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Mötesprotokoll SM 3 12/13 
Tid: Kl. 18:03 Måndagen den 25 Februari 2013 

Plats: Sal H1, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 33, 2tr 

Närvarande ur styrelsen 12/13 
Joakim Tisell, Ordförande 

Jens Aronsson, Vice Ordförande 

Gustav Wändell, Sekreterare 

Fredrik Abele, Kommunikationsansvarig 

Lovisa Åkesson, Värdinna 

Noa Lapins, Ambassadör 

Astrid Helmfrid, Lokalansvarig 

Aneri Patel, Nr 1 

Bilagor: 19 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell förklarade mötet öppnat kl. 18:06. 

b. Val av justeringsmän 
Joakim Tisell öppnade upp för fri nominering. 

Pontus Nordgren och Michael Ekström nominerades av Gustav Wändell och de godtog sin nominering. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Pontus Nordgren och Michael Ekström till justeringspersoner. 
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c. Val av mötespresidium 
Joakim Tisell öppnar upp för fri nominering. 

Styrelsen nominerar Sebastian Hedberg (mötesordförande), Hugi Ásgeirsson (vice mötesordförande) och 

Gustav Wändell (mötessekreterare). 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Sebastian Hedberg, Hugi Ásgeirsson och Gustav Wändell till mötespresidium. 

Klubban lämnades över till Sebastian Hedberg. 

d. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 
Mötespresidiet bad styrelsen att presentera hur mötet lysts, styrelsen svarade att allt skett enligt stadgarna 

utom att kallelsen ej suttit uppe på kåren. 

Sektionsmötet fann mötet behörigt utlyst. 

e. Anmälan av övriga frågor 
Styrelsen anmälde en övrig fråga, "Överraskning". 

f. Fastställande av föredragningslista 
Ett yrkande har inkommit från Gustav Wändell om att lägga till punkten 6.e Konfirmering av ledamöter i 

KK.      Bilaga 2 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet. 

Presidiet presenterade i vilken ordning man har tänkt att behandla punkterna för att kandidatutfrågning 

och middag ska kunna hamna under en vettig tid. Ordningen är följande: 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8 och 9. 

Mötesordförande frågade mötet om föredragningslistan kunde fastställas. 

Sektionsmötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan med ovan gjorda ändringar.  Bilaga 3 

g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej färdigjusterat då det saknas en underskrift från Mailén Andersson som 

har flyttat till Karlstad och ej varit i Stockholm sen protokollet kunde skrivas under. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga frågan om mötesprotokollet SM 2 2012/2013till SM 4 2012/2013. 
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h. Bordlagda frågor 

 Sektionens bokslut 11/12 
En bokföring saknas från föregående år och resten av bokföringarna är hos revisorerna för granskning. 

Mötespresidiet föreslår därför att bordlägga frågan vidare. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga frågan om sektionens bokslut 11/12 till SM 4 2012/2013. 

 Ansvarsfrihet sektionsstyrelsen 11/12 
Då sektionens bokslut ej är klart än kan ej ansvarsfrihet beviljas. Mötespresidiet föreslår därför att 

bordlägga frågan vidare. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 11/12 till SM 4  2012/2013. 

 Bilaga till sektionens reglemente "Sektionens symboler" 
Ansvaret för färdigställande av bilagan har fallit mellan stolarna och inget har därför gjorts. Mötespresidiet 

föreslår därför att en ansvarig för färdigställande utses och att frågan bordläggs vidare. 

Sektionsmötet beslutade 

 att Michael Ekström har ansvaret att färdigställa bilagan "Sektionens symboler" till SM 4 

 2012/2013. 

i. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 

j. Meddelanden 
Michael Ekström meddelade att det fortfarande är öppet att söka till ledningsgruppen på kåren och att 

THS valberedning gärna ser så många sök som möjligt. 

THS meddelade även de att de vill se många sök till de olika poster som går att söka på kåren. Se 

hemsidan. Glöm ej KF öppnar 1 mars. 

