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KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 2 

Tid: Tisdagen den 27 november, klockan 18:02 

Plats: K1, Teknikringen 56 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är söndagen den 13 november. Motioner skickas till styrelsen@k.kth.se 

Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet 

den 20 november. 

Preliminär föredragningslista 
Nr Ärende   Föredragande 

 
1.  Mötets öppnande 
2.   Formalia 
3.  Inlämning av bidrag till Tårttäfvla 
4.   Rapporter 
5.  Verksamhetsberättelser 
6.  Bokföringar 
7.  Ansvarsfrihet för Styrelsen 2011/2012 
8.  Val av ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus i Alkemisterna 
9.  Val av pH-bas och pH-sur 
10.   Val av ledamöter i Musikaliska Direktoriet (MD) 
11.  Val av Kapten och Styrman i KOMPIS 
12.   Val av revisor 
13.  Val av fanbärare 
14.  Val av ordförande i CIA 
15.  Val av skolstyrelserepresentanter kemi- och bioskolan 
16.  Konfirmering av ledamöter i KAKA/KNUT 
17.  Konfirmering av CHUST 
18.  Konfirmering av BUS-representant 
19.  Motioner 
20.   Propositioner 
21.   Övriga frågor 
22.   Nästa möte 
23.   Mötets avslutande 
 

Joakim Tisell, 

Ordförande 12/13 
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Föredragningslista SM2 2012/2013 

*=bilaga finns 

1 Formalia 

a. Mötets öppnande 

b. Val av justeringsperson 

c. Mötets behöriga utlysande* 

d. Anmälan av övriga frågor 

e. Fastställande av föredragningslista* 

f. Föregående mötesprotokoll 

g. Bordlagda frågor 

h. Adjungeringar 

i. Meddelanden 

j. Inlämning Tårttäflan  

2 Rapporter 

a. Sektionsstyrelsen* 

3 Val 

a. Val av ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus 

b. Val av pH-bas och pH-sur 

c. Val av Kapten och Styrman 

d. Val av BluffO och vice BluffO 

e. Val av två KAOSa 
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f. Val av DM och vice DM i Musikaliska Direktoriet 

g. Val av 8 ledamöter i Musikaliska Direktoriet 

h. Val av fanbärare 

i. Val av revisor 

j. Val av ordförande i CIA 

k. Val av skolledningsrepresentant Kemi 

l. Val av skolledningsrepresentant Bio 

m. Val av GenerÖl och Ölverste 

4 Konfirmeringar* 

a. Konfirmering av BUS- representanter 

b. Konfirmering av CHUST 

c. Konfirmering av ledamöter KNUT 

d. Konfirmering av ledamöter i KK 

e. Konfirmering ledamot i Kommunikationsnämnden 

f. Konfirmering ordförande valberedningen 

g. Konfirmering ledamot SOFT 

h. Konfirmering skolledningsrepresentant Bio 

5 Propositioner 

a. Proposition angående ytterligare styrdokument* 

6 Motioner 

a. Motion angående policy för KLUMPs personval* 

b. Motion angående pingisbord* 
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c. Motion angående reglementesändring 

kemisektionens fanbärare* 

7 Övriga frågor 

8 Nästa möte 

9 Mötets avslutande 
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RAPPORT SM 2 

Sektionstyrelsens rapport till SM 2 

Representation 
$$ har haft kontakt med systersektionen i Finland för att se om vi kan besöka dem för att 

lära oss lite mer om hur de fungerar och vilket utbyte vi kan ha. Vi lyckades hitta en helg då 

fyra ur $$ kunde åka till Otaniemi och besöka Aalto universitet. En reseredogörelse finns på 

styrelsebloggen.  

Vi har försökt hitta representanter som kan gå på alla inbjudningar vi fått. Sen SM1 har vi 

varit på S-jubel (Samhällsbyggnad fyllde 10 år). 

I månadsskiftet nov/dec så skall vi åka ner till Chalmers då det är deras tur att anordna S-

hybrid. Det är en konferens för kemistyrelser på universitet/högskolor runt om i Sverige. 

Policydokument 
En hel del arbete har lagts ned på att struktuera upp vilka PM och policydokument vi har på 

sektionen och hur de används. I dagsläget finns en hel del gamla PM och policys som inte 

används eller är inaktuella som vi tagit bort. I vår proposition hittar du mer information om 

hur vi tänkt strukturera upp det och vilka som gäller fortfarande. 

Hemsidan 
Kommunikationsansvarig har varit flitig och hemsidan utvecklas. Senast har bildvisning och 

dokumentarkivet snyggats till. Hoppas ni finner hemsidan tillräcklig. Berätta gärna hur du 

använder hemsidan och varför du går in på www.kongligkemi.se. Maila åsikter till 

webmaster@k.kth.se! 

Motioner 
Till SM 2 har det inkommit 3 motioner som vi har skrivit motionssvar till. 

Förbundet Unga Forskare 
Styrelsen har helgen innan SM 2 varit på riksstämma i Linköping. Som ni vet så är vi anslutna 

till Förbundet Unga Forskare och som medlemsförening får vi åka ner på deras riksstämma. 

Vi kan berätta mer efter vi har varit där och vi kanske tillochmed kan lära oss något om hur 

mötesteknik fungerar för dem. 

 

 

Joakim Tisell 

Ordförande 12/13 

http://www.kongligkemi.se/
mailto:webmaster@k.kth.se
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Konfirmationer till SM 2 12/13 

Bus- representant 
Vakant 

CHUST 
Emma Sandström 

Daniel Mårtensson 

Jonathan Thierry 

Björn Blomkvist 

KNUT 
Amina Basara 

KK 
Mohammad Reza Hajebnali 

Linnea Stenbeck 

Henrik Westergren 

Kommunikationsnämnden 
Filip Friberg 

Ordförande valberedningen 
Olle Kamperin 

SOFT 
Ledamot: Sandra Blomgren 

Skolledningsrepresentant Bio 
Gabriel Lönnerblad 

 

Hvitterhetsutskottet 
Ledamot(n-poster): Vakant 
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PROPOSITION SM 2 12/13 

Proposition angående ytterligare styrdokument 
 

Bakgrund 
Redan nu kan vi varna för att denna proposition ser ut som ett monster, men trots tio att-

satser så är det egentligen fyra saker som diskuteras och förändras med denna proposition. 

Till att börja med så handlar propositionen om att rensa upp listan över policydokument och 

PM. Sedan är policydokumenten uppdaterade efter PM för grafisk profil och PM för PM och 

behöver antas i sin nya form. Den tredje saken är att det införs hänvisningar från respektive 

organ till PM som omfattar organet för att man inte ska missa information om man läser 

delar av reglementet. Till sist handlar propositionen om är att ge $$ mandat att föra in eller 

stryka PM i reglementet. 

Idag så har $$ mandat att anta PM för sektionens verksamhet. Dessa finns listade i 

reglementet och det är de som står listade i reglementet som gäller. Det betyder att det ändå 

krävs ett beslut på SM för att en PM ska börja gälla. 

Tidigare har det stått i PM för PM att $$ har rätt att ändra i reglementet när man antagit en ny 

PM. $$ tycker dock att det är konstigt att det står i en PM vad man får göra i reglementet, 

som är ett högre styrande dokument än en PM. Denna text i PM för PM har $$ tagit bort då 

den inte hade någon effekt alls. 

Nu tycker $$ att en likadan text istället ska införas i reglementet för att den ska få någon 

verkan. Denna text kommer att göra så att $$ kan anta PM som börjar gälla direkt eftersom 

$$ också får mandat att skriva in PM i listan i 1.3 Ytterligare styrdokument i reglementet. 

Det finns en del PM som berör specifika organ men man kan lätt missa det om man bara 

läser om organet i reglementet. $$ tycker därför att man för tydlighetens skull bör hänvisa 

från respektive organs text i reglementet till det eller de policydokument och PM som berör 

organet. När det gäller PM så bör $$ ha rätten att ändra detta vid tillägg eller borttagande av 

PM. Det ska givetvis framgå vad och hur $$ får lägga till eller ta bort i reglementet. 

