det organansvariga med 

eventuell hjälp av Valberedningen och/eller Revisorerna att lysa samt marknadsföra val, ta 

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

kandidaternas lämplighet och välja de kandidater organansvariga finner lämpliga. Under 

Sektionsmötet ska minst organansvarig vara på plats för att presentera de valda, arbetssätt och 

antalet sökande till varje post, samt motivera sina val av ledamöter och svara på eventuella 

frågor. Organansvariga svarar på frågor som grupp och inte individuellt. Om ingen 

organansvarig kan närvara bör en text över valförfarandet skickas in till Talmanspresidiet innan 

Sektionsmötet. 

1.2 Syfte  
Detta policydokument har upprättats för att säkerställa att Kemisektionens valprocesser 

genomförs sakligt och med integritet samt hjälpa organansvariga vid funderingar kring hur en 

valprocess bör gå till. Policydokumentet berör de organ som utför sina egna interrimsval. Om 

ett organ följer andra policydokument ska dessa gälla före detta, då detta ska anses som ett 

grundläggande valförfarande för samtliga organ och det i vissa fall kan finnas behov av 

ytterligare riktlinjer. 

1.3 Historik  
Policy för val, färdigställdes den 23-11-2017 av Adam Eriksson och Anton Lagerholm med 

Policy för KLUMP och Valberedningens policydokument som mallar. Policydokumentet 

antogs på SM2 2017/2018. 
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2 Valprocessen 

2.1 Valprocessens startskede  
Organansvariga ska senast sex veckor innan aktuellt Sektionsmöte lysa de val som ska förrättas 

enligt Kemisektionens reglemente. I samband med ansökan ska det finnas möjlighet för de 

sökande att lämna referenser till organansvariga. Samtliga kandidaturer och nomineringar 

skickas till valförrättarna skriftligen. Organansvariga ska vid nominering kontakta den berörda 

personen och fråga om denne accepterar sin nominering. Organansvariga ska kalla samtliga 

kandidater till intervju om de finner så lämpligt samt i största möjliga mån genomföra 

intervjuer med alla kandidater. Om intervju inte finnes nödvändigt ska information om 

kandidaterna fås på annat sätt genom av kandidaten inskickade referenser och/eller externa 

referenser.  

2.2 Valprocessens mittenskede  
Valförrättare vid eventuella intervjuer bestäms av organansvariga för det berörda organet, men 

minst en som kan anses ska ansvara över kandidaterna bör finnas på plats. Samma personer 

skall vara närvarande vid samtliga intervjuer av ledamöter som söker till samma organ. 

Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om hur valförfarandet kommer att 

gå till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att valförrättarna tillämpar god intervjused 

mot alla kandidater och ger alla kandidater samma chans. Om ingen intervju sker, utan valet 

istället sker genom referenskontakt skall ett antal frågor som speglar organets uppgift och 

kandidaternas lämplighet ställas, där samtliga kandidater ska ges samma chans.  

2.3 Valprocessens slutskede  
Efter avslutade intervjuer ska valförrättarna diskutera de kandiderande och besluta om vilka 

som är bäst lämpade. I de fall en kandiderande lämnat ett otydligt svar skall möjligheten att 

kontakta personen i efterhand finnas för att förtydliga svaret i den specifika frågan. Vid behov 

kan valförrättarna kontakta de referenser som angivits av de kandiderande. I de fall 

valförrättarna är osäkra på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om kandidaten, har 

de även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska kandidaterna upplysas om 

vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna angivna, ska 

upplysas om valprocessen och vilka sekretessregler som gäller under hela processen (se 2.6). 

Organansvariga ska efter slutförd valprocess kontakta samtliga kandidater och meddela 

huruvida de är valda eller inte. Organansvariga skall även fråga om de valda accepterar sin plats 

samt rekommendera att kandidaten deltar på Sektionsmötet.  

