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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 3 

Tid: måndagen den 23 februari, klockan 18:03 
Plats: H1, Teknikringen 33 
  

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

Motionsstopp är söndagen den 8 februari. Motioner skickas till talman@k.kth.se 

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

Tävflan under SM 3 är punschtävflan och bidrag lämnas in under början av mötet. 

Preliminär föredragningslista 
Nr Ärende    

 
1. Mötets öppnande 
2. Formalia 
3. Rapporter 
4. Verksamhetsberättelser 
5. Val av Kamratstipendiet 
6. Val av Klubbmästare, Pubmästare och Sexmästarinna i KK 
7. Val av KNUTO, Projektledare KAKA och KNUTE 
8. Konfirmation av ledamöter i KOMPIS 
9. Konfirmation av ledamöter i pHueseriet 
10. Konfirmation av ledamöter i Bluffis 
11. Konfirmering av ledamöter i KÖN 
12. Konfirmation av interims val 
13. Motioner 
14. Propositioner 
15. Övriga frågor 
16. Nästa möte 
17. Mötets avslutande 
 

Talmanspresidiet genom 

Gustav Wändell 
Vice Talman 14/15 
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$$ RAPPORT TILL SM 3 

Styrelsen har sedan senaste sektionsmötet självfallet fortsatt med dess huvudsakliga uppgifter 

så som eftersyn av sektionsfundament, ekonomi, lokalfrågor och representation av sektionen 

vid diverse tillställningar. Nedan följer några mer konkreta exempel på exakt vad detta arbete 

har bestått av. 

Representation 
Under vintern så har styrelsen arbetat för att upprätthålla kontakten och relationerna med de 

andra sektionerna på campus. Ett besök på Bergssektionens tillställning Bergslusse gjordes 

och även en middag med dess styrelse anordnades i Draget. Ytterligare två middagar med 

styrelsen från Elektrosektionen samt sektionen för Medicinsk Teknik arrangerades under 

vintern. 

Halvårsuppföljningar 
Halvårsuppföljningar med de personer sittandes på ansvarsposter i sektionens organ har 

genomförts, där reflektioner om organets verksamhet diskuterades. Stort fokus låg på vad 

styrelsen kunde göra för att underlätta organens arbete och hjälpa dem med deras 

verksamhet. Mycket intressant information framkom från dessa möten och tycks även ha 

uppskattats av de flesta som deltog i dem. Det framgick under halvårsuppföljningarna att 

många önskade få ta del av någon form av utbildning inom ledarskap eller dylikt, vilket 

resulterat i att styrelsen i samråd med MiT:s styrelse anordnat en konferens med fokus på just 

detta. 

INFO 
Den årliga konferensen INFO med efterföljande kryssning anordnades den 7-8 februari, där 

många blandade frågor så som exempelvis studiebevakning, JML och organkultur 

diskuterades. Många intressanta synpunkter och tankar uppkom i samband med detta och för 

tillfället så pågår ett arbete med att sammanställa allt material. 

Besök av Dolph Lundgren 
Under vintern så lyckades ett besök i sektionslokalen Draget av Dolph Lundgren arrangeras 

av styrelsen i samråd med sektionens Klubbmästeri. Ett stort antal personer närvarade och 

eventet upplevdes som mycket lyckat, en stor eloge ska ges till alla som var med och 

genomförde detta. 

 



Verksamhetsberättelse Krexet 

Gustav Wändell, Direktör Krexet VI 

Krexet 

2015-02-16 

Sid 1(3) 

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

KREXET 

Sammansättning 
Ansvariga 

Direktör: Gustav Wändell 

Ekonomichef: Louise Waldenström 

Ledamöter 

Producent: Joanna Messmer 

Manuschef/Regisör: Anton Lagerholm 

Kostymchef: Jennie Lodén 

ToMchef: Robert Cronlund 

Dekorchef: Gustaf Bergentz 

PRchef: Olle Gustafsson Kamperin 

KXMchef: Björn Alander 

Maestro: Lovisa Wallberg 

Sångpedagog: Lovisa Pettersson 

Musikproducent: Isabelle Forslund 

Scenograf: Sara Björk 

Maskot  

Tack till alla gruppmedlemmar som lagt ner otroligt mycket tid och arbete. Ingen nämnd 

ingen glömd. 
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Gustav Wändell, Direktör Krexet VI 
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Verksamheten 

Projektet i stort 
Kortfattat om saker som jobbats på över hela året. Personlig utveckling, bredden av 

medlemmar och publik, mm. 

