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5.1   Motion angående delersättning av stulna Tobias Hallberg 

gitarrer från Krexet III:s överskott* Karin Fagerland 
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Till: Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse, THS ledningsgrupp, THS medlemmar 

 

 

Kallelse till Sektionsmöte 3 

TID: Måndag den 27 februari kl. 18.03 

PLATS: Draget, Teknikringen 36B 

Samtliga sektionens medlemmar kallas härmed till verksamhetsårets tredje 

sektionsmöte. Tid och plats enligt ovan, mötet beräknas sluta senast kl. 24.00. Reservtid 

för mötet är tisdagen den 28 februari klockan 18.03. 

 

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 9 februari. Motioner mailas 

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

20 februari. Eventuella kompletterande handlingar sätts upp senast fredagen den 24 

februari. 

 

VÄLKOMMEN! 

 

Stockholm, fredag den 27 januari 2012 

__________________________ 

Denise Fuglesang, Ordförande 2011/2012 

 

mailto:styrelsen@k.kth.se
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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE 2, 2011/2012 
 
Tid: 18:01 måndagen den 28 november  
 
Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B 
 
Närvarande ur 2010/2011 års styrelse:   

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

 
Bilagor: 38 
 

1. Formalia 

 1.1 Mötets öppnande 

Ordförande Denise förklarade mötet öppnat klockan 18:03. 

 1.2 Val av justeringsperson 

Sektionsmötet beslutade 
att Håkan Roos och Joakim Engström är mötets justeringspersoner och 
tillika rösträknare. 

 1.3 Mötets behöriga utlysande    Bilaga 1 

Sektionsmötet fann mötet behörigt utlyst. 

 1.4 Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

THS 
KEMISEKTIONEN 
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 1.5 Fastställande av föredragningslista   Bilaga 2 

Sektionsmötet beslutade 
  att fastställa föredragningslistan utan ändringar. 
 1.6 Föregående mötesprotokoll    Bilaga 3 

Sektionsmötet beslutade  
 att lägga föregående mötesprotokoll från SM1 2011/2012 till 

handlingarna. 

 1.7 Bordlagda frågor 

 a) Bokföringen för Alkemisterna 2007    

Felen är ännu inte åtgärdade. Bokföringen för Alkemisterna 2007 bordläggs till SM3 2011/12.  
 

 b) Bokföringen för Alkemisterna 2009    

Felen är ännu inte åtgärdade. Bokföringen för Alkemisterna 2009 bordläggs till SM3 2011/12. 
 

 c) Bokföringen för Alkemisterna 2010 till SM2 2011/12   

Felen är ännu inte åtgärdade. Bokföringen för Alkemisterna 2010 bordläggs till SM3 2011/12. 

 

 d) Ansvarsfrihet för styrelsen 2010/2011    

Felen är ännu inte åtgärdade. Ansvarsfrihet för styrelsen 2010/2011 bordläggs till SM3 2011/12. 

 

 1.8 Adjungeringar 

Olle Kamperin, Karin Nilsson, Morten Sjölander och Anders Holmberg adjungeras med närvaro och 

yttranderätt. 

 

 1.9 Meddelanden 

 KF meddelar att THS har organiserat så att det kommer ske en protest mot den 
ovetenskapligt framtagna läsårsuppdelningen som varken studenter eller lärare uppskattar. 
Så skriv upp er på protestlistan samt dyk upp vid gasqueparksdammen vid kåren och 
protestera. 

 

 KÅT meddelar att de som inte betalat snart kommer förlora sin plats om de inte betalar. Det 
finns ett par platser kvar så maila in@k.kth.se om du vill åka med. 

 

 Styrelsen meddelar att det kommer hållas en Salamandermiddag den 21 februari. Styrelsen 
har också fått sponsring till att måla om mötesrummet av Akzo Nobel. Färgen kommer bli 
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True light. Lapparna från glada lådan är nu uppsatta på en tavla som kommer sättas upp i 
draget. INFO kryssningen kommer hållas den 19-20 februari i år. 

 

 TLC meddelar att om man vill träffas (och kanske ha en syjunta) mer än 20 pers så måste man 
göra en festanmälan. Prata med TLCO Michael Ekström eller någon annan i ett organ om ni 
behöver hjälp. 

 

 Det är julfest på lördag så anmäl er på hemsidan. Det kommer finnas ett lyxigare alkoholfritt 
alternativ varav två priser på detta. 

 

 KÖN har kemis första backhäv den 27 januari. 
 

 KNUT meddelar att energidagarna pågår onsdag och torsdag. Kolla in hemsidan för mer 
information. 

 
Sebastian Hedberg lämnar över en chokladask till styrelsen. 
 
 
2. Inlämning av bidrag till Tårttäfvlan 

 

Inlämnade bidrag: Popcorberg, Noa har inte tvättat händerna samt ett namnlöst bidrag. 

 

3. Rapporter 

 3.1 Studiemiljönämnden 

Inget att rapportera. 

 3.2 Skolledningsrepresentanterna 

Bioskolan vill förbättra sig med mer information och utvärdering. Det kommer att hållas 

presentationer av forskarprojekt. Bioskolan vill underlätta mer för utbytesstudenter att läsa på bio-

programmet. Bioskolan vill också hjälpa till med BUS. 

Kemiskolan vill göra om programupplägget och vill ha hjälp av äldre studenter för att göra detta. Mer 

info kommer komma senare. Prata med Annika Carlsson om ni vill veta mer. Liknande ändringar sker 

också på Bioskolan. 

 

 3.3 KNUT     Bilaga 4 

 3.4 Styrelsen     Bilaga 5

 3.5 KF-ledamöterna     Bilaga 6 

4. Verksamhetsberättelser 
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 4.1 KNUT 2010/2011 

Verksamhetsberättelse har inte kommit in. 

 4.2 Valberedningen 2010/2011 

Verksamhetsberättelse har inte kommit in. 

Sektionsmötet beslutade 

   att bordlägga punkt 4.1-4.2 till nästa SM. 

 

5. Konfirmation av sektionsfunktionärer 

 5.1 Konfirmering av ledamöter i KNUT/KAKA   Bilaga 7 

 5.2 Konfirmering av CHUST    Bilaga 7 

 5.3 Konfirmering av BUS‐representant   Bilaga 7 

 

Sebastian Ols ska inte konfirmeras som BUS-representant eftersom han inte sökt denna post utan 

posten som BUS-general. 

 

Sektionsmötet beslutade  
att konfirmera ledamöter enligt 5.1-5.2 i klump. 
att konfirmera ledamöter enligt punkt 5.1-5.2. 

 

Sakupplysning från reglementet: De år som sektionen anordnar BUS så är det BUS-representanten 

som är ordförande i den nationella styrelsen samt väljer BUS-grupp för arrangemanget.  

Sektionsmötet beslutade  
att välja Sebastian Ols som BUS-representant. 

 
Håkan och Joakim har provsmakat tårtorna och det namnlöst bidrag av Noa Lapins och Sebastian 
Hedberg som vinner. Priset är att få sina namn ingraverade på en tårtspade! 
 
 
6. Val av sektionsfunktionärer 

 6.1 Val av ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus i Alkemisterna Bilaga 8 

 

Diskussion 

 

Sektionsmötet beslutade 
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   att välja 6.1 i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Joakim Tisell till kronpHeus, Amelie Hållberg till HvispHeus och 

Philippa Reuterswärd till öpHverpHeus i Alkemisterna 2012. 

 6.2 Val av pH‐bas och pH‐sur    Bilaga 8 

Diskussion pH-bas 

Sluten omröstning. Rösträknarna räknar rösterna 

 

Diskussion pH-sur 

 

Rösträknarna tillbaka. 

Svar av pH-bas röstningen: Carl Östling är vald till pH-bas. 

 

Sluten omröstning pH-sur. Rösträknarna räknar rösterna. 

 

Yrkande från Pontus Nordgren    Bilaga 9 

att lägga upp Gävle-bocken på projektorn när SM går till val och när 

SM har matpaus. 

Yrkande från Jens Aronsson     Bilaga 10 

att avslå alla yrkanden om julbock och fortsätta SM som enligt 

föredragningslistan. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Jens yrkande. 

 

Mötet ajourneras för matpaus, 21:17. Mötet återupptas 21:47. 

 

Rösträknarna är tillbaka. 

 

 6.3 Val av ledamöter i Musikaliska Direktoriet (MD)  Bilaga 8 

 

Sektionsmötet beslutade 
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att välja de nominerade andra års-MD; Karin Fagerland, Hugi Àsgeirsson, 

Lovisa Petterson, Patrik Stenström och Isabelle Forslund, i klump. 

 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Karin Fagerland, Hugi Àsgeirsson, Lovisa Petterson, Patrik 

Stenström och Isabelle Forslund till MD 2012 samt att välja Karin 

Fagerland till DM och Hugi Àsgeirsson till Kantor. 

 

Diskussion. 

 

Meddelande från Jens att protesten är inställd eftersom KTH valt att skjuta upp beslutet.  

 

Yrkande från Sebastian Hedberg    Bilaga 11 

   att gamlingarna ska få godis. 

Sektionsmötet beslutade  

   att bifalla yrkandet. 

 

Fortsatt diskussion. 

 

Sluten omröstning. Rösträknarna räknar rösterna. 

 

 6.4 Val av Kapten och Styrman i KOMPIS   Bilaga 8 

 6.5 Val av revisor     Bilaga 8 

 6.7 Val av ordförande i CIA    Bilaga 8 

 6.8 Val av skolledningsrepresentanter kemi‐ och bioskolan  Bilaga 8 

 6.9 Val av datorgruppen    Bilaga 8 

 6.10 Val av Generöl och Ölverste    Bilaga 8 

Sektionsmötet beslutade 

   att välja de nominerade i 6.4, 6.9 och 6.10 klump. 

Sektionsmötet beslutade 
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att välja de nominerade i 6.4, 6.9 och 6.10, alltså Zebastian Lundhall till 

KAPTEN och Julia Remneståhl Styrman i KOMPIS 2012, Reuben Monsen 

och Sebastian Ols till Datorgruppen, Oscar Vega till Generöl och Fredrik 

Abele till Ölverste i KÖN. 

 

Svar av rösterna i pH-sur: Jonna Holmqvist är vald till pH-sur. 

 

Yrkande från Jens Aronsson     Bilaga 12 

   att öppna upp till fri nominering av de vakanta posterna. 

 

Sektionsmötet beslutade 

   att bifalla Jens yrkande. 

Fri nominering: 

Sara Blomqvist Skolstyrelserepresentant Kemiskolan 

Joakim Tisell  Revisor 

 

Yrkande från Jens Aronsson      Bilaga 13 

 att styrelsen får i uppdrag att interimsvälja de vakanta posterna. 

 

Sektionsmötet beslutade 

   att bifalla Jens yrkande. 

 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Sara Blomqvist till Skolstyrelserepresentant Kemiskolan och 

Joakim Tisell till Revisor. 

 

 6.6 Val av fanbärare     Bilaga 8 

Diskussion. 

Yrkande av Marcus Jawerth och Sofia Jäfvert   Bilaga 14 
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att Arga Leken ska börja mellan nyvalda pH-bas och DM med nyvalda 

Kapten som domare. 

Sektionsmötet beslutade  

   att bifalla yrkandet. 

Arga-Leken genomförs. pH-bas vann! 

Sluten omröstning till val av Fanbärare. Rösträknarna räknar röster. 

7. Överraskning 

$$ visar film med tema Forrest Gump. 

 
8. Motioner 

Yrkande från Sara Wengström    Bilaga 15 

att punkt 8.1-8.7 ajourneras till den 8e december. 

 

Sektionsmötet beslutade 

    att bifalla yrkandet. 

 

 8.8 Motion angående Fadderiet som sektionsorgan  Bilaga 16-17 

Emma Fogelström presenterar sin motion. 

 

Diskussion 

 

Sektionsmötet beslutade 

   att bifalla motionen om Fadderiet. 

 

Svar från MD valet: Alexandra Holmgren, Cecilia Molinder, Tim Svensson, Björn Schmidt och Lovisa 

Åkesson är valda till MD 2012. 

 

Svar från fanbärarvalet: Ingen fick absolut majoritet vilket gör att det måste ske en ny omröstning. 
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Yrkande av Jens Aronsson     Bilaga 18 

   att ajournera fortsatt val av fanbärare. 

Sektionsmötet beslutade  

   att bifalla yrkandet. 

 

Ordförande ajournerade mötet 00:22 den 29 november. Ordförande återupptog mötet 18:03 den 8 

december 2011. Alla i styrelsen förutom Malin Nordenström närvarade vid återöppnandet. 

1. Formalia 

1.2 Val av justeringsperson 

Då de ingen av de ursprungligen valda justeringspersonerna har möjlighet att närvara vid 
återöppnandet av mötet behöver vi välja nya justeringspersoner. 
 

Sektionsmötet beslutade 
att Michael Ekström och Mailén Andersson är mötets justeringspersoner 
och tillika rösträknare. 
 

6. Val av sektionsfunktionärer 

 
6.6 Val av fanbärare      Bilaga 8 
 
Sluten omröstning ordinarie fanbärare mellan Sara Emilsson och Denise Fuglesang. Rösträknarna 
räknar röster. 
 
6.7 Val av ordförande i CIA 

Anders Holmberg nomineras till ordförande CIA. 
 
Sektionsmötet beslutade 

att välja Anders Holmberg till ordförande CIA. 
 

6.6 Val av fanbärare      Bilaga 8 
 
Rösträknarna är tillbaka. Svar från fanbärarvalet: Sara Emilsson är vald till ordinarie Fanbärare. 

 

Val av suppleant står mellan Denise Fuglesang och Pontus Nordgren.  
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Sluten omröstning i val om fanbärare suppleant. Rösträknarna räknar röster. 

 

 8.1 Motion angående valberedningen   Bilaga 19-20 

 

Björn Blomkvist presenterar sin motion. 

 

Björn Blomkvist jämkar sig med styrelsens svar. 

 

Diskussion. 

 

Yrkande av Hugi Ásgeirsson     Bilaga 21 
att efter ”3 till 7 ledamöter” lägga till ”Där en lämplig plats lämnas 

vakant åt möjligt lämplig kandidat ur kommande årskurs som väljs på 

kommande SM1”. 

 

Yrkande av Sebastian Hedberg    Bilaga 22 

att att6 ändras till ”ordf + vordf för valberedningen + $$ och ytterligare 

personer som är intresserade”, och dessa väljs idag. 

 

Yrkande av Denise Fuglesang     Bilaga 23 

att ändra Hugis formulering till ”Att valet återupptas på SM1 för att 

kunna välja in eventuell lämplig kandidat från årskurs 1”. 

att under punkt 4.1 lägga till ”Återöppnande av val till 

valberedningen.” 

Yrkande av Gustav Wändell     Bilaga 24 

att ordförande och vice ordförande i valberedningen + $$ och andra 

utomstående, som väljs på mötet, går igenom och arbetar fram ett 
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genomtänkt förslag på hur valberedningen ska kunna få bästa 

arbetssätt. 

Gustav tar tillbaka sitt yrkande. 

Yrkande av Björn Blomkvist     Bilaga 25 

att att1, stycke 2, ändra ”valberedningen ordförande” till 

”valberedningens ledamöter” 

att stryka stycke 3 i att1. 

Sektionsmötet beslutade  

   att bifalla Björns yrkande. 

Hugi jämkar sig med Denises yrkande. 

Sektionsmötet beslutade  

   att avslå Densie Fuglesangs yrkande. 

Sektionsmötet beslutade  

   att bifalla Sebastian Hedbergs yrkande. 

Sektionsmötet beslutade  

att bifalla att1i styrelsens svar, att2 i motionen och att3 i motionen, att4 i 

motionen med jämkning för styrelsens svar, att5 i motionen, att6 med 

Sebastian Hedbergs tilläggsyrkande samt att4 i styrelsens svar. 

 

Fri nominering till gruppen som ska uppdatera Valberedningens policy dokument: 

Sebastian Hedberg 

Joakim Engström 
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THS 

KEMISEKTIONEN 

Marcus Jawerth 

Michael Ekström 

Sara Wengström 

Gustav Wändell 

 

Sektionsmötet beslutade 

   att välja gruppen i klump. 

Mötet ajourneras kl 20:14-20:19 för att alla ska få äta nr1:s kladdkaka. 

 

Svar i Fanbärarvalet: Denise Fuglesang är vald till suppleant. 

 

 8.2 Motion angående val av fanbärare   Bilaga 26-27 

 

Presentation av motionen av Mailén Andersson, Sara Wengström. 

 

Presentation av styrelsens svar. Attsats nummer tre är struken.  

 

Sara och Mailén jämkar sig med styrelsens svar. 

 

Sektionsmötet beslutade 

   att bifalla motionen. 

 

 8.3 Motion angående val till $$    Bilaga 28-29 

 

Björn Blomkvist presenterar motionen.  

 

Diskussion 
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THS 

KEMISEKTIONEN 

 

Styrelsen stryker sitt svar. 

 

Sektionsmötet beslutade 

   att bifalla motionen angående val till styrelsen. 

 

 8.4 Motion angående verksamhetsplan för $$   Bilaga 30-31 

 

Björn Blomkvist presenterar motionen. 

 

Diskussion. 

 

Yrkande av Björn Blomkvist     Bilaga 32 

att i styrelsens svar ändra att2 till ”styrelsens verksamhetsplan”. 

 

Styrelsen jämkar sig med Björns yrkande. 

 

Sektionsmötet beslutade 

   att bifalla att1 i motionen verksamhetsplan för $$. 

Sektionsmötet beslutade 

   att avslå att1 i styrelsens svar. 

Sektionsmötet beslutade 

   att bifalla att2 i styrelsens svar. 

 

 8.5 Motion angående BUS på KTH hösten 2012   Bilaga 33-34 

 

Presentation av motionen av Sebastian Hedberg. 