2.4 Delgivande av information  
Det åligger organansvariga att sammanställa valhandlingar till SM innehållandes antal sökande 

till varje post samt motiveringar för valda kandidater. Denna motivering ska sammanfatta 

personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp för 

Sektionsmötet att förstå varför valförrättarna har valt dessa kandidater. Organansvariga skall 

även presentera valförfarandet och vilka valförrättare som deltog vid respektive val. 

Valhandlingarna ska överlämnas till Talmanspresidiet senast två veckor innan Sektionsmötet.  

2.5 Under SM  
Organansvariga ska under Sektionsmötet presentera sitt arbete och svara på eventuella frågor. 

Organansvariga besvarar frågor som grupp, ej enskilt. Om ingen organansvarig kan närvara 
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ska en text om valförfarandet skickas in till Talmanspresidiet innan Sektionsmötet som då läses 

upp/visas upp för mötets deltagare.  

2.6 Sekretess  
Valförrättarna kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de 

olika kandidaterna, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av 

yttersta vikt att sådan information är sekretessbelagd och behandlas varsamt. Valförrättare ska 

inte lämna ut namn på personer som inte blivit valda. Organansvariga har innan 

offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har fått sökande eller ej och i sådana fall 

av hur många. Ifall någon blivit vald, men innan detta offentliggjorts drar tillbaka sin 

kandidatur, så ska uppgifter om personen behandlas som om personen ej blivit vald. Särskilt 

känsliga uppgifter om kandidaterna som valförrättarna stöter på i sitt arbete ska endast delges 

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

2.7 Jävighet  
Då jävighet uppstår ska den berörda valförrättaren ställa sig utanför hela beredandet av denna 

post. I det fall det är organansvarig som anses jävig så bör denne ändå delta vid valförrättandet 

men inte uttala sig i diskussioner rörande den berörda kandidaten. De enda som anses stå över 

jävighet och vars integritet således inte kan ifrågasättas är Adam Eriksson och Anton 

Lagerholm. Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då:  

• någon ur personens familj söker posten, eller  

• personens pojkvän eller flickvän söker posten.  

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

valförrättare att bedöma huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej. 
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MOTIONSSVAR SM 2 17/18 

Policy för val 
 

Bakgrund 
$$ anser att det är viktigt att valprocesser i sektionen sker på korrekt och rättvist sätt med 

samma riktningslinjer och premisser för samtliga sökande. I mån av valprocesser ska kunna 

kontrolleras och efterlevas är ett policydokument en god lösning, även i avseende för att 

minska risken för fel då information om val ofta överförs muntligt. 

$$ anser att innehållet i den författade policydokumentet ”Policy för val” är korrekt och 

rimligt utefter sektionens standard. Dock anser vi att jävighet rör samtliga 

sektionsmedlemmar och revisorer; inkluderat Adam Eriksson och Anton Lagerholm. Därför 

menar vi att meningen ”De enda som anses stå över jävighet och vars integritet således inte 

kan ifrågasättas är Adam Eriksson och Anton Lagerholm.” från punkt 2.7 bör strykas. 

 

Yrkande    
Därför yrkar Styrelsen  

att1 bifalla att-sats 1 

att2 i ”Policy för val”, punkt 2.7 ”Jävighet” stryka meningen 

”De enda som anses stå över jävighet och vars integritet 

således inte kan ifrågasättas är Adam Eriksson och Anton 

Lagerholm.”  

att3 bifalla att-sats 2 med ändringsyrkandet 

 

  

 

 

Stockholm, 30 november 2017 

$$ 17/18 genom 

 

Elin Hedberg 
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MOTION SM2 17/18 

Mottagningen 2018  
 

Bakgrund 
Av de senaste 4:a genomförda mottagningarna så har 3 av dem saknat fullsatta Alkemistposter 

efter SM2. Av dessa 3 så har en av dem saknat någon alkemist vid SM2, och två av dem enbart 

haft en ÖverpHeus, men i samtliga fall så har de vakanta posterna fyllts till SM3. De 

efterföljande mottagningarna var alla väldigt lyckade och genomfördes utan större problem. 

