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*=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. Hederspriset* 

IV. Val av idrottsmedaljör 

i. Adjungeringar 

j. Meddelanden 

2 Rapporter 

a. Styrelsen  

b. Revisorerna 
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3 Verksamhetsberättelser 

a. Styrelsen 12/13* 

b. SN* 

c. Valberedningen* 

d. KK* 

e. TLC* 

f. Paparazzi* 

g. KNUT* 

h. IN* 

i. CHUST* 

j. SOFT* 

k. HU* 

4 Sektionens bokslut 

5 Ansvarsfrihet för $$ 12/13 

6 Sektionens verksamhetsplan* 

7 Styrelsens verksamhetsplan* 

8 Val av DM och Vice DM 
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9 Konfirmering av sektionsfunktionärer* 

a. TLC 

b. IN 

c. KNUT 

d. Krexet direktör och ekonomichef 

e. Krexet Chefsgrupp 

f. SOFT 

g. PAS-King 

h. Skolledningsrepresentant 

i. Valberedningens Ordförande 

j. Hvitterhetsutskottet 

k. Klubbmästare 

l. CIAs Ordförande 

10  Propositioner 

a. Proposition om stadge- och reglementesändringar 

pga. det nya programmet Teknisk Kemi* 

b. Proposition om budgetrevidering*   

c. Proposition om val av ledamöter i KN* 

11 Motioner 

a. Motion gällande valprocess för ledamöter i SOFT* 

b. Motion angående personval med en sökande * 
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12 Övriga frågor 

13 Nästa möte 

14 Mötets avslutande 
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Förklarande text till Proposition om budgeten 
2013/2013 
 

Resultatställe1  
 
För de kostnaderna som ökat i budgeten är det planerat att det ska köpas flera bord, samt en 
ny kyl. I dagsläget finns det inte tillräckligt med bord i Draget för att sektionen skall kunna 
anordna en gasque ordentligt. Istället måste sektionen ständigt låna bord av andra sektioner. 
Då gasquer är en central del av sektionens verksamhet behöver sektionen även själva foga 
över de medel som krävs för att anordna sådana.  
Kylskåpet i Draget är småtrasigt och på väg att gå sönder. Det är dessutom bara halvlångt då 
nederdelen är en sval. Svalen används knappt och det skulle vara mer yteffektivt att köpa in 
ett nytt, större kylskåp som fler kan använda. 

Resultatställe 2  
 
Förra året åkte Styrelsen, 2012/2013, på S-hybrid då den anordnades av Chalmers. S-hybrid 
är en konferens som anordnas av och för samtliga Sveriges Kemistyrelser. Att närvara på S-
hybrid var något förra årets styrelse kände att de fick ut väldigt mycket av. Från alla 
diskussioner om hur styrelserna arbetar och hur sektionernas utformning såg ut fick styrelsen 
många nya idéer på vad som kan göras bättre i sektionen samt en bättre förståelse för hur en 
sektion kan se ut. Även nya kontakter skapades, där ett fortsatt utbyte kunde pågå i många 
fall. Att ha en nära kontakt med andra lärosätens motsvarighet till vår sektion är mycket 
värdefullt då både hjälp och information om vad som händer i landet och kan fås lättare, 
detta är något S-hybrid underlättar. För förra årets styrelse var S-hybrid bara möjligt att delta 
i då den enda utgiften var tågbiljetten dit, annars hade det varit för dyrt att åka.  

Styrelsen har därför lagt fram en budgetproposition där bland annat en del av sektionens 
vinst 2013/2014 lagts på S-hybrid. Pengarna kommer att gå till att betala för 
konferensdeltagarnas mat, hyra av lokaler för att kunna husera konferensdeltagarna samt 
hyra av en lokal för att kunna anordna en sittning för konferensdeltagarna.   

För att framtida Kemistyrelser skall bli inbjudna till S-hybrid krävs det att Styrelsen anordnar 
årets konferens. Styrelsen vill belysa fördelarna med att kunna åka på S-hybrid, kontakterna 
som knyts där är värdefulla för samtliga organ på sektionen snarare än bara för styrelsen. 

Resultatställe 6  
  
KAKA och KNUT har tagit bort Salamanderpubarnas intäkter och kostnader då pubarna 
inte kommer att genomföras i praktiken. Dessutom kommer KAKA-katalogen att byta 
format och inte delas ut i samma utsträckning som tidigare år, varför kostnaden för denna 
minskat.  
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PROPOSITION SM1 13/14 

Proposition om budgeten 2013/2014 
 

Bakgrund 
 
Vid tidpunkten då den tidigare budgeten gjordes hade inte ansvariga för det aktuella 
verksamhetsåret klivit på sina poster. De flesta hade därmed inte den insikten som krävdes 
för att komma med budgetförslag kring sin kommande verksamhet. Styrelsen anser att dem 
som är ansvariga under samma verksamhetsår som budgeten 2013/2014 skall få möjlighet att 
påverka sin verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Yrkande 
Styrelsen yrkar därför  

att i Resultatställe 1, Central Verksamhet, göra följande tillägg till övriga kostnader:   
 

