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Motionsstopp är fredagen den 9 februari. Handlingstopp är fredagen den 16 februari. 
Motioner skickas till talman@k.kth.se 

Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet 
den 16 februari. 

Preliminär föredragningslista 
Nr Ärende   Föredragande 

	
1.	 Mötets	öppnande	
2.	 Formalia	
3.	 Verksamhetsberättelser	
4.	 Motioner		
5.	 Propositioner	
6.	 Val		
7.	 Konfirmationer	
8.	 Lysning	av	val	till	Hederspriset	
9.	 Övriga	frågor	
10.	 Nästa	möte	
11.	 Mötets	avslutande	
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FÖREDRAGNINGSLISTA SM3 
Bilaga finns* 

1 Mötets öppnande 

2 Formalia 
2.1 Mötets behöriga utlysande* 
2.2 Adjungeringar 
2.3 Val av justerare tillika rösträknare 
2.4 Föregående protokoll SM 2 17/18  
2.5 Anmälan av övriga frågor 
2.6 Fastställande av föredragningslistan*  
2.7 Meddelanden 
2.8 Inlämning Punchtäfvlan 

3 Verksamhetsberättelser* 
3.1 Alkemisterna 

3.2 Bluffis 

3.3 KOMPIS 

4 Motioner* 
4.1 Motion om Kemisektionens Firmatecknare 

4.2 Motion om Reform av Direktionen i Krexet  

5 Val* 
5.1 Val av Ordförande 

5.2 Val av Vice Ordförande 

5.3 Val av Klubbmästare 

5.4 Val av Pubmästare 

5.5 Val av Sexmästarinna 

5.6 Val av GenerÖl 

5.7 Val av Ölverste 

5.8 Val av Kamratstipendiat 

5.9 Val av KNUTO 

5.10 Val av KNUTVO 

5.11 Val av KNUTE 
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6 Konfirmeringar* 
6.1 Konfirmering av Alkemisterna 

6.2 Konfirmering av BluffO och Vice BluffO 

6.3 Konfirmering av KAOSa 

6.4 Konfirmering av Revisor 

6.5 Konfirmeringar av ledamöter i KOMPIS 

6.6 Konfirmeringar av ledamöter i pHeuseriet 

6.7 Konfirmeringar av ledamöter i Bluffis 

6.8 Konfirmeringar av ledamöter i Krexet 

6.9 Konfirmeringar av ledamöter i IN 

7 Lysning av Hederspriset 

8 Övriga frågor 

9 Nästa möte 

10 Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

ALKEMISTERNA 2017 

Året i korthet 

Januari 
Verksamhetsåret drog igång med stormsteg och började med planeringsmöten och 

teambuilding med KLUMP. Våra visioner med mottagningen och de förändringar vi ville 

genomföra togs upp, diskuterades och bestämdes. Även söken till Mottagningen 2017 lystes 

denna månaden. 

Februari 
Förmodligen den mest intensiva månaden för Alkemisterna beståendes av långa dagar med 

intervjuer, ett par Mottagningsråd, Mottagningsinternat, överlämningsmöte med kansliet och 

massa lokalbokningar. I slutet på månaden var alla mottagningsorgan utom KAOS satta och 

planeringen av mottagningen började ta fart på riktigt. 

Mars-april 
Vi började mars månad med att spika de sista ledamöterna och KAOS blev ett fullständigt 

organ. Lokalbokningarna fortsatte genom kontakt med både Mottagningssamordnaren 

Alexander Hesseborn och studievägledaren Johanna Hagerman medan My Lönn var borta. 

Samtliga medlemmar i Alkemisterna gick på FEST och STAD-utbildning. Under april hade 

vi möten med flera olika organ för att diskutera deras medverkan under mottagningen under 

t.ex. Skogsvandring, KEMEL, Företagstorget. Även samarbetet med FøF uppkom under 

denna period. 

