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Kallelse till SM4 

Styrelsen 2013/2014 

2014-04-11 

Sid 1(1) 

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

KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 

Tid: måndagen den 12 maj, klockan 18:04 

Plats: H1, Teknikringen 33 
  

Kallelsen avser:  THS Kemisektionens medlemmar 

För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer 

Motionsstopp är tisdagen den 29 april. Motioner skickas till styrelsen@k.kth.se 

Handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet samt på 

www.kongligkemi.se den 5 maj. 

Reservtid för SM 4 är onsdagen den 14 maj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Fredrik Abele 

Ordförande THS Kemisektionen 13/14 

 

mailto:styrelsen@k.kth.se
http://www.kongligkemi.se/


Föredragningslista SM4 

2014-05-05 

  

Föredragningslista SM4 2013/2014 

*=bilaga finns 

1 Formalia 

a. Mötets öppnande 

b. Val av justeringsperson 

c. Val av mötespresidium 

d. Mötets behöriga utlysande* 

e. Anmälan av övriga frågor 

f. Fastställande av föredragningslista* 

g. Föregående mötesprotokoll 

h. Bordlagda frågor 

I. Sektionens bokslut 11/12 

II. Ansvarsfrihet för $$ 11/12 

III. Föregående mötesprotokoll SM2 

 

i. Adjungeringar 

j. Meddelanden 

k. Inlämning silltäfvlan 

  



Föredragningslista SM4 

2014-05-05 

  

2 Rapporter* 

a. Styrelsen  

3 Val av funktionärer* 

a. två revisorer 

b. SNOK 

c. TLCO och TLCnous 

d. INO och VIN 

e. direktör och ekonomichef i Krexet 

f. skolledningsrepresentanter 

g. Pas-K, Pas-Bio och Pas-King 

h. Skyddo 

i. Masterskoordinator 

j. två paparazzifotografer 

k. C-red 

4  Val av ordförande i valberedningen* 

5 Fastställande av antal samt val av ledamöter i 

valberedningen* 

  



Föredragningslista SM4 

2014-05-05 

  

6 Val av ordförande och vice ordförande i 

Styrelsen ($$) 

a. Val av ordförande i Styrelsen ($$)* 

b. Val av vice ordförande i Styrelsen ($$)* 

7 Fastställande av antal samt val av ledamöter i 

Styrelsen ($$)* 

8 Val av pristagare till Kemisektionens 

hederspris* 

9 Motioner * 

a.  Motion angående fonder i sektionens regelmente 

b. Motionssvar angående fonder i sektionens 

regelmente 

c. Låt alla mästarna ta del av KLUMP möten 

d. Motionssvar till låt alla mästarna ta del av KLUMP 

möten 

e.  Motion om Uppgradering ljudutrustning  

f. Motionssvar om Uppgradering ljudutrustning  

g.  Motion angående konfirmationer av val 

h.  Motionssvar angående konfirmationer av val 

i. Motion angående firmateckning 

j. Motionssvar angående firmateckning 

k. Motion angående Paparazzis sammansättning 

l. Motionssvar angående Paparazzis sammansättning 

  



Föredragningslista SM4 

2014-05-05 

  

10  Sektionens budget och verksamhetsplan för 

nästkommande verksamhetsår* 

a. Sektionens verksamhetsplan 

b. Motion om sektionens budget 

c. Motionssvar om sektionens budget 
 

11  Val av idrottsmedaljör 

12  Konfirmeringar* 

a. Ledamöter i KK 

b. KronpHeus 

c. Pas-K 2013/2014 

d. KAOS 

13 Andra läsningen av Proposition om införandet 

av talman eller ”En bekväm sanning” 

14 Övriga frågor 

15  Nästa möte 

16  Mötets avslutande 

 

 



 

Rapport från Styrelsen 

Hej SM! 

Styrelsen har haft en hektisk period sedan vårterminens start. I allmänhet har vi skött det löpande 

styrelsearbetet, representerat mycket på andra sektioner och tom. andra ställen i landet, samt betat av 

punkter på vår verksamhetsplan.  

Vi har även jobbat med att försöka omvandla de idéer och data vi fick från INFO-konferensen till konkret 

verksamhet. Det rör bl.a. hur vi kan åstadkomma en attitydförändring kring engagemang i sektionen; det 

ska vara kul och en möjlighet till personlig utveckling, inte kompetensfixerat och tyngt av alldeles för höga 

krav.  

Tidigare i vår åkte vi till Linköping och hälsade på sektionen för Teknisk Biologi (TBi). Det var awesome! 

De höll vid tidpunkten en fyradagarsfest vid namn Snuttfilm, vilket är en filmfestival där gäng från 

studentkårens alla sektioner och hörn kommer med bidrag och vinner pris i olika kategorier. Styrelsen var 

där två av fyra dagar, och hade fantastiskt kul med TBi-styret som vi blev riktigt bra kompisar med. Tack 

TBi och Linköping för en inspirerande och grymt kul helg!  

Till Berzelii träffade vi TBi-styret igen, den här gången kom de till oss. Inhusade som sardiner i 

ordförandes lägenhet under två Berzelii-dagar hade vi superkul. Vi hoppas att styrelsen nästa år fortsätter 

utbytet med TBi-sektionen! 

I övrigt på representationsfronten har vi varit på middag hosvår kära make Elektro, vilket var supertrevligt 

och helt bonkers i vanlig ordning, samt bjudit MiT på middag i Draget. Vår nyvunna vänskap med MiT är 

styrelsen jätteglad över, och vi tvivlar inte på att $$ nästa verksamhetsår kommer klicka lika bra med MiT-

styrelsen som vi gjort i år. Senare i maj kommer vi att vänsterprassla med Bergsstyrelsen, och 

förhoppningsvis hinna med att mysa med styrelsen för Samhällsbyggnad! Vi har även viskat lite om en 

rendez-vous med Medias styrelse; den som lever får se helt enkelt!  

På senaste tiden har vi jobbat en hel del med sektionens verksamhetsplan och budget för 2014/2015. 

Geni-$$ lade såklart arbetstillfällena samma helg som Herr & Dam. Trots det fick vi saker gjort, och 

hoppas att allt ska vara till er belåtenhet. Efter SM4 går vi in i överlämningstider. Då börjar vi planera för 

att överlämna till våra efterträdare samt att avsluta projekt vi rullat igång i år.   

Det var allt för $$ för tillfället. Har ni frågor, åsikter, idéer, eller bara vill ge oss en kram är ni alltid 

välkomna att göra det IRL eller per mejl till styrelsen@k.kth.se! 

 

Puss & kram sektionen! 

$$ 13/14 genom Fredrik Abele, Ordförande 

mailto:styrelsen@k.kth.se


Val SM4 

2014-05-05  

Val  

*Se valhandlingarna 

Två revisorer 
Vakanta 

SNOK 
Vaknt 

TLCO och TLCnous* 
 

Adrian Celsi (TLCO/TLCnous, Förordad) 

Lisa Bremer (TLCO/TLCnous, Förordad)  

 

INO och VIN* 
Carl Östling (INO, Förordad)  

Jonas Ricknell (VIN, Förordad)  

 

Direktör i Krexet 
Vakanta 

Ekonomichef i Krexet 

Vakanta 

Skolledningsrepresentanter* 
 

Erik Bergendal (Skolledningsrepresentant för kemiskolan, Förordad) 

Henrik Grimler (Skolledningsrepresentant för kemiskolan, Förordad)  

 

Pas-K, Pas-Bio och Pas-King* 
 

Leonard Sjöström (PAS-King, Förordad)  

 

Skyddo* 
 

Adam Eriksson (SkyddO, Förordad)  

 

 



Val SM4 

2014-05-05  

Masterskoordinator 
Vakant 

Två paparazzifotografer* 
 

Astrid Helmfrid (förordad) 

Jens Aronsson (förordad) 

C-red 
Vakant 

Ordförande i valberedningen 
Vakant 

Ledamöter i valberedningen 
Vakant 

Ordförande i Styrelsen * 
Aneri Patel (Ordförande i styrelsen, Förordad)  

 

Vice ordförande i Styrelsen  
Vakant 

Ledamöter i Styrelsen* 

Alexandra Holmgren (Styrelseledamot, Förordad) 

Anna Wessén (Styrelseledamot, Förordad) 

Frederik Mathiason (Styrelseledamot, Förordad)  

Jacob Kjellman (Styrelseledamot, Förordad) 

Daniel Ruotsalainen (Styrelseledamot, Förordad)  

Promila Bhattacharya (Styrelseledamot, Förordad) 

Pristagare till Kemisektionens hederspris* 
 

Jens Aronsson 

Louise Waldenström 

Joakim Engström 

Val av idrottsmedaljör 
Vakant 



Motion SM 4 13/14:  

Motion angående fonder i sektionens reglemente 

Jens Aronsson, Lina Aglén 

2014-04-16 

Sid 1(1) 

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

MOTION SM 4 13/14 

Motion angående fonder i sektionens regelmente 

Bakgrund 
I reglementet står det i § 5 att det ska finnas två fonder på sektionen, dispositionsfonden och 

NKK-fonden (NKK står för Nordisk KemiteknologKonferens). Dessa fonder betyder att 

man ska göra en bokföringsteknisk flytt av skulder från att vara en skuld till alla medlemmar 

till att bli en öronmärkt del av det kapital som sektionen innehar. Detta ska inte misstas för 

till exempel räntefonder där man kan placera (och binda upp) pengar genom banken. 