Konto Kontobeskrivning Kostnad Kommentar 
1220 Inventarier och 

verktyg 
24 000 kr Bord (8 st á ca 2000 

kr), Kylskåp (ca 8000 
kr) 

 

att i Resultatställe 2, $ektions$tyrelsen, göra följande tillägg till rörelsekostnader: 

Konto Kontobeskrivning Kostnad Kommentar 
4011 Inköp av mat 11 375 kr S-hybrid 

 

att i Resultatställe 2, $ektions$tyrelsen, göra följande tillägg till övriga kostnader: 

Konto Kontobeskrivning Kostnad Kommentar 
5010 Lokalhyra 6 500 kr S-hybrid: Hyra av 

boendelokal (3000), 
Hyra av Osqvik 
(1500), Hyra av 
extern sittningslokal 
(2000) 

 

att i Resultatställe 2, $ektions$tyrelsen, göra följande ändring till övriga kostnader: 

Konto Kontobeskrivning Reviderad kostnad Kommentar 
5800 Resekostnader 1 500 kr Resekostnader 

Aaltobesök 
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Konto Kontobeskrivning Oreviderad kostnad Kommentar 
5800 Resekostnader 6 300 kr Resekostnader för S-

hybrid (4800 kr) och 
Aaltobesök (1500 kr) 

 

att i Resultatställe 6, KNUT/KAKA, göra följande ändring till intäkter: 

Konto Kontobeskrivning Reviderad Intäkt  Kommentar 
3021-3025 Försäljning mat och 

alkoholhaltiga 
drycker 

7 000 kr Releasepub, efterkör 
KAKA-gasquen, 
Salamandermiddag 

Konto Kontobeskrivning Oreviderad Intäkt   Kommentar 
3021-3025 Försäljning mat och 

alkoholhaltiga 
drycker 

12 500 kr Releasepub, efterkör 
KAKA-gasquen, 
Salamandermiddag, 
Salamanderpubar 4 
st 

 

att i Resultatställe 6, KNUT/KAKA, göra följande ändringar till rörelsekostnader: 

Konto Kontobeskrivning Reviderad kostnad  Kommentar 
4000 Inköp av varor 1 300 kr Gasque-dekorationer 

(500), Blommor till 
KAKA (800) 

4011 Inköp av mat 18 500 kr Mat till KAKA-
gasquen, 
Salamandermiddag 
samt 
lunchföreläsningar 

4021-4025 Inköp alkoholhaltiga 
drycker 

14 400 kr 
 
 
 
 

KAKA-gasquen 
sittning + efterkör, 
releasepub, 
Salamandermiddag 

 

Konto Kontobeskrivning Oreviderad kostnad  Kommentar 
4000 Inköp av varor 200 kr Gasque-dekorationer 
4011 Inköp av mat 15 000 kr Mat till KAKA-

gasquen, 
Salamandermiddag 
samt en 
lunchföreläsningar 

4021-4025 Inköp alkoholhaltiga 
drycker 

16 000 kr KAKA-gasquen 
sittning + efterkör, 
releasepub, 
Salamandermiddag, 
Salamanderpubar 4 
st 
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att i Resultatställe 6, KNUT/KAKA, göra följande tillägg till övriga kostnader: 

Konto Kontobeskrivning Kostnad  Kommentar 
5690 Övriga kostnader för 

transportmedel 
500 kr Transport under 

KAKA-dagen 
 

att i Resultatställe 6, KNUT/KAKA, göra följande ändringar till övriga kostnader: 

Konto Kontobeskrivning Reviderad kostnad  Kommentar 
5010 Lokalhyra 4 200 kr Stora och lilla gasque 

till KAKA-gasquen, 
Salamandermiddag 

5220 Hyra av inventarier 
och verktyg 

4 000 kr Hyra av porslin till 
KAKA-gasquen 
(täcks av 3031, 3032) 

5930 Reklamtrycksaker 
och direktreklam 

1 000 kr Affischer 

5960 Varuprover, 
reklamgåvor, 
presentreklam och 
tävlingar 

1 000 kr Marknadsföring 
KNUT och KAKA 

6150 Trycksaker 3 000 kr KAKA-katalogen 
 

Konto Kontobeskrivning Oreviderad kostnad  Kommentar 
5010 Lokalhyra 3 600 kr Stora och lilla gasque 

till KAKA-gasquen, 
Salamandermiddag 

5220 Hyra av inventarier 
och verktyg 

2 000 kr Hyra av porslin till 
KAKA-gasquen 
(täcks av 3031, 3032) 

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) 
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Stockholm, den 23 september 2013 

 

 

 

Lina Aglén 

Vice Ordförande 2013/2014 


	Förklarande text till Proposition om budgeten 2013/2013
	Resultatställe1
	Resultatställe 2
	Resultatställe 6

	PROPOSITION SM1 13/14
	Proposition om budgeten 2013/2014
	Bakgrund
	Yrkande