Vi har en del policydokument som bör hänvisas till från vissa organ. Detta är givetvis något 

SM i så fall ska göra eftersom det är SM som antar policydokument. 
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Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att1  ”$$ har rätten att efter beslut på $$m lägga till och ta bort PM i listan över 

policydokument och PM. $$ har också rätten att efter beslut på $$m i text om 

ett organ, som omfattas av ett PM, lägga till eller ta bort en hänvisning till 

PM. Hänvisningen ska vara på formeln ’Organet regleras ytterligare i [namn 

på PM]’.” 

läggs till i punkt 1.3 Ytterligare styrdokument i reglementet. 

att2 ”PM för uthyrning av Draget”, 

”PM angående renovering av Draget” och 

”PM angående hyra av sektionens teknik” 

stryks ur listan i 1.3 Ytterligare styrdokument i reglementet. 

att3 anta ” Policy för Kemisektionens mottagning”. 

att4 ”Policydokument om Mottagningen” 

 ersätts av  

 ”Policy för Kemisektionens mottagning”. 

 i 1.3 Ytterligare styrdokument i reglementet. 

att5 anta ” Policy för Kemisektionens hederspris”. 

att6 ”Policydokument om Kemisektionens Hederspris” 

 ersätts av  

 ”Policy för Kemisektionens hederspris”. 

 i 1.3 Ytterligare styrdokument i reglementet. 

att7 anta ” Policy för Kemisektionens valberedning”. 

att8 ”Policydokumentet Riktlinjer för Valberedningens arbete” 

 ersätts av  

 ”Policy för Kemisektionens valberedning”. 

 i 1.3 Ytterligare styrdokument i reglementet. 
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att9 ”PM angående äskningar” 

 ersätts av 

 ”PM för äskningar” 

i 1.3 Ytterligare styrdokument i reglementet. 

att10 ”PM för grafisk profil”, 

 ”PM för PM” och 

 ”PM för kontanthantering” 

 läggs till i listan i 1.3 Ytterligare styrdokument i reglementet. 

 

 

 

Dragskåpet, 2012-11-15 

 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 
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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Detta policydokument ger anvisningar om hur valet av mottagare av Kemisektionens Hederspris ska gå 
till, vem som kan vara mottagare av priset samt vad priset ska vara. 

1.2 Syfte 
Syftet med Policy för Kemisektionens Hederspris är att ge SM vägledning när de ska välja en mottagare av 
priset. 

1.3 Omfattning 
Detta policydokument berör SM när det ska välja mottagare av Kemisektionens Hederspris. 

1.4 Historik 
Detta policydokument antogs i sin ursprungliga form våren 2001. 

Detta policydokument anpassades efter PM för PM:s och PM för Grafisk Profil:s riktlinjer av Jens 
Aronsson den 18 september 2012 och antogs på SM2 2012/2013. 

2 Anvisningar för Hederspriset 

2.1 Valet 
Val av pristagare skall årligen utses på det sektionsmöte som ligger närmast inpå verksamhetsårets slut. 
Valet ska ske på sittande sektionsmöte. Sektionen kan utse maximalt en pristagare per verksamhetsår. 

2.2 Mottagare av priset 
Till pristagare väljs en person som har engagerat sig djupt i Kemisektionens verksamhet och jobbat för 
sektionens bästa under en längre tid. Pristagaren skall vara nuvarande eller tidigare sektionsmedlem. Man 
kan endast tilldelas Kemisektionens Hederspris 1 gång. 

2.3 Nominering 
Kemisektionens styrelse skall nominera kandidater till sektionsmötet. Styrelsen kan i sin tur få förslag av 
Kemisektionens medlemmar. Styrelsen ska informera om denna möjlighet i god tid innan motionsstopp 
för ovan nämnda sektionsmöte. 

2.4 Priset 
Priset skall bestå av en plakett, som skall förvaras i Kemisektionens lokaler, samt ett mindre pris, som får 
behållas av pristagaren. På priset skall pristagarens namn graveras in. 

Priset skall högtidligen utdelas på närmast efterföljande nØlle efter att pristagaren valts. 
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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Policy för Kemisektionens mottagning är ett dokument som beskriver vilket ansvar aktiva i 

mottagningen har samt vilka värderingar som ska genomsyra Kemisektionens mottagning. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta policydokument är att upplysa alla aktiva i Kemisektionens mottagning om 

vilken ansvarsfull uppgift det är man står inför. 

1.3 Omfattning 
Detta policydokument gäller samtliga funktionärer som deltar i Kemisektionens mottagning 

1.4 Historik 
Policy för Kemisektionens mottagning antogs på SM1 2008/2009. 

På SM4 2010/2011 lades ” Vid brott mot dessa mottagningsregler har KLUMP rätt att fatta 

beslut om teknologens framtida deltagande i den aktuella mottagningen.” till sist i 

dokumentet. 

Detta policydokument anpassades efter PM för PM:s och PM för Grafisk Profil:s riktlinjer 

av Jens Aronsson den 18 september 2012 och antogs på SM2 2012/2013. 

2 Värderingar 

2.1 Mottagningens syfte 
Kemisektionens mottagning finns för att välkomna de nyantagna studenterna till 

Kemisektionens program. 

2.2 Målsättning 
Kemisektionens mottagning strävar efter att ge en positiv och verklighetsförankrad bild av 

studierna på KTH samt vad som väntar efter studietiden. Mottagningen ska även sträva efter 

att de nyintagna upplever en god gemenskap i gruppen och träffar nya vänner i sektionen. 

Detta innebär att mottagningen bör uppmuntra till studier, gemenskap och entusiasmera de 

nyantagna inför tiden på KTH. 

2.3 Jämställdhet, respekt och bredd 
Kemisektionens mottagning skall vara inkluderande oavsett de nyantagnas kön, etnicitet, 

sexuella läggning, religiösa och kulturella bakgrundsamt fysiska förutsättningar. 

Kemisektionens mottagning skall också sträva efter att visa Kemisektionens bredd. Detta 

innebär följande: 

 Att de nyantagna inte benämns nØllan enskilt 

 Att Kemisektionens mottagning strävar efter att inga förnedrande eller nedsättande 

aktiviteter skall förekomma 

 Att de nyantagnas tillfälliga kårlegitimation skall väljas med syftet att den skall kunna 

bäras med stolthet 

 Att det tydligt skall framgå att alla aktiviteter under Kemisektionens mottagning är 

frivilliga 

För att visa sektionens bredd skall Kemisektionens mottagning även sträva efter: 
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 Att involvera många personer från sektionen 

 Att erbjuda möjlighet till engagemang efter varje persons egna förutsättningar 

3 Uppföljning 

3.1 Krav på aktiva i mottagningen 
Alla teknologer som planerar och genomför Kemisektionens mottagning skall läsa detta 

dokument samt THS mottagningsregler och fallstudier. 

3.2 Repressalier 
Vid brott mot dessa mottagningsregler har KLUMP rätt att fatta beslut om teknologens 

framtida deltagande i den aktuella mottagningen. 
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1. Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Valberedningens syfte är att bereda och presentera de val som förrättas av Sektionsmötet i enlighet med 

Kemisektionens stadgar och reglemente. Det åligger Valberedningen att lysa samt marknadsföra val, ta 

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

lämplighet och förorda den eller de kandidater som Valberedningen finner lämpliga, samt i vissa fall även 

förorda lämpligt antal poster. Under Sektionsmötet ska representanter från Valberedningen vara på plats 

för att presentera valen och berätta om samt svara på frågor rörande Valberedningens arbete. 

Valberedningen svarar på frågor som grupp och inte individuellt. 

1.2 Syfte 
Detta policydokument har upprättats för att förtydliga och normera Valberedningens arbete och 

säkerställa att valen på Sektionsmötet håller en hög kvalitet. 

1.3 Nomenklatur 
För att förenkla detta dokument används följande förkortningar: 

VB – Valberedningen 

SM - Sektionsmötet 

1.4 Historik 
VB:s policydokument färdigställdes den 2 maj 2012 av Styrelsen 11/12 samt av Gustav Wändell, Michael 

Ekström, Sebastian Hedberg, Sara Wengström och Björn Blomkvist. 

2. Valberedningens arbete 

2.1 Innan intervjun 
VB ska i god tid innan respektive SM lysa de val som ska förrättas enligt Kemisektionens stadgar och 

reglemente. I samband med ansökan ska VB begära referenser av de sökande. 

Samtliga kandidaturer och nomineringar skickas till VB skriftligen. VB ska vid nominering kontakta den 

berörda personen och fråga om han/hon accepterar sin nominering. 

VB ska kalla samtliga kandidater till intervju samt i största möjliga mån genomföra intervjuer med alla 

kandidater. 

VB ska ha tillgång till grundlig information om de olika posternas arbetsuppgifter och kravprofiler över de 

egenskaper som är viktiga för de olika posterna. Denna information ska tillhandahållas utav sektionens 

organansvariga. Det är VB:s ordförandes uppgift att se till att denna information finns VB tillhanda i god 

tid innan kandidatutvärderingen ska genomföras. 
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2.2 Under intervjun 
Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om VB:s arbetsätt och hur valförfarandet går 

till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att VB agerar professionellt mot alla kandidater och ger 

alla kandidater samma chans. 