 

Diskussion. 

 

Sebastian Hedberg tar tillbaka sin motion. 
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THS 

KEMISEKTIONEN 

 

 8.6 Motion angående Datorgruppens verksamhet    Bilaga 35-36 

 

Presentation av motionen av Sebastian Ols. 

 

Sebastian jämkar sig med styrelsens svar (avslag) och  drar tillbaka sin motion. 

 

 

 8.7 Motion angående val till Datorgruppen   Bilaga 37-38 

Presentation av motionen av Sebastian Ols. 

 

Sebastian jämkar sig med styrelsens svar (avslag) och  drar tillbaka sin motion. 

 

9. Övriga frågor 

 9.1 Övriga frågor 

 9.2 Nästa möte 

SM3 kommer hållas den 27 februari 2012. 

 

10. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 21:10 den 8 dec 2011. 
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THS 

KEMISEKTIONEN 

 
 
Justerat, Stockholm 2011- Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
 
Philippa Reuterswärd,   Joakim Engström, 
Sekreterare                                                                                       Justeringsperson 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
  
Håkan Roos,  Michael Ekström, 
Justeringsperson  Justeringsperson 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011-   Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
  
Mailén Andersson,   Denise Fuglesang, 
Justeringsperson   Ordförande 
 

 
Personer vid Sektionsmötets öppnande: 95 
Personer vid Sektionsmötets avslutande: 33 
 



 

  
Postadress 

 
Besöksadress 

 
Telefon 

 
Org.nr. 

 
Bankgiro 

 THS, Kemisektionen 
100 44 Stockholm 

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

 

THS 

KEMISEKTIONEN 

Stockholm: 2012-02-19 

 

 
KNUT 

SM 3 2011/2012 

Detta är vad KNUT gjort sen senast: 
 
1) LKAB-resan 
- kommer att ske sista veckan i april och vara över ca 4 dagar 
 
2) Fikamingel med myAcademy i Draget 
- Beräknas ske i mitten/slutet på mars 
 
3) Mattestuga med Extramatte 
- Inför tentaperiod 3 
 
4) jag har också försökt gå på en del trådar som KAKA genererat, bla ett event med TetraPak 
 
5) Förlängning av huvudsamarbetsavtal med AkzoNobel 
- Jag ska ha möte Jonatan i slutet på februari 
- Vi har bla talat om att göra ett event tillsammans med Vattenfall 
 



 

  
Postadress 

 
Besöksadress 

 
Telefon 

 
Org.nr. 

 
Bankgiro 

 THS, Kemisektionen 
100 44 Stockholm 

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

 

THS 

KEMISEKTIONEN 

Stockholm: 2012-02-19 

 

 
Rapport KF 

SM 3 2011/2012 

Sedan SM 2 har det bara varit ett KF-sammanträde, KF 4. På det sammanträdet behandlades 
frågorna om medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), THS åsiktsdokument, hur THS 
ska ställa sig till kulturföreningarna, fyllnadsval av Valgeneral, Valberedningen och Valnämnden. 

Efter att en utredningsgrupp som tillsattes på KF 2 presenterat sin utredning om huruvida THS 
ska ansluta sig till SFS och yrkat på att THS ska söka medlemskap beslutade KF att vi ska göra 
det. Representanter från SFS och Stockholms Universitets studentkår (SUS) som är medlemmar i 
SFS var med på KF 4 och berättade om sina upplevelser av SFS. 

I och med att THS ska söka medlemskap i SFS vilket innebär en större extern påverkans-
möjlighet så lämnade styrelsen en proposition om uppdateringar i THS åsiktsdokument för att 
leva upp till de nya påverkansmöjligheterna. Propositionen bifölls. 

Under hösten diskuterades hur THS skulle förhålla sig till kulturföreningarna. Till KF 4 hade det 
inkommit en motion från Jens Aronsson (K) om att tillsätta en grupp som skulle jobba med att ta 
fram rättigheter och skyldigheter för kulturföreningarna och göra ett policydokument. Styrelsen 
svarade att det nog var bättre att skriva in detsamma i reglementet direkt istället. Styrelsens 
svar bifölls. Kemi har 2 representanter i gruppen som tillsattes, Sebastian Hedberg och Matrin 
”Chippen” Sjölin. 

KF konfirmerade Emilia Wallin som Valgeneral samt fyllnadsvalde ledamöter i valberedningen 
och valnämnden. 

 



$$ Rapport – SM3 2011/2012 

Kära Sektion, 

Sen SM2 har styrelsen haft fullt upp.  

Det som ni säkert har märkt av mest är den fuktskadan som upptäcktes under jullovet och som är 

orsaken till att det har varit kaos i Draget de senaste veckorna. Reparationsarbetet är mycket 

omfattande men är på gång. Nytt golv och köksinredning håller på att installeras. Då delar av skadan 

orsakades av sektionens ismaskin, kommer vi att få stå för del av kostnaden. Det är ännu oklart hur 

stor summa det råder om.  

Styrelsen fick också ta itu med ett inbrott kort efter terminstart. Gärningsmän bröt sig in i Draget 

natten till den 26/1 och bröt upp samtliga organs skåp. Endast en videokamera (som dessvärre 

innehöll mycket privat filmmaterial på delar av styrelsen) och en tom väska stals.  

Lokalansvarig har varit i kontakt med KTHs förvaltning och fått tillstånd till att måla om mötesrummet 

samt fixat lås till fläktrummet som hädanefter ska användas som förråd. 

Sammarbetet med Kansliet fortskrider. I december anordnade vi tillsammans med Kanslipersonalen 

ett lyckat Lussefika för förstaårstudenter. Kansliet stod för fika medan sektionen ställde upp med 

lokal, arbetskraft och underhållning i form av MD-Luciatåg . Den beryktade professorn K-Z sägs ha 

skymtats vid lussebullarna. Styrelsen fortsätter med att träffa Kansliet en gång i månaden och 

planerar fler evenemang till våren. 

Arbetet med Salamandrarna går framåt. Datum för en Salamandermiddag har lagts till den 26e mars 

och formella inbjudningar har skickats via post till Salamandrarna. Tillställningen riktar sig främst till 

studenter i årkurs 3 och uppåt och har som mål att förmedla kontakter mellan studenter och 

alumner.  

Medlemslista och årsrapport har skickats in och godkänts av Förbundet Unga Forskare (FUF). 

Sektionen kommer därmed ta glädje av ett verksamhets- och medlemsbidrag inom en snar framtid. 

I övrigt jobbar vi kontinuerligt med att förbättra kontakten med/mellan sektionens alla organ. Vi har 

bland annat haft möte med KNUT där vi diskuterade deras verksamhet och hur sammarbetet mellan 

sektionens medlemmar och näringsliv kan förbättras. Vi pratade även om hur vi ska göra för att 

Styrelsen och KNUT får bättre förståelse för respektives arbete och kom fram till att kontakt mellan 

de två organen ska hållas löpande, främst genom att ha regelbundna möten.  

På SM2 bifölls en motion angående Valberedningens sammasättning. Till följd av detta har styrelsen 

tillsammans med Valberedningens ordförande, Valberedningens vice ordförande, samt en grupp 

intresserade fått i uppdrag att utarbete ett nytt policydokument för Valberedningens arbetslinjer. 

Utformningen av detta har påbörjats och mycket inspiration har tagits från THS Valberednings 

existerande policydokument.  

INFO-konferensen hölls helgen v. 7 och blev mycket lyckad. Diskussioner som hölls under dagen var 

givande och gav styrelsen många nya idéer. En sammanfattning kommer att läggas upp på hemsidan. 



Ekonomisk halvårsrapport 2011/2012 
Här följer kommentarer till de balansrapporter och resultatrapporter som finns med i handlingarna. 

Skattmästare 

Balansrapport 

Fordringar: 1 156kr för att $$ köpt vin till middag med Bergs och Elektro som tagits ur kassa men inte 

fått kvitto eller faktura från KK. 600kr som TLC ska betala för tröjtryck som överskjuter tröjbidraget. 

20kr som TLC ska betala för felräkning vid märkesförsäljning. 

Skuder: 5 354kr som Mårten Sjölander ligger ute med för anmälningsavgift till boende i Åre. 109,85kr 

som Ellinor Bäcklin Bergh låg ute med för SN-fika (det har betalats ut). 

Reslutatrapport 

TLCs övriga intäkter på 34 500kr är n0llans ovvar. 

Övriga intäkter är pantintäkterna från Draget. 

Kostnaderna för liftkort och buss under Kemis ÅreTripp ligger efter årsskiftet. 

En ovve blev beställd i fel storlek och därför stämmer inte kostnaden och intäkten helt. 

TLCs övriga kostnader är tröjbidrag för deras t-shirtar. 

Kostnaderna för sektionslokalen är postfacken i sekfunk, lås till prisskåpet och M-busshyra när vi 

lagade höga bordet. 

Kostnaden för kopiator var ett försök att laga den som stod i mötesrummet, men det lyckades tyvärr 

inte. 

Ytterligare en faktura för telefoni under hösten har kommit under hösten. 

Övriga kostnader består till störts del av en kostnad för att ett mixerbord gick sönder på 

jubileumsfesten. Reparationskostnaderna uppgick till 8 875kr. 

Alkemisterna 
Observera att Alkemisterna har kalenderår som verksamhetsår och att detta alltså är det sista 

halvåret till skillnad från de andra bokföringarna. 

Det som inte syns i rapporten är fakturor från KK med ett sammanlagt belopp på 41 165,11 kr som 

inkom verksamhetsåret 2012. Det förväntas också komma in en faktura från THS Radionämnd (RN) 

ang. den utrustning som hyrdes till spexföreställningarna. 

KAKA 
Inbetalning från AGA för KAKA 2011 inväntas (ny faktura har skickats). 

Inbetalning från Epsilon för Energidagarna 2011 inväntas. 



Betalning av utgifter/kostnader för Energidagarna 2011 kommer ske detta halvår då utläggskvitton 

inte tillhandahållits ännu. 

Utbetalning av vinst från Energidagarna 2011 till andra deltagande sektioner sker efter kostnader har 

betalats. Beräknad vinst för KNUT från Energidagarna 2011 ligger på ca. 18 000 kr (samma för de 

andra deltagande sektionerna). 

Krexet 
Under höstterminen har vi gått back 1111,98kr. Största skälet till detta har varit att vi har köpt in ett 

ljudbord med kablar som tillsammans gått på strax över 5000kr. Vi valde även att subventionera mat 

till kollationeringen vilket även har varit en inte helt betydelselös utgift. 

En utgift som däremot inte finns med i räkningen är fakturor från Kemis Klubbmästeri för höstens 

pubar som Krexet anordnade. Tillsammans uppgick de till cirka 3300 kr. 

Klubbmästeriet 
En stor kostnad under hösten var inköpet av en ny kassaapparat för 12 500kr som styrelsen 

godkände enligt motionen på SM 1 2010/2011. 

Klubbmästeriet har också betalat en alkoholfaktura från Kåren för sittningsdrycken till 

Osquarsgasquen som Alkemisterna ska betala. 



1510 Fordringar 0,00 1 776,001 776,00

1911 Kassa 35 609,00 17 939,00-17 670,00

1921 Plusgiro 228 836,88 290 967,8362 130,95

1931 Sekura nordea 120 868,33 120 868,330,00

1932 Aktivera ränta 213 157,72 213 157,720,00

Skuldkonton

2010 Eget kapital -577 882,93 -577 882,930,00

2440 Skulder 0,00 -5 463,85-5 463,85

2880 Interimsskulder -20 589,00 0,0020 589,00

Skuldkonton -598 471,93 -583 346,7815 125,15

Ingående balans
2011-07-01

Konto
Utgående

balans
2011-12-31

Preliminär ingående balans

Periodens
förändring

2011-07-01 -
2011-12-31

2012-02-17
00:24

Sida 1

Balansrapport redovisning

802413-2154

9000 Kemisektionen

Jens Aronsson

 

Transaktionsdatum=2011-07-01 - 2011-12-31

 
Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.

61 362,1061 362,100,00Beräknat resultat



Intäkter

3212 Inäkter salamanderverksamhet 4 700,00 4 700,00 2,892,89

3500 IN: intäkter Åre 95 300,00 95 300,00 58,5558,55

3501 IN:intäkter fotboll/innebandy 1 860,00 1 860,00 1,141,14

3600 TLC: Intäkter märken 8 955,00 8 955,00 5,505,50

3601 TLC: Intäkter pins 2,00 2,00 0,000,00

3602 TLC: Intäkter ÄPS 11 030,00 11 030,00 6,786,78

3603 TLC: Sångböcker 2 270,00 2 270,00 1,391,39

3604 TLC: Intäkter Dramaten 300,00 300,00 0,180,18

3605 TLC: Övriga intäkter 34 500,00 34 500,00 21,2021,20

3740 Avrundningskonto -2,41 -2,41 0,000,00

3900 Medelmsavgifter 1 700,00 1 700,00 1,041,04

3990 Övriga intäkter 2 149,30 2 149,30 1,321,32

Resultatkonton 162 763,89 162 763,89100,00 100,00

Kostnader

4110 Mottagningen -9 858,66 -9 858,66 -6,06-6,06

4121 SN studienämnden -109,85 -109,85 -0,07-0,07

4132 TLC -2 000,00 -2 000,00 -1,23-1,23

4144 Fanbärarna -1 800,00 -1 800,00 -1,11-1,11

4171 $$-Styrelsen -1 225,00 -1 225,00 -0,75-0,75

4172 SM sektionsmötet -2 129,53 -2 129,53 -1,31-1,31

4300 IN: kostnader Åre skistar -21 415,00 -21 415,00 -13,16-13,16

4413 Repr. m. sektionsstyrelser -1 228,19 -1 228,19 -0,75-0,75

4415 Presenter -129,00 -129,00 -0,08-0,08

4610 Priser och tradition -211,80 -211,80 -0,13-0,13

4700 TLC: Kostnader märken -7 124,00 -7 124,00 -4,38-4,38

4701 TLC: Kostnader overaller -35 075,00 -35 075,00 -21,55-21,55

4702 TLC: Kostnader ÄPS -3 663,57 -3 663,57 -2,25-2,25

4705 TLC: Övriga kostnader -900,00 -900,00 -0,55-0,55

5010 Kostnader sektionslokal -1 885,80 -1 885,80 -1,16-1,16

5410 Förbruknings inventarier -1 167,70 -1 167,70 -0,72-0,72

6110 Kontorsmatriel -115,00 -115,00 -0,07-0,07

6170 Månadsmail -533,69 -533,69 -0,33-0,33

6300 IN: kostnader utrustning -99,00 -99,00 -0,06-0,06

6710 Kopiator -920,00 -920,00 -0,57-0,57

6720 Telefon -625,00 -625,00 -0,38-0,38

6990 Övriga kostnader -8 942,00 -8 942,00 -5,49-5,49

7400 Finansiella kostnader -264,00 -264,00 -0,16-0,16

8030 TLC: Kassadifferens 20,00 20,00 0,010,01

Kostnader -101 401,79 -101 401,79-62,30 -62,30

2011-07-01 -
2011-12-31Konto

Ackumulerat
2011-12-31% %

2012-02-17
00:24

Sida 1

Resultatrapport redovisning

802413-2154

9000 Kemisektionen

Jens Aronsson

 

Datum=2011-07-01 - 2011-12-31

 
Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.



Tillgångar

1510 Fordringar -155 430,84 -166 200,84-52 300,00

1910 Kassa 12 960,00 6 300,002 252,00

1920 Bankgiro 59 199,84 150 545,76109 808,92

Tillgångar -83 271,00 -9 355,0859 760,92

Skulder

2099 Föreg. år 95 871,00 95 871,000,00

2440 Skulder -12 600,00 -2 000,00-1 500,00

Skulder 83 271,00 93 871,00-1 500,00

Ingående balans
2011-01-01

Konto
Utgående

balans
2011-12-31

Periodens
förändring

2011-07-01 -
2011-12-31

2012-02-17
11:46

Sida 1

Balansrapport redovisning

80 24 13 - 21 54

9004 Alkemisterna

KMottagning

 

Transaktionsdatum=2011-07-01 - 2011-12-31

 
Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.

84 515,9258 260,920,00Beräknat resultat



Intäkter

3111 Intäkt Fest barförsäljning 38 153,05 38 153,05 11,2614,43

3112 Intäkt Fest Inträde 95 551,45 109 097,45 32,2136,14

3500 Sponsintäkter 22 620,00 22 620,00 6,688,56

3600 Bidrag 72 443,66 117 343,66 34,6527,40

3700 Intäkt Övrigt 8 541,00 24 391,00 7,203,23

3800 Intäkt NØllespex 27 090,00 27 090,00 8,0010,25

Intäkter 264 399,16 338 695,16100,00 100,00

Kostnader

4011 Utgift Fest mat -61 134,23 -67 632,23 -19,97-23,12

4012 Utgift Fest bar -4 450,00 -4 450,00 -1,31-1,68

4019 Utgift Fest Övrigt -19 641,31 -28 953,31 -8,55-7,43

4101 nØllan mat -30 340,40 -30 340,40 -8,96-11,48

4102 nØllan evenemang -17 321,70 -17 321,70 -5,11-6,55

4103 nØllan nØllesymboler -46,00 -46,00 -0,01-0,02

4109 nØllan övrigt -261,00 -261,00 -0,08-0,10

5605 Transport hyra -400,00 -400,00 -0,12-0,15

5609 Transport övrigt -850,00 -850,00 -0,25-0,32

6100 Kontorsmaterial och trycksaker -974,00 -974,00 -0,29-0,37

6200 Telefon och post -2 760,00 -2 760,00 -0,81-1,04

7401 Utgift alkemisterna -2 730,00 -2 769,00 -0,82-1,03

7402 Utgift pHeuseriet -4 716,00 -7 540,00 -2,23-1,78

7403 Utgift MD -720,00 -4 320,00 -1,28-0,27

7405 Utgift Bluffis -2 230,00 -2 230,00 -0,66-0,84

7406 Utgift Preppis -881,00 -881,00 -0,26-0,33

7407 Utgift Mottagningsorgan -3 190,00 -4 103,00 -1,21-1,21

7409 Utgift fadderiet -2 080,00 -2 080,00 -0,61-0,79

7600 Utgift övrigt -27 061,00 -27 311,00 -8,06-10,23

7801 Utgift spexet Dequor -1 142,00 -1 142,00 -0,34-0,43

7802 Utgift spexet Quostym -4 355,60 -4 355,60 -1,29-1,65

7803 Spexet R&P -9 126,00 -9 126,00 -2,69-3,45

7804 Utgift spexet övrigt -9 728,00 -34 228,00 -10,11-3,68

Kostnader -206 138,24 -254 074,24-77,96 -75,02

Finansiellt

8400 Finansiella utgifter 0,00 -105,00 -0,030,00

Finansiellt 0,00 -105,000,00 -0,03

2011-07-01 -
2011-12-31Konto

Ackumulerat
2011-12-31% %

2012-02-17
11:46

Sida 1

Resultatrapport redovisning

80 24 13 - 21 54

9004 Alkemisterna

KMottagning

 

Datum=2011-07-01 - 2011-12-31

 
Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.