Tre mål sattes upp under början av produktionstiden och arbetades med och följdes upp 

under tiden arbetet fortgick. Dessa var att medlemmarna skulle känna att de utvecklats 

personligen, att bredden på medlemmar skulle ökas och att bredden och storleken på 

publiken skulle öka. 

Att medlemmarna skulle känna att de utvecklats när produktionen var slut var det största och 

viktigaste då detta är ett av de viktigaste sakerna för att Krexet ska bli bra, att alla får vara 

med och skapa. Detta arbetades med i alla led, både i ledningen för att få cheferna att känna 

att de fick ut något av att vara chefer och cheferna arbetade med att för att alla 

gruppmedlemmar skulle få vara med och arbeta och lära sig nya saker. Från enkäter och 

genom att fråga medlemmar vill jag anse att detta mål uppfylldes vilket är glädjande. 

Att bredda medlemsbasen är också något som är viktigt för att få in fler nya sätt att skapa 

och att få bättre gruppsammansättning. Detta var något som hjälpes av att flera i av 

ledamöterna var icke kemister som kunde hjälpa till med att göra reklam. Vi fick in fler 

medlemmar som var ickekemister vilket var bra men detta är något som man gärna kan 

arbeta vidare på för att få in mer bra personer i Krexet och gemenskapen. 

Att bredda publikbasen och antalet publik var svårt men hjälptes även detta av att vi hade 

fler medlemmar som var ickekemister. Detta är dock något som man definitivt behöver 

arbeta mer på då den stora basen av publik i dagsläget är familj till medlemmarna. Det man 

skulle vilja som studentspex vore att majoriteten av publiken är studenter, detta är även något 

som skulle utöka publikantalet och därmed inkomsterna. Totala publikantalet för alla 

föreställningar i Krexet VI var ca. 650 personer. 

Andra viktiga händelser 

Söken till grupperna i Krexet VI blev ganska sent då Krexet V hade sena höstföreställningar, 

detta fungerade då tentorna nu ligger efter jul men det är en sak att tänka på för framtiden 

hur sent på året man kan ha föreställningar då det även är något som binder upp medlemmar 

lägre tid. 

Även Krexet VI hade sena höstföreställningar vilket visar på att detta är ett återkommande 

problem. 

Vi letade efter en annan teater att vara på då Teater Bristol som vi är på inte är optimal men 

fungerar. Detta var något som gick ganska dåligt och en lärdom att ta med sig är att om man 

någon gång måste hitta en annan teater så kommer den antagligen vara väldigt dyr eller ligga 

långt bort från Stockholm. 
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Gustav Wändell, Direktör Krexet VI 

Krexet 

2015-02-16 
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Organisationen 
Under produktionen så testade vi att införa två nya roller i ledningen, musikproducent och 

scenograf. Dessa poster har även som målen tidigare utvärderas kontinuerligt under tiden 

och det har varit olika lyckat med att posterna avhjälpte de problem som de var tänkta att 

avhjälpa. Detta är något som har tagits med till när Krexet VII har planerats. 

Även har vi under året kommit fram till att man måste lägga större delen av vissa beslut upp 

till en mindre grupp i toppen av ledningen för att man ska kunna ha tempo i beslut som 

måste tas. Dessa beslut måste givetvis delges till resten av cheferna och alla medlemmar, även 

denna medelanda kedja måste arbetas vidare på. 