2.3 Efter intervjun 
Efter avslutade intervjuer ska VB diskutera de kandiderande och med hjälp utav informationen om posten 

besluta om vem eller vilka som är bäst lämpade. VB är beslutsmässiga när minst 50 % av ledamöterna är 

närvarande. 

VB ska kontakta samtliga referenser som uppgetts av kandiderande till organ- och bokföringsansvariga 

samt till HvispHeus, pubmästare, KOMPIS styrman, pH-sur och ledamöter i Styrelsen. Vid behov kan 

VB kontakta de referenser som angivits av kandiderande till andra poster. I de fall VB är osäker på, eller 

inte anser sig ha fått all information, har VB även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska 

kandidaterna upplysas om vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna 

angivna, ska upplysas om VB:s arbetssätt och vilka sekretessregler som gäller under hela processen. 

2.4 Skriftliga utlåtanden 
VB ska till SM lämna ett skriftligt utlåtande om varje kvarstående kandidat. Detta utlåtande ska 

sammanfatta personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp i valet. 

Utlåtandet ska också belysa relevanta skillnader mellan de olika kandidaterna till samma post. 

I utlåtandet ska det framgå om personen i fråga är förordad eller inte förordad av VB. VB ska förorda den 

eller de personer som VB anser lämpliga samt avgjort bättre lämpade än andra kandidater. Antalet 

förordade personer måste inte nödvändigtvis stämma överens med antalet poster. 

2.5 Delgivande av information 
Det åligger VB att sammanställa valhandlingar innehållandes antal sökande till varje post samt utlåtanden 

och presentationstexter för alla kvarstående kandidater. Valhandlingarna ska överlämnas till Styrelsen 

senast det datum som Styrelsen angivit. 

VB ska innan sammanställningen av valhandlingarna kontakta samtliga kandidater och meddela om de 

blivit förordade eller inte. Kandidaterna ska också delges det utlåtande som VB författat samt informeras 

om att de själva ska lämna in en presentationstext till valhandlingarna. Alla kandidater ska därefter ges 

minst 24 timmar för att avgöra om de vill kvarstå som kandidater samt för att författa en presentationstext 

till sagda handlingar innan dessa offentliggörs. 

2.6 Kandidatutfrågning 
Vid val av Ordförande- och Vice ordförandeposter i organ samt val av revisorer och styrelseledamöter ska 

VB arrangera en offentlig utfrågning utav kandidaterna. Denna utfrågning har till syfte att ge sektionens 

medlemmar en chans att ställa frågor till kandidaterna under mer avslappnade former än på SM. 

Utfrågningen bör hållas i nära anslutning till SM.  

2.7 Under SM 
VB ska under SM presentera sitt arbete för SM som då får möjligheten att ställa frågor till VB angående 

deras arbete. VB bör inte uttala sig om de sökande under diskussionen och ska inte heller behöva svara på 

frågor om de sökande. 
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2.8 Sekretess 
VB kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de olika kandidaterna, både 

sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av yttersta vikt att sådan information 

behandlas varsamt. 

VB ska inte lämna ut namn på personerna som sökt de utlysta posterna förrän dessa blir officiella i och 

med att SMs handlingar sätts upp. 

VB har innan offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har sökts eller ej och i sådana fall av 

hur många. 

Ifall någon väljer att söka, men innan detta offentliggjorts drar tillbaka sin kandidatur, har VB ingen rätt att 

lämna ut information om detta. 

Särskilt känsliga uppgifter om kandidaterna som VB stöter på i sitt arbete ska endast delges SM ifall detta 

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

2.9  Jävighet 
Då jävighet uppstår ska den berörda medlemmen av VB ställa sig utanför hela beredandet av denna post. 

Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då: 

• någon ur personens familj söker posten, eller 

• personens pojkvän/flickvän söker posten. 

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

huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej. 

2.10  Övrigt 
Kandidater till ledamotsposter i Musikaliska Direktoriet genomgår förutom den vanliga intervjun även ett 

sångprov. Detta prov arrangeras av tillfrågade personer som åläggs uppgiften att förmedla ett utlåtande till 

VB angående de kandiderandes sångkvaliteter. Dessa personer får ej medverka under diskussionerna om 

kandidaterna. 
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MOTION SM 2 2012/2013 

Motion angående Policy för KLUMPs personval 
 

Bakgrund 
På SM1 så fick KLUMP m.fl. i uppdrag att ta fram ett policydokument för hur valen till 

ledamot i mottagningsorgan går till. Nu presenterar vi här den produkt vi har tagit fram.  Vi 

har haft två träffar där denna produkt har vaskats fram efter givande diskussioner.  

Yrkande 
 

Därför yrkar jag  

att  "Policy för KLUMPs personval" läggs till i listan över ytterligare 

styrdokument i reglementet, punkt 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrtalet lgh 1606, Gärdet, Stockholm den 13 november 2012 

 

 

 

Joakim Tisell 

KronpHeus 2012 
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MOTIONSSVAR SM 2 12/13 

Motion angående policy för KLUMPs personval 

Bakgrund 
Styrelsen anser att policydokumentet är väl utarbetat, att policydokumentgruppen har gjort 

ett mycket bra jobb och att motionen bör bifallas. På ett fåtal ställen i dokumentet tycker 

emellertid styrelsen att det finns saker som bör ändras för lättläslighetens skull. 

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att1 bifalla motionen. 

att2 ”Detta gör att antalet KLUMP-medlemmar närvarande vid intervjuer blir minst fyra 

och högst sex stycken.” stryks i första stycket i 2.2 Under intervjun. 

att3 ”Vid behov kan KLUMP kontakta de referenser som angivits av de kandiderande. I 

de fall KLUMP är osäker på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om 

kandidaten, har KLUMP även rätt att kontakta externa referenser.” i tredje stycket i 

2.3 Efter intervjun 

ersätts med 

 ”I de fall KLUMP är osäker på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om 

kandidaten, har KLUMP rätt att kontakta externa referenser utöver de av den 

kandiderande angivna.” 

att4 ”Denna” i första stycket i 2.4 Delgivande av information ersätts med ”Respektive”. 

att5 ”dessa kandidater” i första stycket i 2.4 Delgivande av information ersätts med 

”kandidaten”. 

 

 

 

Draget, 2012-11-19 

 

 

Fredrik Abele 

Kommunikationsansvarig 

Aneri Patel 

Nr 1 
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POLICY FÖR KLUMPS 

PERSONVAL 

1. Formalia 

1.1 Sammanfattning 
KLUMPs uppgift är att leda mottagningen av de nyantagna vid Kemisektionens 
utbildningsprogram. KLUMP skall inför Sektionsmöte 3 bereda valen och välja ledamöter till 
mottagningsorganen pHeuseriet, KOMPIS, Bluffis samt till Sektionsmöte 4 göra detsamma 
för KAOS. Det åligger KLUMP att lysa samt marknadsföra val, ta emot kandidaturer och 
nomineringar, intervjua kandidater, kontakta referenser, diskutera kandidaternas lämplighet 
och välja de kandidater KLUMP finner lämpliga. Under Sektionsmötet ska representanter 
från KLUMP vara på plats för att presentera de valda, arbetssätt och antalet sökande till varje 
post, samt motivera sina val av ledamöter och svara på eventuella frågor. Valförrättarna 
svarar på frågor som grupp och inte individuellt. 
 

1.2 Syfte 
Detta policydokument har upprättats för säkerställa att KLUMPs valprocess genomförs 
sakligt och med integritet. 
 

1.3 Nomenklatur 
För att förenkla detta dokument används följande förkortningar: 
SM – Sektionsmötet 
KLUMP – Kemisektionens Ledning Under MottagningsPerioden 
Valförrättare – de medlemmar av KLUMP som bereder valen och väljer ledamöter. 
 

1.4 Historik 
KLUMPs policydokument färdigställdes den 15-11-2012 av Joakim Tisell, Amelie Bomler, 
Aman Mebrahtu, Anton Lagerholm, Astrid Helmfrid, Philip Wessman, Michael Ekström, 
Carl Östling, Anna Wessén, Zebastian Lundhall, Cecilia Molinder, Jonna Holmqvist, Lovisa 
Pettersson, Malin Nordenström, Alexandra Holmgren, Marcus Jawerth, Gustav Wändell, 
Karin Fagerland, Sara Björk, Lovisa Åkesson, Julia Remnestål och Sara Sundblad. 
Policydokumentet antogs på SM2 2012/2013. 
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2. KLUMPs valprocess 

2.1 Innan intervjun 
KLUMP ska i god tid innan SM3 lysa de val som ska förrättas enligt Kemisektionens 
reglemente. I samband med ansökan ska det finnas möjlighet för de sökande att lämna 
referenser till KLUMP.  
 