Och nu står vi återigen inför risken att inga Alkemister kommer att vara valda vid SM2 

Så vad är problemet? Problemet är trefalt. För det första så ställs vi som sektion inför risken 

att mottagningen ”misslyckas”, som alla vet så är mottagningen som den ser ut i dagsläget 

väldigt omfattande och kräver väldigt mycket utav de som genomför den. Men den kräver 

ännu mer av de som planerar den, både i tid och förmåga. Då mottagningen är komplex så 

finns alltid risken (även om alkemister väljs till SM2) att en eller flera saker kommer att gå fel. 

Ofta måste inte allting i mottagningen gå helt problemfritt, saker får gå fel och inte alltid följa 

schemat. Men utan ett gediget planeringsarbete så kommer allt fler saker att gå fel, och risken 

för ett allvarligt misstag ökar.  

Det andra problemet är för Alkemisterna. Att vara Alkemist kräver mycket av en och man kan 

känna press både utifrån och från sig själv. Utan möjligheten att kunna påbörja sitt arbete efter 

SM2 så riskerar man att hamna efter i planeringen och att komma ikapp kan gällande vissa 

saker vara extremt krävande om inte omöjligt. Om man dessutom hamnar i positionen att 

Alkemisterna kanske inte har kommit samman som grupp, eller att man kanske till och med 

saknar en av medlemmarna så kommer man att stå inför ett ännu tuffare år än i det fallet 3 

sammansvurna Alkemister går på vid SM2. 

Det tredje problemet är framtiden för mottagningen. Mottagningen är inte en konstant, det 

finns ingen garanti för att den blir av och varje år ser lite annorlunda ut från det föregående, 

det vill säga att mottagningen utvecklas. Det är något bra, för om mottagningen inte utvecklas 

så kommer vi snart se att den måste avvecklas. Om inte på grund av krav från våra medlemmar 

som tycker att kvalitén har sjunkit (eftersom man försöker leva upp till mottot bättre förr), så 

från utomstående som inte anser att mottagningen projicerar och representerar den korrekta 

bilden av vad studier på KTH handlar om. Om man hamnar i en pressad situation som 

Alkemist så vill jag hävda att bland det första man väljer att göra sig av med är just utveckling 

och planering inför framtiden, då det är mycket enklare att enbart repetera det som föregående 

år har gjort. 

De åtgärder jag föreslår för att läsårets mottagning ska kunna genomföras utan att gå ut över 

någon individs (så väl mottagares som nyantagen students) personliga hälsa och för att undvika 

något stort misstag som leder till att Kemisektionen hamnar i en oönskad position i framtiden 

är följande:  
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• pHeuseriet och Bluffis deltar inte i årets mottagning samt att inget av organen tar in 

medlemmar utöver de ansvariga 

• de ansvariga för pHeuseriet och Bluffis åläggs med de enda uppgifterna att se över 

hur organen i framtiden skulle kunna fungera om vi som sektion hamnar i en situation 

där Alkemister saknas samt att säkerställa att nästkommande år kommer att kunna 

genomföra ett fullgott verksamhetsår trotts det inaktiva år som varit. 

• Musikaliska Direktoriet begränsar sin verksamhet under mottagningen till att enbart 

lära ut nolledansen samt till att genomföra nollespexet, utan att för den sakens skull 

öka marknadsföringen av nollespexet jämfört med tidigare år. 

• Kompis med ett underförstått större ansvar bibehåller samma arbetsuppgifter som 

föregående år bortsett från att man i år inte genomför Kompisloungen. 

• KAOS åläggs med uppgiften att ta över ansvaret för de festevent som pHeuseriet och 

Musikaliska Direktoriet inte kommer att genomföra samt att genomföra mindre event 

för att fylla ut de håltimmar som kan finnas på schemat. 

• Paparazzi fyller samma funktion som tidigare år, men på eget initiativ och med eget 

ansvar. 

• KK fungerar på samma sätt som tidigare år, men samarbetar i större utsträckning med 

KAOS. 

• samtliga Kemisektionens organ respekterar och underlättar det arbete som KAOS och 

Kompis kommer att genomföra under mottagningen.  