Maj 
Denna månad var ganska händelserik. Insamling av nØlleuppdrag och Bluffisroller skedde 

och mottagningschemat blev 100% spikat. Äskningen till kansliet skickades in och 

godkändes. Massa möten hölls. Bland annat med kansliet, dekanus Mikael Lindström 

inkluderad, för att diskutera pHeuseriets roll och existens och vilka förändringar som 

behövde ske. Vi hade lämnat över kontakten med företag till KNUT, men genom och tips 

och egna kontakter tog Angelica kontakt med företagen SPCI, Unionen och My Academy 

och fick de allihopa. I slutet på månaden hölls en Mottagningskickoff som var obligatorisk 

för alla mottagarna där vi mest taggade igång alla, men även gick igenom viktig information. 

Efter kickoffen hölls ett häng i Draget så att alla kunde börja lära känna varandra och vi bjöd 

på hamburgare.  

Juni-juli 
Alkemisterna hade en ganska lugn och skön sommar. Vi hade möte med Klubbmästare 

Nicole för att diskutera nØllegasquen, men all annan interaktion med andra organ skedde via 

Messenger eller genom de olika besöksdagarna som vi var inbjudna till. Alkemisterna 

bringade egengjorda presenter till alla organ under deras respektive besöksdag med 

varierande uppskattning från mottagarna. Vi spenderade även en heldag med varandra ute på 
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Tyresö där vi lade allt som hade med mottagningen att göra åt sidan för att bara umgås och 

äta god mat.  

Augusti 
För Alkemisternas del bestod augusti månad mest av att se bitarna falla på plats vad gäller 

lokalbokningar och de olika eventen som mottagningen består av. Några justeringar i 

schemat gjordes. Fredagen innan mottagningen drog igång så hölls Mottagningskickoff 2, 

repetition av viktig information och kontraktsskrivning. Detta följdes av Mottagningsgasque 

med E och MiT. Sedan drog igång mottagningen igång och Alkemisterna spenderade större 

delen av sin tid inne i mötesrummet och bevittnade all planering och hårda arbete spela upp 

sig självt utan större problem. De större förändringar som gjordes var att slutsittningen fick 

ett nytt namn och låg på lördagen v.2 då Kårens dag och Kårens kväll hamnade på ordinarie 

dagen som var fredag v.2. Sittningen bytte även namn till Osquaruldas gasque för att vara 

mer inkluderande (Osquarulda innefattar alla teknologer på KTH, oavsett kön). KAOS fick 

ett eget event kallat KAOS med nØllan så att de fick en större möjlighet att visa upp sig och 

umgås med nØllan.  

September 
Under september månad tog Alkemisterna det hyfsat lugnt. Vi öppnade söken för 

TackfestnØllan och reppade på Stugfesten. Vi hade lite mer möten med KK för att fortsätta 

planeringen av nØllegasquen och vi började skriva på Rättegången. Vi hade även möte med 

föregående mästare för att planera Tackfesten och boka Osqvik. Sist men inte minst så fick 

vi igenom i MR att Kårens dag skulle förflyttas bort från fredagen vecka 2 nästkommande år. 

Nu kommer den istället äga rum på onsdagen vecka 2.  

Oktober  
I början på oktober ägde nØllagasquen rum och vi fick intrycket av att det blev väldigt lyckat 

och uppskattat. Vi hade tillsammans med förra årets Klubbmästare ett intromöte med 

TackfestnØllan så att de kunde sätta igång med sin planering. Det var även månaden för 

läsårets första SM där vi hade två motioner. Vi ville underlätta valarbetet för kommande 

KLUMP genom att eliminera den fjärde personen som enligt policy var tvungen att sitta 

med. Mötet ansåg att detta var positivt och motionen gick igenom utan klagomål. Vi skrev 

även en motion om att få in PapaA i KLUMP. Här höll mötet inte med. Eftersom 

verksamhetsåren för samtliga organ började lida mot sitt slut här så skickades en enkät ut för 

att samla in mottagarnas åsikter om året. Även en enkät skickades ut till nØllan från THS.  

November 
Nu börjar Alkemisterna bli trötta, men det enda uppdraget som kvarstod var Tackfesten. 

TackfestnØllan (eller numera ettan) var väldigt uppstyrda och vi behövde inte göra så 

mycket. Tackfesten blev väldigt lyckad och vi är jättestolta! 