Fonderna finns inte i bokföringen i dagsläget och behövs inte heller Därför tycker vi att de 

bör tas bort ur reglementet. 

Dispositionsfonden är enligt vår mening helt onödig i den form den idag är beskriven. Som 

den är beskriven innebär det att resultatet varje år ska belasta fonden. Det är precis så 

bokföring fungerar (förutom att man använder ordet ”Eget kapital” istället) utan att man 

behöver reglementera det. Bokföringsnormer kräver detta. 

NKK-fonden finns inte i dagsläget och sektionens medverkan (som deltagare eller arrangör) 

har varit väldigt tveksamt de senaste åren. Om sektionen bestämmer sig för att arrangera 

NKK så är det enklare att man budgeterar för det när det är dags. 

Förslag till beslut 
Vi yrkar 

Att1 stryka § 5 i reglementet 

Att2 i reglementet § 3.17.1 stryka 

”NKK-stabens general disponerar och ansvarar för NKK-fonden då

 NKK-staben är verksam.” 

Kungshamra, 16 april 2014 

 

 

____________________________ 

Jens Aronsson 

Vice ordförande 2011/2012 & 2012/2013 

 

____________________________ 

Lina Aglén 

Vice ordförande 2013/2014 



Motionssvar SM4 13/14 

Motionssvar angående 

$$ 13/14 

Astrid Helmfrid 

2014-04-29 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM4 13/14 

Motionssvar angående fonder i sektionens 

regelmente  

 

Bakgrund 
Styrelsen ser inga konstigheter med denna motion och står helt bakom den och 

rekommenderar därför bifall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2014-04-29 

 

 

 

Astrid Helmfrid 

Sekreterare 2013/2014 



Motion till SM4

Mästarna 2014/2015

Låt alla mästarna ta del av KLUMP möten

Bakgrund

I KLUMP så representeras alla mottagningsorganen utav dess ordförande respektive
vice-ordförande. Detta gäller för alla organ förutom KK. Detta ger som effekt att inom
KLUMP så styrs inte KK av dess organansvariga - utan enbart av den ytterst ansvariga.
Fortsättningsvis har mästarna specifika ansvarighetsområden, vilket medför att det är svårt
för Klubbmästaren representera KK ensam.

Därför vill vi förändra vilka som förväntas delta på KLUMP-möten.

Yrkande

Därför yrkar mästarna att:

Ändra reglemente 3.25.1 från:
KLUMP har kalenderår som verksamhetsår. KLUMP består av Alkemisterna, som leder-
KLUMP, Styrelsens ordförande, Klubbmästare, DM, vice DM, pH-Bas, pH-Sur, KAPTEN,
STYRMAN, Bluffo, vice Bluffo, KAOSa samt Preppo.
Till:
KLUMP har kalenderår som verksamhetsår. KLUMP består av Alkemisterna, som leder-
KLUMP, Styrelsens ordförande, Klubbmästare, Pubmästare, Sexmästarinna, DM, vice DM,
pH-Bas, pH-Sur, KAPTEN, STYRMAN, Bluffo, vice Bluffo, KAOSa samt Preppo.

1



Motionssvar SM4 

Motion om att låta alla mästarna ta del av KLUMP möten 

Karin Andersson 

2014-05-05 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM4 13/14 

Motionssvar angående att låta alla mästarna ta 

del av KLUMP-möten. 
 

Bakgrund 
Att mottagningen kräver mycket planering är nog något som de flesta vet. KLUMP är ett 

organ som måste kunna samordna och komma till beslut under ordnade mötesformer. Ju 

större möten och ju fler deltagande desto längre och stökigare blir möten generellt. Idag 

sitter 16 personer i KLUMP, att inkludera även sexmästarinnan och pubmästaren i KLUMP 

skulle alltså öka antalet till 18.  Det känns dock skevfördelat att alla mottagningsaktiva organ 

skickar två representanter, ordförande och vice ordförande, förutom just KK.  

Styrelsen tycker inte att detta är en självklar fråga, och skulle gärna se att sittande KLUMP 

med hjälp av sina föregångare utredde organets organisation. Ett exempel på organets 

utvecklingskulle kunna vara att endast ordförande för mottagningsorganen närvarade vid 

mötena och att man i stället jobbade på kommunikation och informationsspridning. 

Styrelsen föreslår dock att bifalla motionen i sin helhet. Detta för att inte exkludera 

sexmästarinnan och pubmästaren från KLUMPS möten då denna omstrukturering inte är 

möjlig att genomföra innan årets mottagning. 

 

Munin, Stockholm 01-05-14 

 

 

 

__________________________ 

Karin Andersson 

 Lokalansvarig 2013/2014 



Motion SM 4 

Uppgradering ljudutrustning  

Gustav Wändell 

2014-04-24 

Sid 1(3) 

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

MOTION SM 4 13/14 

Uppgradering ljudutrustning 
 

Bakgrund 
Ordlista: 

Case - ett fodral i hårt material som skyddar innehållet mot stötar och slag. 

Mygga - en liten trådlös mikrofon för tal och sång. 

Sektionen har en del ljudutrustning och det som idag görs för att ta hand om och skydda 

denna är enligt min mening bristfällig. Därför har jag ett förslag på saker som jag vet 

kommer ge bättre skydd och ordning till sektionens ljudutrustning. 

Det finns även ljudutrustning som från olika håll olika år har efterfrågats men som sektionen 

inte har, detta har jag också lämnat ett förslag på för att införskaffa. 

Motionen är uppbyggd på fyra olika saker som jag anser är värda att investera i för sektionen, 

jag har även klassat dessa i tre olika kategorier. 

Ska införskaffa: I dagsläget är detta mycket bristfälligt och detta bör snarats skaffas för att 

inte riskera att ska dyr utrustning. 

Bör införskaffas: Vore mycket bra om det fanns då det skulle underlätta och hålla utrustning 

hel och på rätt plast. 

Bra om det införskaffas: Saker som inte är ett måste men som det ibland har pratats om som 

skulle kunna underlätta delar i verksamheten. 

När jag letat utrustning och tänkt på prisklasser har jag letat efter det som ligger precis över 

billigaste klassen men som enligt recensioner som jag hittat verkar hålla god kvalitet. 

Case till mixerbord: 

Detta är något som egentingen borde inhandlats till mixerbordet redan när det köptes, detta 

ser jag som en sak som ska köpas in. Detta är för att öka livslängden på mixerbordet skydda 

det mot skador som kan uppstå på det. I dagsläget förvaras mixerbordet i den kartong som 

det levererades i och denna håller på att falla isär. Det case som jag föreslår är ett case som är 

anpassat för just det mixerbord som sektionen har. 

Det case jag föreslår: http://www.thomann.de/se/thomann_mix_case_5362d.htm 

Pris: 535:- 

Case för kablar mm.: 

Detta är något som jag ser bör införskaffas, att ha två stycken som jag föreslår skulle 

underlätta att hålla ordning inne i fläktrummet där alla kablar just nu förvaras i gamla 

brödbackar. Just två ger att man har en case för allt som används i Draget på normal basis 

och en case för de kablar mm. som används när man tar med sig ljudutrustning till andra 

platser. 

De case jag föreslår: http://www.thomann.de/se/thon_zubehoercase_60x40x40.htm 

Pris: 2 case á 862:-. Totalt: 1724:- 

http://www.thomann.de/se/thomann_mix_case_5362d.htm
http://www.thomann.de/se/thon_zubehoercase_60x40x40.htm


Motion SM 4 

Uppgradering ljudutrustning  

Gustav Wändell 

2014-04-24 

Sid 2(3) 

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

Case till myggor: 

Detta är något som vore bra om sektionen skaffar. Det skulle öka livslängden på det 

myggsystem som sektionen redan har då det skulle kunna vara uppsatt och bättre skyddat än 

det idag är nedplockat i två något för små portföljer. I det paket som jag föreslår är det själva 

caseet för att montera allt i, en låda att förvara myggsändarna i och skruv för att kunna 

montera detta. 