Pub Nymble genomförs varje fredag, nattklubb Nymble, kommer att genomföras under lördagen 2/3. 

Just nu är allas kårkort (Mecenatkortet) som gäller under våren och sommar på väg. Detta ska dock ej 

förväxlas med studentkortet som erbjuds av ett annat företag. 

TLC meddelade att det just nu ligger uppe en enkät om hur man vill att möjligen nya sektions 

merchandise ska se ut. Gör den. 
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k. Inlämning punschtävlan 
Adam Eriksson och Jonas Cham lämnar in ett bidrag med namn "popcorn punsch", den kommer både 

varm och kall. 

Noa Lapins och Sebastian Hedberg lämnar in ett bidrag med namn "embeR 2.0". 

Justeringspersonerna påbörjar processen med att bestämma en vinnare. 

2. Rapporter 

a. Sektionsstyrelsen 

Halvårsuppföljningar 
Styrelsen har börjat ha halvårsuppföljningar med varje organ som inte sitter kalenderår. 
Mycket i relation till hur vi kan hjälpa sektionens organ göra nya stordåd detta halvår samt 
kolla lite hur förra året gick. 

Salamandermiddag 
Styrelsen hade den 18 februari middag för Salamandrar och alumner. Vi skriver detta innan 
middagen har varit så vi kan bara anta att den har varit helt fantastisk. 
I samband med middagen så har vårt Salamandernätverk verkligen uppdaterats och mycket 
information har tillkommit. Hurra! 

Motioner 
Tre motioner har inkommit som vilka vi har uppskattat. Flertalet nya platser att söka för 
sektionen! Motionssvar finns med i handlingarna. 

INFO 
Ett stort projekt denna vår har varit INFO-konferensen. Tack Aneri för ett lyckat 
arrangemang. En sammanställning från diskussionerna har skickats till kansliet och kommer 
presenteras för alla på OAR4 som sedan kommer förmedla informationen till varje organ. 
Stort tack till alla som deltog i diskussionerna. 

Fyllnadsval 
Ett par fyllnadsval har genomförts. Fred Stjernqvist är numera KAOSa, Astrid Helmfrid är 
numera vice BluffO samt Henrik Grimler är numera skolledningsrepresentant Kemi! Stort 
grattis! 

PM för fanbärare 
Ett nytt PM har antagits som gör det mer tydligt vad fanbärarna måste göra och hur arbetet 
ser ut. 
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b. KF 

KF81 
Talmanspresidiet kallade in till ett extrainsatt möte för att fyllnadsvälja folk till valberedningen efter en rad 

entlediganden. Vi kan glädja oss åt att vi nu har Michael Ekström från Kemisektionen sittandes i THS 

Valberedning. Tydligen numreras extrainsatta möten med en 8 framför. Fråga mig inte varför! 

KF3 

På det tredje ordinarie mötet så beslutade vi om att slopa gränsen för antalet hedersmedlemmar för THS, 

tydligade vad det står om en stödmedlems förmåner. En lång diskussion handlade om huruvida THS 

borde översätta alla viktiga dokument till engelska. Detta kommer antagligen diskuteras vidare nästa år, 

men vi beslutade att inte ålägga kårstyrelsen detta år med detta arbete. Det var en tight omröstning med 

räknade rösterna 19/20 bifall/avslasg. 

Vi har tagit bort den lila schmecken. Alla utbildningar på THS har nu grå, även för högskoleingenjörer. 

Vi har röstat igenom en stadgeändring i första läsningen. Antalet möjliga styrelseledamöter föreslås ändras 

från fyra till åtta till fyra till sex. 