Ekonomi 
Ekonomin under Krexet VI har gott ok, vi gör ett ungefärligt nollresultat men i skrivande 

stund finns inget helt klart resultat. Det som är skillnaden mot Krexet V som gick mycket 

plus är att vi under året har satsat mer på att ge tillbaka till medlemmarna i Krexet och se till 

att folk trivs och är nöjda med att vara med. Givetvis ser jag mycket rum till förbättring inom 

Krexets ekonomi och en bra ekonomistyrning är den enligt mig den nu viktigaste delen att 

göra. Med ekonomistyrning är det att hålla koll på hur Krexet ligger till ekonomiskt och med 

hjälp av det kunna ta bra beslut. Detta är något som kommer att arbetas för i Krexet VII. 

Tack till 
Alla som har jobbat med eller hjälp Krexet VI, allas hjälp har gjort detta Krexet till ett av 

dom bästa. 



Verksamhetsberättelse, Bluffis 14: 

 

Året började som vanligt med att alla ledamöter valdes. Denna grupp åkte kort därefter på den första 

Bluffishelgen under våren. Resten av året såg ut som det gjorde 2013; HD, Berzelii, Bluffisveckan, 

Förlåtpub, mm. Samarbetet med KOMPIS utvecklades mycket. Tack för ett fantastiskt år! 



Verksamhetsberättelse KOMPIS 2014 

KOMPIS 

2015-02-16 
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Verksamhetsberättelse för KOMPIS 2014 

Sammansättning 

Ansvariga: 

Johan Forsberg – KAPTEN 

Filip Friberg – Styrman 

Ledamöter: 

Leo Sjöström 

Christina Norén 

Natasa Ilic 

Adrian Celsi 

Hanna Fernandez 

Louise Stjern 

Malin Stauber 

Julia Tengelin 

Stefan Berg 

Serhat Aktay 

Ida Larsson 

Martin Höglund 

 

Året i korthet KOMPIS arbete började direkt efter SM3. Det första som skedde var 
utdelning av ansvarsposter inom KOMPIS som bestämdes internt. Vi slog ihop ett par 
ansvarsområden som var för små för att vara individuella ansvarsposter. Under våren 
träffades KOMPIS kontinuerligt under middagar och olika events på sektion för att 
lära känna varandra och träffa de andra organen som var med i mottagningen. Vi hade 
även möten för att planera upp verksamhetsåret och allt vad det innebär. Dessa skedde 
inte efter något schema utan när de ansvariga ansåg att de behövdes. Mycket av 
informationen delgavs antingen under dessa möten eller via mail. Under sommaren 
hade vi vår KOMPIS-vecka där vi jobbade mycket med fallstudier och planeringen för 
de två mottagningsveckorna.  
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Vi besökte även de andra organen på deras veckor. Vi avslutade sommaren med en 
uppsamlingshelg där vi gick igenom det som sagts under KOMPIS-veckan, samt att vi 
fortsatte att träffas under vecka minus ett. Bulken av vårt arbete skedde sedan under 
de två mottagningsveckorna då vi befann oss på campus för att svara på frågor och 
hjälpa nØllan. På hösten så samarbetade KOMPIS med kansliet och anordnade 
nØllegruppsmöten. Syftet med dessa var att förbättra kommunikationen mellan de 
nyantagna och kansliet, men även för att nØllan skulle kunna få input från äldre 
studenter om kurserna och ventilera sina tankar om utbildningen.  KOMPIS hjälpte 
också kansliet med att ordna pluggstugor för nØllan där KOMPIS närvarade. Detta är 
ett arbete som vi hoppas kunna förbättra till nästa år genom att fortsätta vår bra 
kommunikation med kansliet och skapa tydligare riktlinjer för vad som ska tas upp på 
nØllegruppsmötena. 

Förändringar: 

Här finns några av ändringarna vi har gjort, om ni vill veta mer kan ni fråga någon av 
oss. 

Ett av våra mål var att bli tightare med Bluffis. Detta gjorde vi genom att avslöja 
Bluffis-KOMPIS paren under Berzelii och genom att ha en middag med Bluffis under 
våren. 

Vi slog ihop ett par ansvarsområden som vi tyckte var onödiga att ha som separata. 