Det case jag föreslår: http://www.thomann.de/se/thon_rack_6he_live.htm 

Den tillbehörslåda jag föreslår: http://www.thomann.de/se/thon_rackschublade_2he.htm 

Den skruv jag föreslår: 

http://www.thomann.de/se/adam_hall_5410blk_rack_schraube_pack.htm#bewertung 

Pris: case 1206:-, tillbehörslåda 445:-, skruv 27:-. Totalt: 1678:- 

Trådlös mikrofon i sett för att vara rörligt: 

Detta är något som vore bra om sektionen skaffar. Att ha en mikrofon är något som 

efterfrågats under lite olika tillfällen som jag varit med om. Denna skulle kunna användas 

frekvent under verksamheten, till kantor under sittningar, på KAKA om man vill göra utrop 

om saker som händer eller under Krexets föreställningar som en extra mikrofon. Det sett 

som jag föreslår är en trådlös mikrofon, ett litet mixerbord för att sköta ljudnivåer, ett case 

för att skydda allt och göra sytemat lätt att transportera, och sladdar för att koppla ihop allt 

och för att kunna koppla till alla olika ljudsystem som finns på campus. 

Detta är något som skulle kunna höja kvaliteten på många olika arrangemang som sektionen 

gör. 

Den trådlösa mikrofon jag föresår: 

http://www.thomann.de/se/the_tbone_tws16ht_863mhz.htm 

Det lilla mixerbord jag föreslår: http://www.thomann.de/se/behringer_xenyx_802.htm 

Case jag föreslår: http://www.thomann.de/se/thon_flexcut_universal_mischpult_2.htm 

De två sladdar som behövs: http://www.thomann.de/se/the_sssnake_spr2015.htm 

http://www.thomann.de/se/the_sssnake_sk23303_xlr_patch.htm 

Pris: mikrofon 1006:-, mixerbord 500:-, case 771:-, 2 sladdar á 36:-. Totalt: 2349:- 

 

Om någon har frågor på motionen eller bara vill få lite mer koll på hur sektionens 

ljudutrustning i stort fungerar är det bara att höra av sig så ska jag svara så snabbt som 

möjligt. 

  

http://www.thomann.de/se/thon_rack_6he_live.htm
http://www.thomann.de/se/thon_rackschublade_2he.htm
http://www.thomann.de/se/adam_hall_5410blk_rack_schraube_pack.htm%23bewertung
http://www.thomann.de/se/the_tbone_tws16ht_863mhz.htm
http://www.thomann.de/se/behringer_xenyx_802.htm
http://www.thomann.de/se/thon_flexcut_universal_mischpult_2.htm
http://www.thomann.de/se/the_sssnake_spr2015.htm
http://www.thomann.de/se/the_sssnake_sk23303_xlr_patch.htm


Motion SM 4 

Uppgradering ljudutrustning  

Gustav Wändell 

2014-04-24 

Sid 3(3) 

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

Yrkande 
Därför yrkar jag  

att sektionen köper ett case till det mixerbord som finns för maximalt 550:- 

att sektionen köper 2 case till allt kablage och annan utrustning för maximalt 1800:- 

att sektionen köper case med tillbehör till sektionens myggor för maximalt 1700:- 

att sektionen köper ett transporterbart system men trådlös mikrofon, mixerbord och case för 

maximalt 2500:- 

att ansvaret för beställning av varorna ges till Gustav Wändell i samråd med styrelsen 

 

Stockholm, Datum 140424 

 

 

 

Gustav Wändell 

2013/2014 

 

 

 



Motionssvar SM 4 

Motion angående Uppgradering av ljudutrustning  

Lina Aglén 

2014-05-04 

Sid 1(1) 

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

MOTIONSSVAR SM 4 13/14 

Motion angående Uppgradering av ljudutrustning 
 

Bakgrund 
Det är bra att skydda sektionens utrustning, i synnerlighet ifall den nyttjas av flera delar av 

verksamheten, eller över en lång tidsperiod. Styrelsen anser därför att det är en bra idé att 

köpa case till det existerande mixerbordet och myggorna. Styrelsen tror att en trådlös 

mikrofon i princip endast kommer att användas vid Krexets föreställningar. Trots detta kan 

styrelsen se en nytta med att köpa in en trådlös mikrofon. För att kunna använda 

mikrofonen, samt för att ge den skydd tycker styrelsen även att det är en bra idé att köpa in 

både case och mixerbord till mikrofonen.  

Däremot tycker styrelsen det är oklart huruvida det är nödvändigt med ny förvaring till 

kablage. Det case som presenterades i Gustavs motion framstår mest som en helt vanlig låda 

med lite glansigare och hårdare skal. Styrelsen undrar ifall man inte kan köpa en billigare låda, 

med både bättre funktioner och som tar upp mindre plats i det redan välfyllda fläktrummet. 

Detta anser styrelsen att diskussioner på sektionsmötet får avgöra. För smidighets skull yrkar 

styrelsen på att avslå den andra att-satsen i Gustav Wändells motion.  

Yrkande 
 

Därför yrkar styrelsen 

att1 avslå att2 i Gustav Wändells motion.  

att2 i övrigt bifalla motionen. 

 

Stockholm, 2014-05-04 

 

 

 

Lina Aglén 

Vice Ordförande 2013/2014 

 



Motion SM 4 13/14:  

Motion angående konfirmationer av val 

Jens Aronsson 

2014-04-18 

Sid 1(4) 

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

MOTION SM 4 13/14 

Motion angående konfirmationer av val 

Bakgrund 
För snart två år sedan ändrade vi i styrdokumenten så att de flesta val av ledamöter flyttades 

från SektionsMötet (SM) till organansvariga för respektive organ, samt till Kemis Ledning 

Under MottagningsPerioden för vissa organ. Bakgrunden var att ge organansvariga 

möjligheten och ansvaret att välja sina ledamöter för att forma det organ som de som 

ansvariga tror passar bäst utifrån de visioner de har för organet. 

Under de möten med konfirmationer som varit sedan förändringen gjordes har jag upplevt 

att det varit lite oklart vad man egentligen får och vad man inte får säga eller föreslå. Delvis 

tror jag att det beror på oklarhet i vad konfirmationen egentligen betyder och efter 

diskussion med andra medlemmar har jag upptäckt att vi alla inte är eniga om vad vi vill att 

konfirmationen ska ha för betydelse. 

Jag kommer här beskriva vad jag tycker att konfirmationen ska ha för betydelse och föreslå 

en ändring utifrån det. Jag tycker att det är viktigt att vi kommer överrens om betydelsen så 

att alla känner att besluten sker på rätt grund även på SM. Om det kommer andra förslag så 

är det upp till SM att välja vilket man tycker är den bästa betydelsen av konfirmeringen. Jag 

tycker att det är viktigt att det efter diskussionen och beslutet på SM råder enighet i detta. 

Jag är av åsikten att organansvarigas rätt att välja sina ledamöter är ett steg i rätt riktning och 

att SM enbart bör behandla om man tycker att valprocessen har genomförts på rätt sätt och 

att det är den man ska konfirmera. Jag tycker alltså inte att SM ska konfirmera var ledamot 

för sig. 

Jag vill vara tydlig med att jag inte vill ta ifrån SM rätten att motsätta sig ett val av en specifik 

kandidat som man finner olämplig. Jag tycker dock att man ska fundera steget längre och se 

på vilka grunder valet gjorts och var de felaktiga grunderna kommer ifrån. Om man har haft 

fel grunder i valet av en kandidat så kan ju valförrättarna missat samma sak i valet av de 

övriga kandidaterna. 

Om man finner en kandidat olämplig så bör det enligt min mening handla om en mycket 

olämplig kandidat för att man ska lyfta detta och motsätta sig konfirmering av valet. 

Argumentet att det finns en mer lämplig kandidat tycker jag att man ska använda med stor 

försiktighet då organansvariga kan ha en annan uppfattning om vilka som passar bäst i 

organet utifrån deras visioner. Om man kan se grava brister i valprocessen i och med valets 

utfall så bör det givetvis vara tillräckliga skäl att inte konfirmera valet, men jag menar då att 

det är valet man inte ska konfirmera och inte kandidaten. 

Grundtanken från min sida är att SM ska ha rätt att granska och konfirmera valen för att vara 

säkra på att valprocessen är demokratisk och rättvis för alla parter, organansvariga ska ha en 

avgörande påverkan på utformningen av gruppen för att den ska passa visionerna och 
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sökande ska ges samma förutsättningar också om man upptäcker felaktigheter i efterhand 

och att man då ser över hela valprocessen igen. 

En sak jag vill lyfta i samband med detta är att SM, för att verkligen vara demokratisk och 

rättvis, behöver bli bättre på att efterfråga tydliga redogörelser av valprocesserna. Jag ser 

gärna att det är obligatoriskt att kravprofiler finns med i valhandlingarna. De behöver inte 

vara jätteavancerade utan ska bara gen en bild av vad man har utgått ifrån i valberedandet så 

man kan ta ställning till hur välgrundat man tycker valet faktiskt är. 

Vi behöver alltså bli bättre på att fråga kring hur valen gått till. 