Tillgångar

1510 Kundfordringar -10 234,82 -57 133,32-46 898,50

1685 Kortfristiga fordringar hos de 0,00 8 000,008 000,00

1913 Kassa KNUT 178,00 178,000,00

1933 Affärskonto KNUT 10 056,82 155 955,32145 898,50

Tillgångar 0,00 107 000,00107 000,00

Ingående balans
2011-07-01

Konto
Utgående

balans
2011-12-31

Periodens
förändring

2011-07-01 -
2011-12-31

2012-02-17
03:39

Sida 1

Balansrapport redovisning

802413-2154

9002 Kemisektionens näringslivsutskott

sebastian ols

 

Transaktionsdatum=2011-07-01 - 2011-12-31

 
Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.

107 000,00107 000,000,00Beräknat resultat



Intäkter

3040 Försäljning tjänster 92 000,00 92 000,00 85,9885,98

3990 Övriga ersettningar och intäkt 15 000,00 15 000,00 14,0214,02

Intäkter 107 000,00 107 000,00100,00 100,00

2011-07-01 -
2011-12-31Konto

Ackumulerat
2011-12-31% %

2012-02-17
03:39

Sida 1

Resultatrapport redovisning

802413-2154

9002 Kemisektionens näringslivsutskott

sebastian ols

 

Datum=2011-07-01 - 2011-12-31

 
Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.



Tillgångar

1910 Kassa 0,00 2 990,002 990,00

1920 PlusGiro/Bankgiro 0,00 1 884,001 884,00

Tillgångar 0,00 4 874,004 874,00

Skulder

2440 Skulder 0,00 -5 985,98-5 985,98

Skulder 0,00 -5 985,98-5 985,98

Ingående balans
2011-07-01

Konto
Utgående

balans
2011-12-31

Preliminär ingående balans

Periodens
förändring

2011-07-01 -
2011-12-31

2012-02-19
11:24

Sida 1

Balansrapport redovisning

802413-2154

9007 Kemisektionen Krexet

Sara Sundblad

 

Transaktionsdatum=2011-07-01 - 2011-12-31

 
Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.

-1 111,98-1 111,980,00Beräknat resultat



Intäkter

3000 Intäkter biljetter 18 960,00 18 960,00 57,6157,61

3001 Intäkter fest bar 11 199,00 11 199,00 34,0334,03

3002 Intäkter fest övrigt 2 350,00 2 350,00 7,147,14

3099 Intäkter övrigt 403,00 403,00 1,221,22

3740 Avrundningskonto -0,30 -0,30 0,000,00

Intäkter 32 911,70 32 911,70100,00 100,00

Utgifter

4000 Lokalhyra -9 000,00 -9 000,00 -27,35-27,35

4003 Transport bensin -921,18 -921,18 -2,80-2,80

4004 Transport hyra -3 521,00 -3 521,00 -10,70-10,70

4005 Transport övrigt -658,00 -658,00 -2,00-2,00

4006 Trycksaker -580,00 -580,00 -1,76-1,76

4007 Teknik -5 643,70 -5 643,70 -17,15-17,15

4008 Dekor -2 861,40 -2 861,40 -8,69-8,69

4009 Kostym -27,95 -27,95 -0,08-0,08

4010 Smink -165,50 -165,50 -0,50-0,50

4011 Föreställning alkohol -5 964,00 -5 964,00 -18,12-18,12

4012 Föreställning bar övrigt -3 284,95 -3 284,95 -9,98-9,98

4014 Sittning mat -1 396,00 -1 396,00 -4,24-4,24

Utgifter -34 023,68 -34 023,68-103,38 -103,38

2011-07-01 -
2011-12-31Konto

Ackumulerat
2011-12-31% %

2012-02-19
11:24

Sida 1

Resultatrapport redovisning

802413-2154

9007 Kemisektionen Krexet

Sara Sundblad

 

Datum=2011-07-01 - 2011-12-31

 
Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.



Tillgångar

1510 Fodringar 0,00 61 820,8661 820,86

1910 Kassa 0,00 67 077,6167 077,61

1921 Bankgiro 0,00 31 489,0031 489,00

Tillgångar 0,00 160 387,47160 387,47

Skulder

2440 Skulder 0,00 -106 550,00-106 550,00

Skulder 0,00 -106 550,00-106 550,00

Ingående balans
2011-01-01

Konto
Utgående
balans

2011-12-31

Preliminär ingående balans

Periodens
förändring

2011-01-01 -
2011-12-31

2012-02-19
04:10

Sida 1

Balansrapport redovisning

802413-2154

9001 Kemisektionens Klubbmästeri

K-Sexmästarinna

Transaktionsdatum=2011-01-01 - 2011-12-31

Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.

53 837,4753 837,470,00Beräknat resultat



Intäkter

3110 Varuförsäljning 159 576,22 159 576,22 54,0454,04

3120 Biljettintäkter 118 160,00 118 160,00 40,0140,01

3989 Övriga bidrag 6 200,00 6 200,00 2,102,10

3990 Övr. ersättn. och intäkter 11 368,43 11 368,43 3,853,85

Intäkter 295 304,65 295 304,65100,00 100,00

Materialkostnader

4010 Inköp av material och varor -15 683,00 -15 683,00 -5,31-5,31

4110 Matkostnader -76 890,93 -76 890,93 -26,04-26,04

4120 Barinköp -5 122,30 -5 122,30 -1,73-1,73

4130 Inköp av dryck -182 549,97 -182 549,97 -61,82-61,82

4910 Förändring av varulager 43 387,67 43 387,67 14,6914,69

Materialkostnader -236 858,53 -236 858,53-80,21 -80,21

Övriga kostnader

5010 Tillstånd -500,00 -500,00 -0,17-0,17

5023 Övr. kostnader hyrd lokal -1 390,00 -1 390,00 -0,47-0,47

5911 Trivselpengar -831,00 -831,00 -0,28-0,28

6150 Trycksaker -330,00 -330,00 -0,11-0,11

6390 Övr. kostnader -893,65 -893,65 -0,30-0,30

Övriga kostnader -3 944,65 -3 944,65-1,34 -1,34

Finansiella kostnader/intäkter

8300 Finansiella intäkter 190,00 190,00 0,060,06

8400 Finansiella kostnader -854,00 -854,00 -0,29-0,29

Finansiella kostnader/intäkter -664,00 -664,00-0,22 -0,22

2011-07-01 -
2011-12-31Konto

Ackumulerat
2011-12-31% %

2012-02-19
04:14

Sida 1

Resultatrapport redovisning

802413-2154

9001 Kemisektionens Klubbmästeri
K-Sexmästarinna

Datum=2011-07-01 - 2011-12-31

Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.
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Verksamhetsberättelse för 

Alkemisterna 
2011 

 
Alkemisterna har som uppgift att planera och genomföra mottagningen för att ge de 

nyantagna en bra start med studierna på KTH. 

 

Sammansättning 

ÖpHverpHeus, Olle Gustavsson Kamperin ollegk@kth.se 

HvispHeus,  Pontus Nordgren, pnordg@kth.se 

KronpHeus,  Emma Fogelström, emmafog@kth.se 

 

Året i korthet 

Vi började med att gå på möte med kansliet för att lära känna de nya ansvariga eftersom 

Annika Montin hade slutat. Samtidigt började vi lära känna de andra mottagningsansvariga 

på andra sektioner genom MR, samt började kalla till KLUMP-möte. Under våren jobbade 

vi mycket med planering så som att ringa företag och boka salar till mottagningsaktiviteter. 

På sommaren fortsatte kontakten med företag för att fixa lunchföreläsningar och spons. 

Lokalbokningen började få sin sista form och Din guide till kemisektionen och 

mottagningen likaså. 

Sedan genomfördes mottagningen enligt konstens alla regler och utan större 

komplikationer. 

Mitt under mottagningen kände vi att det var dags att uppmuntra alla hårt arbetande 

frivilliga studenter med kanske världshistoriens bästa mellanpHest. 

Efter mottagnignen var vi i princip klara och avslutade med att genomföra en utvärdering 

där vi fick in 140 enkäter som visade väldigt positiv respons. 

 

Förändringar 

För att tämja kansliets vildar gick vi med på att flytta Bosödagen till tisdagen v.1 till 

KLUMP:s (och vårat) stora förtret. Trots detta så tyckte vi det fungerade över förväntan 

och kanslit var nöjda med att så många dök upp.  

Vi började jobba mer med spons och företag och lyckades få hit två lunchföreläsningar, 

företags medverkan på skogsvandringen samt diverse ätbara sponsartiklar. 

Vi försökte även få in sök till specifika uppgifter till Fadderiet samt strama upp 

deltagandekravet. Arbetet med Fadderiet forstsätter med Alkemisterna 2012 som verkar ha 

många nya ideér. 

 

Ekonomi 

Mottagningen äskade och fick 89 800 kr från kansliet samt äskade 112 931 kr och fick 

59 280 kr (!) av sektionen, detta till följd av att sektionen upptäckte att vi hade lite mindre 

pengar än vad man hade trott. 

Dessutom fick vi intäkter i form av betalning för lunchföreläsningar och andra 

företagssamarbeten. I det stora hela finns ganska mycket pengar kvar och för den 

intresserade finns bokföringen att beskåda i mötesrummet. 



 
 

 

THS 

KEMISEKTIONEN 

Stockholm: 2012-02-19 

 

Sida: 2(2) 

 

Den största förändringen vi gjorde var en attitydförändring pga att vi fick ganska mycket 

mindre pengar än föregående år. Genom att arbeta lite hårdare finns det mycket pengar att 

spara. Till exempel lagade vi en lunch själva till nØllan, skrev ut och vek alla 

pappersutskick själva istället för att beställa från ett tryckeri och la tid på att hitta billiga 

alternativ till det mesta. 

 

 

Och sist men inte minst! 

Tack till alla fina själar som medverkade till att göra en fantastisk mottagning 2011! 

 

Stockholm 2012-02-09 

 

 

 

_________________________ 

Olle Gustavsson Kamperin  

ÖpHverpHeus 2011 

 

 

 

 



Verksamhetsbera ttelse KOMPIS 2011 

 

KOMPIS-året börjar med KAPTEN och Styrman välj på SM 2. Vi börjar bestämma hur 

arbetsfördelningen ska ligga mellan KAPTEN och Styrman och planerar för första mötet med resten 

av KOMPIS. 

Resten av KOMPIS väljs på SM 3 och KAPTEN och Styrman var mycket glada över valberedningens 

jobb, mycket fina kandidater! 

Innan sommaren hann vi med att ställa upp med ett lag i Berzelii som var en mycket bra 

teambuildingaktivitet. Vi hann också med några mysiga middagar och en del möten. KOMPIS 2010 

höll ett skifte för nya KOMPIS som var mycket uppskattat. 

Under sommaren spenderade KOMPIS en vecka på Jims landställe på Ringsö. Under veckan gick vi 

igenom allt som hörde till mottagningen, bl.a fallstudier, lekar, schema och regler. Vi hade även en 

uppsamlingshelg på Fridas landställe på Orrö där vi repeterade det viktigaste från veckan och 

laddade inför den stundande mottagningen. 

Mottagningen 2011 genomfördes utan större problem. Det var inga stora förändringar från förra 

året. I år hade vi mycket hjälp från vårt relativt nya organ Fadderiet. Tyvärr kändes det som om 

Fadderiet fick jobba lite väl hårt, samtidigt som KOMPIS kunde ha mer att göra. KLUMP fungerade 

mycket bra i år, bra sätt att sprida information och gå igenom dagen så att allt klaffar. Det blev dock 

ett jobbigt missförstånd under skogsvandringen då Styrman ”fick skulden” av SL, men pH ska se till 

att det inte upprepas. Osquarsfesten som KOMPIS fixar och serverar på var mycket uppskattad av de 

andra mottagningsorganen. Det var dock lite ont om platser och mat, så till nästa år får KAPTEN och 

Styrman ta till lite extra marginaler. 



Under hösten gick KOMPIS på N0lle och övriga fester.  Vi hade även KOMPIS-thanksgiving där vi 

visade uppskattning för varandra och delade på en kalkon. 

2012-01-25 

KAPTEN Frida Berggren, Ordförande KOMPIS  

Styrman Jim Johansson, Vice Ordförande KOMPIS 



  
Verksamhetsberättelse för 

Musikaliska Direktoriet 
2011 

  
Musikaliska Direktoriet verkar för att på THS Kemisektionen för att underhålla med gyckel på fester samt 
att under mottagningen verka för en lyckad mottagning av de nyantagna på sektionen. Detta görs 
genom skådespel under mottagningsveckorna samt uppsättning av Kemispexet. 

Sammansättning 
Malin Nordenström        Director Musices (DM) 
Joakim Tisell                    Ledamot med fåtölj och kamera, Vice DM 
Joakim Engström             Spexmästarinna 
Håkan Roos                      Kantor 
Hugi Ásgeirsson               Ledamot utan fåtölj med kamera 
Isabelle Forslund             PR-man 
Karin Fagerland               Spargris 
Lovisa Pettersson            Notmästare 
Patrik Stenström              Svinaherdinna 

Året i korthet 
MD11 tillträdde då klockan slog tolv på nyårsnatten och de glada och taggade kultingarna slöt sig till oss 
gamlingar. Redan på jullovet med overallprovning med efterföljande låtval då vi valde tre låtar inför den 
stundande premiären. När vårterminen drog igång påbörjades arrande och låtskrivande och när alla 
låtar (nästan) var klara begav vi oss till Patriks landställe för en helg av intensivt repande. Strax därefter 
var det dags för premiär på KAKA-gasquen då kultingarna även fick chans att visa sin potential med det 
traditionsenliga ordköret. 
  
Berzelii anordnas av KK under 3 aprildagar där MD gladeligen deltog. Under de sedvanliga lekdagarna så 
fick MD utomordentliga resultat och med besök från gamla deltagare ur MD så lyckades vi genomföra 
alla lekar och tävlingar med bravur. Lyckligvis för pHeuseriet så tappade Junior bort vår poänglapp och 
vår seger kunde aldrig kungöras. pHeuseriet fick lite behövd tid i rampljuset medan vi hade roligt på vår 
ände ändå. 
 
Musikaliska Direktoriet deltog även på en speciell sittning som anordnas av pHeuseriet. Sittningen är 
uppdelad mellan de olika könen och vardera kön underhöll framgångsrikt på respektive sittning.  
 
Precis som året innan åkte vi hem till Malins föräldrar på Ekerö och samlades för att spåna och skriva 
klart synopsis inför NØllespexet. Med en viss saknad av overaller och lite för mycket intresse för de 
inneboende katterna så tråcklade vi oss fram till en synopsis som hette duga.  
 



På Quarnevalen deltog MD i ett lag där vi erbjöd alla som tidigare deltagit i MD att delta. Vi hade 
ambitionen att ha så roligt som möjligt med minsta möjliga arbete inblandat. Vårt bidrag handlade om 
att göra ett ordspel på Quarnevalen och gjorde bidraget Quarnebalen. Junior ur MD11 valdes att sitta i 
en tunna där alla omkring låtsades äta honom. Vi var även presenterade i byggbladet som delades ut 
varje dag som lataste bygglaget i Quarnevalen. Vi var stolta.  
  
Så fort omtentaperioden var slut var det dags för den efterlängtade tiodagarsveckan som för andra året 
utspelades på Tisses landställe i Sala.  Under veckan repades gamla goda MD-låtar in, spexgrupper 
delades ut, mottagningsregler gicks igenom och framför allt skrevs det spex. Det var mycket och göra 
och vi jobbade hårt från morgon till kväll, men såg såklart till att ta en hel del pauser för bad och annat 
kul. Veckan avslutades på topp med att våra mottagningskompisar kom på besök.  
  
Efter sommarlovet var det dags för Mottagningen och den blev precis lika fantastisk som den bör vara. 
MD hade två underbart roliga veckor tillsammans med varandra, de andra mottagningsorganen och 
nØllan såklart! 
  
Mottagningen hann knappt ta slut innan det var dags för spexsök. Efter tre dagar av intervjuer och 
auditions hade vi fått ihop en fenomenal grupp bestående av ett 50-tal spexsugna nØllan och vi var 
mycket nöjda. Efter fem veckors hårt arbete väntade den stora premiären på NØllegasquen och tre 
veckor senare två omstarter. Alla föreställningar blev mycket lyckade och MD var otroligt stolta. 
  