Tack till: 

Våra Alkemister för att de lägger ner så otroligt mycket tid till att ordna en så 
enastående mottagning. Resten av KLUMP för att de stod ut med oss under alla 
KLUMP möten och för att de gjorde det så lätt att kommunicera mellan organ. KAOS 
för att de vaknade 5 varje morgon och fixade sån otroligt god mat till oss! Bluffis för 
er otroliga kreativitet och för att ni inte jävlades med oss så mycket. Stort tack till resten 
av mottagningen för allt ni har gjort och alla minnen vi har fått! Och sist men inte 
minst, tack till nØllan för att ni har gett oss så mycket skratt och för att ni har gett oss 
en chans att vara med i KOMPIS! 
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Ändring valberedningsregler 

Valberedning 

2015-02-09 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 3 14/15 

Ändring valberedningsregler 
 

Bakgrund 
Som medlem i valberedningen kan man ej söka andra ansvarsposter på sektionen. Detta på 

grund av att valberedningen bereder dessa val. Det är idag svårt att fylla platserna i 

valberedningen och valberedningen anser att många drar sig från att söka valberedningen då 

de vill söka andra ansvarsposter på sektionen. 

Valberedningen föreslår att man i fortsättningen ska kunna söka dessa poster förutsatt att 

man ej är med och bereder valen för de poster som ingår i det organ man själv söker till. 

Dock tycker valberedningen att ordförande fortfarande ska hållas från att söka andra 

ansvarsposter. 

Yrkande 
Därför yrkar valberedningen 

att I Kemisektionens reglemente punkt 3.4.1, andra stycket ersätta meningen ” 

Valberedningens ledamöter får inte väljas till någon annan post på sektionen till vilken val 

bereds av valberedningen” till ” Valberedningens ordförande får inte väljas till någon annan 

post på sektionen till vilken val bereds av valberedningen” 

att I Kemisektionens reglemente punkt 3.4.1, lägga till meningen ”Valberedningens 

ledamöter får väljas till någon annan post på sektionen till vilken val bereds av 

valberedningen förutsatt att denne inte är med och bereder valet av någon ansvarspost till 

det organet den söker. Bedömning av jävighet ska följa valberedningens policydokument 

punkt 2.9.”  

 

Stockholm 

 

 

Valberednin gengenom Filip Friberg 

 

tel:3.4.1
tel:3.4.1
tel:2.9


Motionssvar SM 3 

Motion Valberedningen 

Sektionsstyrelsen 

2015-02-15 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 3 14/15 

Motion Valberedningen 
 

Bakgrund 
Då styrelsen inte är enig kommer styrelsen att varken rekommendera bifall eller avslag. Det 

finns två sidor av motionens ändring, vilket lett till att styrelsen har delade åsikter. 

 

Om motionen bifalles, öppnas möjligheter till att fler kan söka till valberedningen. Vilket i 

sin tur innebär att valberedningen kan arbeta utförligt då det finns tillräckligt många 

ledamöter att föredela arbetsbördan på. Det som bör ifrågasättas är hur situationen hanteras 

när en ledamot i valberedningen söker en ansvarspost. Vart går gränsen för att det blir 

orättvist för de andra kandiderande? Ska en ledamot i valberedningen få bereda sök till en 

annan ansvarspost till samma organ som denne sökt till?  

 

Å andra sidan, om motionen avslås sker valprocessen som den gör idag, dock återstår 

problemet att fylla valberedningen med tillräckligt många ledamöter. Idag kan inte en 

ledamot i valberedningen söka en ansvarspost då det är orättvist att bereda ett val till sig själv 

samt att ledamoten har ett orättvist band till valberedningen och dess ledamöter. Frågan är 

om det någonsin går att uppnå den perfekta valprocessen. I den till storleken lilla organisaton 

som Kemisektionen är, är det oundvikligt att bereda i teorin perfekta val då många redan har 

arbetat tillsammans i andra sammanhang. 

 

Sammantaget finns två sidor, ett bifall ger möjligheten till fler sökande till valberedningen 

och ett avslag innebär att dagens valprocess kvarstår. Båda med för och- nackdelar som 

presenterats ovan.  