• som sista åtgärd så föreslår jag att en projektgrupp på maximalt 8 medlemmar skapas 

som har som uppgift att undersöka om och hur mottagningen kan förändras för att 

underlätta arbetet för samtliga inblandade och om mottagningen kan göras bättre med 

strukturella förändringar. Gruppen skall tillsättas under SM3 genom fri nominering. 

Gruppens arbete skall presenteras på SM1, läsår 18/19.  

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

Att1 inte behandla konfirmation av val av ledamöter till pHeuseriet samt konfirmation 

av val av ledamöter till Bluffis under SM3, läsår 17/18. 

Att2 en projektgrupp med uppdrag att undersöka om och hur mottagningen kan 

förändras för att underlätta arbetet för samtliga inblandade och om mottagningen kan 

göras bättre med strukturella förändringar tillsätts på SM3, läsår17/18, genom fri 

nominering Resultaten av detta arbete skall presenteras på SM1, läsår18/19. 

Bromma, 2017-11-24 

 

Anton Lagerholm 

Förnamn Efternamn 

Post: Revisor/Alkemist 2014 
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MOTIONSSVAR SM2 17/18 

Mottagningen 2018 
 

Bakgrund 
Motionens bakgrund är väl författad och tar upp relevanta problem. Den rådande trenden av 

vakans inom alkemistposterna, de höga kraven på alkemisternas verksamhet utifrån såväl 

som inifrån och de allvarliga konsekvenser som kan uppstå som följd av ett bristande 

planeringsarbete är alla legitima punkter som sektionen bör bemöta. Sent tillsatta eller 

fullständigt vakanta alkemistposter utgör en fotboja i det löpande arbetet inför mottagningen, 

vilket som motionen formulerar med stor sannolikhet leder till mindre fokus på utveckling 

och ökade tendenser till upprepning, tradition och en ständigt stagnerande mottagning. 

Trots att Styrelsen i breda drag uttrycker medhåll för motionens bakgrund avspeglas detta 

inte i de flesta åtgärder som föreslås. Den kraftiga reduktion och omfördelning av 

organaktivitet som motionen förespråkar och till viss del söker verkställa i dess första att-sats 

kommer i Styrelsens mening inte att gynna mottagningen, sektionen, eller dess medlemmar. 

Att tillfälligt avveckla organaktivitet som driver många medlemmar och så småningom även 

nyantagna till sektionsengagemang lär inte förebygga stagnation, utan snarare orsaka den. 

Motionen föreslår som sin sista åtgärdspunkt och söker verkställa i sin andra att-sats att 

tillsätta en projektgrupp vars syfte blir att utreda mottagningens möjligheter till utveckling 

inför dessa problem. Till detta är Styrelsen positivt inställd men föreslår några mindre 

ändringar. 

  



Motionssvar SM2 17/18 

Mottagningen 2018 

$$ 17/18 

2017-11-30 

Sid 2(2) 

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

Yrkande 
Därför yrkar Styrelsen  

 att1  avslå motionens att-sats 1. 

 att2  ändra motionens att-sats 2 från 

”Att en projektgrupp med uppdrag att undersöka om och hur mottagningen 

kan förändras för att underlätta arbetet för samtliga inblandade och om 

mottagningen  kan göras bättre med strukturella förändringar tillsätts på 

SM3, läsår17/18, genom  fri nominering Resultaten av detta arbete skall 

presenteras på SM1, läsår18/19.” 

  till 

”Att tillsätta en projektgrupp om max 8 personer och ordförande som 

sammankallande med uppdrag att undersöka om och hur mottagningen kan 

förändras strukturellt för att underlätta arbetet för samtliga inblandade. 