Resterande del av hösten ägnades åt gycklande och luciatåg på kansliets lussefika. När julpHesten kom 
var det dags för oss gamlingar att tacka för oss och lämna över till MD-12, vilket vi efter kultingarnas 
gyckel kunde göra helt utan oro. 

Speciella arrangemang/händelser 
När det närmade sig jultider så fick MD en rad förfrågningar om att komma och underhålla utanför 
Campus. Vi har vid två tillfällen åkt iväg och underhållit mot en blygsam peng. Först ut var ett företag 
med fokus på biokemi som hyrde oss för deras julfest i Gamla Stan. Sedan for vi även iväg till Vallentuna 
Centrum och underhöll vid flera tillfällen på deras julmarknad. Båda besöken var väl uppskattade och 
åhörarna bad om mer sång från oss. Pengen användes för att finansiera ett fantastiskt skifte med MD 
2012. 
 
Det sista vi gjorde tillsammans var att vi arrangerade en så kallad MD-Matiné. Vi bjöd in alla släktingar 
och vänner vi hade och bjöd på lunch och fika medan vi underhåll. Främst var detta för att visa våra 
föräldrar vad vi faktiskt håller på med. Låtar som “Mamma” och “Galen” var speciellt uppskattade. 

Förändringar 
Inga större förändringar var påtvingade av oss. Förändringar som blev ändå var att vi detta år var nio 
deltagande mot förra årets åtta. Nästa år hoppas vi på en sammansättning av tio personer. 

Representation 



Under vecka -1 anordnade MD Schabraket för de andra gyckelorganen på KTH. Vi har även gycklat hos 
Media och Elektro under mottagningen samt på Elektros nØllegasque. 
  
  
Tack till Smarris och Mats för värdeful manuskritik i nØllespexet 
Tack till Familjen Stenström, Nordenström och Mikkelsen/Tisell för logi vid resor 

  
  
Stockholm, 2011-02-09 
  
_________________________________             _________________________________ 
Malin Nordenström                                            Joakim Tisell 
DM, 2011                                                             Ledamot med fåtölj och bok, 2011 
 



 
 

 

19/02/2012 

_Verksamhetsberättelser pH 

THS 

KEMISEKTIONEN 

Stockholm: 2012-02-19 

 

Sida: 1(2) 

 
Verksamhetsberättelse för 

pHeuseriet 
2011 

 
pHeuseriet verkar för en bättre sammanhållning i n0llan under mottagningen. Utöver det 
så anordnar vi även diverse fester och andra saker som n0llan kan gå på under och efter 
mottagningen. 

Sammansättning 

pHeuseriet 2011 bestod av: 
Marcus Jawerth, pH-bas 
Sofia Jäfvert, pH-sur 
Denise Fuglesang, ledamot 
Fred Stjernqvist, ledamot 
Astrid Helmfrid, ledamot 
Gustav Wändell, ledamot 
Anna Wessén, ledamot 
Jens Aronsson, ledamot 
Jonna Holmqvist, ledamot 
Carl Östling, ledamot 

Året i korthet 

Året började med att pHeuseriet åkte på helg till Flen för en första teambuilding. Där 
påbörjade vi också de första förberedelserna inför Herr&Dam. Helgen varade fredag till 
söndag och var mycket givande och lyckad.  
Vår första stora händelse var anordnandet av Herr&Dam som gick av stapeln i april. Det 
gick över förväntan. Nivån var superbra och alla hade roligt.  Vi hade jobbat hårt inför 
förberedandet och var glada att det gick så bra.  
Detta förde oss närmre varandra och vi började kännas som en liten familj. 
pHeuseriet deltog även i Berzelii där vi VANN allt och fick sitta vid vinnarbordet på sista 
sittningen. Även detta var en bra aktivitet för att komma varandra närmre. 
Valborg spenderade pHeuseriet i Uppsala. Dagen ägnades åt picknick och märkesjagande i 
solen. VI träffade även andra sektionsaktiva och det var en skön stämning allt som allt. 
Sedan var det efterlängtade sommarlovet här och förberedelserna inför mottagningen 
kunde börja. 
Sommaren började med besök hos KOMPIS och sedan besök hos MD. Det var trevligt. 
Under Juli månad reste pHeuseriet till Tallin för Teambuilding och diverse inköp. Allt för 
att blidka den ivriga massan som sedan skulle komma att hälsa på under pH-veckan. 
Under första veckan i Augusti åkte pHeuseriet på den sedvanliga planeringsveckan till den 
gladaste av alla öar som inte är en ö – Gladö.  
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Vi var där fredag till fredag och hann under dessa dagar med förutom alla 
mottagningsförberedelser, och besök av alla mottagningsorgan, att ha riktigt roligt 
tillsammans och taggade till ordentligt inför den kommande mottagningen.  
När vi kom tillbaka var det vecka -1, dvs veckan innan n0llan kommer till campus. Denna 
vecka ägnade vi åt att ha kräftskiva med KOMPIS, alkis och bergs, sillunch med Bergs, 
KOMPIS och alkis. Frukost med bergs, middag med elektro samt  gå påpHeusargasquen. 
Mottagningen gick bra trots bulltant.  
Avslöjandet var mysigt, vi blev återigen glada och kunde träffa n0llan för första gången.  
Vi gick på osqarsgasque och hetsade n0llan till att söka n0llespexet.  
Vi gick på n0llepubrundan och hetsade n0llan att söka n0llespexet. 
Under en helg i september anordnade pH stugpHest för n0llan på Osqvik. 
Dagen för redovisning av n0lleuppdrag gick bra, nästan alla n0lleuppdrag genomfördes.  
N0llans pHeusrta ÄPS genomfördes i vanlig ordning. 
Sedan var det dags för n0lle, som vi gick på tillsammans. pHeuseriet hade sedvanligt 
förberett en film.  
Bland de sista pH gör tillsammans är att gå på tackpHesten.  
 
För att göra en lång historia kort: Episkt ihågglömt 
 

Speciella arrangemang/händelser 

Som nämnt ovan genomförde vi Herr&Dam, skogsgasque, skogsvandring, stugpHest, 

n0lleuppdragsredovisning, n0llans pHeursta ÄPS. 

Förändringar 

Just detta år innefattade inte så mycket förändringar men däremot började vi fundera över 

förändringar till nästa år, bland annat  utförandet av n0lleuppdragsutdelning. 

Ekonomi 

pH har en intern ekonomi som detta år sköttes av Denise. 

 
pHeuseriet 2011 vill tacka: KOMPIS, MD, bluffis, Alkis, fadderiet, preppis, KK samt alla som 
har funnits där för oss under verksamhetsåret. 
 
XQ32, 8/2-2012 
 
_____________________________ 
Marcus Jawerth, Sofia Jäfvert 
Bas&sur 2011 
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Verksamhetsberättelse för 

Bluffis 
2011 

 
Organet verkar för att ge nøllan en rolig start på KTH.  

Sammansättning 

Bluffo: Annika Carlson 
Bluffisar: Morten Sjölander, Michael Ekström, Olof Bergendal, Erik Bergendal, Erik 
Abrahamsson, Sofia Thuresson, Anna Jacobsson, Tim Svensson Igefors, Gitte Jensen, Tea 
Dodig, Sara Sundblad, Caroline Duong, Jonas Lantto 

Året i korthet 

Genomförande av mottagningen med följande mål: 
Under året arbetade Bluffis för en bra och rolig mottagning, utöver att lura nollan var 
målet att framföra information. Dessutom arbetades det med att framstå som utåtriktade 
människor som ville inget hellre än att prata med alla. Detta för att öka 
gruppsammanhållningen i nøllegrupperna samt för att få de nyantagna att känna sig 
välkomna att öppet kunna framföra sina åsikter utan att verka som de konstigaste i 
gruppen. Utöver detta var målet att försöka få Bluffis att bli en bättre sammanhållen 
grupp och ett något seriösare organ. Det som bör arbetas på inför nästa år är 
kommunikation mellan mottagningsaktiva och inom gruppen. Det som också har varit ett 
mål är att ingen ska bli sårad under mottagningen och det verkar ha fungerat bra.  
 
Under osquars: 
Då Bluffis avslöjas. Bluffis skrev i år 2 nya gyckel och framförde två gamla. Där 2 
framfördes under själva gasquen efter avslöjandet. Det viktigaste bluffis gör denna dag är 
att mingla med nøllan som sig själva och det verkar ha blivit lyckat i år.  
 
Under Bluffishelgen:  
Under två och en halvdag gicks mottagningsregler och andra direktiv igenom för att 
undvika misstag under mottagningen. Där ibland även till viss del hur man hanterar stress, 
klängiga personer och de som man har lätt för att bli vän med. Samt sociala aktiviteter för 
att stärka banden inom gruppen.  

Aktiviteter: 

Delar av eller hela Bluffis närvarade vid följande aktiviteter: 
KOMPIS-veckan, MD-veckan, pH-veckan, Bluffishelgen, pHeusargasquen, 
Mottagningsveckorna, Mellanfesten, Osquarsgasquen, Nølle, Takkphesten 
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Under verksamhetsperioden maj-november hölls ca 10 interna möten inom gruppen.  
 
Det förekom också en hel del gruppaktiviteter under de två mottagningsveckorna för att 
uppehålla bra relationer inom gruppen och lätta på stress. Det roligaste och bästa där är 
att efter första dagen med nøllan går man och dricker öl för att kunna slappna av och 
prata normalt med sina vänner.  

Ekonomi 

Organets ekonomi står under alkemisterna, det enda som där har behandlats är 
tröjbidrag i övrigt har organet haft intern ekonomi.  
 
Draget, 2012-02-08  
 
_____________________________________ 
Annika Carlson 
Bluffo, feb 2011-jan 2012 
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Verksamhetsberättelse för 

Fanbärarna 
2011 

 
Fanbärarna ansvarar för Kemisektionens fana i THS fanborg. De bär även fanan då 
sektionen anser att den ska synas. Att vara fanbärare är ett hedersuppdrag. Fanborgsåret 
sträcker sig praktiskt sett från 30 april till årsskiftet under ett kalenderår. 

Sammansättning 

Mailén Andersson, ordinarie 
Sara Wengström, suppleant 

Året i korthet 

THS fanborg består av 17 fanor. Vid evenemang anordnade av Stockholms studentkårers 
centralorganisation (SSCO), exempelvis på valborg och Nobel, får endast 10 fanor närvara 
från THS. Därför turas man om att exempelvis representera på Nobelfesten. Att vara med 
på Valborg på Skansen är ett krav för att fanan även ska få vara representerad på 
Nobelfesten. Sektionerna följer en turordning och i år var kemi första reserv. På grund av, 
eller snarare tack vare, att en sektion uteblev fick Sara stolt bära kemis fana under 
Skansens valborgsfirande, och inledde på så sätt fanborgsåret.  
 
Under vårens och höstens diplomeringsceremonier (2+2) har en av oss eller båda varit 
närvarande på samtliga ceremonier för att bära fanan och vi har även fått agera 
"tofsflickor" (bära tofsarna till THS standar) i brist på marskalkar.  
 
När nØllan hälsades välkomna till KTH med mottagning i Stadshuset var självklart även vi 
där med Kajan. Då passade vi även på att ta tillvara på kemis gamla fana och överräcka 
denna till sektionen. Tanken är att den ska ramas in och få en hedersplats i Draget. 
 
På kemis NØllegasque såg vi till att gästerna vid honnörsbordet fick ett pampigt 
mottagande med både Kajan och svenska fanan närvarande. 
 
Vi var även båda närvarande under professorsinstallationen och promoveringsceremonin  
i november då professorer utsågs och de nyblivna doktoranderna välkomnades.  
 
Till Nobelfesten var det Mailén som såg till att Kajan vajade fint. 
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Förändringar 

Då det inte tidigare varit reglementerat hur man väljs till fanbärare valde vi i år att 
motionera om en reglementesändring som sedan bifölls på SM2 10/11. Det ska 
komponeras ett PM där det framgår vad som krävs av sektionens fanbärare, hur dessa 
väljs och vilka som ska kunna bli valda. Det kommer nu i framtiden vara avgående 
fanbärare som inför SM2 har hand om nomineringsprocessen och sedan förordar 
kandidaterna till SM. 
 
En anledning till att det tydligt behöver framgå vad som krävs av fanbärarna är att det 
kommer ställas högre krav på THS fanborg framöver. På årets diplomeringar saknades det 
ofta folk för att få med samtliga fanor, vilket ledde till att flera fanor fick bortprioriteras. 
Från och med årsskiftet förväntas alla sektioner ställa upp med minst två fanbärare vid de 
tillfällen då samtliga fanor ska vara representerade. Då de av sektionen utvalda 
personerna inte kan närvara är det upp till dem att hitta ersättare. Att ha två personer på 
plats vid diplomeringar/promoveringar krävs för att sektionen ska behålla sin plats till 
Nobelfesten. 

Ekonomi 

Fanbärarnas ekonomi ligger under Styrelsen. De budgeterade utgifterna består av fanans 
plats på valborgsfirandet och biljett till Nobelfesten. 
 
 
 
 
Stockholm, 2012-01-25 
 
 
 
_____________________________________ 
Mailén Andersson 
Ordinarie, Fanbärare 2011  
 
 
 
_____________________________________ 
Sara Wengström 
Suppleant, Fanbärare 2011  
 



Datorgruppen  9 februari 2012 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 
År 2011 har varit ett spännande år för Datorgruppen. Först och främst blev det återupplivat för att 

fixa en bristande hemsida. Ett väldigt bra val tycker jag personligen.  

Det som direkt skapades efter återuppståndelsen var ett Facebook och Twitter-konto till 

Kemisektionen. Idag är vår Facebooksida den enklaste vägen att nå ut med information till aktiva 

kemister. Vårt Twitter-konto är å andrasidan det mest populära kontot att följa av THS aktiva 

personer (”kårmuppar”) för nyheter kring #THSkår.  

Vår uppgift var klar och det gällde att snabbt komma igång med att få upp en ny hemsida mha 

Mediesektionen. Det var mycket snack och lite verkstad när det gällde vårt samarbete. Den slutgiltiga 

designen som vi godkände blev av någon anledning inte den som kodades (den ni ser idag). Vi var 

dock nöjda ändå och godkände deras arbete. Under sommarlovet lades det ner mycket tid för att få 

in all nödvändig information på hemsidan. Det var svårt att få några organansvariga att skriva texter 

till sin sida men vi fixade det tillslut.  

Den 5 augusti 2011 så lanserades nya kongligkemi.se. Det var mycket liv i sidan under mottagningen 

och det gillade vi i Datorgruppen. Dock var det många som inte visste hur att använda olika 

funktioner i wordpress och det resulterade i extremt långa inlägg. Detta tog jag upp på OAR 1 där jag 

höll i ett seminarie om hur man använder wordpress. Annars har det väl inte hänt så mycket, följande 

saker kanske är nämnvärda: 

 Marknadsfört mycket av det som händer på Kemisektionen och THS i diverse sociala medier 

 Infört nya delar i hemsidan (t.ex. Länkar och Dokument) 

 Tackat nej till många app förfrågningar.  

 

 

Sebastian Ols 
Ordf. Datorgruppen 2011 
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Motion angående delersättning av stulna gitarrer från 

Krexet III:s överskott. 
SM 3 2011/2012 

 

Bakgrund 

Natten mellan 4:e och 5:e maj 2011 skedde ett inbrott på Teater Replica, 
Hantverkargatan 78, där Krexet hade sina föreställningar i våras. Vi hade en muntlig 
överenskommelse med teatern att förvara rekvisita där under veckan mellan vår 
premiäromgång och de avslutande föreställningarna. Dessvärre fann förövarna det 
passande att ta 5 av orkesterns instrument, 3 elgitarrer och 2 elbasar. Dessa ägdes som i 
de flesta fall privat av orkestermedlemmar och hade ett samlat värde av ca 25000:-. De 
tre drabbade är Mats Linder, Henrik Land och Daniel Mårtensson. 

Krexet undersökte möjligheten att få ersättning för stölden av försäkringsbolag, dels 
privat, dels via teaterns försäkringsbolag. Efter många turer och bud blev det avslag i 
samtliga instanser. Anledningen till detta är att man som privatperson inte är försäkrad i 
ett ”gemensamhetsutrymme” om man där förvarar ”stöldbegärligt” gods, i det här fallet 
gitarrer. Teaterns försäkringsbolag har å sin sida ingen skyldighet att ersätta skadan då 
inget skriftligt avtal om ansvar upprättats. 

Eftersom Krexet och flera andra roliga funktioner på sektionen är starkt beroende att 
privatpersoner tillhandahåller sin egen utrustning – som därmed utsätts för risk både för 
skada och stöld – tycker vi att det är lämpligt att de drabbade får stöd av Krexet och 
sektionen genom att skadan delvis ersätts. Rimligheten i detta motiveras med att Krexet 
III gjorde en liten vinst och att skadan kan ses som en utgiftspost före nettoresultat. 
(Bokföringsmässigt kommer det att se annorlunda ut, men frågan hade inte varit aktuell 
om Krexet III gått med förlust.) Det är vidare mycket svårt att skydda sig i sammanhanget 
då inte sektionen kan försäkra vare sig den egna lokalen, lösöre eller sina aktiva 
medlemmar. Att råka ut för stöld är alltså – trots att större försiktighet framöver 
naturligtvis är en läxa alla lärt sig – en risk man alltid kommer få leva med när man 
engagerar sig på detta sätt. Det är viktigt de som gör det känner sig uppbackade när en 
sådan här händelse inträffar. 

Anmärkning 

Som synes i bilagan är ersättningsvärdet för Daniel Mårtensson försumbart. En insamling 
på sektionen har dock inbringat ca 800:- av vilka Daniel kommer ta del. 
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Yrkande 
 

Baserat på beräkningarna av de stulna instrumentens motsvarande försäkringsvärde (se 
bilaga), med avräknad självrisk yrkar jag  
 
att betalar ut sammanlagt 10000:-, uppdelat på 5000:- till Henrik Land resp. 