 

Märsta, Sigtuna Kommun, 2015-02-15 

 

Styrelsen genom 

 

Aneri Patel 

Ordförande 2014/2015 

 

 

 



Motion SM 3 

Nominering av skolledningsrepresentanter på SM 

Nektaria Lalangas 

2015-02-08 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 3 14/15 

Nominering av skolledningsrepresentanter på SM 
 

Bakgrund 
THS centralt har under hösten 2014 startat upp Skolråd på alla skolor. Detta innebär bland 

annat att alla skolledningsrepresentanter från och med 2015 väljs på Skolrådet istället för SM 

2 och SM 4 där de tidigare har blivit valda. Jag anser därför att reglementet bör ändras ty det 

inte längre är korrekt.  

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att i reglementet under punkt 3.1.1 tredje stycket  

 

"SNOK, PAS:ar, SkyddO, MAK samt en skolledningsrepresentant per skola väljs vid 

SM4. De resterande skolledningsrepresentantposterna väljs vid SM2. Varje post har ett 

års mandatperiod."  

 

ersätts med:  

 

"SNOK, PAS:ar, SkyddO, MAK väljs vid SM4. En skolledningsrepresentant per 

skola nomineras vid SM2 samt SM4 och väljs sedan på nästkommande Skolråd. Varje 

post har ett års mandatperiod." 

 

Stockholm, 2015-02-08 

 

 

 

Nektaria Lalangas 

SNOK 2014/2015 

 

 



Motionsvar SM 3 

Motion angående nominering av  

skolledningsrepresentanter 

Sektionsstyrelsen 

2012-03-16 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 3 14/15 
 

Motion angående nominering av  

skolledningsrepresentanter 

Bakgrund 
Styrelsen anser att motionen om nomineringar av skolledningsrepresentanter är nödvändigt 

för att studiebevakningen ska få mer genomslagskraft i skolornas hela organisationsstruktur. 

Styrelsen måste dock poängtera att ifall skolråden ska kunna välja skolledningsrepresentanter 

måste skolråden få mandat att göra detta från sektionen. Detta görs lämpligast genom ett 

tillägg i reglementet som beskriver skolråden, deras funktion och mandat. 

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen att  

att1 lägga till en punkt ”3.3.3 Skolråd” till reglementet som lyder som följer: 

”3.3.3 Skolråd 

Skolråden är plattformar för att samla representanter från de studiebevakande enheterna på THS lokalt och 

THS centralt tillsammans med representanter från Kemiskolan respektive Skolan för bioteknik. 

Skolråden ska diskutera frågeställningar rörande respektive utbildning på en övergripande nivå. Skolråden 

ska sammankallas minst två gånger per läsår.  

Skolråden har mandat att välja skolledningsrepresentanter utifrån de nomineringar som sektionen har lagt 

fram vid SM 2 och SM 4.” 

 

 

 

Stockholm, 2015-02-15 

 

 

Styrelsen genom, 

Michael Ekström 

Vice ordförande 2014/2015 



Motion SM 3 

Namnbyte av CIA 

Anna Höglund 

2015-02-08 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 3 14/15 

Namnbyte av CIA 
 

Bakgrund 
Sen jag blev vald på denna position har det skett stora föräringar. Namnet som står inte 

längre vad CIA är. Vi i CIA är överrens om att det nya namnet passar det som vi göra 

mycket bättre än det gammal. 

Yrkande 
Jag vill ändra Chemistry´s International Association till Chemistry´s International Agency. 

Därför yrkar jag  

att  ändra titeln i reglementets § 3.8 från ”Chemistry´s International association” till 

”Chemistry´s International Agency” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2015-02-08 

 

 

 

Anna Höglund 

Head of CIA 2014/2015 

 



Motionssvar SM 3 

Motion CIA 

Sektionsstyrelsen 

2015-02-15 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSVAR SM 3 14/15 

Namnbyte av CIA 
 

Bakgrund 
Efter diskussion har Styrelsen enats om att det inte finns någon anledning att inte bifalla 

denna motion om namnändring. Även om det för Styrelsen inte har framgått vad för fördelar 

namnbytet i detta fall skulle medföra, eftersom Styrelsen anser att association och agency i skrift, 

tal och kontext är väldigt lika, rekommenderas bifall för att uppmuntra vidare utveckling av 

organet CIA. 