December 
Här gjorde vi inte så mycket. Vi hade inga efterträdare efter SM2 så överlämningar fick vänta 

till januari. Bokföringen fullbordades den 30 december, så när som på en verifikation. 
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Framgångar 
• Företagstorget kom tillbaka och hade en efterföljande Banquette. 

• Vi fick en bra kontakt med SPCI och hoppas det sker ett fortsatt samarbete med 

dem då vi är väldigt nöjda och de varit väldigt lätta att arbeta med. 

• Vi hade att bra samarbete med FøF i år och fick en väldigt bra relation med 

varandra. 

• KAOS fick möjlighet att synas mer genom ett event, vilket vi ser som något positivt 

då de ofta försvinner lite i bakgrunden från nØllans perspektiv. 

• Vi bjöd in de internationella studenterna till vissa event under mottagningen och de 

dök upp v.2 och fick chansen att umgås med nØllan.  

• Vi lyckades underlätta KLUMP:s framtida arbete i valprocesserna genom att ta bort 

den fjärde personen under intervjuerna.  

Motgångar 
• Vi fick ingen bra start med kansliet (förutom med My). Även om vi kom fram till 

överenskommelser i slutändan så gick vi runt med en klump i magen under hela 

våren.  

• Trots att vi ingått i överenskommelser med andra organ kände vi i vissa fall att 

överenskommelser inte uppfylldes i den mån vi föreställde oss. Det saknades en ärlig 

dialog mellan parterna, vilket gjorde det svårt att gå till handling innan problemen 

uppenbarade sig på riktigt.  

• Mottagningsråden var inte så givande som vi hade hoppats att det skulle vara och 

stämningen var ganska spänd på samtliga möten. 

Avslutning 
Med detta sagt vill vi tacka alla som hjälp till att göra denna Mottagning så fantastisk som den 

blev, och i synnerhet KLUMP som arbetat allra närmast oss under hela året. Dessutom vill vi 

rikta ett stort tack till nØllan som var glada och engagerade genom hela Mottagningen. 

Alkemisterna 
Angelica Andreasson - ÖpHverpHeus 
Oscar Bergström - HvispHeus 
Ted Lundwall - KronpHeus 
 

KLUMP 
Matilda Hendeberg - KAPTEN 
Astrid Wilsby - Styrman 
Tamara Patranika - BluffO 
Oscar Skirfors - Vice BluffO 
Elin Sjöhag - KAOSa 
Matilda Palmér - KAOSa 
Emil Sporre - pH-Bas 
Anton Bjurström - pH-Sur 
Line Göransson - Director Musices 
Anton Neijber - Vice Director Musices 
Tova Johansson - PreppO 
Nicole Harnevie - Klubbmästare 
Jacob Degenne - Pubmästare 
Alexander Lines - Sexmästarinna 
Gustav Aniander - Ordförande 

 



Verksamhetsberättelse Bluffis 17 
Tamara Patranika och Oscar Skirfors 
Bluffis 
2018-01-22 
Sid 1(3) 

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
BLUFFIS 17 
Ansvariga 
Tamara Patranika, BluffO 

Oscar Skirfors, Vice BluffO 

Ledamöter 
Anton Smuk 

Cillian Burke-Long 

Elvira Däcker 

Gustav Aniander 

Helena Klaesson 

Julius Kuzmin 

Leandra Anali De Luca 

Linnéa Strandberg  

Ludwig Wåhlin  

Rebecca Jonsson  

Samuel Emilsson 

Vår  
Under SM3 16/17 konfirmerades Bluffis 17 nya ledamöter och innan dess var dessa även med 
på Bluffis All-time, som ansvariga för Bluffis 17 var med och anordnade. Bordet under 
sittningen var format som ett manligt könsorgan, något som uppskattades av ledamöterna.  

Kort efter SM3 åkte de nykonfirmerade, men ack så oerfarna ledamöterna på en team-building 
helg för att kicka igång årets arbete och leka lekar i skogen. En av ledamöterna försvann under 
en lång tid, men hittades sedan, oskadd fysiskt.  

I april skickades beskrivningarna för årets roller in till Alkemisterna, efter ett antal workshops 
med ledamöterna. Efter viss revidering fick båda ledamöter och ansvariga en roll till 
mottagningen.  