Mats Linder. Detta motsvarar ca. 2/3 av försäkringsvärdet för de båda. 
 
 
 
Stockholm, 13 februari 2012 
 
 
 
________________________________ 
Tobias Hallberg 
Producent Krexet III 
 
 

 
________________________________ 
Karin Fagerland 
Direktör Krexet III 
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Bilaga - Beräkning av försäkringsvärde 

 

Självrisk avgår normalt med 1500:- per person. Värdeminskningen för elgitarrer är enligt schablon att värdet 

minskar med 5 % första året efter inköp och därefter 2 % per år. 

 

 Artikel Inköpsår Inköpspris, ca* Försäkringsvärde Självrisk 

Henrik Ibanez SR705 2005 8000:- 6870:- -1500:- 

 Cort action bass 2005 2500:- 2150:-  

   Summa:  7520:- 

Mats Fender telecaster 2011 7000:- 6650:- -1500:- 

 Ibanez GRG 270 2004 3000:- 2500:-  

   Summa:  7650:- 

Daniel Burn Out SVG 2003 2000:- 1650:- -1500:- 

   Summa:  150:- 

 

*Inköpspriset skall vara m.a.p. dagens nypris, vilket ibland är svårt att uppskatta. Då det yrkade 

ersättningsbeloppet är klart lägre än totalt försäkringsvärde har ungefärliga priser använts här. 
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Styrelsens svar på motion angående delersättning av 

stulna gitarrer från Krexet III:s överskott. 
SM 3 2011/2012 

 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att det är mycket tråkigt med det som inträffat och att det personligen 
drabbat medlemmar på sektionen. 
 
Styrelsen tycker att en motion om att ersätta enskilda personer på sektionen är en stor 
fråga som ska behandlas av SM och inte av styrelsen. Vi har givetvis diskuterat frågan 
inom styrelsen och med de drabbade. Gemensamt har vi kommit fram till att om SM 
beslutar att betala ut pengar så är summan i motionen rimlig med tanke på de förlorade 
instrumentens värde. 
 
Den vinst som Krexet enligt motionen har gjort föregående år finns det inte något bokslut 
eller någon redovisning för som har kommit styrelsen tillhanda. 
 
Med denna och motionens grund tycker styrelse att det är upp till SM att ta beslut om 
pengar ska betalas ut till Henrik Lan och Mats Linder. 
 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  
 
inget i denna fråga  
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
 
________________________________ 
Jens Aronsson 
Vice ordförande 
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NOMINERADE TILL KAMRATSTIPENDIET 
 

SM 3 2011/2012 
 

Joakim Engström 
Joakim Engström är en av sektionen största glädjespridare. Han är en person som sprider otrolig 

positiv energi och god stämning i alla sammanhang han dyker upp. Vilka är väldigt många efter 

som Joakim alltid med stor glädje tar sig an uppdrag som göra att han kan verkar för 

studenternas, KTHs eller miljöns bästa. Att han knappt kan sitta still och allt som oftast fyller sin 

omgivning med välljudande musik gör honom inte till en sämre kamrat! Därför tycker jag att han 

borde få Kamratstipendiet! 

 

Joakim Engström 
Joakim, Junior, Engström är en glad och livlig kille som gärna bjuder på sig själv. Att han varit MD 

och bland annat burit runt på fru Olsson förstärker bilden av Junior som lite crazy. Han är en 

trevlig prick som inte gör en fluga förnär och jag tycker han förtjänar kamratstipendiet. 

 

Joakim Tisell 
Jag vill nominera Tisse till kamratstipendiet. Många vet vem han är och hans bekantskapskrets 

spänner över flera årskurser. I sitt rosa skinn har han hälsat nya nollan välkomna till kemi och nu 

går han över till den mörka sidan, något han kommer sköta med bravur. Tror aldrig jag har sett 

honom sur och kan han hjälpa till att lösa ett problem rycker han gärna till. En god kamrat helt 

enkelt! 

 

Björn Blomkvist 
Björn är en riktig klippa! Han är inte rädd att säga vad han tycker, och flera av oss har nån gång 

hamnat i djupa diskussioner med honom om allt mellan himmel och jord. Han har en skön stil och 

under tiden på sektionen hunnit vara både rosa idiot, alkemist och nästlat sig in i krexet. Han vill 

sektionens väl och får oss gärna att bryta invanda mönster för att tänka i nya banor, något som 

särskilt märktes på SM2. Han har under sin tid på KTH gjort sig förtjänt av kamratstipendiet flera 

gånger om! 
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Denise Fuglesang 
Är det någon på kemi som kunnat missa vem Denise är? Inte för att hon är ständig medlem i 

styrelsen utan för sin personlighet. Hon är extremt social och tycker verkligen om att träffa nya 

människor och samtala om allt mellan himmel och jord. Hon sprider även glädje på sektionen med 

diverse upptåg och hugger gärna in om hon kan vara behjälplig. Nominerar härmed Denise till 

kamratstipendiet. 

 

Jessica Bernsteen 
Jag nominerar härmed Jessica Bernsteen till kamratstipendiet. Hon har främst gjort sig känd inom 

Krexet där hon arbetat sig uppåt från dekorare, via chefsgruppen, till direktör. Hon har koll på 

läget och får saker gjorda, med bravur. Hon ställer utan tvekan upp om hon kan vara behjälplig 

och trampar ingen på tårna. Hon är en god kamrat och gör sitt yttersta för att glädja andra! 
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KONFIRMATION AV SEKTIONSFUNKTIONÄRER 
 

SM 3 2011/2011 
 

KK  Årskurs 

Ledamot Lovisa Åkesson  

Ledamot  Niklas Gonzalez  

Ledamot  Julia Remnestål  

Ledamot  Michael Ekström  

Ledamot  Magdalena Modig  

Ledamot  Emma Sandström  

Ledamot  Carl-Fredrik "Caffe" Bowin  

Ledamot  Therese Nilsson  

Ledamot  Tobias Dahlberg  

Ledamot  Tea Dodig  

Ledamot  Pontus Nordgren  

Ledamot  Sara Sundblad  

Ledamot  Calle Jonsson  

Ledamot  Andrea Rishaug  

Ledamot  Sofia Thuresson  

Ledamot  Rueben Monsen  

Ledamot Sara Brännström  

Ledamot Oscar Vega  

Ledamot Randi Berggren  

Ledamot Alexandra Österman  

Ledamot David Jansson  

Ledamot David Hörnström  

Ledamot Jonatan Henschen  

Ledamot Andrea Träger  

Ledamot Erik Bergendal  

Ledamot Kristin Strandberg  

Ledamot Nicole Quinstedt  

Ledamot Jessica Gard Timmerfors  

Ledamot Denise Fuglesang  

Ledamot Fabiana Hyle  
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Ledamot André Hakopian  

Ledamot Sebastian Ols  

Ledamot Frida Berggren  

Ledamot Erik Lindström  

Ledamot Josefin Larsson  

Ledamot Alexandra Holmgren  

Ledamot Adam Eriksson  

Ledamot Jonas Cham  

Ledamot Timour Hammam  

Ledamot Beatrice Swensson  

Ledamot Björn Alander  

Ledamot Oscar Haglund  

   

KÖN   

Majöl ?  

Läsknant ?  

   

BluffO Erik Abrahamsson Bio-08 

   

Gudfaddrar Vakant  

 Vakant  
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Proposition angående antal röster i personval 

 
SM 3 2011/2012 

 
 

Bakgrund 
Det är inte bestämt i stadgarna hur valförfarandet går till med avseende på hur många 
röster man ska lägga i ett val till ledamotsposter. Praxis har varit att man lägger lika 
många röster som det finns poster som ska fyllas. Vi tycker att man ska få lägga lika 
många röster som man finner lämpliga kandidater. Dock maximalt lika måna röster som 
det finns poster. Därför tycker vi att det ska skrivas in hur man får rösta för att få 
kontinuitet i sektionens arbete över åren. 
 

Yrkanden 
 

Därför yrkar styrelsen  
 
att i §3.2.5 personval i stadgarna till det andra stycket tillägga: 
 
 ”Varje medlem lägger maximalt så många röster som det finns antal poster i 

valet eller en blank röst.” 
  
 
 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
 
________________________________ 
Jens Aronsson 
Vice Ordförande 
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VAL AV SEKTIONSFUNKTIONÄRER 
 

SM 3 2011/2012 
 

 

Förordade Årskurs Post Kvarstående Årskurs 

Vakant  Klubbmästare 
 

 

Vakant  Pubmästare 
 

 

Vaknat  Sexmästarinna 
 

 

 

 

 
  

Lina Aglén K-11 KOMPIS Ljubov Rubenius K-11 

Erik Bergendal K-10 KOMPIS Paulina Kindahl K-11 

Lucas Bremer Bio-11 KOMPIS Linnea Stenbeck Bio-11 

Johannes Yayo Bio-11 KOMPIS Erik Lindström K-11 

Jenny Karreskog Bio-11 KOMPIS   

Marcus Jawerth K-09 KOMPIS 
 

 

Frederik Mathiason K-11 KOMPIS 
 

 

Olle Kamperin Bio-08 KOMPIS 
 

 

Sofia Von schultz Bio-11 KOMPIS 
 

 

Linus Svenberg K-11 KOMPIS 
 

 

Sara Sundblad K-09 KOMPIS 
 

 

Sandra Blomgren Bio-11 KOMPIS 
 

 

 

 

 
  

Zoe Ahmad Bio-11 pHeuseriet Fredrik Abele Bio-11 

Aman Mebrathu Bio-11 pHeuseriet Andreas Christianssen Kint-11 

Sofia Bergström Bio-11 pHeuseriet Sara Isaksson K-09 

Marica Merkel Bio-11 pHeuseriet Allan Starkholm K-11 

Anton Lagerholm Bio-11 pHeuseriet Michael Ekström K-10 

Oscar Vega K-09 pHeuseriet   

Anna Wessén K-10 pHeuseriet   

Jonas Ricknell K-11 pHeuseriet   
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PRESENENTATIONSTEXTER KOMPIS 
 

SM 3 2011/2012 
 
 

Lina Aglén – Valberedningen förordar 
Lina är en sprudlande tjej som alltid är positiv. Hon har alla egenskaper som krävs för att både 
göra KOMPIS-gruppen mysig och hemtrevlig och kommer utan problem att leda nollan runt på 
campus. Hon är mycket observant och insiktsfull och bra på att tolka personer vilket gör att hon 
kommer att märka minsta lilla förändring i humöret i sin nØllegrupp. Lina kommer att ge det där 
lilla extra till KOMPIS och Valberedningen är övertygad om att hon kommer göra ett fantastiskt 
jobb. 
 

Hej Kemisektionen! 
Mitt namn är Lina Aglén, jag är K-11 och söker en post i KOMPIS. Det finns flera anledningar till att 
jag söker, men den främsta är att jag vill ge den nya nollan någonting som jag själv kände att jag 
saknade under min första tid på KTH; en plats att vara osäker på. Osäker på ifall man valt rätt. 
Osäker på ens framtid på Kemisektionen. Osäker på ifall de kommande åren verkligen kommer att 
bli de bästa i ens liv. 
En av många anledningar till varför jag skulle vara en utmärkt KOMPIS är att jag är väldigt lyhörd 
som person. Jag har lätt att känna av humör och behov och kan anpassa mitt bemötande därefter. 
Jag har även varit basketcoach i tre år och har därmed mycket relevant erfarenhet. Även om mina 
spelare är ca tio år yngre än nollan skulle jag i KOMPIS jobba med samma grundprincip. Nämligen 
att bygga samhörighet i en grupp, få varje individ att känna sig sedd samt att skapa trygghet i en 
ny, ovan och osäker situation. Jag har massor av idéer så fråga mig gärna massor utav frågor! 
Förresten, har jag nämnt att jag VERKLIGEN VILL!? 
 
 

Erik Bergendal – Valberedningen förordar 
Erik Bergendal har under sin tid på KTH visat ledarskap, arbetsmoral och ett glatt humör som inget 
verkar kunna rubba. Erik kommer att visa sin nØllegrupp exakt hur kul det är att plugga på teknis 
med ett leende, detta inte bara under mottagningen utan Erik kommer finnas som ett stöd efter 
mottagningen och in på terminen. Med coola dansmoves och ett citat från Scrubs eller Eddie 
Izzard kommer det finnas en ständig isbrytare i Eriks nØllegrupp. Med alla dessa egenskaper anser 
Valberedningen att Erik Bergendal är en självklar del utav KOMPIS 2012. 
 

Hej! 
Erik Bergendal heter jag och jag söker posten som ledamot i KOMPIS. Jag går andra året på 
kemivetenskapprogrammet och förra mottagningen gick jag under falskt namn som bluffis i rollen 
”noll-koll-nollan”. I år vill jag dock kunna vara mig själv helt och hållet under mottagningen och 
faktiskt veta var toaletten ligger, men även att Uppsala ligger norr om Stockholm(!). Jag tror att 
jag, förutom att vara en bra lagspelare, kan bidra till KOMPIS med en nästan outtröttlig 
”peppenergi” som får Duracellkaninen att tappa stinget. Angående tidigare erfarenheter av vilsna 
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människor på nya platser, där de klumpas ihop tillsammans utan att tidigare känna varandra, har 
jag jobbat som konfirmandledare på läger ett flertal år. Jag vill till mottagningen vara den som är 
skitnervös inför att ringa nollan dagarna innan stadshuset, den som bryter tystnaden när Preppis 
släppt nollan på rast, den som berättar för nollan att matten är svår för alla men framförallt vill 
jag vara den som får de nyantagna att känna sig riktigt j#¤*a välkomna! 
 
 

Sandra Blomgren – Valberedningen förordar 
Att Sandra alltid är glad är ett faktum som man inte kan dementera. Det är en viktig kompiskvalité 
att kunna vara glad och positiv. Trots att det låter klyschigt är det precis vad Sandra är - GLAD & 
POSITIV rakt igenom. 
Hon har en god känsla för KOMPIS verksamhet och hon är väl insatt i hur KOMPIS arbetar. 
Valberedningen tror att hon kommer ha god hand om sin nOllegrupp och ge de nyantagna en bra 
start på KTH. Valberedningen tror även att hon kommer passa bra ihop med resten av KOMPIS och 
kunna bidra med både brinnande engagemang och nytänkande.  
 

Jag heter Sandra Blomgren, är 21 år och går Bio-11. Efter studenten tog jag två år ledigt och 
jobbade som fritidsfröken. Där fick jag ta hand om barnen och agera extrafröken i klassrummet. 
Stor del av mina arbetsuppgifter var att se till att alla trivdes och att jobba förebyggande så att 
mobbning inte uppstod. Vi fick lära oss att ha ett öga öppet för utanförskap och att agera ifall 
någon blev utanför.  
Jag söker KOMPIS därför att jag vill vara en del av mottagningen och vara NØllan behjälplig under 
mottagningen. Som KOMPIS anser jag att det är väldigt viktigt att få NØllan att känna sig 
välkomnen och sedd. Som KOMPIS är man ett ansikte för KTH och kemisektionen. Det gäller att 
visa hur kul det är på kemi och få alla att trivas. Detta tror jag att jag kan genomföra eftersom jag 
som tidigare nämnt har jobbat som fritidsfröken och även som konfaledare där stor del av 
uppgifterna är att se till att alla ska trivas och att då vara ett ansikte utåt för skolan/kyrkan.  
   De uppgifter som KOMPIS medför är alltså uppgifter jag tidigare har haft i liknande situationer. 
Detta gör att jag tror att jag passar bra som KOMPIS.  
 
 

Lucas Bremer – Valberedningen förordar 
Under sin egen mottagning så agerade Lucas kompis antagligen utan att veta om det själv. 
Genom att vara sig själv så agerade han inte bara som ett klister som fick ihop en nybliven 
nØllegrupp utan även som ett klister som sög åt sig andra och fick alla att känna sig välkomna. 
Lucas är en vänlig och social person som alltid har nära till kontakt med andra. Han är säker i både 
sig själv och i sin förmåga att lära känna andra. Lucas har visat på en stor vilja att ta emot nästa 
års nØllan och han känns väldigt driven till att göra ett så bra jobb som möjligt. Han har i 
egenskap av konfirmandledare mer utbildning än de flesta och är mer än väl förbered på ansvaret 
att vara Kompis. 
 

Hej! Jag heter Lucas Bremer. Jag går i Bio-ettan och jag söker posten som ledamot i KOMPIS 2012! 
Jag är en utåtgående person som gillar att ha kul och hjälpa andra människor. För mig handlar 
KOMPIS om att hjälpa till, att finnas där för nØllan som ännu inte förstår så mycket. I och med att 
KOMPIS finns där för nØllan och kan besvara många av frågorna kan de dämpa nervositeten och 
istället göra mottagningen till en enbart rolig upplevelse. 
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Så, vad kan jag bidra med? Varför ska just jag ha en plats i KOMPIS? Jo, som jag nämnde innan är 
jag social och hjälpsam, men det kan vem som helst säga. Jag kan stödja mig på att jag har varit 
Friends-representant under hela min gymnasietid samt att jag är fullt utbildad ungdomsledare 
inom Svenska Kyrkan, där jag bland annat tog hand om en konfirmandgrupp under ett år. Under 
båda ingick många utbildningar som främst fokuserade på gruppdynamik. 
KOMPIS är och måste vara en oerhört sammansvetsad grupp för att det ska fungera så bra som 
möjligt, det krävs att man som person fungerar bra i grupp och kan bjuda på mycket av sig själv. 
Under min korta tid på sektionen har jag funnit många nya vänner och bekantskaper som jag 
hoppas blir till mer än de är idag och varar under resten av mitt liv. Jag kan ödmjukt säga att jag 
fungerar oerhört bra i grupper och har inga problem med att ta emot eller ge konstruktiv kritik för 
att främja syftet med gruppen. Jag är en gruppmänniska, om jag inte är i en grupp eller får min 
sociala kvot tillfredställd slutar det ofta med att jag sitter och pratar med mig själv, och det vill vi 
väl inte? 
Jag vill verkligen betona att jag är galet taggad på att vara en del av KOMPIS och Mottagningen 
2012, min tid på KTH har varit en av de roligaste och mest utvecklande perioderna av mitt liv och 
jag vill ta chansen att ge vidare den upplevelsen till en ny omgång nØllan. 
 