Samtliga kandidaturer och nomineringar skickas till KLUMP skriftligen. KLUMP ska vid 
nominering kontakta den berörda personen och fråga om denne accepterar sin nominering. 
KLUMP ska kalla samtliga kandidater till intervju samt i största möjliga mån genomföra 
intervjuer med alla kandidater. KLUMP ska ha tillgång till grundlig information om de olika 
posternas arbetsuppgifter i form av en arbetsbeskrivning. Det är Alkemisternas uppgift att se 
till att denna information finns resterande KLUMP tillhanda i god tid innan 
kandidatutvärderingen ska genomföras.  
 

2.2 Under intervjun 
Närvarande från KLUMP vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet, 
minst en representant från Alkemisterna samt ytterligare en representant ur KLUMP. Detta 
gör att antalet KLUMP-medlemmar närvarande vid intervjuer blir minst fyra och högst sex 
stycken. Dessa personer skall vara närvarande vid samtliga intervjuer av ledamöter som söker 
till samma organ. 
 
Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om hur valförfarandet kommer 
att gå till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att KLUMP tillämpar god intervjused 
mot alla kandidater och ger alla kandidater samma chans. 
 

2.3 Efter intervjun 
Efter avslutade intervjuer ska KLUMPs representanter diskutera de kandiderande och 
besluta om vilka som är bäst lämpade.  
 
I de fall en kandiderande lämnat ett otydligt svar skall möjligheten att kontakta personen i 
efterhand finnas för att förtydliga svaret i den specifika frågan.  
 
Vid behov kan KLUMP kontakta de referenser som angivits av de kandiderande. I de fall 
KLUMP är osäker på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om kandidaten, har 
KLUMP även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska kandidaterna 
upplysas om vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av kandidaterna 
angivna, ska upplysas om KLUMPs valprocess och vilka sekretessregler som gäller under 
hela processen (se 2.6). 
 
KLUMP ska efter slutförd valprocess kontakta samtliga kandidater och meddela huruvida de 
är valda eller inte. KLUMP skall även fråga om de valda accepterar sin plats samt 
rekommendera att kandidaten deltar på SM. Ifall denne inte har möjlighet att delta ska 
KLUMP informera om att denne kan bli kontaktad under mötets gång.  
 

2.4 Delgivande av information 
Det åligger KLUMP att sammanställa valhandlingar till SM innehållandes antal sökande till 
varje post samt motiveringar för valda kandidater. Denna motivering ska sammanfatta 
personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp för SM 
att förstå varför KLUMP har valt dessa kandidater. KLUMP skall även presentera 
valförfarandet och vilka ur KLUMP som deltog vid respektive val.  
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Valhandlingarna ska överlämnas till Styrelsen senast det datum som Styrelsen angivit för 
detta. Kandidaterna ska också delges den motivering som KLUMP författat innan 
valhandlingarna överlämnas till Styrelsen.  

 

2.5 Under SM 
KLUMP ska under SM presentera sitt arbete och svara på eventuella frågor. Valförrättarna 
besvarar frågor som grupp, ej enskilt. 

 

2.6 Sekretess 
KLUMP kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de olika 
kandidaterna, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av 
yttersta vikt att sådan information är sekretessbelagd och behandlas varsamt. KLUMP ska 
inte lämna ut namn på personer som inte blivit valda.  
 
KLUMP har innan offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har fått sökande 
eller ej och i sådana fall av hur många. Ifall någon blivit vald, men innan detta offentliggjorts 
drar tillbaka sin kandidatur, så ska uppgifter om personen behandlas som om personen ej 
blivit vald. Särskilt känsliga uppgifter om kandidaterna som KLUMP stöter på i sitt arbete 
ska endast delges SM ifall detta har relevans till posten. Kandidaten ska i sådana fall 
underrättas om detta i förväg. 
 

2.7 Jävighet 
Då jävighet uppstår ska den berörda medlemmen av KLUMP ställa sig utanför hela 
beredandet av denna post. I det fall det är organansvarig som anses jävig så bör denne ändå 
delta vid valförrättandet men inte uttala sig i diskussioner rörande den berörda kandidaten. 
 
Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då: 
• någon ur personens familj söker posten, eller 
• personens pojkvän eller flickvän söker posten. 
 
Om jävighet anses uppstå av något skäl som inte är listat ovan är det upp till övriga i 
KLUMP att bedöma huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej. 
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MOTION SM 2 12/13 

Pingisbord 
 

Bakgrund 
På sektionen så har vi varje fredag kväll en pub den puben har ibland ett Tema som drar 

väldigt många människor  och då är det väldigt fartfyllt och bra drag i draget. Men alla pubar 

drar inte lika många folk. Jag tror att bra sätt att få fart på alla pubar är att införskaffa ett 

Pingis bord. Då erbjuder man mer än bara en öl man erbjuder en aktivitet som potentiellt 

kan engagera Väldigt många människor. Andra aktiviteter som vi kommer kunna genomföra 

är en sektionsturnering i Pingis för att varje år avgöra vem som är sektionsmästare i Pingis. 

Och Jag tror att flertalet människor skulle tycka det vore väldigt kul med möjligheten att på 

en seg tisdag kväll kunna ta fram ett Pingis bord och spela några matcher bara för att bryta av 

i det sega studierna. Vidare så Tror jag att i den miljön som är i draget så är det bättre att 

investera i ett tåligare och lite dyrare bord  som kommer att hålla lite för smällar. 

Kemisektionen har fått Erbjudande om att köpa ett kraftigt rabatterat Pingis bord från 

Hammarbybordtennisförening som endast har använts ett fåtal gånger. Och Efter att ha sett 

över specifikationerna för  det sagda bordet tycker jag att det är en utmärkt deal som vi har 

fått. 

Yrkande 
Jag yrkar på att Kemisektionen införskaffar ett Pingisbord från 

Hammarbybordtennisförening till priset av 6000kr då Nät racketar och bollar ingår. 

Därför yrkar jag  

Att Kemisektionen köper ett pingisbord från Hammarbybordtennisförening 

Att Vi skapar en förvaringsplats för sagda Pingisbord 

 

Stockholm, 2012-11-13 

 

 

 

Anton Lagerholm 
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MOTIONSSVAR SM 2 12/13 

Pingisbord 
Styrelsen anser att detta är en typ av initiativtagande som bör uppmuntras. Dock bedömer 

styrelsen att det finns vissa problem som bör ses över innan inköp av ett pingisbord blir 

aktuellt. Dessa är bland andra att en permanent och hållbar förvaringsplats måste utses, likaså 

en plats att ha som spelplats. Annan verksamhet måste kunna bedrivas i Draget samtidigt 

som vissa vill nyttja bordet. Det borde dessutom undersökas om det finns billigare alternativ 

med samma kvalitet. 

 
Därför föreslår styrelsen att motionen avslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draget, 2012-11-19 

 

 

Fredrik Abele 

Kommunikationsansvarig 

 

Lovisa Åkesson 

Sektionsvärdinna 
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Motion angående reglementesändring 

för Kemisektionens Fanbärare 

BAKGRUND 
Detta är en ren formaliasak vill jag poängtera direkt. Ointresserade läsare kan hoppa direkt till de 

förklarande pilarna eller mer intressant motion/proposition! 

$$ har antagit en PM: PM för fanbärare (och JA det heter en PM) efter beslut av SM och i samrådan med 

tidigare fanbärare (Jag och Mailén Andersson). Sittande fanbärare har till uppgift att nominera kandidater 

till SM efter att emottagit nomineringar, detta borde stå under punkt 3.19.2 Uppgifter istället för 3.19.1 

Organisation i och med att det är en typisk uppgift. Till detta bör tilläggas att om inga förslag inkommit är 

det upp till sittande fanbärare att hitta lämpliga efterträdare att nominera till SM. Dessutom borde det i 

reglementet nämnas att det finns en PM som beskriver fanbärarnas uppdrag och åtaganden mer ingående 

så att framtida fanbärare vet vad som förväntas av dem. 

Jag yrkar därför på 

att1 Sista tre meningarna i 3.19.1 stryks.  

att2 Meningen: ”Fanbärarnas uppdrag och åtaganden tydliggörs mer ingående i av $$ antagna 

PM för THS fanbärare.” läggs till efter första meningen i 3.19.2 

att3 Nytt stycke införs sist i 3.19.2: ”Inför nyval är det sittande fanbärares uppgift att ta emot 

nomineringar på lämpliga kandidater inför valet som sker på SM. Skulle inga nomineringar 

inkomna skall sittande fanbärare själva nominera efterträdare. Sittande fanbärare författar 

sedan utlåtande om lämpliga kandidater och förordar till SM.  Dessa ska vara $$ tillhanda 

senast 8 dagar innan SM.” 