Det följer väldigt många att-satser eftersom det är små ändringar i texten om nästan varje 

organ. Alla ändringar som föreslås i att-satserna nummer 1 till 15 är att det bestäms vem eller 

vilka som väljer ledamöterna i varje organ och samtidigt tar bort upplysningen om att de 

konfirmeras på SM eftersom det framgår i listan över vad som ska behandlas på varje SM. 

Att-satserna nummer 16 och 17 medför förändring i formuleringen för att förtydliga vad 

som ska behandlas på SM. 

Förslag till beslut 
Jag yrkar 

Att1 i reglementet § 3.5.1 Organisation ersätta 

”KK:s ledamöter konfirmeras av SM.” 

med 

”KK:s ledamöter väljs av sittande mästare.” 

Att2 i reglementet § 3.6.1 Organisation ersätta 

”TLC:s ledamöter konfirmeras av SM.” 

med 

”TLC:s ledamöter väljs av TLCO och TLCnous.” 

Att3 i reglementet § 3.7.1 Organisation lägga till 

”CIA:s ledamöter väljs av organansvarig.” 

Att4 i reglementet § 3.9.1 Organisation ersätta 

”KNUT:s ledamöter, samt eventuella BUS-ledamöter, konfirmeras av SM.” 

med 

”KNUT:s ledamöter, samt eventuella BUS-ledamöter, väljs av KNUTO, projektledare 
KAKA och KNUTE.” 

Att5 i reglementet § 3.10.1 Organisation ersätta 
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”Kommunikationsnämnden består av den ledamot i Sektionsstyrelsen som är ansvarig för 
sektionens kommunikation tillika ordförande samt två ledamöter som konfirmeras på 
SM2.” 

med 

”Kommunikationsnämnden består av den ledamot i Sektionsstyrelsen som är ansvarig för 
sektionens kommunikation tillika organansvarig samt två ledamöter som väljs av 
organansvarig.” 

Att6 i reglementet § 3.11.1 Organisation ersätta 

” IN:s ledamöter konfirmeras av SM.” 

med 

”IN:s ledamöter väljs av INO och VIN.” 

Att7 i reglementet § 3.12.1 Organisation ersätta 

”DM och vice DM väljs på SM1. MD:s ledamöter väljs till två verksamhetsår av de 
ledamöter som sitter sitt första verksamhetsår i MD och konfirmeras på SM2.” 

med 

”MD:s ledamöter väljs till två verksamhetsår av de ledamöter som sitter sitt första 
verksamhetsår i MD.” 

Att8 i reglementet § 3.14.1 Organisation och § 3.15.1 Organisation och § 3.18.1 

Organisation ta bort 

”Ledamöterna konfirmeras på SM3.” 

Att9 i reglementet § 3.16.1 Organisation ersätta 

”CHUST-kommittén konfirmeras av SM.” 

med 

”CHUST-kommittén väljs av sittande kommitté.” 

Att10 i reglementet § 3.17.1 Organisation ersätta 

”Samtliga ledamöter konfirmeras av SM.” 

med 

”Stabsgeneralen väljs av SM. Ledamöter väljs av stabsgeneralen. Valet av ledamöter 
konfirmeras av SM på nästkommande möte.” 

Att11 i reglementet § 3.20.1 Organisation ersätta 

”SOFT består av en organansvarig som utgörs av den styrelseledamot som ansvarar för 
lokalen, samt två ledamöter som konfirmeras på SM1.” 

med 
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”SOFT består av en organansvarig som utgörs av den styrelseledamot som ansvarar för 
lokalen, samt två ledamöter som väljs av organansvarig.” 

Att12 i reglementet § 3.21.1 Organisation lägga till 

”Krexets ledamöter väljs av direktören.” 

Att13 i reglementet § 3.22.1 Organisation ersätta 

”Generölen och Ölversten väljs på SM2, ledamöterna konfirmeras på SM3.” 

med 

”KÖN:s ledamöter väljs av Generöl och Ölverste.” 

Att14 i reglementet § 3.23.1 Organisation ersätta 

”KAOSa väljs på SM2. KAOS utses av Alkemisterna tillsammans med KAOSa och 
konfirmeras på SM4.” 

med 

”KAOS:s ledamöter väljs av KAOSa, minst en representant från Alkemisterna samt 
ytterligare en representant från KLUMP.” 

Att15 i reglementet § 3.24.1 Organisation ersätta 

”HU:s ledamöter konfirmeras av SM.” 

med 

”HU:s ledamöter väljs av C-red.” 

Att16 i reglementet § 4 Sektionsmötet (SM) ersätta alla 

”Konfirmation av” och ”Konfirmering av” 

med 

”Konfirmation av val av” 

Att17 i reglementet § 4.3 Sektionsmöte 3 lägga till 

”Konfirmation av val av ledamöter i CIA” 

Kungshamra, 18 april 2014 

 

 

____________________________ 

Jens Aronsson 
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MOTIONSSVAR SM4 13/14 

Motionssvar angående konfirmationer av val 

Bakgrund 
Att förtydliga sektionens valprocesser behövs, och motionen är ett bra steg i rätt riktning. 

Styrelsen står bakom motionen, men vill ytterligare klargöra kring konfirmationer och val 

genom att tillägga att samtliga val som inte görs av SM konfirmeras av SM. 

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen  

att till motionens förslag på ändringar i att1-7, att9, samt att11-15 lägga ”Dessa val 

konfirmeras av SM”. 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2014-05-05 

 

 

 

Fredrik Abele 

Ordförande 2013/2014 
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MOTION SM 4 12/5 

Motion angående firmateckning.  
 

Bakgrund 
I Kemisektionens stadgar finns idag en oklarhet i texten som berör sektionens firmateckning. I 

praktiken firmatecknar sektionens ordförande och vice ordförande enskilt, något som inte står 

skrivet explicit i stadgarna. Denna motion avser att ta bort oklarheterna så att inga missförstånd 

uppstår i framtiden.    
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Yrkande 
 

Därför yrkar jag 

 

Att1 i Kemisektionens stadgar punkt 4, första stycket: ersätta meningen ”Sektionens firma tecknas 

av sektionens ordförande och vice ordförande.” till Sektionens firma tecknas enskilt av sektionens 

ordförande och sektionens skattemästare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 26:e april 2014 

 

 

 

  

Lina Aglén  

Vice Ordförande SektionsStyrelsen 2013/2014 
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MOTIONSSVAR SM4 13/14 

Motion angående firmateckning 
 

Bakgrund 
Styrelsen ser fördelar med denna ändring och ställer sig därför helt bakom denna motion, 

bifall rekommenderas.  

 

Stockholm 04-05-14 

 

 

 

__________________________ 

Jacob Kjellman 

Nr.1 2013/2014 
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MOTION SM 4 13/14 

Motion angående Paparazzis sammansättning 

Bakgrund 
Paparazzi har länge varit ett organ som inte haft speciellt mycket verksamhet och stundtals 

varit vakantsatt på grund av intressebrist. Det finns uppenbarligen ett behov av 

dokumentation av sektionens verksamhet. Detta har senast visat sig i form av en motion och 

diskussion om att reglementera organet DOKUS för att dokumentera under mottagningen, 

men jag tycker att dokumentationen bör ske på sektionens alla event med 

arbetsmarknadsdagar, tentapubar, spexpremiärer och Berzeliifirande som några exempel. 

Att klara av detta på två person tycker jag inte är hållbart och jag tror att det har bidragit till 

att verksamheten har varit så haltande som den har varit. Därför tror jag att organet kan få 

ett lyft genom att SM öppnar upp för fler ledamöter som kan dela på arbetet med 

dokumentationen. 

Jag har valt att föreslå att man inför en ansvarig som sedan väljer resten av ledamöterna för 

att följa strukturen i övriga organ och för att det ska finnas en person som i första hand 

svarar mot medlemmarna. 

Förslag till beslut 
Jag yrkar 

Att1 i reglementet § 3.8.1 Organisation ersätta 

” Paparazzi har läsår som verksamhetsår. Paparazzi består av två ledamöter. En av 
ledamöterna väljs till ansvarig, den andra till kassör. Kassören redovisar utgifter och 
inkomster till vice ordförande för sektionen.” 

med 

”Paparazzi har läsår som verksamhetsår. Paparazzi består av en organansvarig, PapaA, 
samt fritt antal ledamöter. 

Paparazzis ledamöter väljs av PapaA.” 

Att2 i reglementet § 4.4 Sektionsmöte 4 ändra 

”Val av två paparazzifotografer” 

till 

”Val av PapaA” 

Att3 i reglementet § 4.1 Sektionsmöte 1 lägga till 

”Konfirmation av val av ledamöter i Paparazzi” 

Att4 ovanstående att-satser justeras omedelbart. 
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Att5 de som sökt Paparazzi anses ha sökt PapaA om de vill stå kvar. 