 

Marcus Jawerth – Valberedningen förordar 
Marcus Jawerth har visat stort driv på sin tid på sektionen. Förstå året var han med och  
startade kemisektionens ölhävarnämnd KÖN och han har inte legat på latsidan sedan dess.  
Efter två år i pHeuseriet och ett år sittande i KLUMP har Markus mer än nog kunskap, erfarenhet 
och insikt i vad mottagningen handlar om. 
Marcus är även väldigt social, kommunikativ och han är redan en väldigt bra KOMPIS. Med ett 
konstant glatt humör ser valberedningen hur han kommer utge en klippa i KOMPIS gruppen samt 
kunna ta emot årets nOllan med öppna armar. 
 

Hej sektionen! 
Jag heter Marcus Jawerth och har sökt KOMPIS. Jag tycker att KOMPIS har en viktig roll i 
mottagningen för välkomnandet till KTH och kemisektionen. Jag har tidigare varit aktiv i 
mottaningsorganet pHeuseriet där jag även varit ansvarig. Min största styrka för KOMPIS-gruppen 
och n0llan är nog den erfarenhet jag har av tidigare mottagningar och skolan. 
Det skulle vara otroligt roligt att få vara med i mottagningen igen men denna gången med en ny 
infallsvinkel och i en ny roll. Jag är social och tycker jag kan föra mig i grupp och försöker alltid att 
vara ödmjuk och lyhörd gentemot andra. Att träffa nya människor är alltid lika roligt, därför tror 
jag att jag skulle passa bra i KOMPIS 2012! 
 
 

Olle Kamperin – Valberedningen förordar 

Valberedningen har valt att nominera Olle Kamperin till ledamot i KOMPIS. Olle har stor 
erfarenhet från tidigare Mottagningar på Kemi med sina två år i pHeuseriet och senast som 
ÖpHverpHeus. Som ÖpHverpheus, tillika mottagningsansvarig, satt Olle med i KLUMP (Kemis 
Ledning Under Mottagningsperioden) och Mottagningsrådet på kåren. Med sin erfarenhet från 
Quarnevalsstaben kan han berätta om studentaktiviteter utöver kemisektionens för den nya 
nØllan. Olles förmåga att kunna få ut det bästa av folk han arbetar med samt att han även är en 
trevlig person som är lätt att samarbeta med gör ju inte saken sämre. 
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Hej! Jag heter Olle Kamperin och söker en av posterna som ledamot i KOMPIS 2012 
Jag har medverkat i alla mottagningar som jag hittils kunnat, både på lägre och högre nivå, och vill 
självklart vara med och göra även denna mottagning precis så kickass som kemis mottagning ska 
vara. 
Då jag stått på den mörka (om än så vackra) sidan i tre år (som pH 2 år, och som ÖverpHeus 
senast) känner jag att det vore kul att variera sig en smula. Och efter att ha stått och skällt på 
stackars nØllan i tre år så känner jag att det finns en hel del innestående love för våra kära 
nyantagna. 
Förutom att jag äskar att sprida glädje och liva upp stämningen hos de runt omkring mig, tror jag 
att min erfarenhet från tidigare mottagningar och organ på Kemi verkligen kan vara en resurs. 
Jag har inga problem med att låta andra personer ta ledarrollen, och att Jag har varit ÖverpHeus 
och ansvarig för hela mottagningen 2011, tillsammans med Pontus och Emma, gör snarare att jag 
ännu mer ser vikten av detta. Jag har dessutom jobbat med nuvarande Styrman som chef i både 
TLC och PR-gruppen i krexet. 
Med allt detta och en hel del till i åtanke är jag fullt övertygad om att jag skulle göra ett kanonjob 
som KOMPIS nästa mottagning! 
Mycket kärlek! Och glöm inte att rösta på mig, snälla! =D 
 
 

Jenny Karreskog – Valberedningen förordar 
Jenny är en tjej som alltid har ett leende, om inte på läpparna, så gott och väl på insidan. Jenny är 
själva sinnebilden av en kompis/vän. Att bemötas av henne vardagligen i skolan gör att man alltid 
känner sig välkommen. Om än ung så har Jenny varit ledare i många Korpenledda sporter och 
aktiviteter. Hon finner en glädje i att hjälpa andra vare sig det handlar om att hitta på KTH eller 
hitta målet på plan. Jenny kommer att vara en stabil tillgång i Kompis och hon kommer med lyckat 
resultat att få nya nØllan att känna sig välkommen! 

 
Första dagen. Pirrigt. Läskigt. Spännande. Är det rätt dag? Är jag här rätt tid? Vart ska jag? Svaren 
på frågorna har de leende, skinande, gula overallerna. En sån vill jag vara! 
Jag vill bli Kompis för att jag tror att det är en rolig erfarenhet från studentlivet: att se nollningen 
från andra sidan. Jag tycker att nollningen är en viktig del av skolstarten och jag vill vara med och 
hjälpa till för att göra dessa veckor oförglömliga för de nya nollorna. Till Kompis skulle jag kunna 
bidra med mångamånga lekar eftersom jag har en ledarutbildning och har jobbat som lärarvikarie. 
Jag skulle också bidra med positivt humör och engagemang. Sist men inte minst skulle min fina 
(?), breda dialekt göra att alla inte-från-Stockholm-nollor kände sig som hemma!;) 
 
 

Paulina Kindahl 
[text saknas]
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Erik Lindström 
Hej! 
Jag heter Erik Lindström och söker posten ledamot för KOMPIS. För närvarande läser jag mitt 
första år på kemivetenskap och trivs väldigt bra. Jag är både född och uppvuxen en liten stad i 
Dalarna vid namn Hedemora. Under mina två år sedan studenten har jag hunnit med att bo i 
Göteborg och efter att ha vart hemma i Dalarna en tid flyttade jag till Stockholm. Efter gymnasiet 
har jag förutom att studera vart handledare åt flera grupper gymnasiestudenter i något som heter 
gymnasieforskarskolan. Gymnasieforskarskolan är ett projekt där grupper av gymnasielever 
samlas och bor på internat för att under vecka få testa på hur livet som forskare kan se ut. Jag har 
även under en tid arbetat som personlig assistent ett givande arbete där ens uthållighet verkligen 
sätts på prov då man arbetar 25 timmars pass. I detta arbete fick jag lära mig att oavsett hur trött 
jag är går det alltid att hålla god min och humöret uppe något som jag tror kan vara värdefullt i 
Kompis. 
Men varför söker jag då just Kompis? För mig är Kompis det organ som ska skapa trygghet för 
nollan under en period då väldigt mycket är nytt. Jag tycker även att Kompis har i uppgift 
introducera nollan till hur livet på KTH och Kemisektionen är och hur fantastiskt roligt det kan 
vara. Detta är något jag kan identifiera mig med och en roll jag mer än gärna skulle vilja ha. Jag är 
medveten om att det är mycket jobb att vara Kompis men att arbeta för någonting man brinner 
för är endast något jag ser positivt på. Det finns helt enkelt ingen bättre känsla än att ha uträttat 
något som man känner är bra.  
Om jag kommer med i Kompis så finns det några saker som jag skulle vilja förbättra. Till exempel 
tycker jag att Kompis måste bli bättre på att förklara för nollan varför det när så viktigt att vi har 
en stark kår och vad de faktiskt uträttar för oss. Jag tycker även att det är viktigt att Kompis 
uppmuntrar nollan att engagera sig i sektionen, något som redan sker men jag känner att 
budskapet borde kunna nå fler. Utöver detta skulle jag kunna bidra med att jag alltid har vart en 
lagspelare som försöker se saker genom andras ögon och så gott det går agera efter detta.  
Mvh Erik Lindström 
 
 

Frederik Mathiason – Valberedningen förordar 
Frederik överaskade Valberedningen med sin sköna och avslappnade stil. Samtidigt som han är en 
ständigt glad och positiv prick är han lugn och sansad som man kan förvänta sig av en äkta 
västgöte från Mariestad. Frederik har vid ett flertal tillfällen visat att han är en mycket hjälpsam 
person och han tycker det är kul att skapa nya kontakter. Dessa egenskaper är mycket värdefulla 
såväl för de nyantagna som för gruppdynamiken inom KOMPIS. Valberedningen har därför valt att 
förorda Frederik Mathiason till KOMPIS 2012.  
 

Goddag kära läsare, kemist och frände. Mitt namn är Frederik Mathiason och jag är nominerad till 
KOMPIS. Här kommer en liten presentation av mig själv. 

Som ovan nämnt så lyder mitt namn Frederik Mathiason. Jag är en trevlig gosse från landet 
långt bortom horisonten, nämligen Västra Götaland, där jag hela mitt liv varit bosatt under 
isolerade betingelser ute i en liten byhåla benämnt som Lugnås, dryga tio minuter med bil utanför 
Mariestad (notera öl). 

Att jag sökte KOMPIS var för mig en självklarhet. Den dagen som min egen mamma i 
kemisektionen ringde upp mig så kände jag ett enormt välkomnande redan då. Jag blev glad, 
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energisk och peppad till att börja på KTH. Faktum var att jag innan det skedet inte var säker på om 
vidare studier var något för mig, utan hade ställt in mig på en potentiell vidare anställning hos 
Dafgårds. Ni vet, Billy’s Pan Pizza och så. 

Min syn på det hela förändrades ganska radikalt när min KOMPIS förklarade för mig vad 
nØlleperioden innebar, och jag blev genast mer bekväm i kläderna över att en dag flytta till den 
stora staden Stockholm där man åker bil istället för häst och vagn, har TV istället för att se 
bönderna på fältet slå varandra blodiga över gamla tvister och faktiskt köper sin sprit på systemet, 
och inte gör en själv. 

Nej, men skämt åsido så blev jag sjukt taggad, som man säger, och började söka boende. 
Hittade ett inneboendeskap och åkte iväg och ångrar mig inte en sekund. 

Var jag vill komma med detta är att nØlleperioden har satt stora spår i mitt liv, och 
förmodligen även förädlat min väg i livet, och det är främst KOMPIS förtjänst, för utan KOMPIS 
skulle jag förmodligen inte ens vara här. Det är just det här som jag vill förmedla till kommande 
generation kemister, och är varför jag har valt att söka KOMPIS. Jag tror att jag har mycket att ge 
till nØllan, och jag vill verkligen vara den som är den och hjälper nästa års kemister att fatta ett 
viktigt beslut – att välja KTH före Dafgårds! 

Tack för eder uppmärksamhet, och har ni ytterligare frågor hörande till ämnet, kasta dem på 
mig vid SM3. Din röst är för nØllans bästa!  
 
 

Ljubov Rebenius 
 
Efter mina 12 år vid skolbänken, oförglömliga äventyr ute i världen, otaligt många svettiga timmar 
i diverse danslokaler och massa fler otippade val i livet är jag nu redo för nya äventyr tillsammans 
med Nollan 2012.  
Den KOMPIS jag kommer kunna leverera till Nollan 2012 är en ansvarstagande, engagerad och 
omhändertagande person. Det vill säga står någon av Nollan ensam utan att ha någon att prata 
med så är jag tillmötesgående och pratar med den. Hädanefter håller jag ett extra öga på 
personen tills den funnit sig ett gäng... eller två. Jag tror på att jag har många erfarenheter att 
dela med mig av till Nollan, då jag för mindre än ett år sen stod på samma position, i en helt 
främmande stad för att påbörja mitt studentliv i huvudstaden. Jag blir lycklig av att göra andra 
lyckliga och därför är jag rätt person för ta på mig alla möjliga ansvar som KOMPIS. När jag går in i 
rollen som KOMPIS så börjar mitt ansvar med att se till att ungefär 200 nykomlingar känner sig 
trygga och välkomna på kemisektionen på KTH.  
Som KOMPIS är jag medveten om att det är väldigt tidskrävande, då mycket av verksamheten 
håller hus backstage vilket Nollan inte är medveten om. Jag är beredd att lägga ner den tid det 
krävs för att Nollan 2012 ska få en så bra start som möjligt! 
 
 

Linnea Stenbeck 
 
Hej sektionen!  
Jag heter Linnea och går första året i Bioteknik. 
Under mottagningen kände jag att KOMPIS var en enorm trygghet, jag är väldigt blyg och nervös 
när jag ställs inför helt nya situationer och nya människor men KOMPIS fick mig känna mig trygg 
och välkommen. Jag kände att jag kunde fråga de frågor jag hade om mottagningen och 
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utbildningen utan problem och de sammanförde oss studenter med hjälp av lekar och liknande på 
ett jättebra sätt. KOMPIS bidrog jättemycket till att jag upplevde mottagningen så bra som jag 
gjorde och de spred jättemycket glädje till alla omkring sig. Redan under mottagningen insåg jag 
att KOMPIS är något jag skulle vilja vara med i. 
Anledningen till att jag söker KOMPIS är för att jag vill ge tillbaka den upplevelsen av 
mottagningen som jag hade till de nya studenterna och se till att deras mottagning blir minst lika 
bra som min. Jag tror att vara med i KOMPIS är väldigt givande och man möter väldigt mycket nya 
personer vilket jag tycker är jätteroligt. Jag älskar att arbeta i grupp, även om de är sena kvällar 
och tidiga mornar så är det alltid lätt att vara glad och positiv när man har en härlig grupp att 
arbeta med. 
Jag tror jag skulle passa bra som KOMPIS eftersom jag har väldigt mycket energi och glädje som 
jag kan sprida till de nya studenterna och de andra i KOMPIS. Jag har även lite erfarenhet av att 
välkomna och ta hand om nya personer, jag har varit seglarledare på Mjölkuddens seglarläger i 3 
år och där ser vi ledare till att alla som är på lägret har det roligt och lär känna varandra. Jag har 
även varit Friends-representant för Nacka Gymnasium så ifall det uppstår konflikter mellan några i 
n0llan så är jag inte helt ovan med att hantera såna situationer. Det viktigaste tror jag är att de 
nya studenterna känner en trygghet hos sin KOMPIS, känner att de kan fråga en om vad som helst 
och att de tycker att der är kul att vara med sin KOMPIS. Detta är de egenskaperna jag tror och 
hoppas att jag kan visa n0llan 2012.  
Att vara med i KOMPIS är något jag verkligen vill och känner starkt för. Jag hoppas att jag får en 
chans att vara med i mottagningen 2012 och göra den till den bästa mottagningen möjlig! 
 
 

Sara Sundblad – Valberedningen förordar 
Sara Sundblad har jobbat på Sektionen i tre år och haft en rad olika arbetsuppgifter där hon har 
visat stor utveckling och är mer än redo att axla ansvaret som kompis. Hon har visat sin enorma 
vilja för arbetet. Med två mottagningar i bagaget som Fadderist och Bluffis så har Sara koll på 
mottagningen; både bakom kulisserna och inom nØllan. Med sin erfarenhet från Klubbmästeriet 
så kommer Sara vara en stor tillgång när det är dags för KOMPIS att anordna Osquarsgasquen. 
Det är med dessa egenskaper i åtanke som valberedningen nominerar Sara Sundblad till KOMPIS 
2012. 
 

Sara Sundblad var namnet och jag har då sökt KOMPIS. Jag började här 2009 och ser fram emot 
att göra min tredje mottagning i det mottagningsorgan som jag känner att jag egentligen hör 
hemma i.  
För att fatta mig kort så har jag alltid älskat att förklara saker och jag har en förkärlek för kuriosa. 
Jag har insett att den information som är rolig men inte så nödvändig kan göra så att man 
kommer ihåg annat som är mycket mer väsentlig men kanske tråkigare. Och som KOMPIS är detta 
en av ens viktigaste uppgifter att få den nyanlända att känna sig välkomna och informera dem om 
hur det funkar på campus.   
Tidigare år har jag varit bluffis och tog då tillfället att gå igenom mottagningen med ett nytt 
perspektiv och insett hur viktiga KOMPIS är för hur pass bra nollan kommer in i sektionen. Jag har 
en bild av hur en bra KOMPIS skall vara och ser fram emot att dela den med årets gäng. 
Tillsammans med både gamla och nya kemister vill jag vara med och välkomna och integrera 
nästa generation av teknologer. 
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Linus Svenberg – Valberedningen förordar 
Linus Svenberg kom in till Valberedningen och överraskade alla positivt då han gav ett säkert och 
tryggt intryck. Linus går första året på kemivetenskap och han har inte varit engagerad i sektionen 
tidigare på grund av tidsbrist och tentaskräck. Nu känner han dock att han vill ta steget in i 
sektionslivet och tror då att KOMPIS är rätt plats för honom. Redan under mottagningen gillade 
han KOMPIS roll och sen dess har intresset inte svalnat.  
Att KOMPIS är rätt gäng för Linus är något som Valberedningen håller med om och vi tror att han 
kommer att bidra med ett lugn och en trygghet till KOMPIS, på det där bra sättet. Hans sköna 
attityd och att han har tidigare erfarenheter av att leda en grupp, då han jobbar som 
kampsportstränare, gör inte saken sämre. Därför nominerar vi Linus Svenberg till ledamot i 
KOMPIS.  
 