Under ett tillfälle under våren avslöjades årets stora hemlighet, det alla väntat på, årets 
KOMPIS-Bluffis par! Det var skoj! Detta var en i raden åtgärder för att främja samarbetet 
mellan de två organen.  
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Under våren valde en av ledamöterna att hoppa av, då hen kände att hen inte hade tid att 
medverka under själva mottagningen.  

Sommar 
Sommaren började med dubbla besöksdagar under KOMPIS-veckan för ledamöterna (och 
Oscar, fast han kom bara på en). En särskild dag för Bluffis sattes in, och vice versa på Bluffis 
egen vecka. Uppslutningen var inte den bästa, något som kan ses över tills nästa år. Det kändes 
ändå som att samarbetet mellan organen förbättrades, något som ville uppnås under 
verksamhetsåret.  

Under Bluffis egna vecka fortsatte planeringen inför mottagningen, samt en del rollarbete. En 
del föremål hängdes upp i en flaggstång och en del ledamöterna vägrade sova inomhus. Strikt 
chipsransonering infördes, något som ledamöterna ogillade men ansvariga (mest Tamara) 
ansåg nödvändigt.  

Bluffis bjöd in till besöksdagar under veckan, både för KOMPIS, resten av mottagningen och 
gamlingar.  

Mottagningen 
Under mottagningen jobbade Bluffis för att inkludera alla de nyantagna, och även hålla uppsikt 
och agera för deras bästa. Årets Bluffis hade också som fokus att våra spexigare och med mer 
extrema roller. Detta både för att det skulle vara tydligare att de inte var på riktigt och för att 
det var fett med kul (för alla inblandade)! 

Från organets perspektiv genomfördes en lyckad mottagning.  

Höst 
Under hösten anordnade Bluffis tillsammans med pH, sittningen Obsidian för de nyantagna 
från både kemi och bergs. Uppslutningen, framförallt från kemi var ganska låg och konceptet 
för sittningen bör ses över till nästa år. En anledning till detta kan vara att eventet låg samma 
helg som MDs spexfest.  

Senare anordnade Bluffis sin egen Förlåt-pub! Denna blev mycket lyckad med hög uppslutning 
och alla såg glada ut! Den traditionsenliga Bluffis-filmen visades. Ansvariga tyckte sig höra ett 
rykte om att det var den bästa någonsin (wow!).  

Avtackande 
Ansvariga vill tacka alla fantastiska ledamöter som varit med och gjort Bluffis 17 till vad det 
var. Vi vill även skicka en stor kram till KAPTEN och Styrman för det underbara samarbetet 
under året!  

Även ett stort tack till Alkemisterna som varit vår klippa i stormen <3 

Tamara och Bob out.  
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Verksamhetsberättelse KOMPIS 2017 

Under våren genomfördes en del teambuildning med middagar, en helg etc. Under helgen gjordes 

även en del konkreta förberedelse där bland annat JML- frågor diskuterades. Under våren startades 

även samarbete med andra mottagningsorgan. För att starta samarbetet med pHeuseriet till 

stugfesten anordnades en gemensam middag som lämpligt avslutades i Quarnevalens öltält! 

Samarbetet med bluffis utvecklades. Under våren arrangerade KAPTEN och Styrman tillsammans 

med Bluffo och vice Bluffo en samarbetsesskattjakt över stan för ledamöterna. Sammarbetet höll i sig 

under sommaren där båda organen hade särskilda besöksdagar för varandra på organveckorna. 

Under besöksdagen hos bluffis bjöds KAPTEN och Styrman på gudomlig massage av alla närvarande 

ledamöter, något som uppskattades mycket. 

KOMPIS-veckan liksom helgen spenderades på den underbara Styrman 2014s landställe. Under 

veckan förbereddes mottagningen, KOMPIS sköna stämma ekande över Norrtälje vid 

gyckelövningarna och den himla anti-cringeiga KOMPISfilmen spelades in. 

Arbetet togs upp efter sommarlovet under vecka minus ett, där KOMPIS bland annat träffade preppis 

under en brunch med bluffis och skrev under mottagningskontraktet. Under vecka minus ett träffade 

kompis bergs mottagare. Först under stora kräftis och sedan en separat dag bara med 

bergsfaddrarna, eller ja de få faddrar som faktiskt kom. 