3.19 FANBÄRARNA 

3.19.1 ORGANISATION 
Fanbärarna har kalenderår som verksamhetsår, och består av två ledamöter; en ordinarie och en suppleant. 
Inför nyval är det sittande fanbärares uppgift att ta emot nomineringar på lämpliga kandidater inför valet som 
sker på SM. Avgående fanbärare författar sedan utlåtande om de nominerade kandidaterna. Dessa ska vara $$ 
tillhanda senast 8 dagar innan SM.  

3.19.2 UPPGIFTER 
Fanbärarnas uppgift är att vid anmodan från $$ eller THS övermarskalk föra sektionens fana, vilket är ett 
hedersuppdrag. Fanbärarnas uppdrag och åtaganden tydliggörs mer ingående i av $$ antagna PM för fanbärare. 

Inför nyval är det sittande fanbärares uppgift att ta emot nomineringar på lämpliga kandidater inför valet som 
sker på SM. Skulle inga nomineringar inkomna ska sittande fanbärare själv nominera efterträdare. Sittande 
fanbärare författar sedan utlåtande om lämpliga kandidater och förordar till SM.  Dessa ska vara $$ tillhanda 
senast 8 dagar innan SM. 

 

Sara Wengström 

Fanbärare 2011 

NY 

MENING 

STRYKS 

NYTT 

STYCKE 

UTSEENDE PÅ 

AVSNITT I 

REGLEMENTE 

MED 

FÖRESLAGNA 

ÄNDRINGAR 
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MOTIONSSVAR SM 2 12/13 

Motion angående reglementesändring 

för Kemisektionens Fanbärare 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker att det är bra att det uppmärksammas när det behöver ”städas upp” lite i 

reglementet och att det kommer in förslag på hur det ska göras. Styrelsen håller med om att 

detta är en byråkratisk fråga som inte behöver diskuteras så mycket. Att flytta texten som 

beskriver fanbärarnas verksamhet och lägga den under rubriken ”Verksamhet” tycker vi 

känns logiskt. 

Styrelsen tycker därför att SM bör bifalla att1 och att3 i motionen. 

När det gäller PM för THS fanbärare så är det inte antaget av $$. Det kom $$ tillhanda strax 

innan det senaste $$-mötet och $$ hade då inte hunnit gå igenom det tillräckligt för att anta 

det på det $$-mötet. $$ kommer att gå igenom PM för THS fanbärare och anta det när vi vet 

vad vi antar. Det finns alltså inget PM för THS fanbärare att skriva in reglementet. 

Styrelsen tycker därför att SM bör avslå att2 i motionen. 

Det har också kommit en proposition som behandlar hur styrelsen ska få uppdatera den 

delen av reglementet där gällande PM står listade utan beslut på SM. Om den propositionen 

går igenom så kommer vi inte behöva vänta till nästa SM för att ett PM för fanbärarna ska 

börja gälla. 

I den propositionen föreslås också en hänvisande text i reglementet till ytterligare 

styrdokument (policydokument och PM) vid de organ som omfattas av dessa dokument. En 

sådan text kan införas för fanbärarna på SM3 men PM kan börja gälla mycket tidigare, efter 

ett $$-beslut, om SM2 beslutar så i propositionen. 

 

Tvättstugan på FORUM, 2012-11-15 

 

 

 

Jens Aronsson 

Vice Ordförande 2012/2013 
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Verksamhetsberättelse KNUT 2011/2012 
 
Inledning 
Kemisektionens Näringslivsutskott (KNUT) är ett samarbete mellan industri och akademi 
på KTH, med syfte att se till att studenter på KTH får möjlighet att möta sina framtida 
arbetsgivare redan på högskolan. KNUT anordnar flera event där studenter får möjlighet 
att träffa företag. Som en del av KNUTs arbete anordnas Kemisektionens 
Arbetsmarknadsdag, KAKA. Dagen går av stapeln i mitten på februari varje år och utgör 
en mässa och/eller företagspresentationer. Detta år har även KNUT samarbetat med tre 
andra sektioner för att anordna den nyuppstartade arbetsmarknadsmässan, 
Energidagarna, med inriktning mot arbetsmarknaden inom energi och miljö.  
 
Ledning och Samordning 
KNUT har under läsåret 2011/2012 bestått av tio ledamöter, var och en med ett separat 
ansvarsområde.  
 
Ledamöter: 
Elin Frid      Ordförande KNUT 
Camilla Gustafsson Ordförande Energidagarna 
Erik Landberg Vice Ordförande Energidagarna 
Sofia Jäfvert Ordförande KAKA 
Sebastian Ols Ekonomiansvarig KNUT/KAKA 
Ted Johansson Ledamot 
Jessica Gard Timmerfors Ledamot 
Stina Clasö Ledamot 
Johannes Yayo Ledamot 
Cecilia Molinder Ledamot 
 
Gruppen har under året haft regelbundna möten. Samtliga ledamöter har haft enskilda 
ansvarsområden i samband med KNUTs arrangemang.  
 
Verksamhet 
KNUT har under verksamhetsåret 2011/2012 genomfört följande event för studenterna 
på kemisektionen:  
 
Energidagarna 30/11-1/12 2011 
Energidagarna är en nystartad arbetsmarknadsmässa, initierad av Camilla Gustafsson 
(Kemi) och Erik Landberg (Kemi). Mässan har anordnats i samarbete med sektionerna 
Energi & Miljö, Civilingenjör och Lärare samt Teknisk Fysik. Närvarande 
företag/organisationer på mässan: Vattenfall, Women in Nuclear, KSU, Westinghouse, 
Fortum, Epsilon och Energimyndigheten. Närvarande föreläsningar: Jan Scheffel, KTH, 
Svenskt Kärntekniskt Centrum, Janne Wallenius, KTH och Svensk Solenergi. 
 
Den första dagen hölls en mässa, andra dagen hölls föreläsningar. Mässdagen 
avslutades med en Energigasque i Stora Gasque och föreläsningsdagen avslutades med 
debatt om Energikällor i kårhuset Nymble.  
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Energidagarna gick med en vinst ca fyra gånger så stor 

som KAKA 2011, en fjärdedel av vinsten tillföll kemisektionen.  
 
Fika med myAcademy 
KNUT genomförde under verksamhetsåret en fikaföreläsning tillsammans med 
myAcademy i sektionslokalen Draget. myAcademy är särskilt intresserade av studenter 
från kemisektionen och fick under föreläsningen möjlighet att berätta om hur 
anställningsprocessen går till, hur det är att arbeta som läxhjälp samt vilka dörrar det 
öppnar inför framtiden. Ett tjugotal studenter närvarade. 
 
Mattestuga med Extramatte 
Företaget Extramatte anordnade tillsammans med KNUT en mattestuga för studenter 
som pluggade inför mattetentor i period 3 2012. Extramatte fick också möjlighet att 
själva presentera sig och sin verksamhet.  
 
Studiebesök hos LKAB, Kiruna 
KNUTs största event detta verksamhetsår har varit studiebesöket till LKAB och deras 
gruva i Kiruna. Ett tjugotal studenter fick i år möjlighet att på LKABs bekostnad flyga upp 
till Kiruna, besöka LKAB och gruvan. LKAB stod för alla transportkostnader, viss mat 
samt vistelse på hotell. De som var intresserade kunde också stanna några extra dagar 
och åka skidor vid riksgränsen, vilket en majoritet av studenterna valde att göra. 
Studiebesöket var mycket lyckat och både LKAB och studenterna var nöjda.  
 
Övriga uppdrag 
KNUT har även kontinuerligt under året genererat inkomster till sektionen genom 
marknadsföring av företag, genom spridning av jobbannonser, eventinbjudningar m.m.  
 
Finansiering 
KNUTs ekonomi är god och har i år, som tidigare år, gått med vinst, se separat bokföring. 
För KAKAs ekonomi, se separat bilaga.  KNUTs ekonomiska resultat är enligt förväntan. 
Den största inkomstkällan utgörs av AkzoNobels huvudsamarbetsavtal och resterande 
inkomster kommer från mindre företag med pressad ekonomi. Eftersom det finns ett 
bristande intresse från många företags sida att samarbeta med kemisektionen, dels på 
grund av det ekonomiska klimatet, men också på grund av bristande rutin från KNUTs 
sida, blir inkomsterna relativt låga i jämförelse med andra näringslivsutskott på andra 
sektioner. Ett samarbete med mer kapitalstarka företag skulle öka inkomsterna. KAKAs 
resultat skulle kunna ha blivit större än genererat, framförallt om AkzoNobel hade kunnat 
närvara.  
 
Slutord 
Ett stort tack riktas till alla som varit och arbetat med KNUT 2011/2012 och till alla 
studenter som besökte mässor, event, föreläsningar och gasquer! 
 