Hej Allesammans 
Jag heter Linus. Jag är nitton år gammal och bor i Stockholm, närmare bestämt Örby. Jag bor 
tillsammans med min familj som består av mina två föräldrar, mina tre yngre syskon samt 
familjens två hundar. 
På min fritid brukar jag träna Kendo och spela elbas. Kendo är en japansk kampsort och jag har 
tränat det i ungefär åtta år och har tävlat både i och för Sverige. Jag är dessutom utbildad 
gruppinstruktör och har varit de i lite drygt fyra år. Jag har spelat elbas i ungefär 2 år och spelar 
främst musik inom genre metal/funk. 
Jag söker KOMPIS för att jag tyckte att det var den bästa delen med min mottagning. Att det fanns 
människor som pratade med dig och som fick dig att känna dig välkommen. Jag kommer därför att 
göra mitt bästa för att nästkommande nollor kommer få samma varma välkomnade som jag fick. 
Det som jag kan bidra med till KOMPIS är att jag har som vana att arbete med stora grupper 
människor och kan därför ge varje person lika mycket uppmärksamhet och på så sätt se till att alla 
känner sig så välkomna som möjligt. Jag tror också att jag kan bidra med en glad attityd gentemot 
såväl mina kamrater i KOMPIS som de nya studenterna. 
Jag hoppas och ser fram emot att få vara en del av KOMPIS 2012. 
 
 

Sofia von Schultz – Valberedningen förordar 
Sofia är den som kommer att ta nØllan med storm och öppna armar till det stora campus, hon 
kommer guida runt nØllan och se till att de känner sig trygga under hela mottagningstiden. Sofia 
är den som kan hjälpa till i KOMPIS med lite "jävlaranamma" när det kanske är lite tyngre och när 
folk är trötta. 
 

Jag heter Sofia von Schultz och jag läser första året på Bioteknik. 
Jag har sökt till kompis för att jag gillar att hjälpa andra människor och för att jag känner att alla 
förtjänar ett lika varmt välkomnande till KTH och kemisektionen som jag själv fick. Jag tyckte att 
min 
kompis var en stor trygghet när man som nybliven nolla irrade runt på campus, och jag är gärna 
en av dem som introducerar årets nollor till allt det roliga som KTH innebär! Jag var med i KK0 och 
det var 
verkligen en upplevelse att få se en sådan tillställning ”från andra sidan”, att vara med och 
planera och genomföra en så stor sak. Att få bidra till mottagningen tror jag kan vara hur roligt 
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som helst och jag skulle göra mitt allra bästa för att få till en riktigt bra mottagning! 
Som person så är jag positiv, envis och driven. En stor passion är löpning (jag sprang bland annat 
Lidingöloppet 30km nu i höstas så jag kan jaga ifatt vilsna nollor hur långt bort de än irrar) och 
träning i största allmänhet är ett stort intresse för mig. På fritiden så arbetar jag bland annat 
ideellt för Friskis och Svettis i Huddinge. Jag tror att jag kan bidra med drivkraft och energi, jag får 
saker gjorda helt enkelt. 
Jag håller tummarna stenhårt för att bli vald på SM3! 
 

Johannes Yayo – Valberedningen förordar 
När man träffar Johannes så har han alltid ett leende och har alltid nära till skratt. Det är aldrig 
svårt att slappna av i hans närvaro och bara njuta av ett intressant samtal. Men Johannes är 
mycket mer än vad man först ser. Johannes är väldigt insatt i det mesta och har en stark drift att 
vara förbered vilket gör att han aldrig står utan samtalsämne. Han har alltid lätt att ta kontakt 
med folk. Vidare bör sägas att Johannes har visat prov på stora ledaregenskaper. Då han i sista 
året på gymnasiet ledde sin skolas elevråd och omreformerade rådet till något bättre. Johannes 
kommer att bli en mycket bra Kompis.  
 

Kompis vill ha mig för att jag som person är jag väldigt omtänksam, godhjärtad och glad. Jag vill 
alltid min omgivning det bästa och jag tycker om att hjälpa till. Att i en grupp med många andra 
gula Kompisar få vara nOllans Kompis vore att få vara mig själv.  
Jag vet att jag till gruppen kommer kunna bidra med kreativa förslag och engagerar mig jättegärna 
i deras idéer. Utöver det ser jag ofta till att ha koll över de mesta som händer (en vana från att ha 
varit elevrådsordförande) och därför har jag alltid svar till vår oftast Okunniga nOllan. Därför vill 
Kompis ha mig.  
Varför jag vill vara med i Kompis är främst för att jag tycker det är riktigt kul att träffa nya 
människor. Och förutom det, vill jag också få en större inblick i mottagningen och lära mig hur den 
organiseras. Efter min mottagningen känner jag hur viktig den tiden var och hur mycket den 
betydde för den kompis och pluggkretsar jag har idag. Att vara med och förbättra den i framtiden 
är därför något jag strävar efter och det gör jag genom att vara med i den. Av dessa anledningar 
vill jag bli Kompis. 
Jag hoppas ni fått en rättvis bild av mig och att om ni har fler frågor kan ni jättegärna ställa dem 
under SM. 
Ha en trevlig kväll. 
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PRESENENTATIONSTEXTER pHeuseriet 
 

SM 3 2011/2012 
 

Fredrik Abele 
 
Hej SM!  
Mitt namn är Fredrik Abele. Jag är en snäll liten pojke, 19 år gammal och går mitt första år på Bio. 
Man kan väl säga att jag är en glad och i hemlighet lite nördig person som bäst av allt gillar att 
umgås och ha kul med alla vänner på sektionen.  
Under min mottagning fick jag många nya kamrater, och jag kan idag, bara ett halvår senare, 
lyckligt räkna många av dessa som oerhört goda vänner. Detta har gjort min tid här på Kemi och 
KTH till en av de bästa perioderna i mitt liv. Efter att ha umgåtts och pratat med flera pHeusare 
och mottagningsaktiva så insåg jag att det inte hade varit möjligt utan ett awesome pH som 
gaddade ihop nollan. Jag har sedan början på mottagningen varit sugen på pH, först för att de var 
så bad ass, men efter denna insikt så vill jag av hela mitt hjärta vara med i pHeuseriet, och ge 
samma awesome känsla som jag har till nästa nollan. 
pHeuseriet är ett lag som måste jobba stenhårt för att lyckas bra. Att varje tidig morgon, sen natt, 
fest och liknande finna motivation och energi bygger på att gruppen är sammansvetsad och att 
alla trivs med samarbetet. Jag tror att detta passar mig bra, då jag länge varit aktiv inom både 
lagsport och individuella sporter där lagkänslan ändå är viktig. Elevråd och annat har också gett 
mig erfarenhet av gruppsamarbete. Jag är också övertygad om att min tid här på sektionen 
utvecklat mina gruppinriktade egenskaper genom KK0, KÖN och styrelsen. 
Jag trivs med utmaningar och när jag tagit mig an en uppgift så jobbar jag hårt för att genomföra 
den så bra som möjligt. Jag har ett stort engagemang i alla mina åtaganden på sektionen. Att 
pHeuseriet tar tid, pengar och energi är jag fullt medveten om. Jag tror att ju mer kropp och själ 
man lägger ner på något, desto mer kär håller man erfarenheten och minnena. Och jag är redo att 
lägga ner min kropp och själ fullt ut. 
Fredrik ”Äpplet” Abele 
 
 

Zoe Ahmad – Valberedningen förordar 
Med ett glatt humör och energifull närvaro i sin kappsäck kommer man långt här i världen. Men det 

var inte bara dessa egenskaper som gjorde att Valberedningen fick upp ögonen för Zoe. Med ett 

brinnande intresse för pH – och allt vad det innebär - och en god idé om hur hon vill vara med och 

påverka dynamiken i gruppen kändes Zoe som en självklar kandidat redan innan intervjun var slut. 

Hennes självsäkerhet och förståelse för pHeuseriets roll i mottagningen tillsammans med en känsla 

för lagspel, trots att hon aldrig utövat någon lagsport själv, fick Valberedningen att vilja ge Zoe 

chansen att bli en del av laget pH2012. 

 

Hej!  
Mitt namn är Zoe Ahmad och jag söker en utav posterna som ledamot i pHeuseriet.  
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De två veckor som utgjorde mottagningen överträffade mina vildaste förväntningar, till stor del 
tack vare den gyllengula trupp som var morgon välkomnade oss till en ny dag på KTH. Jag skulle 
vilja få någon annan att känna så som jag gjorde under de morgonarna. 
Utöver det är en av de viktigaste anledningarna till att jag söker pH att jag älskar den känsla som 
uppstår när flera människor tillsammans jobbar ihop mot ett och samma gemensamma mål. 
Lagsporter är det mest konkreta exemplet jag vet på sådan sammanhållning och det vore en 
underdrift att säga att jag alltid varit dålig på sport. Trots detta har tidigare, liknande erfarenheter 
fått mig att inse hur mycket jag tycker om det, och vilket otroligt driv det ger att känna så. Det 
drivet, i kombination med att jag alltid saknat att få vara del av ett riktigt lag kommer göra att jag 
skulle ta tillvara på, njuta av, och göra det bästa av varje sekund som pH.  
Jag ser min chans att vara delaktig i något stort som jag brinner för och skulle engagera mig i fullt 
ut,  som jag även hoppas skulle finnas kvar hos mer än 200 människor under en lång tid, hos pH-
12 ännu längre och hos mig själv för alltid. Jag ser det här som min chans att få vara del i lag pH, 
vars gemensamma mål är att göra mottagningen 2012 till den bästa någonsin!  
Det jag personligen tror skulle göra mig till en gynnsam del av det framtida pH-12 är att jag trots 
mina ringa erfarenheter som lagspelare vet med mig att jag har förmågan att sätta mig över 
personliga dispyter, se till gruppens bästa och bidra till en bra sammanhållning.  
pH för mig skulle vara att sprida glädje när det är läge,  skrämma och bestämma och att 
sammanhålla pHeuseriet och vår kära nølla! 
Att bli vald till pH skulle vara en ära för mig, och jag skulle göra mitt yttersta för att leva upp till de 
förväntningar som ställs på en ledamot i pHeuseriet.  
 
 

Sofia Bergström – Valberedningen förordar 
Alla grupper behöver en pålitlig byggsten att snickra på. Sofia blir denna byggsten i pHeuseriet. 
Hon kommer bidra med en glädje och omtanke så genuin att pHeuseriet även under de mörkaste 
dagarna med solglasögon och kliande skägg kommer känna en positiv anda. Till gruppen ger Sofia 
stadga i form av struktur och planering och med sin strävan efter stor koll kommer ingen behöva 
gå osäker. Med självsäkerhet och positivt engagemang bidrar hon till dynamiskt grupparbete och 
hon kommer se till att alla typer av uppgifter blir gjorda. Med Sofia i pHeuseriet 2012 ser 
Valberedningen att grunden är lagd och inga otätheter kommer att uppstå.  

 
Hej!  

Jag heter Sofia Bergström och går första året på bioteknikprogrammet.  

Förra hösten började jag på Stockholms universitet. Jag skulle läsa en kurs i ett ämne jag var mycket 

intresserad av och var således väldigt förväntansfull. Kursen innehöll till en början enbart 

föreläsningar, och den kontakt man fick med sina kurskamrater var begränsad till väntan på att salen 

skulle låsas upp eller toaletten bli ledig.  

Det är en markant skillnad mellan att börja på SU och KTH. Tack vare mottagningen fick man snabbt 

en överblick vilka som skulle gå bioteknik- och kemiprogrammet. Och man lärde på en gång känna 

nya människor som skulle komma att bli ens kurskamrater, vilket gör skolgången både roligare och 

lättare!   

Jag söker till pHeuseriet för att jag vill bidra till att nya studenter på KTH ska få en lika bra start på 

terminen som jag fick. När man hamnar i en grupp med okända människor kan många tycka att det 
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är svårt att starta en konversation. Då är pHeuseriet en bra öppning på ett samtal när 

samtalsämnena sinat.   

Jag ser mig själv som en driven och initiativtagande person. Under min uppväxt har jag varit 

engagerad inom idrotts- och skolföreningar, där ett stort utrymme gavs åt planering och 

organisering, någonting jag uppskattar väldigt mycket att göra. Dessa egenskaper tror jag också kan 

komma pHeuseriet väl till pass, men är även en stor orsak till varför jag själv väljer att söka; jag tycker 

nämligen det skulle vara roligt att få vara med och planera de olika delarna av mottagningen som 

pHeuseriet ansvarar över.  

Slutligen vill jag bara säga att jag vill det här väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt mycket och om jag 

får det här förtroendet så är jag redo att lägga ner allt som krävs för att mottagningen ska bli så bra 

som möjligt.  

 
 

Andreas Christiansen 
 
Jag framhävde inte min bästa pHeusare inför valberedningen pga fokus på studier inför 
nästkommande dag, jag hoppas därför att denna presentation ger mig chansen att övertala er, 
Kemisektionen, att jag skulle bli ett utmärkt ledamot i pHeuseriet 2012/-13. Först och främst vill 
jag  väldigt gärna bli en del av pHeuseriet, men för att bli en bra pHeusare krävs en del 
egenskaper. Lojalitet, samarbetsvilja, planering, erfarenhet och innovativtitet är några egenskaper 
jag tycker en bra pHeusare bör ha. Dessa egenskaper är också några som jag har själv.  
Om jag ställer upp för något går jag in för det 100%, jag har inte bundit upp mig i någon  
regelbunden fritidsaktivitet (förutom att jag är med i PR i Krexet, men vårt arbete sker mest nu i 
vår) och skulle kunna lägga hela min fritid till pHeuseriet om det skulle behövas. Exempel på min 
lojalitet är att under mitt förra jobb blev jag ombedd att täcka för en sjuk arbetskamrat, jag kunde 
valt att gå hem efter ordinarie arbetstid (17) men stannade till 23-ish för att avsluta arbetet. 
pHeuseriet består av mer än en person och därför är förmågan att samarbeta ett måste för ett 
lyckat pHeuseri. Jag tycker själv att jag är bra på att samarbeta med andra, bland annat 
eftersomm jag vill göra så många som möjligt till lags. Samarbete har jag lärt mig genom att 
arbeta i grupp i skolan, men även utanför studierna har jag erfarenhet av samarbete med andra. 
Jag spelade länge handboll vilket är en lagsport som kräver mycket samarbete och samspel, har 
också varit med i nØllekrexet, kkØ och nu PR i Krexet vilket kräver både samarbets- och 
planeringsförmåga. Jag tror att jag ibland kan uppfattas som lite brysk, men det är nog mest 
eftersom jag strävar mot att effektivisera det jag sätter mig in i. 
Planera – tidsuppskattning, planering av nØllningen och gasquer o dyl. It's obvious. 
Erfarenhet från liknande aktiviteter är bra att ha så att man har något att luta sig tillbaka på ifall 
man skulle bli osäker. Som jag nämnt tidigare var jag med i kkØ och där var jag med och planerade 
bland annat tackfesten. Jag har också erfarenhet från nØllans sida då jag blivit nØllad tre gånger 
och på tre olika sätt och har min åsikt om för- och nackdelar med dessa metoder.  
Innovativitet är en, tycker jag, viktig egenskap hos en pHeusare, och ävenunder andra 
omständigheter. Det är bra att ha när man ska skapa något, och pHeuseriet är ju med och skapar 
en mottagning. Innovativitet är också bra att ha för att hitta lösningar på problem som kan 
uppkomma under vägen. Som exempel på min innovativitet hade jag ett UF-företag tillsammans 
med en klasskamrat under tredje året av gymnasiet som tog tredje pris på den lokala UF-mässan 
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för bästa produkt. Som VD för UF-företaget fick jag också erfarenhet av bland annat sammarbete 
och planering. 
Jag hoppas att jag med denna text lyckats övertyga er att lägga er röst för att jag ska bli ett 
ledamot i pHeuseriet. 
 
 

Michael Ekström 
 
Hej Sektionen! 
Mitt namn är Michael Ekström, går mitt andra år på kemivetenskap och söker en post som 
ledamot i pHeuseriet. Ifall man frågar varför är svaret enkelt. Jag älskar att jobba på den här 
sektionen. Att jobba långa timmar, sena kvällar och arbete som tvingar in en på sina sista 
kraftreserver. Och varför? 
För att det är fantastiskt kul och utvecklande. Det finns en enorm känsla av stolthet att arbeta för 
att föra Sektionen framåt.  Jag har haft ett antal uppgifter på sektionen som har gett mig många 
nya lärdomar och möjligheter att utvecklas och jag känner mig mer redo än någonsin att ta på mig 
det spännande ansvaret som ledamot i pHeuseriet. 
pHeuseriet är under mottagningen en utav de saker som svetsar samman n0llan till en grupp. Ett 
viktigt organ som genomför majoriteten utav mottagningens aktiviteter.  En uppgift som kräver 
att gruppen fungerar bra tillsammans.  Jag är införstådd med pH’s arbetsuppgifter då jag har 
pratat med två generationer pHeusare om deras arbete. Att få vara med och skapa ett team av 
nya människor som ska jobba som pH tycker jag är väldigt kul.  
Det som jag kan bidra med till pHeuseriet är de kunskaper och färdigheter som min tid i 
sektionens många olika organ har gett mig. Allt från att kontakta företag till att ordna gasquer och 
hålla lager. Och utav alla förtroendeuppdrag som finns på Kemisektionen är det pH som jag 
skattar högst.   
All slit, möda och trötthet kommer att vara värt det i slutändan när man har genomfört en 
mottagning och gett en ny generation kemister den bästa tänkbara start på sin KTH-tid. 
 