 

Kungshamra, 2 april 2014 

 

 

____________________________ 

Jens Aronsson 
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MOTIONSSVAR SM 4 13/14 

Motion angående Paparazzis sammansättning 
 

Bakgrund 
Styrelsen tycker det är bra att dokumentationen av sektionsaktiviteter kommer igång och att 

det öppnas upp fler engagemangsmöjligheter för medlemmar. 

 

Styrelsen föreslår därför att motionen bifalles med ett förtydligande tillägg från styrelsens 

sida gällande val och konfirmation. 

Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att till att1, efter ”Paparazzis ledamöter väljs av PapaA”, lägga ”Dessa val konfirmeras 

av SM”.  

 

 

Märsta, 2014-05-04 

 

 

 

Aneri Patel 

Sektionsvärdinna 2013/2014 
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Introduktion  

Allmänt om kemisektionens verksamhet 

Ur Kemisektionens stadgar §1.3: 

”Sektionens ändamål är att främja studier och studentliv för studerande vid bioteknik-, kemivetenskap- och 

kemiteknikprogrammen samt programmet för teknisk kemi vid KTH.” 

Sektionen ska sträva efter att upprätthålla den gemenskap och kamratanda som utgör dess 

kärna samtidigt som den ska jobba mot att utveckla verksamheten för att gynna dess 

medlemmar. I detta ingår främjandet av en positiv studieattityd och jämställdhet då alla 

medlemmar ska känna att det finns stöd att hämta hos sektionen. 

Sektionen ska fungera som ett forum där medlemmarna kan erhålla erfarenheter och 

personlig utveckling utöver det som utbildningsprogrammen har att erbjuda. 

 

Syftet med verksamhetsplanen 

Syftet med verksamhetsplan är att skapa ett verktyg som förenklar det långsiktiga arbetet 

med sektionens verksamhet. Genom att anta en plan som bygger på den insikt och 

erfarenhet som sittande styrelse har samlat på sig, möjliggör man att bättre kontinuitet mellan 

verksamhetsåren uppnås. Huvudmålet är att etablera en långsiktig vision som tydliggör vad 

sektionen bör sträva emot i framtiden. 

 

Uppbyggnad 

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2014/2015 bygger på kunskaper från tidigare 

verksamhetsår. Styrelsen 2013/2014 har analyserat sektionens olika verksamhetsområden 

och kommit fram till hur den tycker att dessa bör fortskrida. Dessa redovisas under 

Fokusområden. Varje område innehåller allmän skrift som beskriver tanken runt dess 

fortsättning. Listade mål står sedan med för att tydligt beskriva hur sektionen bör arbeta med 

verksamheten under verksamhetsåret 2014/2015. 
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Fokusområden 

Kommunikation 
Sektionens kommunikationssystem utvecklas fortfarande men har trots detta under 

verksamhetsåret 2013/2014 varit tillgängliga, aktiva och sektionsnyttiga. Sektionens organ 

har tagit efter Facebook-trenden och når ut till fler personer än tidigare. Det finns en enorm 

potential till en mer sammansvetsad sektion om organ, funktionärer och övriga medlemmar 

har en väl fungerande kommunikation sinsemellan. Därför bör sektionen sikta mot att öka 

nyttjandet av de digitala resurser och kommunikationsvägar som finns. 

Att sektionen är tillgänglig för internationella studenter är viktigt för mångfalden. Därför bör 

viss information även finnas tillgänglig på engelska. 

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 Var information och dokument finns tillgängliga ska vara allmän kännedom på 
sektionen. 

 Väsentlig information ska finnas tillgänglig på engelska. 
 Sektionens officiella handlingar och dokument ska upprättas snabbt och vara 

lättillgängliga. 

Jämställdhet, mångfald och likabehandling 
Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) känns som en självklarhet för många men 
arbetet med dessa frågor på sektionen är idag nästintill obefintligt. Att möjliggöra 
diskussion samt se till att alla känner sig välkomna till sektionen och dess aktiviteter är ett 
viktigt steg för sektionen. 

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 Sektionen ska jobba med jämställdhet- och mångfalds frågor så att alla känner sig 
välkomna i gemenskapen på sektionen.  

 Sektionen ska representeras på JML-råd på kåren och i andra instanser där JML-
frågor tas upp. 

 Internationella studenter ska bli väl integrerade i sektionen och få goda 
möjligheter att engagera sig. 

Studiebevakning 
Studiebevakning är något som berör oss alla och ska vara en av sektionens hörnstenar. 
Idag är få medlemmar insatta i hur de kan påverka sin studiesituation och ännu färre är 
aktivt involverade i utvärderingen och utveckling av utbildningarna vid CHE och BIO 
skolorna. Studiebevakningen bör få en större plats på sektionen samtidigt som fokus 
läggs på att sprida kunskap om hur var och en kan påverka sin utbildning.  

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 Sektionen har en väl fungerande studiebevakning. 
 Förståelsen, intresset och engagemanget för studiebevakning ska öka genom att 

belysa dess verksamhet.  
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Näringslivsverksamhet 

Syftet med Kemisektionens näringslivsverksamhet är att ha en kontinuerlig kontakt 
mellan teknologer och företag. I dagsläget har Kemisektionen två samarbetspartners; 
dessa kontakter behöver vårdas och utvecklas. 

Det är viktigt att arbeta för en stark näringslivsverksamhet. Ett kontinuerligt arbete att få 
nya samarbetspartners är essentiellt för en god kontakt med näringslivet. För att 
studenterna vid Kemisektionens utbildningar ska ha en förståelse för hur livet ser ut efter 
studierna är det viktigt att ha en fungerande alumnverksamhet. Detta sker primärt genom 
samarbetet med Salamanderordern, som ständigt ska utvärderas och förbättras.   

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 Salamanderverksamheten ska utvecklas till att vara en självklar del av sektionen 
som utnyttjas av sektionens medlemmar.  

 Sektionen ska sträva efter en ökad kontakt med näringslivet. 

Studiesocialt 
Som medlem i Kemisektionen ska man känna en sektionstillhörighet oavsett vilken nivå 
man väljer att engagera sig på. Ett engagemang inom sektionen ska vara en möjlighet till 
personlig utveckling.  Det ska även vara roligt, och ge möjlighet att lära känna nya 
människor. Samtliga medlemmar ska känna ett gemensamt ansvar för sektionens 
tillgångar. 

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 Alla medlemmar, oavsett engagemangsnivå, ska känna sig välkomna på sektionen 
och känna att det finns aktiviteter där de är välkomna.  

 Draget är trivsamt och levande, och medlemmarna känner en tillhörighet till 
sektionslokalen. 

 Alla involverade i festverksamheten är bra pålästa om, samt följer, alkohollagen, 
KTH:s regler och hur man förhåller sig till myndigheter och väktare. 

 Alla sektionens val marknadsförs och bereds väl.  

Ekonomi 
Sektionen har nu, tack vare hårt arbete de senaste åren, en stabil ekonomisk grund. Det 
är viktigt att detta upprätthålls.  

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 Sektionen arbetar mot en hållbar ekonomi i enlighet med Plan för ekonomisk 
hållbarhet. 
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Ett värdefullt medlemskap 

En medlem av Tekniska högskolans studentkår, THS, får många erfarenheter, 
möjligheter och fördelar genom sitt medlemskap, både socialt och personligt. Detta bör 
förmedlas så att alla studerande vid CHE och BIO skolorna inser värdet i att vara 
medlem, samt kopplingen mellan sektionen och THS. En medlem ska få reda på vad 
både sektionen och THS kan erbjuda just dem. Det ska aldrig bli negativt att ha ett 
medlemskap i sektionen.   

Mål för verksamhetsåret 2014/2015: 

 Ett engagemang inom sektionen ska vara roligt och ska inte gå ut över studier, 
hälsa eller personlig ekonomi. 

 Sektionens koppling till THS Centralt samt andra sektioner är givande för 
verksamheten och känns självklar för alla medlemmar. 