Stockholm 2012-09-30 
_____________________________________	  
Elin	  Frid	  
KRAMA	  2011/2012	  
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Verksamhetsberättelse för 

KK 
2011/2012 

 
KK verkar för att öka glädjen och sammanhållningen på sektionen samt att tjäna pengar 

genom att arrrangera fester, pubar, sittningar och andra roliga evenemang. 

Sammansättning 
Se sista sidan 

 

Året i korthet 

Verksamhet som primärt riktat sig till Kemisektionen 

Vi annordnade pubar nästan varje fredag där det såldes dryck och mat. De gick bra, dock 

lite få besökare vissa tillfällen. KK annordnade också totalt fyra tentapubar, en efter varje 

tentaperiod, vilka samtliga gick bra och var välbesökta. Vi testade även ett nytt koncept 

med att ha klubb eller bar i mysrummet. 

  

Under mottagningen försökte vi att synas så mycket som möjligt. Vi annordnade en pub 

första måndagen, hade en station på skogsvandringen och höll i grillningen på kåren första 

fredagen. Vi gjorde mycket reklam för den nya Facebook pagen, vilket resulterade i många 

likes och gjorde oss mer synliga. Efter mottagningen var det nollepubrundan som vi deltog 

i, även då var det många besökare och kvällen gick bra. 

 

Vi arrangerade Nolle i oktober som gick bra. Vi ville ha efterfesten öppet till kl 05.00 så vi 

fick dela upp det och ha första halvan på kåren och andra i Draget. Denna förändring 

gjordes på grund av att det inte längre är möjligt att ha öppet till 05:00 på Nybmle längre 

och att det inte finns några andra stora lokaler på campus där det är möjligt. 

 

Det var stort söktryck till KK0 och de anordnade en TakkpHest som gick bra. 

 

Vi anordnade som vanligt JulpHesten i december, där vi lagade en mycket stor mängd mat 

som vanligt. Tofurkeyn misslyckades dock. 

 

Berzelii hade vi som vanligt på våren med allt som tillhör - sittningar, lekar, brunchar och 
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frukostar. Detta år med snö. Temat var Smedargé eller Mega Mini Mellan. Berzelii annser 

vi var väldigt lyckat, och speciellt roligt var det att vi sålde slut på biljetter och hade 

fyrverkerier! 

 

Vi hade också Draget öppet på Valborgspubrundan, med Ernst Kirschteiger-tema.  

 
Externt som inte bara riktat sig till Kemisektionens medlemmmar 

Något vi har försökt göra mycket i år har varit att arrangera fester för andra som ett sätt att 

tjäna pengar till sektionen och utvecklas som organisation. Vi har arrangerat sittningar åt 

Armada Alumni, THS Näringsliv, THS Kårfullmäktige och en återträff för K-87:or. Alla 

dessa arrangemang har fått bra feedback och spridit ett gott rykte om KK utanför 

sektionen. 

 

Vi har även lagat mat till alla årets KF-sammanträden utom ett, med strålande recensioner! 

Vi har även arrangerat två sittningar som inte primärt är bara för kemister, en 

marskalksittning för KMR-anslutna klubbmästerier och sen vänsittning med Elektro. 

 

Förrådet 

Vårt mål med året var att utöka och bredda sortimentet på våra pubar och samtidigt försöka 

vara så till mötesgående som möjligt för andra som arrangerade fester i draget. Vi gjorde 

det först genom att vara aktiva och leta efter ny samarbetspartners i form av vinhandlare, 

öltillverkare och leverantörer. 

 

Det resulterade i ett sammarbetesavtal med Båstad Vinhandel och öltillverkaren N Stor 

Stark. Dessa avtal har gett oss möjlighet att sälja ovanliga produkter som passar de krav 

som våra besökare har. Vi har även haft kontakt med Norrtälje Bränneri som tillverkar 

Rolsagspunsch vilket har gett oss ett förmånligare pris. Sen har även Red Bull synts på 

Berzelii. Och tillsut har även vårt sammarbete med Jägermeister återupptagits till tentapub 

4 med en egen jägerbar och de orangea skarfsarna syntes återigen på campus. 

 

Så sammanfattningvis har KKs verksamhet inom området utvecklats mycket, dock har 

vissa probelm funnits i och med otydlighet med vilka regler som gäller angående vad organ 

har rätt att teckna avtal om, vilket har lett till viss friktion.  

 

Ljud/Ljus 

KK har det rätt bra ställt på denna front i och med de investeringar i ett fast ljudsystem som 

gjordes förra verksamhetsåret. Dock har vissa problem uppstått då sladdar och annat 

försvinner eller slits ut under året till exempel har ett par nya hörlurar behövts köpas, mest 

problem var det dock med musikdatorn som krashade under våren vilket ledde till att den 

behövde installeras om och en del viktig information försvann. I slutet av verksamhets året 

togs tillsammans med styrelsen och Krexet de första stegen mot att samla ansvaret för all 
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sektionens teknik till en person.  

 

PR 

Vi började året med att starta en facebookpage för klubbmästeriet och kickstartade den 

med att bjuda nollan på godisklubbor mot att de lovade att gå hem och “gilla” sidan. Idag 

har den 257 “gilla-markeringar”. Sidan har visat sig vara ett bra sätt att enkelt nå ut med 

information till sektionens medlemmar och allmänheten. Den högsta “räckvidden” sidan 

hade var den 5:e oktober 2011 då ett inlägg om eftersläppet till nollegasquen visades på 

1232 personers “news feed”. Under hösten gjorde vi ett “Pubschema” som hängde i draget 

hela terminen. Schemat visade datum och teman för hela höstens fredagspubar. Vi har även 

använt kemisektionens hemsida (kongligkemi.se) till att sprida information. 

 

Sammarbeten 

Sammarbetet med andra klubbmästerier i SSCOs klubbmästarråd har fortsatt som vanligt i 

år och resulterat i valborgspubrundan och en marskalksittning. Sen har vi även fått fler nya 

idéer och tankar från dessa möten med andra klubbnästare. Tråkigt nog har inte 

motsvarande sammarbete på THS-nivå inte fungerat, då ingen på THS har drivit rådet. 

 

Vi har tillsammans med PR (Elektros klubbmästeri) arrangerat en sittning. 

 

Vi har utbytt arbetskraft på n0llegasquer med Sektionen för Medieteknik. 

 

Vi har också hjälp Bergs på deras två stora fester, deras n0llegasque och Bergslusse. 

 

Internverksamhet 

Hellweek på sommaren var på Sebbes landställe. Där lärde alla känna varandra, och lärde 

varandra om KKs verksamhet. Vi hade besöksrekord från andra organ. 

 

Sen har vi även haft ett par middagar och bastukvällar tillsamman, så klart haft ett lag med 

i Squvalp, gått på en sittningen med andra klubbmästerier och åkt till Uppsala på valborg! 

Ekonomi 

Eftersom att bokföringen inte är klar kan vi inte säga så mycket om ekonomin, mer än att 

vi troligtvis har uppfyllt de ”krav” som sektionens/styrelsen ställde på oss i budgeten. 

Förrändringar 
Bland de första förändringar vi ville göra fanns informationsspridning, information skulle 
framförallt delas på facebook kompletterat med en affisch i draget. Facebooksidan är som tidigare 
nämnt väl etablerad och har används flitigt. Vi har även ändrat utseendet på vår sektionsdrink, 
organslasken. Idag serveras den i e-kolvar. Under våren provade vi på konceptet att ha en “klubb” 
i mysrummet under stora events. Helt enkelt en extra bar och musik eller ett dansgolv i ett rum 
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som vi annars ofta bara stänger och låser. Den största förändringen är nog sättet vi kan organisera 
och arbeta med så många fler medlemmar. Vi kan nu under en och samma kväll hålla flera 
evenemang på olika platser. Vi kan väldigt smidigt “låna ut” personal till evenemang som anordnas 
av andra. 
 

Sammanfattning 
Året har gått bra och verksamhetten har utvecklats inom vissa områden, men andra som kanske 
borde utvecklats inte riktigt har hängt med.  

 
Men vi måste också säga att vi anser att alla våra evenemang har varit väldigt lyckade och vi känner 
också att vi har nå ut till fler personer, vilket vi tycker har varit väldigt roligt 

 
Och till sist skulle vi vilja tacke några personer som har hjälpt oss mycket under året! 

 Förs vill vi tacka alla i KK, såklart hade det aldrig varit möjligt utan er! 

 MD för fin sång på många av våra gasquer, och speciellt kantorerna Håkan och Hugi! 