Så var det äntligen dags för mottagningen och KOMPIS fick träffa efterlängtade nollan. Det bar runt 

på campus för rundvandring, hjälpa nollan hitta rätt och svara på massor av frågor. Internt hade 

organet även ett eget schema med gyckelövningar och en del egentid, allt som allt var det full rulle. 

Tidsplaneringen kring fritid hade dock vissa dagar kunnat se lite annorlunda ut. 

Stugfesten arrangerades veckan efter och var mycket välbesökt både av nollan, mottagare och organ 

som ville visa upp sig. Humusen serverades riktigt konstnärligt och godis fanns i överflöd. 

Under hösten trappades KOMPIS arbete ner till att bara bli internt, som brunch innan 

nollespexpremiären. Kompis laddade upp inför den sista mottagningsaktiviteten, tackfesten, med en 

blöt och kalorifylld sammankomst innan avförd mot Osqvik. 
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MOTION SM 3 17/18 

Kemisektionens Firmateckare 

Bakgrund 
För att Kemisektionen ska kunna bedriva sin ekonomiska verksamhet krävs att vi har två så 

kallade firmatecknare, vilka enligt våra Stadgar i dagsläget är Sektionens Ordförande och Vice 

Ordförande (Presidiet). Den formuleringen som står i Stadgarna är dock väldigt snäv utan 

egentlig möjlighet för Styrelsen att, vid situationer då båda i Presidiet inte finns med 

(exempelvis vid entledigande), kunna besluta om att tillfälligt skriva över detta ansvar på 

någon annan. Detta anser vi kan vara farligt, då våra formuleringar i detta fall försvårar 

verksamheten och i värsta fall gör så att sektionen står utan ekonomi. Därför vill vi ändra 

denna formulering så att Styrelsen vid sådana tillfällen ska kunna besluta om att tillsätta en 

tillförordnad tecknare till dess att Presidiet åter är fulltaligt. 

Yrkande 
Därför yrkar vi 

att i Stadgarna §4, första stycket, ändra Sektionens firma tecknas gemensamt av 

sektionens ordförande och vice ordförande  

till  

Sektionens firma tecknas gemensamt av sektionens ordförande och vice ordförande. I de fall 

där ordförande och/eller vice ordförande saknas väljs nya firmatecknare bland styrelsens 

medlemmar av innevarande styrelse tills dess att posten åter är tillsatt. Det ska alltid 

finnas två firmatecknare på sektionen. 

 

 

 

Dyschan, 2018-01-27 

 

Adam Eriksson 

Ett antal poster 

 

Anton Lagerholm 

Ett antal andra och liknande poster som ovan 
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MOTIONSSVAR SM3 17/18 

Kemisektionens firmatecknare 
 

Bakgrund 
$$ anser att denna ändring skulle underlätta arbetet för styrelsen vid eventuella entlediganden 
i presidiet, och således främjar ett hållbart engagemang. Det ger även en riktlinje för styrelsen 
hur de kan hantera en sådan situation.  

Yrkande 
 

Därför yrkar vi  

 att bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Draget, 2018-02-15 

$$17/18 genom 

     

Tamara Patranika 

Tillförordnad Ordförande 17/18 
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MOTION SM 3 17/18 

Reform av direktionen i Krexet 
 

Bakgrund 
Traditionellt sett har Krexet endast haft en organansvarig: Direktören. Vidare är 

Ekonomichefen i Krexet i nuläget endast ansvarig för bokföringen, till skillnad från i KNUT, 

Alkemisterna och KK där bokföringsansvarige även har allmänt ansvar för organets styrning, 

exempelvis i form av beslutsmakt vid val. Denna motion ämnar ändra båda dessa faktum 

genom att omvandla ledamotsposten Producent till vice organansvarig, samt göra 

Ekonomichefen till en mer integrerad del av Krexets styrning. Dessutom ändras 

Ekonomichefens verksamhetsår. Detta av främst sju anledningar: 

1. Att vara ensam ansvarig för ett så stort organ som Krexet är en orimlig arbetsbörda 

som inte motsvaras av någon annan post på sektionen. Om det finns vice 

organansvariga kan jobbet delas vilket leder till ett mer hållbart sektionsengagemang. 