 Alla studenter på sektionens program är medvetna om vilka tjänster och 
förmåner medlemskap i THS och sektionen innebär. 
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Resultat Intäkter Kostnader
varav 

avskrivningar
Resultat Intäkter Kostnader

varav 

avskrivningar

1 Centralt -             13 066 kr          72 100 kr        101 166 kr              32 446 kr -        22 316 kr        78 350 kr           100 666 kr                 32 446 kr 

2 $ektions$tyrelsen -             40 410 kr          24 000 kr          64 410 kr -        53 785 kr        20 000 kr             73 785 kr 

3 TLC                18 400 kr          94 000 kr          75 600 kr           12 100 kr        75 000 kr             62 900 kr 

4 IN -               8 200 kr          92 000 kr        100 200 kr -        22 100 kr        77 000 kr             99 100 kr 

5 Alkemisterna                  4 185 kr        284 000 kr        279 815 kr -        15 315 kr      264 000 kr           279 315 kr 

6 KNUT/KAKA                89 500 kr 
172 200 kr      82 700 kr        

        122 750 kr      211 950 kr             89 200 kr 

7 Krexet                15 790 kr        122 900 kr        107 110 kr           11 790 kr      127 400 kr           115 610 kr 

8 KK                32 820 kr        440 000 kr        407 180 kr           37 220 kr      494 800 kr           457 580 kr 

               99 019 kr     1 301 200 kr     1 218 181 kr              32 446 kr          70 344 kr    1 348 500 kr        1 278 156 kr                 32 446 kr 

Sektionens nuvarande tillgångar Per datum

Transaktionskonton 384 496,08 kr        2014-04-27

Räntefonder 371 142,54 kr        2014-04-27

- Stratega ränta 244 000,18 kr       

- Sekura 127 142,36 kr       

Totalt 755 639 kr              

Budget 2014/2015 Budget 2013/2014

Totalt

Resultatställe

Resultatbudget Kemisektionen 2014/2015



Sid 2(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39 Intäkter

3050 Medlemsavgifter 30 000 kr Baserat på 600 medlemmar á 50 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 29 000 kr
Förbundet unga forskare 14000 kr, UFS 

15000 kr

3990 Övriga ersättningar och intäkter 13 100 kr

Salamanderavgift 500 kr/år (20 st), 

deltagaravgift från icke-sektionsmedlemmar 

CHUST 6 st á 50 kr (2 st), returpant 3000 kr

Summa intäkter 72 100 kr           

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 500 kr  Priser och diplom 500 kr

4011 Inköp av mat 13 000 kr SM 8000 kr, MUTA 5000 kr

4012 Inköp av fika 2 000 kr
Fika till OAR och Storstädning 1000 kr, SN 

1000 kr

4040 Inköp av tjänster 500 kr Gravyr av priser 500 kr

Summa rörelsekostnader 16 000 kr           

50-76 Övriga kostnader

1220 Inventarier och verktyg 20 000 kr Inköp av bord till Draget

5460 Förbrukningsartiklar 10 000 kr
Pappershanddukar mm 8000 kr, Diskmedel, 

diskborstar, soppåsar etc 2000 kr

5520

Reparation och underhåll av 

inventarier, verktyg och datorer 

mm.

2 000 kr
Gemensamma reparationskostnader för alla 

RS

5930
Reklamtrycksaker och 

direktreklam
500 kr Affischer för val, SN mm.

6070 Representation 2 500 kr
Fanborgen valborg 500 kr och Nobel 2000 

kr

6230 Datakommunikation 800 kr
Webbhotell och domän, 

www.kongligkemi.se

6570 Bankkostnader 2 650 kr
Företagspaket handelsbanken 1250 kr, 

transaktionskostnader 1400 kr

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 3 470 kr

Livsmedelskontroll 1170 kr, 

serveringstillstånd 2000 kr, Kontroll hos 

Bolagverket av $$ 



Sid 3(14)

6993 Intern representation 9 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja stämningen 

i gruppen (revisorerna 500 kr, SN 4000 kr, 

valberedningen 1000 kr, CIA 500 kr, 

paparazzi 1000 kr, KN 500 kr, CHUST 500 

kr, SOFT 500 kr, HU 500 kr)

7610 Utbildning 1 800 kr STAD 12 pers á 150kr

Summa övriga kostnader 52 720 kr           

78 Avskrivningar enligt plan

Summa avskrivningar 32 446,42 kr      

Summa kostnader 101 166,42 kr    

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8390 Övriga finansiella intäkter 16 000 kr Fondernas värdeförändring

16 000 kr

Resultat -13 066,42 kr

Avskrivningar på inventarier och 

verktyg
7832 32 446,42 kr

 Summa övriga ränteintäkter och 

liknande resultatposter  

Kök 28 958 kr, Slutsteg 3098,92 kr, 

Hårddisk 389,50 kr



Sid 4(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 2 - $ektions$tyrelsen
30-39 Intäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 24 000 kr
INFO-kryssningen, ska balanseras med 

konto 4800

Summa intäkter            24 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 100 kr Styrelsens pris

4800 Vidarefakturerade kostnader 24 000 kr
INFO-kryssningen, ska balanseras med 

konto 3500

Summa rörelsekostnader            24 100 kr 

50-69 Övriga kostnader

5800 Resekostnader 4 000 kr
Resekostnader för Poly-Styren (2500 kr) och 

Aaltobesök (1500 kr)

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 500 kr Affischer SM, pubar m fl

6070 Representation
10 000 kr

Presenter, middagar med andra styrelser etc.

6230 Datakommunikation 600 kr Månadsmailklient

6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

6992 Styrelsens dispositionsfond 20 000 kr

Denna summa används för att bevilja 

oförutsedda utgifter under året. Styrelsen bör 

inte bevilja äskningar till ett större  totalbelopp 

än detta.

6993 Intern representation 5 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja stämningen 

i gruppen

Summa övriga kostnader            40 310 kr 

Summa kostnader            64 410 kr 

Resultat 40 410 kr-     



Sid 5(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 62 000 kr

Märken (23000 kr), overaller (37000 kr) 

samt diverse handelsvaror (2000 kr 

böcker) (ej budgeterat för 

dramatenbiljetter)

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3031 Försäljning biljetter, alkohol 25 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Summa intäkter           94 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 51 000 kr
Overaller 35000 kr, Märken 15000 kr, 

Dekor till Oldies 1000 kr

4011 Inköp av mat 6 500 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

Summa rörelsekostnader           69 500 kr 

50-69 Övriga kostnader

5460 Förbrukningsmateriel 2 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 100 kr Affischer Oldies but goldies

6993 Intern representation 4 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader 6 100 kr           

Summa kostnader 75 600 kr         

Resultat 18 400 kr    

12 000 kr

6 000 kr Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar

Oldies but Goldies + 2 st ÄPSar



Sid 6(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 4 - IN
30-39 Intäkter

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024

Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3034 Försäljning biljetter, resa 90 000 kr KÅT-biljetter, baserat på 30 personer

3050 Medlemsavgifter 500 kr

Deltagaravgifter per träning samt 

terminsavgifter (Medlem 100 kr, Icke-medlem 

500 kr)

Summa intäkter         92 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 3 000 kr Fotbollar, bandyklubbor mm

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024

Inköp av alkohol, andra jästa 

drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader           4 000 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 18 000 kr Hallhyra

5800 Resekostnader 25 000 kr Busskostnader KÅT

5830 Kost och logi 20 000 kr Stughyra KÅT

5890 Övriga resekostnader 30 000 kr Liftkort KÅT

5930
Reklamtrycksaker och 

direktreklam
200 kr Affischer för olika event

6993 Intern representation 3 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att öka 

sammanhållningen och höja stämningen i 

gruppen

Summa övriga kostnader 96 200 kr       

Summa kostnader 100 200 kr     

Resultat 8 200 kr-    

1 000 kr Pubar

1 500 kr Pubar



Sid 7(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 5 - Alkemisterna
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 7 500 kr Spexmärken 2500, tröjor 5000

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 100 000 kr

Mottagningsgasquer, Herr & Dam, 

pHeusargasquen 16000 kr (balanseras av 

4031), nollans gasquer subventioneras ca 25 

kr/biljett

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 20 000 kr
Mottagningsgasquer, nollans gasquer 

subventioneras ca 25 kr/biljett

3033 Försäljning biljetter, föreställning 18 500 kr Spexbiljetter

3040 Försäljning tjänster 20 000 kr
Lunchföreläsningar/Skogsvandringen 2 st á 

10000 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 88 000 kr Bidrag från kansliet

Summa intäkter 284 000 kr         

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 30 900 kr

KOMPIS tröjor, Overaller, byggmaterial, 

rekvisita, gasquedekorationer, nØllespex 

(quostym, dequor, märken, tröjor, 15500 kr)

4011 Inköp av mat 110 000 kr Luncher, gasquer, grillning etc.

4012 Inköp av fika 1 500 kr Bakgrupp i KAOS 1500 kr

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa 

drycker

4025 Inköp av lättdryck

4031 Inköp biljetter, alkohol 16 000 kr pHeusargasquen 16000 kr

4032 Inköp biljetter, alkoholfri 8 000 kr
Sponsring av biljetter till nØlle för nØllan 

8000 kr

Summa rörelsekostnader           221 400 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 1 500 kr
Hyra för Osqvik under StugpHest (1500 kr)

5210
Hyra av maskiner och andra 

tekniska anläggningar
7 500 kr RN nØllespex

55 000 kr

Endast efterkör som är i Draget (Osquars, 

mellanpHest, spexfest m.fl)
30 000 kr



Sid 8(14)