 TLC för er hjälp med Berzelii 

 Max Lindgren och Gustav Wändell för att dom fixade med ljudet istället för att leka i snön 

 Medias mottagning för att dom hjälpte oss under n0lle 

 DDSLS för att dom spelade muski i myssrummet under tentapub 3 

 Alla företag vi har haft kontakt med 

 Alla i KK en gång till 

 Alla som har varit med och arrangerat pubar (KÖN, IN, SN, Frida mfl) 

 Alla som har besökt våra fester 

 Lena och väktarna 

 Och till sist oss själva 
 

Stockholm, 2012-09-12 
 
 
_____________________________________ 
Sebastian Hedberg 
Klubbmästare, 11/12 
 
 
_____________________________________ 
Amelie Bolmer 
Pubmästare, 11/12 
 
 
_____________________________________ 
Noa Lapins 
Sexmästarinna, 11/12 
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Sammansättning 

Mästare  

Sebastian Hedberg, Klubbmästare 
Amelie Bomler, Pubmästare 
Noa Lapins, Sexmästarinna 

Marskalkar 

Carl-Fredrik Bowin,  Ljud & Ljus 
Julia Remnestål, PR HT 
Nicole Quinstedt, Förråd HT 

Ledamöter vid årets början 

Magdalena Modig 
Kristin Strandberg 
Sara Sundblad 
Michael Ekström 
Oscar Vega 
Rueben Monsen 
Sofia Thuresson 
Emma Sandström 
Erik Bergendal 
Pontus Nordgren 
David Hörnström 
Sara Brännström 
Tea Dodig 
Tobias Dahlberg 
Olle Kamperin 
Lovisa Åkesson 
Calle Jonsson 
Gustav Sjöberg 
Andrea Rishaug 
David Jansson 
Alexandra Österman 
Jessica Gard Timmerfors 

 

 

Nya medlemmar under 
verksamhetsårets början: 
Niklas Gonzalez 
Therese Nilsson 

 

Nya medlemmar under hösten: 
Randi Berggren 

 

Nya medlemmar under våren: 
Sebastian Ols 
Oscar Haglund 
Beatrice Swensson 
Frida Berggren 
Erik Lindström 
Josefin Larsson 
Alexandra Holmgren 
Adam Eriksson 
Jonas Cham 
Timour Hammam 
Björn Alander 
Andreas Christiansen 

 

 



Produktportfölj 
 

 

 

 

 

 

THS Kemisektionen 
Kemisektionens näringslivsutskott KNUT presenterar stolt: 

THS Kemisektionens produktportfölj 

www.kongligkemi.se 
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KEMISEKTIONENS NÄRINGSLIVSUTSKOTT, KNUT 

Kemisektionen arbetar aktivt för ett ökat sammarbete mellan kemi- och bioteknikstudenter och 
näringslivet. Att skapa en närhet mellan medlemmarna och branschens aktörer samt att minska 
steget ut i arbetslivet är ett av dess huvudsyften. Kemisektionen vill ge de nästan 1000 kemi och 
bioteknikstudenterna på KTH en bra inblick i deras potentiella framtida arbetsplatser. 
Kemisektionens organ som arbetar specifikt med dessa frågor är kemisektionens 
näringslivsutskott, KNUT. Vi på Kemisektionen har vår egen sektionslokal vid namn Dragskåpet, 
bland studenterna kallat Draget, där många studenter äter mat och studerar varje dag. 

PORTFÖLJENS INNEHÅLL 

I denna portfölj presenteras förslag på de event som kemisektionen väldigt gärna arrangerar 
tillsammans med er. De kan så klart anpassas efter behov och det är även något som vi 
uppmuntrar. Självklart hjälper vi gärna till med tips och idéer på hur eventen kan skräddarsys 
och anpassas för att det ska bli så bra som möjligt för både er och för studenterna. 

Förutom de produkter som beskrivs här har vi på kemisektionen även en lista på olika event 
som är mer anpassade till vår specifika verksamhet, som exempelvis arrangerar vi gärna 
fotbolls- eller innebandymatch med efterföljande mingel. Dessa går att hitta som en enklare lista 
i en av delarna av portföljen och dessa går att anpassa efter önskan och intresse. 

HELTÄCKANDE SAMARBETEN 

Vi på kemisektionen vill väldigt gärna få till heltäckande samarbeten som består av lite olika 
delar av vår portfölj, en typ av huvudsamarbete. Dessa typer av samarbeten ger fördelen att de 
kan följa er verksamhet på ett mer effektivt sätt, med tanke på annonsering och den tid det tar 
att ta fram avtal för varje specifik aktivitet.  

Fördelen med att skapa ett heltäckande samarbete är att vi som en stor organisation på 1000 
studenter också når ut med vår verksamhet till fler. Vi har med vår spexverksamhet en total 
publik på några hundra personer som består av både utomstående och personer från KTH. När 
ert företag får en så bra möjlighet att synas i flera olika sammanhang, det kan även vara något 
som att era loggor finns på tröjor som studenter bär på mer officiella sammanhang, till exempel 
ett midnattslopp eller liknande. 

Från KNUTs sida bidrar vi så gott vi kan med all den kunskap vi har om studenterna och då vi är 
vår egen målgrupp är detta guld värt vid samarbeten! 

  



   
EVENEMANG 

ALLMÄNT 

Kemisektionen tillhandahåller bord, stolar, projektor, projektorduk och eventpersonal på så sätt 
att vi hjälper er med logistiken. Vid hjälper gärna som en del till med bokningen av lokaler på 
KTH och tillhandahåller även vår egen sektionslokal, Draget, med möjlighet att köra event där. Vi 
kan göra allt detta vad gäller samtliga evenemang efter behov och överenskommelse. Vad gäller 
evenemangen nedan vid namn arbetsmarknadsdagen KAKA och vår så kallade Mottagningen 
2013, mottagning av de nya studenterna varje år, så har de båda två en egen fin mer detaljerad 
beskrivning att tillgå vid önskemål och intresse. Det finns flertalet olika aktiviteter som 
exempelvis mottagningen kan erbjuda gärna som del i ett större samarbete. 

LUNCHFÖRELÄSNINGAR 

Ett mycket bra informations och kontaktskapande evenemang som är populärt bland studenter 
på kemisektionen. Det kan gå till så att studenterna kommer till en föreläsningssal eller annan 
sal där de bjuds på lunch när de kommer. Sedan startar presentationen oftast 12.15 och brukar 
pågå 45 minuter och de kan handla om olika saker men vi kan tipsa om inspirerande talare och 
en bra presentation. Det brukar vara det event som är lättast att få många av studenterna 
samlade på en plats samtidigt därför passar det ofta bra att ge en inblick i verksamheten för att 
ge studenterna en första uppfattning. Efter föreläsningen brukar vara frågestund och mingel. 

Pris: 15 000 kronor för 70 deltagare (mat, lokal och marknadsföring ingår i priset) 

Pris: 25 000 kronor för 140 deltagare (mat, lokal och marknadsföring ingår i priset) 

FÖRETAGSMONTER 

Vårt största monterevenemang är kemisektionens alldeles egna arbetsmarknadsdag KAKA. Den 
går av stapeln den 14:e februari 2013. KAKA är arbetsmarknadsdagen för de företag som vill 
träffa den specifika målgrupp bestående av kemi- och bioteknikstudenter som vi erbjuder. Ett 
deltagande på KAKA kan ske på några olika sätt och därför finns ett separat enkelt 
informationsblad tillgängligt kring specifikt KAKA. Det går även jättebra att lägga in deltagande 
på KAKA som en del i ett större samarbete. 

Priser på deltagande enbart KAKA (detaljer finns i informationsbladet): 

• Guldpaketet: 27 000 kr, monteryta, 2 lunchföreläsningar 

• Silverpaketet: 18 000 kr, monteryta, lunchföreläsning 

• Bronspaketet: 8 000 kr, monteryta 

• Baspaketet: 3 000 kr, exponering i KAKA-katalogen och hemsidan i samband med KAKA  

 



   
 

 

Ett annat alternativ som vi kan erbjuda är att ni som företag ställer upp en monter i vår 
sektionslokal under överenskomna tider. Då finns bra möjligheter att få prata med många av de 
engagerade och drivna personerna i kemisektionen som ofta äter lunch där eller ibland studerar. 
Är med mer framgång ofta kopplat till någon typ av bjudning på lunch, middag eller fika. Vid 
monter kan ni som företag prata med studenterna om jobbmöjligheter, traineeprogram, 
sommarjobb och exjobb etc. 

Pris: 5 000 kronor (priset är en grundkostnad och kan komma att ändras beroende på 
överenskommelse) 

KVÄLLSEVENEMANG 

Ett kvällsevenemang är den typ av evenemang som kan ge en mer avslappnad form på kontakt 
med studenterna. Den kan ske i olika former men några exempel är: 

• Kvällsföreläsning med efterföljande mingel 
• Företagspresentation med säsongsbestämt mingel efter 
• Casekväll och andra typer av workshops 
• Företagspub, där mat och dryck bjuds på till exempel med hjälp av kuponger som fås 

efter att ha minglat med representanter. 

