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Val 
Nu är det dags igen för SM, denna gång kommer större delen av SM att behandla val till 

poster på sektionen. De val som kommer ske är alla val till KLUMP, vilket står för 

Kemisektionens Ledning Under Mottagnings Perioden. I KLUMP ingår de tre Alkemisterna 

som är ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus. pH-bas och pH-sur leder pHeuseriet, 

KOMPIS Kapten och Styrman, två KAOSa vilka ser till att KAOS händer, BluffO och vice 

BluffO som lurar alla mest och DM med dess vice DM som styr MD under året. Även resten 

av MD kommer att väljas. Det är det även val för ledarna inom organen KÖN och CIA. 

Skolledningsrepresentanter kommer att väljas för både bio och kemiskolan. En revisor ska 

väljas för att hålla koll på vad sektionen håller på med.  

Sen väljs ett av hedersuppdragen på sektionen, Fanbärarna. Dessa är de som ska få äran att 

bära sektionens fana under året som kommer vid större tillställningar som mösspåtagning 

och diplomering m.m 

CHUST som håller kontakten med USA kommer att få medlemmar konfirmerade 

tillsammans med Kommunikationsnämnden (webmasters) och BUS. Några organ som vill ha 

in extra folk på platser kommer även att vilja ha fler ledamöter konfirmerade. 

Mer om hur valproceduren kommer gå till finns i separat lapp. Vi försöker lite nya grejer 

inför detta SM så… Läs den! Läs den nu! (Seriöst, läs den. Det kommer göra dig gott!) 

Proposition 
En proposition är ett förslag som kommer från styrelsen. Nu tycker de (vi) att man ska rensa 

upp i våra styrdokument. Det finns flera nivåer av styrdokument - stadgar > reglemente > 

policys > PM. Denna gång berör vi policys och PM.  

Vi vill snygga till dem (alltså policys och PM) så att de är enhetliga. Vi vill ta bort gamla och 

försvunna. Ingenting är ändrat utan allt är som förut, men snyggare.  

Något som är halvnytt är att vi vill även att man skall kunna ändra/anta/ta bort PM på ett 

styrelsemöte, vilket praxis var innan men ej helt klart. Vi vill förtydliga det och kunna referera 

till rätt organ i reglementet utan SM-beslut. Mycket byråkrati. 
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Motioner 
En snygg kille la en motion om att lägga in ett nytt policydokument. Han föreslår att lägga in 

ett policydokument för KLUMPs personval. På SM 1 fick en skara människor i uppdrag att 

skriva det, och nu har de gjort det. Glöm inte att läsa den! 

En annan snygg kille la en motion om att sektionen skall köpa ett pingisbord samt göra plats 

för det i Draget. Styrelsen ser problem med var de ska ställa pingisbordet, men mycket mer 

problem med var det skall spelas någonstans. Vi vill bevara den lugna atmosfär med 

sittplatser som faktiskt finns i Draget idag. Nu är det upp till er att bestäma vad sektionen 

skall göra! 

Sen skickade en snygg före detta ordförande in en motion om att tydligare visa hur 

fanbärarna jobbar samt reglera hur de jobbar. Styrelsen har inte hunnit klubba igenom det 

PM som motionen anser, så det finns inte riktigt än. Dock anser vi att det är rätt bra gjort 

och detta kommer gissningsvis antas senare och fixas på nästa $$-möte om propositionen går 

igenom. 

 

$$ genom GW och Tisse 