 

2. Om en direktör av någon anledning tvingas avgå finns i nuläget ingen klar 

efterträdare som kan vara ansvarig för organet tills en ny direktör valts på SM eller 

av styrelsen. En vice organansvarig skulle naturligt kunna ta över i ett sådant läge. 

 

3. Ledamotposten Producent har i flera år agerat de facto vice organansvarig genom att 

bistå vid val, utföra administrativa sysslor samt deltaga på Organansvarigas Råd. Det 

vore då lika bra att formalisera detta upplägg. 

 

4. Om organansvarig för Krexet inte längre är definierat som ett enpersonsjobb, utan 

liksom nästan alla andra organ även innehåller minst en vice-post, blir det en mindre 

skrämmande idé att söka posten, vilket förhoppningsvis underlättar framtida 

rekrytering till Krexets ledning. 

 

5. Att Ekonomichefen har mer inflytande över organets styrning bör bidra till större 

allmän insikt om ekonomins vikt i sektionen. 

 

6. En roll som innebär mer än bara bokföring lockar förhoppningsvis fler sökande till 

posten Ekonomichef. 

 

7. Att ha olika verksamhetsår för olika delar av Krexets ledning är förvirrande. 

Genom att bifalla den här motionen förankrar vi officiellt det arbete som en Producent 

faktiskt förväntas göra, och ökar chanserna för att Krexet i framtiden kan styras på ett 

hållbart sätt. 



Motion SM 3 

Reform av direktionen i Krexet 

Adrian Södergren 

2018-02-08 

Sid 2(2) 

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

 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att1  i sektionens reglemente §3.22.1 (Organisation) ändra 

Krexets verksamhetsperiod sträcker sig från 1:a juli till 31:a december nästkommande år. 

Krexet består av en direktör tillika organansvarig för produktionen tillhörande en 

verksamhetsperiod, en ekonomichef tillika bokföringsansvarig för perioden ett kalenderår 

samt ett varierande antal ledamöter (chefer och gruppmedlemmar), valda på en 

verksamhetsperiod. Krexets chefer väljs av direktören och producenten. Krexets 

gruppmedlemmar väljs av direktören, producenten och cheferna. Dessa val konfirmeras av 

SM. 

till 

Krexets verksamhetsperiod sträcker sig från 1:a juli till 31:a december nästkommande år. 

Krexet består av en direktör tillika organansvarig, en ekonomichef tillika 

bokföringsansvarig, en producent, samt ett varierande antal ledamöter (chefer och 

gruppmedlemmar), valda på en verksamhetsperiod. Ekonomichef och producent är båda 

vice organansvarig. De tre ansvarsposterna kallas direktionen. Krexets chefer väljs av 

direktionen. Krexets gruppmedlemmar väljs av direktionen och cheferna. Dessa val 

konfirmeras av SM. 

att2 i sektionens reglemente §4.4 (Sektionsmöte 4) ändra 

 Val av direktör och ekonomichef i Krexet 

till 

 Val av direktör, producent och ekonomichef i Krexet 

 

 

Stockholm, 2018-02-08 

 

 

 

Adrian Södergren 

Konstnärlig ledare Krexet 2017/2018 



Motionssvar SM3 17/18 

Reform av direktionen i Krexet 

Alfred Kedhammar 

2018-02-15 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM3 17/18 

Reform av direktionen i Krexet 
 

Bakgrund 
Att ha en ansvarig, en vice och en ekonomiansvarig är ett beprövat koncept i sektionen och 

det känns rimligt att Krexet som ju är ett stort och omfattande projekt ska anamma detta. Då 

producenten redan fyller funktionen av en vice ansvarig är det rimligt att titeln ska avspegla 

ansvaret den medför. 

Yrkande 
Därför yrkar Styrelsen 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

 

Stockholm, 2018-02-15 

$$ genom 

 

     

Alfred Kedhammar 

Sekreterare 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Val SM3 17/18 

2018-02-19 

Sid 1(1) 

 

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

VAL SM3 
Fullständiga texter återfinns i de fysiska valhandlingarna. 