De kan ske sittandes och/eller ståendes, med olika typer av mat och dryck som det bjuds på. Här 
finns massor av olika möjligheter till samarbeten och det går att till dessa event specificera en 
viss specifik målgrupp även inom kemisektionen, som exempel studenter från en av våra 
inriktningar på Mastersprogrammen. Här finns endast presenterat ett grundpris och en 
överenskommelse anpassat för ändamålet är en fördel för att kunna få ett så bra resultat som 
möjligt. Det är även en utmärkt del att ta med i ett huvudsamarbete där det kan anordnas några 
av dessa typer av evenemang vid lämpliga tillfällen under året. 

MOTTAGNINGEN 2013 

Mottagningen kallas de två veckorna i slutet av augusti när ungefär 200 nya studenter börjar på 
kemi och bioteknikprogrammen på KTH. Detta innebär en ypperlig chans för företag att stärka 
sitt varumärke hos studenterna redan under deras första tid på KTH. Vi arrangerar flertalet 
aktiviteter, gärna som del i större samarbeten, och här nedan följer ett utdrag av dessa: 

• Skogsvandringen – detta är en vandring i grönområde där ni som företag får 15 minuter 
själva med alla studenter indelade grupper. En kul aktivitet ger bra intryck. 

Pris: 5 000 kronor, eller enligt annan överenskommelse 

• Sektionsorganlunchen – under ca en timme när de nya studenterna får lunch får ni chans 
att mingla eller ha en monter dit studenterna kan gå och prata om er verksamhet. 

Pris: 2 500 kronor, eller enligt annan överenskommelse 



   
 

• Gasquer och pubar – vi arrangerar minst två gasquer, det vill säga sittningar, och pubar 
som ni kan delta på. En fördel på pubarna är att bjuda på middag och mingla runt med de 
nya studenterna 

Pris: obestämt (kräver detaljerad och anpassad överenskommelse) 

SPECIELLA EVENEMANG 

Här nedan vill vi nämna några av de evenemang som vi på kemisektionen gärna arrangerar 
tillsammans med företag. De är lite mer speciella och ger chans till ledigare former att träffas på. 
De är alla tänkbara delar i ett större samarbete. 

• Fotbolls- och innebandymatcher med företagslag, mingel och mat efteråt 
• Bowling eller liknande med mingel och mat efteråt 
• Företagsföreställningar med vår spexverksamhet1. Där ett företag köper in sig på ett 

visst antal biljetter. 
• Releasepubar med vår spexverksamhet2 
• Ett företagsevent innan en sittning som kallas "Oldies but Goldies". Detta är en sittning 

för enbart studenter i de högre årskurserna. 
• En av kvällarna under mottagningen arrangerar våra faddrar på kemisektionen en så 

kallad ”lounge” för de ca 200 nyantagna studenterna. Under denna eftermiddag/kväll 
serveras mat och det leks lekar. Ett utmärkt tillfälle för ert företag att sponsra med 
match göra lite underhållning (kubb, twister eller liknande).  

UTBILDNINGAR 

Kemisektionen ser utbildningar som en mycket spännande del i ett större samarbete. Vi 
arrangerar gärna utbildningar med personer från företag inom exempelvis projektledning, 
rekrytering och företagskontakt. Vi tar gärna fram samarbeten som innehåller ett utbyte av just 
sådan här kompetens om den finns inom ert företag. 

 

  

                                                             
1, 2 Spex är vår benämning på interaktiv teater och vi har två spex på kemisektionen, KREXET och 
Kemis nollespex 

 



   
MARKNADSFÖRING 

ALLMÄNT 

Vid ett samarbete med kemisektionen ingår följande kanaler i den vanliga typen av annonsering 
och marknadsföring inför evenemang, om inget annat är överenskommet: 

Nyhetsbrev – den överenskomna informationen skickas till ca 400 studenter på kemisektionen 

Hemsidan – vi lägger upp informationen på sektionens hemsida, www.kongligkemi.se   

Sociala medier – vi lägger upp informationen på KNUTs facebook-sida 

Affischering – vi sätter upp affischer i sektionslokalen Draget 

Inspring – vi går in på rasten under en föreläsning och meddelar informationen till studenterna 

För störst effekt rekommenderas att kombinera några av de olika typerna av kanaler för att få så 
stor effekt som möjligt. Det går att kombinera de olika marknadsföringskanalerna och göra 
större annonsavtal om inte som en del i ett större samarbete. Vi hjälper väldigt gärna till med 
åsikter och respons på de annonser som skall nå ut till studenterna via våra kanaler för att 
försöka möte era behov. 

NYHETSBREVET 

Nyhetsbrevet går ut via e-mail till cirka 400 studenter på kemisektionen. Det är via den så 
kallade KNUT-mailen som studenterna självmant signat upp sig på dvs de studenter som står på 
listan är intresserade av att få information från företag. 

Pris: 500 kronor per utskick 

HEMSIDAN 

På kemisektionens hemsida finns möjlighet att både synas med en logga vid större samarbeten 
och i övrigt lägger vi upp informationen i samband med annonsering på hemsidand nyhetsflöde. 
Hemsidan är www.kongligkemi.se och den har alla studenter tillgång till. 

Pris: 500 kronor och annonsen syns två veckor på hemsidan 

FACEBOOK 

Facebook är en väldigt populärt kommunikationskanal bland studenter idag därför är detta ofta 
ett mycket bra sätt att få ut information och annonser. Er annons eller information postas på 
KNUTs facebook-sida. 

Pris: 500 kronor per annons 

http://www.kongligkemi.se/
http://www.kongligkemi.se/


   
AFFISCHERING 

Affischer är ett bra sätt att ha informationen synlig under en längre tid och de brukar få ännu 
större effekt i kombination med några av de andra marknadsföringskanalerna. I sektionslokalen 
Dragskåpet kan vi sätta upp affischer med annonser och information etc. Det går även att 
annonsera via mindre affischering och så kallade bordspratare. 

Pris: 300 kronor per affisch och två veckor (Maxkostnad för två veckor vid endast affisch-
annonsering 1500 kronor) 

INSPRING 

Denna starkt beprövade metod är effektiv för att få ut information till studenterna. Mycket bra 
kanal inför exempelvis ett evenemang. Vi går in på rasten i en föreläsning och meddelar 
informationen till samtliga studenter som befinner sig på föreläsningen. Detta görs även 
lämpligast på ett fyndigt och spännande sätt, vilket vi gärna diskuterar med er. 

Pris: 500 kronor per inspring och föreläsning 

OSQUARS BACKE 

I det vi kallar Osquars backe går många studenter förbi varje dag, på väg till och från luncher, 
fikapauser och skolan. Vi kan stå redo med flyers och andra annonsformer och dela ut dessa till 
studenter. Denna typ av marknadsföring är svårare att rikta mot just en specifik målgrupp men 
kan vara effektiv till exempel inför ett event som påminnelse. Extra plus är om det även finns 
möjlighet att dela ut eventuella produkter kopplat till företaget eller eventet som skall 
marknadsföras. 

Pris: 500 kronor per tillfälle, med möjlighet till andra överenskommelser beroende på 
innehållet 

MOTTAGNINGEN 

Mottagningen som en del i marknadsföring är väldigt användbar. En av de olika 
exponeringsmöjligheterna är att ha ett helt uppslag i mottagningsguiden som varje ny student 
får hemskickad i sin brevlåda inför mottagningen. Ett annat är att sponsra olika typer av 
produkter som de nya studenterna får gratis exempelvis väskor eller liknande. 

SPECIELLA TYPER AV MARKNADSFÖRING 

Dessa är några andra typer av marknadsföring vi på kemisektionen kan erbjuda. De innehåller 
lite olika spännande variationer och har inget bestämt pris. 

• Skapa film eller en tillägnad låt och presentera information 
• Företagsexponeringar i vår spexverksamhet, med många möjligheter 
• ”Flash mob”. Det innebär att vi med ett stort antal personer under till exempel en 

föreläsning i rasten plötsligt reser oss upp och sprider den tänkta informationen  


	Kemisektionens näringslivsutskott, KNUT
	Portföljens innehåll
	Heltäckande samarbeten

	Evenemang
	Allmänt
	Lunchföreläsningar
	Företagsmonter
	Kvällsevenemang
	Mottagningen 2013
	Speciella evenemang

	Utbildningar
	Marknadsföring
	Allmänt
	Nyhetsbrevet
	Hemsidan
	Facebook
	Affischering
	Inspring
	Osquars backe
	Mottagningen
	Speciella typer av marknadsföring