Till sist så har vi en till kemist vald på viktiga poster på kåren. Valgeneralen samordnar söken till KF 

tillsammans med varje sektions egna valnämnd och där sitter inför nästa år Sebastian Hedberg! 

c. KNUT 
KNUT rapporterat om det senaste som hänt, vilket är att vi på Kemisektionen har skrivit på ett avtal med 

Skogsindustrin som innebär mestadels exponering för deras del. Det kommer mer information utskickat 

till organansvariga och de som kommer vara mest inblandade i avtalet, inom kort. Vi kan också berätta att 

KAKA, kemisektionens arbetsmarknadsdag gick av stapeln den 14/2 och att nu pågår arbetet med att 

utvärdera, skicka iväg fakturor och få pengar inbetalda. Vi har också den stora glädjen att redan nu berätta 

att KNUT kommer att arrangera en lunchföreläsning den 25 april i vår, med företag Andritz pulp and 

paper, mer information kommer senare. 

  



Protokoll SM3 

2013-02-25 

Sid 6(16) 

 

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

d. SN 
Det kommer att tillsättas en ny lektor på organinstitutionen och denna tjänst kommer att ha en 

provföreläsning den 15 mars och om man vill gå på denna ska man höra av sig till SN. 

SN rapporterade även om hur den nya läsårsindelningen kommer att se ut till nästa läsår. 

Terminen börjar måndagen mellan 28 Aug. och 3 Sept. Detta datum går ej att flytta på pga. 

antagningsbesked till hela landet ska hinna nå ut. Omtentamen ligger innan tentorna för att möjliggöra det 

beslut KTH har tagit om eget arbete innan tentaperiod. Varje period måste vara det specificerade antalet 

veckor enligt riksdagsbeslut som CSN måste rätta sig efter. 

Rektorns beslut löd som följer: 

Rektor beslutar att läsåret för KTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt basutbildningar ska omfatta 40 

veckor uppdelat på två terminer om 20 veckor vardera. Studenten ska vara registrerad på kurs under samtliga veckor.  

En hösttermin påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande 

vårtermin ska påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor.  

Varje läsår är indelat i fyra perioder, två per termin. Samtliga perioder ska ha sju-åtta veckors undervisning. Därefter följer 

tre-fyra dagar för eget arbete alternativt omprov. Varje period avslutas med sju dagar tillgängliga för examination. Omprov 

finns inte i period 1.  

Omprov ska också ges direkt före läsårets början.  

Antalet tentamenstillfällen (skriftliga tentamen) för en kurs per år är begränsat till två.  

I undantagsfall, då utbildningen kräver en annan förläggning av läsåret/terminen, får avvikelse från ovanstående göras. 

Detta beslutas av rektor efter ansökan från berörd skola (skolchef).  

Sommarkurser förläggs till tiden juni-augusti under den tid då ordinarie vår- respektive hösttermin inte pågår.  

KTH:s beslut om läsårsindelning följer SUHF:s rekommendationer (2008-12-04) för att underlätta studenters möjlighet 

till rörlighet mellan lärosäten i Sverige.  

Effekterna av att läsåret planeras i enlighet med ovanstående ska följas upp av fakultetsrådets utbildningsutskott. 

3. Verksamhetsberättelser 

a. Alkemisterna     Bilaga 4 
Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhatsberättelsen. 

Inga frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
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b. MD      Bilaga 5 
Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Inga frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

c. KOMPIS     Bilaga 6 
Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Inga frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

d. pH      Bilaga 7 
Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Inga frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

e. Bluffis     Bilaga 8 
Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Inga frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

f. KAOS     Bilaga 9 
Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Inga frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
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g. Fanbärarna 
Mötespresidiet föreslog att punkterna 3.g, 3.h och 3.j skulle tas i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att ta punkterna 3.g, 3.h och 3.j i klump. 

Ingen verksamhetsberättelse har kommit in från Fanbärarna för föregående verksamhetsår. 

Mötespresidiet föreslår att bordlägga frågan tillsvidare. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga frågan om Fanbärarnas verksamhetsberättelse till SM 4 2012/2013. 

h. CIA 
Ingen verksamhetsberättelse har kommit in från CIA för föregående verksamhetsår. 