Ordförande 
Tamara Patranika  förordad 

Vice Ordförande 
Emelie Wistedt förordad 

Klubbmästare 
Olivia Andersson förordad 

Pubmästare 
Emma Neill  förordad 

Jakob Klefenberg ej förordad 

Sexmästarinna 
Kadar Hassan  förordad 

GenerÖl 
Anton Åkesson förordad 

Ölverste 
Anton Åkesson förordad 

Kamratstipendiat 
Talmans P. Residiet nominerad 

KNUTO 
Vakant 

KNUVO 
Vakant 

KNUTE 
Vakant 

 

 

 



Konfirmeringar SM3 17/18 

2018-02-19 

Sid 1(3) 

 

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

KONFIRMERINGAR SM3 
Fullständiga texter återfinns i de fysiska valhandlingar. 

ÖpHveurpHeus 
Emil Sporre 

HvispHeus 
Nicole Harnevie 

KronpHeus 
Rebecka Karmakar 

BluffO 
Leandra Anali De Luca 

Vice BluffO 
Ludwig Wåhlin 

KAOSa 
Fredrik Thorsén  

Emil Tiger Lundell 

Revisor 
Adam Eriksson 

Ledamöter i KOMPIS 
Emelie Wistedt 

Jacob Degenne 

Elin Sjöhag 

Matilda Palmér 

Anna Köttö 

Amanda Näslund 

Ellen Hådén 

Nima Ahanian 

Hanna Dübeck Schömer 

Eliot Diklev 

Simon Edin 

Emma Kroon 

Linnéa Lindquist 

Ledamöter i pHeuseriet 
Adrian Bacaj 

Astrid Bergman 

Daniel Hallgren 

Elsa Åkesson 



Val SM3 17/18 

2018-02-19 

Sid 2(3) 

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

Hanna Gabrielsson 

Julius Kuzmin 

Linnea Martinsdotter 

Malin Lill 

Ledamöter i Bluffis 
Amelie Carlström 

Anja Ramström 

Anton Åkesson 

Avital Cherednik 

Christel Gradin 

David Morger 

Elin Andersson 

Erik Lyrén 

Karin Garefelt 

Philip Masreliez 

Victor Fredlund 

Victoria Chu 

Ledamöter i Krexet 
Elizaveta Kim 

Erik Lyrén 

Madeleine Lövås 

Emanuel Nelsson Vedung 

Viktor Fredlund 

Cornelia Thane 

Simon Edin 

Anton Nejiber 

Elin Ljungström 

Matilda Fornstad 

Linnéa Strandberg 

Olle Kamperin 

Philip Masreliez 

Simon Dahlberg 

Elin Andersson 

Ellen Hådén 

Amelie Carlström 

Hanna Gabrielsson 

Elin Hedberg 

Mikael Gullstrand 

Carolina Nealis 

Jimmy Öberg 

Anton Hermansson 

Anton Smuk 

Elizaveta Kim 

Marie Lycksell 

Julia Fridell  

Lou Hellquist 

Emma Kroon 



Val SM3 17/18 

2018-02-19 

Sid 3(3) 

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

Klara Lindkvist 

Olle Kamperin 

Viktor Kalinovski 

Bjarne Falk 

Oscar Bergström 

Amina Bensabra 

Martin Wood 

Victoria Chu 

Avital Cherednik 

Sarah Andersson 

Philip Masreliez 

Mirande Jonsson 

Helena Olsson 

Ali Al Husseinat 

Matilda Hendeberg 

Marie Lycksell 

Carl Rämgård 

Denis Rootsi 

Alfred Kedhammar 

Oskar Karlsson 

Jimmy Öberg 

Christel Gradin 

Johannes Johansson 

Simon Dahlberg 

Abraham Elmgren 

Ludwig Wåhlin 

Oskar Westöö 

Ledamöter i IN 
Malin Ekman 

Hanna Gabrielsson 

Miranda Lindén Lobato 

Alexander Lines 

Viktor Nykvist 

Amanda Näslund 

Anja Ramström 

Andreas Renberg 

Emil Tiger Lundell 

 

 

 