 

Sara Isaksson 
 
Hej! 
Mitt namn är Sara Isaksson och jag är K-09. Ända sen jag började på KTH har jag velat vara med i 
pHeuseriet och nu söker jag alltså för tredje gången. Varför jag vill vara med i just pHeuseriet är 
för att jag tycker det är jätteroligt att arbete i grupp mot ett gemensamt mål. Jag tycker om att 
planera och arrangera evenemang, t.ex. som under mottagningen. Det hela blir inte sämre av den 
gruppgemenskap man får. Att man utöver det även får spexa till det hela är ett litet plus i kanten. 
Min förkärlek till pHeuseiet kommer från att jag var väldigt tveksam till att börja på KTH, men jag 
blev så nyfiken på människorna i gula overaller och solglasögon den första dagen på 
mottagningen så jag bestämde mig för att komma tillbaka. 
Jag tror att jag blir en bra pHeusare eftersom jag är van vid, och bra på, att arbeta i grupp. 
Dessutom tycker jag själv att jag är rätt flitig och brukar få saker gjorda. Jag har erfarenheter från 
två tidigare mottagningar (Bluffis, Fadderiet) och jag vet hur mycket arbete som krävs som 
pHeusare. Jag tror att det är en stor fördel att jag har varit med tidigare och sett hur pHeuseriet 
och resten av mottagningen jobbar från insidan, ur flera synvinklar. Exempelvis som bluffis 
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betraktar man mottagningen både som n0llan och från insidan. Det kan vara värt att nämna att 
jag har stallslavat på ridläger flera somrar i rad och därför är van att jobba riktigt långa dagar när 
man redan är sliten, vilket kan krävas under mottagningen. Om jag är trött kan jag ändå lyckas 
hålla humöret uppe, och även försöka få resten i gruppen på bra humör. 
Att jag söker pHeuseriet för en tredje gång tycker jag visar hur mycket jag verkligen vill det här, 
och jag hoppas att ni tror på att jag kommer att göra ett bra jobb! 
Vi ses :) 
 
 

Anton Lgerholm – Valberedningen förordar  
Att han besatt en unik närvaro var ett faktum som Anton själv förde på tal under sin intervju och 
som Valberedningen inte annat än kan hålla med om. På något sätt ser han alla situationer med 
lite andra ögon och är inte heller rädd att säga vad han tycker. Dessa egenskaper i kombination 
med en ”laid back” inställning gör att Anton kan fylla en alldeles särskild plats i årets pHeuseri. 
Under intervjukvällen nämndes Antons namn i samband med ordet ”ketchup” och begreppet 
”social kameleont”; han passar helt enkelt i alla situationer. Därav vill Valberedningen nominera 
Anton till pH2012. 
 

Hej SM jag är Anton Lagerholm och jag vill vara med i pHeuseriet 2012 jag söker därför att när jag 
stod där som ny nolla tyckte jag att Det pH gjorde var så sjukt kul. Det är verkligen min slags 
humorn. Och jag kände direkt att det vore en stor ära att få vara Med i pH och jag visste att jag 
ville vara med en dag.   
När jag hörde vilka vi var som hade blivit nominerade så blev jag så sjukt glad. För det här är 
människor som jag verkligen känner att jag kommer fungera riktigt bra ihop med. Inte för att vi 
kommer kunna göra ett bättre jobb än några andra. (för jag tror alla som söker är väldigt kapabla). 
Utan för att jag verkligen tror på att vi som grupp kommer kunna göra ett riktigt bra jobb. Så vill 
jag avsluta med att säga att jag ser fram emot SM och det kommer bli sjukt kul :) 
 
 
 

Aman Mebrahtu – Valberedningen förordar 
De flesta känner nog igen Aman från årets nØllespex där han spelade en mindre begåvad robot 
med en försmak av världsherravälde. Aman påvisade där både att han inte har några problem att 
bjuda på sig själv och att han kan vara snabbtänkt i de kniviga situationerna publiken stundtals 
försatte honom i. Med erfarenhet av lagsport vet Aman vad som krävs för att en grupp ska 
fungera och hålla samman. Aman har förstått vilken tidsåtgång som krävs och vilket syfte 
pHeuseriet tjänar på sektionen och under mottagningen, inte minst genom att fråga äldre om vad 
det innebär att vara pHeusare på kemisektionen.  
Lägger man ihop det ovan sagda med det faktum att Aman är en riktig helyllekille som är både 
ödmjuk och omtänksam får vi en superbra grabb som inte kommer göra annat än att stötta 
pHeuseriet 2012 i både vått och torrt. 
 

Hej! Mitt namn är Aman Mebrahtu. Jag går i bioettan och söker till Pheuseriet 2012. Varför gör jag 
detta då? Jo jag kan börja med att säga att jag redan veckan innan årets underbara mottagning 
var slut hade bestämt mig för att jag vill vara engagerad i kemisektionen så mycket som möjligt. 
Vad jag sedan kom framtill är att jag vill börja med detta via ett mottagningsorgan, och pheuseriet 
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var det jag fastnade för direkt. Det verkade så otroligt kul och får göra det de gjorde, och då syftar 
jag inte bara på allt skrikande men också rollspelet, utseendet (framför allt de episka skäggen) och 
allt som pheuseriet gjorde under mottagningsperioden. Men med tiden och då syftar jag på allt 
efter mottagningen förstod jag att, detta är inte bara en kul grej som man gör utan att det finns 
ett syfte bakom allt. pH skapar en dialog och gemenskap hos nØllan. Detta fick mig att tänka om 
helt. Jag förstod att pheuseriets arbete är mer en bara gapa och skrika. Därför bestämde jag mig 
för att fråga mig runt och förstå innebörden av pheuseriet och också hur organet fungerar och 
arbetar. Vad jag fick veta och kom fram till var två saker: pheuseriet betyder mycket för denna 
sektion både som ansikte utåt men också för alla i sektionen, framförallt nØllan under 
mottagningen. Det andra var att pheuseriet passar mig perfekt! Allt arbete man lägger ner 
kommer vara värt det i slutändan när man vet att man bidragit med något till denna sektion som 
att t.ex. varit med på en kant när det kommer till samhörigheten hos nØllan. Varför jag tror att jag 
passar bra hos pheuseriet är för jag tror att det är där jag kommer göra som bäst arbete. Jag är 
kreativ och kan ge nya idéer när man fastnat men också luta mig tillbaka och lyssna på vad alla har 
att säga innan jag yttrar mig. Jag arbetar hårt (speciellt när man har anmält sig frivilligt till något 
man vet kommer kräva arbete) men kan samtidigt ha roligt. Jag hoppas jag fått fram lite om varför 
jag vill söka till pheuseriet 2012. 
 
 

Marica Merkel Johansson – Valberedningen förordar 
Marica är en teknolog som är full av energi och har en positiv inställning som Valberedningen tror 
hon kommer dela med sig av till alla i pH. Hon har även en enorm förmåga att planera sin tid och 
organisera sig och sin omvärld, vilket pH kommer behöva i stridens hetta. Hon visar även en 
självsäker personlighet och hon har lika mycket skin på näsan som en elefantsnabel. Allt detta 
summeras ihop till en person med glimten i ögat som Valberedningen är övertygad om kommer 
synas genom solglasögonen, om man tittar och kisar ordentligt.  
 

Jag heter Marica Merkel Johansson, är 21 år och går första året på Bioteknik. Jag söker posten 
som ledamot i pHeuseriet. 
I slutet av sommaren 2011 flyttade jag från Karlskrona till Stockholm för att börja plugga på KTH. 
Jag hade i princip inga kontakter i storstaden, men tack vare mottagningen hittade jag många 
härliga vänner! Jag välkomnades till den gyllengula Kemisektionen där jag verkligen trivs jättebra! 
Med detta i bagaget känner jag mig enormt motiverad att bidra till en oförglömlig mottagning för 
nya nØllan, och därav söker jag till pHeuseriet.  
pHeuseriet handlar om ett synkroniserat lagarbete på högsta nivå, något jag tror skulle passa mig 
riktigt bra. Jag har engagerat mig i elevrådet under min gymnasietid samt deltagit i KK0 under 
mina första månader på Kemi. Jag har varit ungdomsledare inom friidrott i flera år, samt arbetat 
en hel del i butik och har långa erfarenheter av grupparbete, nya människor och pressade 
situationer. Efter flera års elitsatsning på friidrott kombinerat med skola och jobb har jag utvecklat 
en riktigt bra planeringsförmåga. Jag har även rest och tävlat mycket med andra människor och 
försöker alltid bidra till en bra gruppkänsla, vilket är väldigt viktigt även inom den individuella 
sporten friidrott. Med detta sagt kanske ni även förstår att jag är en tävlingsinriktad människa, jag 
gillar inte att göra saker halvhjärtat. Tilldelas jag en uppgift försöker jag alltid uppnå bästa 
resultat.  
Många pratar om att det tar mycket tid och kostar en hel del pengar att vara pHeusare, vilket jag 
är fullt medveten om. Om jag blir vald till pHeusare skulle jag gå in för det till 100% och verkligen 
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engagera mig till fullo. Mina tankar har länge kretsat kring detta och jag är verkligen säker på att 
jag vill detta.  
 
 

Jonas Ricknell – Valberedningen förordar 
Med Jonas Ricknell i pHeuseriet kommer det bli riktigt spinn i snurran. Med en otrolig fart och med 
glimten bakom solglasögonen ser vi ett äkta inre pHeus i Jonas. Han kommer bli den positiva 
energifaktorn i gruppen och med erfarenheter från lumpen och en personlig mognad, kommer han 
hålla samman den i svåra och tuffa stunder. Utöver det ser vi att Jonas med rutiner som tränare, 
kommer bidra med nya perspektiv till pHeuseriet i att få nØllan att följa deras vilja. Då han har 
tungan rätt i mun kommer han hellre slicka gatan än schlemmet rent. Med ett elegant sätt 
pendlar han från att vara effektiv och seriös till att stilfullt bjuda på sig själv och därför ser 
Valberedningen honom som en självklarhet i pHeuseriet.  
 

Hej! 
Jag heter Jonas "Duvan" Ricknell och jag går mitt första år här på KTH. 
Under mottagningen kände jag direkt att jag hade kommit till rätt sektion med alla härliga 
människor och sammanhållning, så jag  
bestämde mig strax därefter för att söka ett organ för att bli en del av det hela.  
Först var jag med på scen i n0llespexet, satt med i kk0 och nu snickrar jag dekoren till Krexet.  
Dessa åtaganden har bara gjort att jag vill det här mer och mer! 
Jag söker en post som ledamot i pHeuseriet -12 av den anledning att jag tror att jag skulle göra ett 
bra jobb och samtidigt ha grymt kul! 
Det jag tror är viktigast inom pHeuseriet är att gruppdynamiken fungerar, och det är 
verkligen något jag skulle kämpa för att bygga upp  
då jag vet hur viktigt det är att ha en tajt grupp under trötta och stressande förhållanden. 
Om jag skulle bli vald så ser jag mest fram emot att ordna den bästa mottagningen någonsin här 
på kemi då jag redan sedan barnsben har varit en eventfixare,  
allt annat är en grym bonus! 
Jag är en målmedveten, positiv kille som gillar att jobba i en grupp där alla har ett och samma mål 
och tror därför att jag skulle passa bra i denna post. 
Att bli vald till pHeusare ser jag som ett hedersuppdrag från sektionen och skulle, om jag blev 
vald, lägga ner hela min själ i det pHeuseriet är, gör och andas. 
 
 

Oscar Vega – Valberedningen förordar 
Oscar Vega, eller helt enkelt Vega som han är mer känd som på sektionen, är så gott som omöjlig 
att få på dåligt humör. Ständig lugn och oerhört pålitlig skulle han vara en klippa i pHeuseriet, 
med glimten bakom solglasögonen. Han kommer genom sitt fleråriga sektionsengagemang kunna 
bidra med erfarenhet och stabilitet till gruppen pHeuseriet. Alla dessa egenskaper och 
karaktärsdrag gör att Oscar Vega skulle passa utmärkt som ledamot i pHeuseriet 2012. 
 

Hej, jag är Oscar Vega och söker en av posterna som ledamot i pHeuseriet 2012. Men innan vi går 
in på det kan jag berätta lite om mig själv. 
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Jag är 24 år och gillar mat, vänner, musik och mat. Innan jag började på KTH tog jag ett uppehåll i 
studierna och bl.a. jobbade och bodde i Colombia ett halvt år. Dagen innan sista anmälningsdag 
funderade jag, gjorde valet att söka kemi, och två och ett halvt år senare har jag inte ångrat mig. 
Under min tid på sektionen har jag varit med i nØllespexet, tre uppsättningar av Krexet, Fadderiet, 
KK och KÖN. Men det är i pHeuseriet jag, och förhoppningsvis också SM, tycker att jag passar bäst. 
Mitt bidrag till pHeuseriet blir ett annorlunda synsätt som kommer av två mottagningar utanför 
pH, stor gasquevana efter min tid som KK, min förmåga att fokusera och ett orubbligt humör. Det 
må finnas dagar (efter) då jag har dödslängtan, men humöret är inte dåligt för det. Slutligen är jag 
envis på det sättet att jag inte ger upp förrän saken i fråga blir så bra den kan bli. 
Vad gäller gruppen är jag inte oroad över huvud taget. Bas, sur, de nominerade och för den 
sakens skull de kvarstående jag känner till är alla människor jag tycker om eller gärna skulle lära 
känna närmare. Att jobba med det här gänget, oavsett vilka det blir, är något jag ser fram emot 
oerhört. 
Men varför söker jag? Med överväldigande risk att låta klyschig vill jag medverka till den bästa 
mottagningen hittills. Sektionen har varit som en familj, och ju bättre mottagning vi genomför, 
desto större är chansen att familjen blir större. Jag vill helt enkelt inspirera nØllan till att bli 
sektionsaktiv. Självklart är en anledning också att det är det roligaste man kan göra på sektionen. 
Det är jag övertygad om efter min egen och andras mottagningar, efter Berzelii, efter squvalp, 
efter Gladö. 
Allt är dock inte en dans på rosor, bakom kulisserna krävs tidsslukande och hårt arbete. Framför 
kulisserna krävs iskyla och koncentration. Hur ska jag ta mig igenom detta? Med ett ord: vilja. Jag 
vill vara pHeusare mer än någon annan. Jag har tagit mig igenom inte bara ett utan två SM utan 
att bli nominerad, utan att bli vald, men min övertygelse är större än någonsin. Någon gång fick 
jag höra att en gammal pH-bas hade sagt: ”Jag har gjort två bra saker i mitt liv: Nummer ett, jag 
sökte pHeuseriet. Nummer två, jag sökte pHeuseriet igen”. 
Nu söker jag för tredje gången, och kan inte göra annat än att hålla med. 
 
 

Anna Wessén – Valberedningen förordar 
Valberedningen tror att Anna kommer vara en säker och fast punkt i årets pHeuseri. Med sin goda 
inblick i pHeuseriets verksamhet tror valberedningen att hon kommer vara till stor hjälp för Sur & 
Bas. Att Anna varit med i pHeuseriet ett år tidigare, och är mer taggad än någonsin märks på 
henne när hon pratar om pH och dess arbetsuppgifter. Hon har konkreta planer och idéer för 
förändringar, vilket är precis vad som behövs. Hon är en stabil tjej som kommer vara en 
nyckelkompetens i gruppen. 
Därför anser Valberedningen att Anna Wessén ska vara en del av pHeuseriet 2012. 
 

Hej! 
Jag heter Anna Wessén och söker en plats som ledamot i pHeuseriet 2012. 
När jag blev invald i pHeuseriet för ett år sedan blev jag otroligt glad över möjligheten att få vara 
med i det organ som passade mig bäst. Året har gett mig en god inblick i vad sektionen innebär, 
och har samtidigt utvecklat mig som person. Jag tror att mitt år ger mig goda förutsättningar att 
fortsätta utveckla det organ som jag än en gång söker till. 
Under mitt år har pH-Bas och pH-Sur varit till stor tacksamhet för detta, men något som jag också 
vill belysa är 2:a års pHeusarna, som varit till stor inspiration, stöd och hjälp. Jag har upplevt den 
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sammansättningen på gruppen som något väldigt positivt, då bra balans har infunnit sig mellan 
nya och gamla.  
Skulle jag bli vald till ytterligare ett år i pHeuseriet skulle jag utforma min roll till en bra länk 
mellan sur och bas samt de nyantagna. Jag vet hur mycket det har betytt för mig att det har 
funnits äldre som kan hjälpa och stödja under hela årets gång, speciellt då början av året byggs på 
förberedelser inför Herr och Dam. Jag hoppas att kunna inspirera och stödja utan att vara 
auktoritär, och vara minst ett lika stort stöd som jag upplevde det under mitt år. Jag hoppas även 
att få bidra än en gång med mina egenskaper, kunskaper och mål för att pHeuseriet ska kunna 
utvecklas som organ och bli bättre än någonsin! 
Känslan av att få någons första tid på KTH till något alldeles extra är helt oslagbart. Jag vet själv 
vad mottagningen betydde för mig, och det var otroligt kul och ärofyllt att få ge tillbaka det till 
sektionen. Precis samma känsla har jag nu, men lägg till en enorm stor tacksamhet till pHeuseriet, 
jag vill än en gång ge min själ till pHeuseriet och allt var det innebär! 
Hälsningar, 
Anna Wessén 
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Proposition angående en bokföringsbok 

 
SM 3 2011/2012 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

”KNUT:s bokföring” samt i § 4.3 i reglementet stryka ”Alkemisternas 
bokföring” 

 



 

  

Postadress 

 

Besöksadress 

 

Telefon 

 

Org.nr. 

 

Bankgiro 

 THS, Kemisektionen 

100 44 Stockholm 

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

 

THS 

KEMISEKTIONEN 

Stockholm: 2012-02-19 

 

Sida: 3(3) 

 

att9 att-sats 1 till och med att-sats 8 träder i kraft den 1 juli 2012. 
 
 
Styrelsen 11/12 genom 
 
 
 
________________________________ 
Jens Aronsson 
Vice Ordförande 
 