5690
Övriga kostnader för 

transportmedel
1 500 kr Milersättning för privat bil 25 kr/mil

5790
Övriga kostnader för frakter och 

transporter
500 kr Parkeringskostnader mottagningen

6110 Kontorsmateriel 1 000 kr Färgade papper

6150 Trycksaker 6 000 kr 1000 kr färgutskrifter, 5000 kr spexprogram

6230 Datakommunikation 500 kr

www.pheuseriet.com, 

www.musikaliskadirektoriet.se, ej budgeterat 

för webbhotell då det kan flyttas till 

kongligkemi.se

6250 Porto 2 500 kr Kemisektionens guide till mottagningen

6570 Bankkostnader 315 kr 3 st dagskasseuppräkning á 105 kr

6890 Övrig inhyrd personal 7 500 kr RN nØllespex

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 600 kr Alkoholtillstånd Herr&Dam fördrink

6993 Intern representation 29 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja stämningen 

i gruppen (MD 7000 kr, Alkis 500 kr, pH 

5500 kr, KOMPIS 4500 kr, Bluffis 4500 kr, 

KAOS 3000 kr, KLUMP 1500 kr)

Summa övriga kostnader             58 415 kr 

Summa kostnader 279 815 kr         

Resultat         4 185 kr 



Sid 9(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 6 - KNUT/KAKA
30-39 Intäkter

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024

Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 15 000 kr KAKA-gasquen

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 500 kr KAKA-gasquen

3040 Försäljning av tjänster 110 000 kr
KAKA-dagen, övriga KNUT arrangemang, 

huvudsponsorintäkter

3500 Vidarefakturerade intäkter 33 200 kr

33000 kr flygbiljetter bekostas av LKAB, 

1200 kr lokal till KAKA bekostas av 

kansliet. Ska balanseras med konto 4800.

Summa intäkter          172 200 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 200 kr Gasque-dekorationer

4011 Inköp av mat 15 000 kr
Mat till KAKA-gasquen samt 

lunchföreläsningar

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

4800 Vidarefakturerade kostnader 33 200 kr

32000 kr flygbiljetter bekostas av LKAB, 

1200 kr lokal till KAKA bekostas av 

kansliet. Ska balanseras med konto 3500.

Summa rörelsekostnader            58 400 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 3 600 kr
Stora och lilla gasque till KAKA-gasquen

5220 Hyra av inventarier och verktyg 2 000 kr
Hyra av porslin till KAKA-gasquen (täcks 

av 3031, 3032)

5690 Övriga kostnader för transportmedel 1 200 kr Transport under KAKA-dagen

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 2 000 kr Affischer

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

presentreklam och tävlingar
400 kr

Kakor till releasepuben samt KAKA dagen

6150 Trycksaker 7 000 kr
KAKA-katalogen, baserat på 200 ex (300 ex 

11/12 10000 kr)

6250 Porto 100 kr Frimärken för fakturor

12 500 kr
Releasepub, efterkör KAKA-gasquen, 

Salamandermiddag, Salamanderpubar 4 st

10 000 kr
KAKA-gasquen sittning + efterkör, 

releasepub



Sid 10(14)

6993 Intern representation 8 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen. 4000 kr KNUT, 

4000 kr KAKA

Summa övriga kostnader            24 300 kr 

Summa kostnader            82 700 kr 

Resultat 89 500 kr     



Sid 11(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 8 000 kr
Märken 3000 kr, T-shirts 2000 kr, 10 st 

tjocktröjor á 300 kr

3012 Försäljning fika 4 000 kr Pausförsäljning

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa drycker

3015 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 17 000 kr
Kick-off, premiär, omstartsfest. 100 

biljetter á 170 kr. 

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 1 200 kr 10 biljetter á 120 kr

3033 Försäljning biljetter, föreställning 57 600 kr
6 föreställningar, ca 80 biljetter á 100/170 

kr per föreställning (snitt 120kr)

3980 Erhållna offentliga stöd mm. 20 000 kr Ekonomiskt stöd från ABF

Summa intäkter       122 900 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 19 300 kr
Quostym, Dequor, teknik 12000 kr, tröjor 

5000 kr, märken 2300 kr

4011 Inköp av mat 5 000 kr Sittningar 5000 kr

4012 Inköp av fika 2 000 kr Inköp till pausförsäljning

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024 Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader         39 300 kr 

50-69 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 28 000 kr 6 föreställningar, 2 genrep Teater Bristol

5220 Hyra av inventarier och verktyg 9 000 kr Teknik till föreställningar

5460 Förbrukningsartiklar 2 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5611 Drivmedelskostnader 2 000 kr Bensin under föreställningar

5820 Hyrbilskostnader 8 000 kr Hyrbil under föreställningar

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 1 600 kr Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

presentreklam och tävlingar
1 000 kr Reklam i Osquarsbacke mm.

6150 Trycksaker 6 000 kr 300 program á 20 kr

6570 Bankkostnader 210 kr 2 st dagskasseuppräkning á 105 kr

15 100 kr

Överraskningspub + sökpub 2600 kr, 

Diverse efterkör 12500 kr (omstartsfest, 

kollationering, kick-off, premiärfest)

13 000 kr



Sid 12(14)

6993 Intern representation 10 000 kr

Pengar som ska användas av organ för att 

öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen

Summa övriga kostnader 67 810 kr       

Summa kostnader 107 110 kr     

Resultat 15 790 kr  



Sid 13(14)

Konto 14/15 Kommentarer

RS 8 - KK
30-39 Intäkter

3000 Försäljning varor 5 000 kr Organslaskmärken

3011 Försäljning mat 20 000 kr Fredagspubsmat, KF-mat, Tentapubar

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker

3022 Försäljning alkohol, vin

3023 Försäljning alkohol, öl

3024
Försäljning alkohol, andra jästa 

drycker

3025 Försäljning lättdryck

3031 Försäljning biljetter, alkohol 175 000 kr

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri 5 000 kr
25 000 kr, subventionering av 

biljettpriser till Berzelii med 20 000 kr

Summa intäkter            440 000 kr 

40-49 Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor 8 250 kr Tröjor 4250 kr (15 st pikétröjor á 280 kr)

4011 Inköp av mat 95 000 kr Fredagspubmat, KF-mat, sittningar

4012 Inköp av fika 4 000 kr "Städfika"

4021 Inköp av alkohol, spritdrycker

4022 Inköp av alkohol, vin

4023 Inköp av alkohol, öl

4024
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

4025 Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader            297 250 kr 

50-76 Övriga kostnader

5010 Lokalhyra 20 500 kr
Hyra av Nymble samt extern lokal 

Berzelii, Osqvik tackpHesten 1500 kr

5210
Hyra av maskiner och andra tekniska 

anläggningar
2 500 kr RN NØlle

5460 Förbrukningsmateriel 30 000 kr Plastglas, servetter, dukar osv.

5611 Drivmedelskostnader 1 500 kr Berzelii, nØlle, tackpHesten

5820 Hyrbilskostnader 2 000 kr Berzelii, nØlle

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 10 000 kr Affischer

5960
Varuprover, reklamgåvor, 

presentreklam och tävlingar
1 500 kr Klubbor till NØllan, priser till Berzelii

6570 Bankkostnader 730 kr
6 st dagskasseuppräkning á 105 kr, 

uttagsavgifter 100 kr

6890 Övrig inhyrd personal 20 000 kr
Väktare NØlle, valborgspubrundan, RN 

nolle

6950 Tillsynsavgifter myndigheter 6 000 kr Utökade alkoholtillstånd 10 st á 600 kr

190 000 kr

235 000 kr



Sid 14(14)

6993 Intern representation 14 000 kr

Pengar som ska användas av organ för 

att öka sammanhållningen och höja 

stämningen i gruppen (KK 12 000 kr, 

KÖN 2000 kr)

7610 Utbildning 1 200 kr Klubbmästarrådet för 2 personer

Summa övriga kostnader            109 930 kr 

Summa kostnader 407 180 kr          

Resultat 32 820 kr       
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MOTION SM 4 12/5 

Motion angående budget för verksamhetsåret 2014/2015.  
 

Bakgrund 
Jag lägger fram denna motion om budgetförslag till kommande verksamhetsår för att ge sektionen 

en ekonomisk riktlinje. Budgeten är tänkt att användas som ett verktyg för sektionens 

bokföringsansvariga, samt att ge sektionens medlemmar insyn och möjlighet att påverka hur 

sektionens pengar fördelas. 

 

Till bakgrund för detta budgetförslag har främst tre källor använts. Dessa är den reviderade 

budgeten antagen för verksamhetsåret 2013/2014, bokslutet för verksamhetsåret 2012/2013 samt 

diskussion med sittande bokföringsansvariga. För resultatställe 1, 2, 3, 4, 6 och 8 har även 

preliminära resultat från första halvan av verksamhetsåret 2013/2014 använts.  

 

Väsentliga skillnader mot budgeten 2013/2014 är: 

 Resultatställe 1: tillägg av MUTA, mat under tvångsarbete. MUTA avses för långt, 

nödvändigt och repetitivt arbete såsom exempelvis bokföring. Bokföringsansvarigas råd 

bestämmer gemensamt vid vilka tillfällen en medlem beviljas MUTA. Samtliga av 

sektionens medlemmar kan ansöka om MUTA. 

