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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 Hederspriskommittén vägledning 

när de ska välja en mottagare av priset. 

1.3 Omfattning 
Detta policydokument berör Hederspriskommittén när den ska välja mottagare av 

Kemisektionens Hederspris. 

1.4 Historik 
Detta policydokument…  

• antogs i sin ursprungliga form våren 2001. 

• 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. 

• reviderades efter Reglementesändring och flytt av val från SM till en Hedersgrupp av 

Astrid Helmfrid 2015, den 25 september. 

• reviderades av Adam Eriksson och Fredrik Abele, 2017. 

2 Anvisningar för Hederspriset 

2.1 Organisation 
Val av pristagare skall årligen utses av Hederspriskommittén bestående av sittande och 

föregående års Ordförande och Vice Ordförande i $$, Klubbmästaren, Direktören för 

Krexet, SNOK, KNUTO, INO, Ordförande i CIA och förra kalenderårets ÖpHverpHeus i 

Alkemisterna. Sittande Ordförande i $$ är sammankallande. Om någon i kommittén inte kan 

delta i gruppens arbete ska resterande i gruppen hitta en ersättare med likvärdig insikt i 

sektionen, i den mån det är möjligt. 

2.2 Valet 
Valet utförs inför SM4, och beslutet måste fattas enhälligt med minst två tredjedelar av 

Hederspriskommittén närvarande. Det kan endast utses en pristagare per verksamhetsår. Om 

en person inom Hederspriskommittén blir nominerad får denne inte delta i beslut eller 

diskussion om de nominerade, och ska därför hitta en ersättare. Valet av pristagare 

konfirmeras av SM. 

2.3 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 en gång. 
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2.4 Nominering 
Nomineringar tas fram av Hederspriskommittén samt samlas in från sektionsmedlemmar. 

Hederspriskommittén ska lysa valet offentligt på SM3 och ställa fram en nomineringsurna i 

sektionslokalen. Nomineringar ska i första hand tas emot i fysisk form till urnan, och i andra 

hand via mail. Nomineringarna hemlighålls och enbart den valda meddelas. 

2.5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