 

Stockholm, 2015-02-15 

 

Styrelsen genom 

 

Frederik Mathiason 

Kommunikationsansvarig 2014/2015 

 

 



Motion SM 3 14/15 

Vårstädning av reglementet 

Fredrik Abele, Gustav Wändell, Daniel Ruotsalainen 

Talmanspresidiet 

2015-02-16 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 3 14/15 

Vårstädning av reglementet 

Bakgrund 
När propositionen om att införa ett permanent talmanspresidium gick igenom på SM 4 

13/14 missade man att uppdatera några mörka hörn i reglementet som relaterar till $$ ansvar 

för arrangemang av SM. Dessa vill vi uppdatera så att de stämmer överens med praktiken. 

En enkel städmotion helt enkelt! För dig som vill titta i reglementet själv, eller som av nördig 

nyck och influens är väl bekant med våra styrdokument, går det utmärkt att hoppa över nästa 

stycke direkt till yrkandena. 

För dig som fortfarande läser tänkte vi i korthet förklara vad varje att-sats innebär. 

 Att-sats 1: § 3.30.2 i reglementet beskriver Fanbärarnas uppgifter. Just nu står det att  

Sittande fanbärare författar sedan utlåtanden om lämpliga kandidater och förordar till 
SM. Dessa ska vara $$ tillhanda senast 8 dagar innan SM. 

Eftersom vi nu har ett talmanspresidium som styr SM bör det stå att dessa ska 

skickas till talman, inte $$. 

 Att-sats 2: § 3.1.2 i reglementet är en punktlista över $$ löpande ansvar. Sista 

punkten säger att $$ ska anordna SM fyra gånger per år. Detta stämmer inte längre 

och bör därför strykas. 

 Att-sats 3: § 3.4.1 i reglementet beskriver Valberedningens uppbyggnad och ansvar. 

Precis som för Fanbärarna står det i dagsläget att Valberedningen ska skicka 

utlåtanden till $$ inför SM. $$ bör därför bytas ut mot talman. 

Yrkande 
Därför yrkar vi 

att1 i reglementets 3.20.2, sista meningen, ändra ”$$” till ”talman”. 

att2 i reglementets 3.1.2 stryka sista punkten ”Genomföra SM fyra gånger per år i 

enlighet med stadgarna”. 

att3 i reglementets 3.4.1, sista stycket, första meningen, ändra ”$$” till ”talman”. 

 

Stockholm, 2015-02-16 

 

_____________________ _____________________ _______________________ 

Fredrik Abele  Gustav Wändell Daniel Ruotsalainen 

Talman  Vice Talman  Sekreterare 



Motionssvar SM 3 

Vårstädning av reglemente 

Daniel Ruotsalainen 

2015-02-16 

Sid 1(2) 

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

MOTIONSSVAR SM 3 14/15 

Vårstädning av reglemente 
 

Bakgrund 
Styrelsen ser ingen som helst anledning att avslå motionen. Vi ser att det är nödvändigt att 

städa upp efter propositionen som i våras gav vårt sektionsmöte en rejäl knuff i rätt riktning. 