Gruppen tillsätts på SM3, läsår 17/18 genom fri nominering. Resultaten av 

gruppens arbete  skall presenteras på SM1, läsår 18/19.” 

att3  bifalla motionens att-sats 2 med ändringsyrkandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2017-11-30 

$$ 17/18 genom 

 

 

Alfred Kedhammar 

Sekreterare 2017/2018 



Proposition äskning återbetalning 

Tamara Patranika 

2017-11-15 

Sid 1(1) 

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

PROPOSITION SM2 17/18 

Proposition äskning återbetalning  
 

Bakgrund 
Tidigt i våras hyrde Krexet Solvik för ett av sina internat. Personen som la ut pengar glömde 

att kvittoredovisa detta under våren (mer specifikt april) och detta gjordes inte förrän augusti. 

Då redovisningen lades i fel fack hittades inte denna förrän bokslutet för 16/17 var färdigt. 

Detta gör att utlägget inte kan bokföras under rätt år, samtidigt som pengarna inte kan tas 

från detta verksamhetsår då det inte är budgeterat för en extra summa. 

Sektionen har pengarna för utlägget, och trots att felet ligger hos personen i fråga anser 

styrelsen att utlägget är så pass stort att vi vill betala ut pengarna. 

Omfattning 
Utlägget ligger på 2200 kr.  

Yrkande 
Därför yrkar Styrelsen 

att godkänna styrelsens äskning. 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2017-11-15 

$$ 17/18 genom  

 

Tamara Patranika 

Vice Ordförande 2017/2018 



Val SM2 17/18 

2017-12-03 

Sid 1(2) 
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VAL SM2 17/18 

Fullständiga texter återfinns i de fysiska valhandlingarna. 

pH-Bas 
Alexis Delorme ej förordad 

Linnéa Öst  förordad 

pH-Sur 
Alexis Delorme förordad 

Linnéa Öst  förordad 

KAPTEN 
Avital Cherednik ej förordad 

Emil Tiger Lundell ej förordad 

Hedda Thullberg ej förordad 

Lovisa Brandt  ej förordad 

Tim Aronsson   förordad 

Victor Waller    förordad 

Styrman 

Avital Cherednik  förordad 

Emil Tiger Lundell  förordad 

Hedda Thullberg  förordad 

Lovisa Brandt   ej förordad 

Tim Aronsson   förordad 

Victor Waller   förordad 

Fanbärare 
Angelica Andreasson 

Emma Ingo 

Gustav Aniander 

Amanda Kessler  



Val SM2 17/18 

2017-12-03 

Sid 2(2) 

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

ÖpHverpHeus 

Vakant 

HvispHeus 

Vakant 

KronpHeus 

Vakant 

BluffO 

Vakant 

Vice BluffO 

Vakant 

KAOSa 

Vakant 

Revisor 

Vakant 

 



Konfirmeringar SM2 17/18 

2017-12-03 

Sid 1(2) 

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

KONFIRMERINGAR SM2 17/18 

Fullständiga texter återfinns i de fysiska valhandlingarna. 

Ledamöter i KK 
Adrian Bacaj 

Andreas Renberg 
Avital Cherednik 

Carl Rämgård 

Emma Neill 

Hanna Dubeck Schömer 

Jakob Klefenberg 

Fredrik Thorsén 

Julia Fridell 

Kadar Hassan 

Olivia Andersson 

Oscar Bergström 

Malin Lill 

Christel Gradin 

Eliot Diklev 

Alexander Hellgren 

Emma Kroon 

Lou Hellquist 

Elin Ljungström 

Ledamöter i KN 
Lovisa Wåhlström 

Elsa Arksand 

Ledamöter i Krexets manusgrupp 
Caroline Lillebjörn 

Oscar Skirfors 

Krexets ekonomichef 16/17 
Adrian Södergren 

INO 
Robin Carlsson 

VIN 
Jonathan Persson 

Ledamöter i CHUST-kommitén 
Ayush Agarwal 

Sakarias Samak 

Linus Wallbing 

Cornelia Westerberg 



Konfirmeringar SM2 17/18 

2017-12-03 

Sid 2(2) 

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

Ledamöter i MD 
Louise Bradt 

Ted Lundwall 

Rosa Sandén 

Mårten Schollin 

Nora Sköldvall 
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