 Resultatställe 2: Borttagna kostnader för S-hybrid i och med att det i år inte åligger 

Kemisektionen att anordna konferensen (som numera heter Poly-Styren). 

 Resultatställe 5: Både kostnader och intäkter för Herr & Dam inkluderas i budgeten. 

 Resultatställe 6: Kostnader och intäkter från Salamandermiddagen är borttagna. Middagen 

blev inte av detta verksamhetsår och tanken bakom budgeteringen är att slå ihop 

Salamandermiddagen med KAKA-banketten. 

 Resultatställe 7: Kostnaderna för teknik och inköp av varor har ökats. 

 Resultatställe 8: En subventionering av biljettpriset till Berzelii är inkluderad i budgeten. 

 

 



Motion SM 4 

Motion angående budget för verksamhetsåret 2014/2015 

Lina Aglén 

2014-04-27 

Sid 2(2) 

 

Yrkande 
 

Därför yrkar jag 

 

Att1 budget för verksamhetsåret 2014/2015 antas enligt bilaga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 27:e april 2014 

 

 

 

  

Lina Aglén  

Vice Ordförande SektionsStyrelsen 2013/2014 
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

MOTIONSSVAR SM 4 13/14 

Motion angående budget för verksamhetsåret 

2014/2015 
 

Bakgrund 

En bra budget är en otroligt viktig del i sektionens vidareutveckling och nästkommande års 

budget är inget undantag. De korrigeringar som gjorts från tidigare år anses vara ytterst 

lämpliga, då de i grund och botten motiveras av det, snart, gångna årets ekonomi. 

Med detta sagt rekommenderar styrelsen mötet att bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsborg, 2014-04-29 

 

 

 

Daniel Ruotsalainen 

Kommunikationsansvarig 2013/2014 
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Andra läsningen av PROPOSITION 

SM 3 13/14 

Proposition om införandet av 

talman eller ”En bekväm sanning” 

Bakgrund 
Styrelsen har under de senaste tre åren gjort en hel del ändringar i SM-förfarandet. Ett 

exempel på en sådan ändring är införandet av en talman som leder SM genom dagordningen 

i stället för $$. Talmanskonceptetet har hittills beprövats av $$ genom att anlita personer 

med intresse och/eller erfarenhet av mötesledning, exempelvis Kårfullmäktiges 

talmanspresidium. Styrelsen har funnit att en talman, tillsammans med de andra utvecklingar 

av SM som gjorts, bidragit till effektivare och behagligare möten, samt underlättat enormt för 

$$ att under mötets gång diskutera internt och göra vettiga utlåtanden. 

Nedan följer en kortfattad förklaring av att-satserna, samt lite SM-statistik för den nyfikne: 

Att-satser 1-4 inför Talmanspresidiet som ett organ i reglementet samt beskriver dess 

organisation och uppgifter.  

Att-sats 5-11 är stadgeändringar och handlar om att ge talmanspresidiet de rättigheter och 

behörigheter som krävs för att leda SM, vilka i dagsläget innehas av $$. Närmare bestämt: 

 Att-sats 5: Talmanspresidiet leder SM, i stället för $$. 

 Att-sats 6: Det är talmanspresidiet som ska kalla till SM, samt att motioner och andra 

möteshandlingar ska skickas till talmanspresidiet, i stället för $$. 

 Att-sats 7: Ger talman, i stället för $$, rätt att behandla begäran om extrainsatta SM. 

 Att-sats 8: 10 personer utöver både $$ och talmanspresidiet måste vara närvarande 

för att sektionsmötet ska vara beslutsmässigt. I dagsläget gäller 10 personer utöver 

$$ enbart. 

 Att-sats 9: Gör så att talmanspresidiet får avsluta ett sektionsmöte på ett smidigt sätt 

om det inte är beslutsmässigt. 

 Att-sats 10: Talmanspresidiet får vara med och ge förslag till sektionsmötet i 

formaliafrågor (vilket är ytterst lämpligt om de leder mötet). 

 Att-sats 11: Understryker att endast talmanspresidiet och sektionsmedlemmar får 

närvara vid mötet om SM beslutar om stängda dörrar. 
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Som figur 1 visar nåddes nya rekord för kortast möte för SM 1 och 2 efter att beprövning av 

talmanskonceptet inleddes.  

 

Figur 1 

 

Figur 2 visar hur den genomsnittliga tidsåtgången för SM har minskat med tiden. 

 

Figur 2 
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Yrkande 
Därför yrkar styrelsen 

att1 i reglementet införa § 3.5 ”Talmanspresidiet”, samt uppdatera efterföljande 

paragrafer under § 3. 

att2 i reglementet införa § 3.5.1 ”Organisation” 

Talmanspresidiet har verksamhetsår som verksamhetsår. Talmanspresidiet består talman 

och vice talman, vilka väljs på SM 4, samt den ledamot i $$ som innehar rollen som 

sekreterare. 

att3 i reglementet införa § 3.5.2 ”Uppgifter” 

Talmanspresidiet leder sektionsmötet i enlighet med stadgar och reglemente.  

Talman är neutral och uttalar inte sin personliga ståndpunkt i sakfrågor. Övriga 

talmanspresidiet kan lämna sakupplysningar i undantagsfall vid frågor som behandlar 

sektionsmötets arbete.  

Beslut av talmanspresidiet fattas av talman i samråd med övriga talmanspresidiet. 

att4 till reglementets § 4.4 lägga ”Val av Talmanspresidium”. 

att5 i stadgans § 3.1, sista meningen, ändra 

 $$ leder SM. 

 till 

 Talmanspresidiet leder SM. 

att6 i stadgans § 3.2.1 ändra 

Kallelse till ordinarie sammanträde ska av $$ anslås på Sektionen senast fyra veckor före 

sammanträdet. Kallelsen skall innefatta sammanträdets tid, plats samt datum för 

motionsstopp. Motionsstopp skall alltid vara minst en vecka efter kallelse och får ej ligga 

under ferie. 

Sektionens medlemmar har rätt att inlämna motion, interpellation eller 
misstroendeförklaring mot förtroendevald till SM. Ärende avsett att behandlas vid 
ordinarie sammanträde ska sändas till $$.  
 
till 

Kallelse till ordinarie sammanträde ska av talman anslås på Sektionen senast fyra veckor 

före sammanträdet. Kallelsen skall innefatta sammanträdets tid, plats samt datum för 

motionsstopp. Motionsstopp skall alltid vara minst en vecka efter kallelse och får ej ligga 

under ferie. 

Sektionens medlemmar har rätt att inlämna motion, interpellation eller 

misstroendeförklaring mot förtroendevald till SM. Ärende avsett att behandlas vid 

ordinarie sammanträde ska sändas till talman.  
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att7 i stadgans § 3.2.2 ändra 

Rätt att hos $$ begära utlysande av extrainsatt SM tillkommer $$, var och en av 

revisorerna samt minst 20 sektionsmedlemmar. För extra kårfullmäktigesammanträde 

kan $$ besluta om kortare kallelsetid. Efter begäran om extra SM ska ett sådant hållas 

inom fyra veckor. 

till 

Rätt att hos talman begära utlysande av extrainsatt SM tillkommer $$, var och en av 

revisorerna samt minst 20 sektionsmedlemmar. För extrainsatt SM kan talmannen 

besluta om kortare kallelsetid. Efter begäran om extra SM ska ett sådant hållas inom 

fyra veckor. 

att8 i stadgans § 3.2.4 ändra  

 SM har rätt att fatta beslut vid sammanträde utlyst enligt 3.2.1 Ordinarie sammanträde 

eller 3.2.2 Extra sammanträde då minst 10 personer utöver $$ är närvarande. 

 till 

 SM har rätt att fatta beslut vid sammanträde utlyst enligt 3.2.1 Ordinarie sammanträde 

eller 3.2.2 Extra sammanträde då minst 10 personer utöver $$ och talmanspresidiet är 

närvarande. 

att9 i stadgans § 3.2.4 ändra 

 Om mötet ej är beslutsmässigt har $$ rätt att bordlägga punkter, ajournera och sedan 

avsluta SM. 

 till 

 Om mötet ej är beslutsmässigt har talman rätt att bordlägga punkter, ajournera och sedan 

avsluta SM. 

att10  till stadgans § 3.2.3, innan sista stycker, lägga 

Talman har närvaro- och yttranderätt samt förslagsrätt i formaliafrågor.  

att11 i stadgans § 3.2.3 ändra 

SM kan vid behov besluta om stängda dörrar, vilket utestänger samtliga utom Sektionens 

medlemmar. Detta kräver ett enhälligt beslut och ska motiveras i protokollet. 

 till 

 SM kan vid behov besluta om stängda dörrar, vilket utestänger samtliga utom Sektionens 

medlemmar och talmanspresidiet. Detta kräver ett enhälligt beslut och ska motiveras i 

protokollet. 