Styrelsen rekommenderar mötet att bifalla motionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2015-02-16 

 

 

 

Styrelsen genom, 

Daniel Ruotsalainen 

Sekreterare 2014/2015 

 



Motionssvar SM 3 

Vårstädning av reglemente 

Daniel Ruotsalainen 

2015-02-16 

Sid 2(2) 

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

 



Proposition SM 3 

Ändring av suppleant till vice fanbärare 

Alma Andersson 

2015-01-19 

Sid 1(1) 

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

Proposition SM 3 14/15 

Ändring av suppleant till vice fanbärare 

Bakgrund 
Fanbärare är ett av de mest hedersfyllda uppdrag en medlem i kemisektionen kan erhålla, och 

dessa poster tillsätts vid SM2 då en ordinarie fanbärare och en suppleant väljs för att under 

kommande år utföra detta uppdrag. Benämningen ”suppleant” är dock något missvisande då 

detta antyder att den person som innehar denna post enbart skulle agera som ställföreträdare 

när den ordinarie fanbäraren får förhinder och ej kan deltaga vid ett evenemang som påkallar 

dennes närvaro. Även om detta, agerandet som ställföreträdare, är en av de uppgifter som 

suppleanten har så förekommer en mängd tillfällen då denne medverkar tillsammans med 

den ordinarie fanbäraren.  

Således finner styrelsen det mer lämpligt att ändra benämningen på posten som suppleant till 

vice fanbärare. Att använda vice fanbärare som titel skulle bättre förmedla det faktum att 

suppleanten (nuvarande benämning) fungerar som ett stöd och partner till den ordinarie 

fanbäraren. Det vill säga inte någon som enbart träder i dennes ställe. Den nya benämningen 

skulle även betona vikten av denna post, då suppleant är något förminskande om man ser till 

mängden arbete som denne utför under sin tid som fanbärare. 

Om denna motion går igenom är det även lämpligt att genomföra relevanta ändringar i PM 

för fanbärare, så att detta överensstämmer med reglementet. 

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen  

att1 i Reglementet § 3.20.1 ersätta 

”Fanbärarna har kalenderår som verksamhetsår, och består av två ledamöter; en ordinarie och en 

suppleant.” 

med 

”Fanbärarna har kalenderår som verksamhetsår, och består av två ledamöter; en ordinarie och en 

vice fanbärare.” 

Skarpnäck, 2015-02-08 

  

Styrelsen genom Alma Andersson 

Nr1 2014/2015 



 

Val 

* Se valhandlingarna 

Kemis Klubbmästeri 
Klubbmästare:  Emelie Sandström  (förordad) 

Pubmästare:   Vakant 

Sexmästarinna:  Viktor Kjellvertz (förordad) 

 

KNUT 
KNUTO:   Vakant 

KAKAE:  Vakant 

Projektledare KAKA: Amanda Kessler (förordad) 

  

  



 

Konfirmeringar 
* Se valhandlingarna 

pHeuseriet: 
Ledamöter: Wilhelm Sundewall 

 Angelica Andreasson 

 James Carlsson 

 Alma Andersson 

 Kid Karjalainen 

 Lovisa Ljunggren Falk 

 Linus Svenberg 

 Wissam Lemmouh 

KOMPIS: 
Ledamöter: Oscar Bergström 

 Timothy Bergström 

 Jens Bjervås 

 CarlJohan Björkman 

 Johanna Carlsson 

 Adrian Celsi 

 Madeleine Eriksson 

 Hanna Fernandez 

 Mika Fors 

 Oskar Gustafsson 

 Oscar He 

 Lisa Turlind 

Kommunikationsnämnden 
Ledamöter: Casper Rockström 

 Filip Friberg 

Maskot: Kid Karjalainen 

  



 

Bluffis 
Ledamöter: Adrian Södergren 

 Andreas Hober 

 Linnea Stenbeck 

 Jesper Borin 

 Gilai Nachmann 

 Mira Rawet 

 Emma Sevegran 

 Billy Hoogendoorn 

 Caroline Ståhl 

 Gabriella Jensen 

 Tobias Frick 

 Kadar Hassan 

KÖN 
Ledamöter: Kristoffer Arnesson 

 Gustaf Bergentz 

 James Carlsson 

 Johan Forsberg 

 Andreas Hober 

 Lukas Jackalin 

 Viktor Kalinowski 

 Henrik Lindquister 

 Joanna Messmer 

 Lovisa Wallberg 

Interimsval gjorda av styrelsen 
KAOSa: Anton Lagerholm 

 Tim Svensson Igefors 

Ölverste: Wilhelm Sundewall 
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