Mötespresidiet föreslår att bordlägga frågan tillsvidare. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga frågan om CIAs verksamhetsberättelse till SM 4 2012/2013. 

j. Kommunikationsnämnden 
Ingen verksamhetsberättelse har kommit in från Kommunikationsnämnden för föregående verksamhetsår. 

Mötespresidiet föreslår att bordlägga frågan tillsvidare. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga frågan om Kommunikationsnämndens verksamhetsberättelse till SM 4 

 2012/2013. 

 

i. KÖN      Bilaga 10 
Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. 

Inga frågor. 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Justeringspersonerna har anslutit under punkt 3 igen efter att ha bedömt bidragen i punschtävlan. Utlåtande kommer senare. 
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5. Val 
 Kandidaterna presenterade sig för sektionsmötet i 90 s vardera. 

Mötesordförande föreslog att mötet ajourneras i ca. 60 min för middag och påverkanstorg. 

Mötespresidiet beslutade 

 att ajournera mötet från kl. 19:00 till kl. 20:00. 

Mötet återupptogs kl. 20:16 

Valberedningen presenterade hur arbetet med att förbereda valen till detta SM gått och hur man anser att 

sektionsmötet ska gå tillväga med de vakanta posterna. 

Röstlängden justerades till 71 personer. 

 

b. Val av Pubmästare 
Samtliga (fyra) sökande till ansvarsposterna i KK lämnade mötet inför diskussionen. 

Kandidaterna diskuterades av sektionsmötet och det gicks till beslut när kandidaterna kommit tillbaka till 

mötet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Jonas Cham till Pubmästare för perioden 130701 till 140630. 

d. Val av KNUTO 
Då punkt 5.d, 5.e och 5.f har samma infallsvinkel med vakanta poster föreslår mötespresidiet att dessa punkter behandlas i 

klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att behandla punkterna 5.d, 5.e och 5.f i klump. 

Då posten är vakant men dock en ansvarspost föreslår sektionsmötet att posten ska interimsväljas av 

styrelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att styrelsen ska interimsvälja KNUTO. 
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e. Val av projektledare KAKA 
Då posten är vakant men dock en ansvarspost föreslår sektionsmötet att posten ska interimsväljas av 

styrelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att styrelsen ska interimsvälja projektledare KAKA. 

f. Val av KNUTE 
Då posten är vakant men dock en ansvarspost föreslår sektionsmötet att posten ska interimsväljas av 

styrelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att styrelsen ska interimsvälja KNUTE. 

c. Val av Sexmästarinna 
Samtliga (fyra) sökande till ansvarsposterna i KK lämnade mötet inför diskussionen. 

Kandidaten diskuterades av sektionsmötet och det gicks till beslut när kandidaterna kommit tillbaka till 

mötet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Josefin Larsson till Sexmästarinna för perioden 130701 till 140630. 

a. Val av Klubbmästare 
Samtliga (fyra) sökande till ansvarsposterna i KK lämnade mötet inför diskussionen. 

Kandidaterna diskuterades av sektionsmötet och det gicks till beslut när kandidaterna kommit tillbaka till 

mötet. 

Sluten omröstning genomfördes. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Henrik Westergren till Klubbmästare för perioden 130701 till 140630. 
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g. Val av Kamratstipendiat (/-er) 
De nominerade fick berätta vilka de är för mötet och deras nomineringar lästes upp. 

En diskussion om hur många som sektionen vill att KTH ska ge stipendiet till fördes. 

Ett yrkande inkom från Jems Aronsson i vilket han vill fastställa antalet stipendiater till 3 stycken. Bilaga 11 

Ett yrkande inkom från Noa Lapins i vilket han vill fastställa antalet stipendiater till 1 stycken. Bilaga 12 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet från Jens Aronsson och således bestämdes antalet kamratstipendiater till 3 st. 

De nominerade lämnade lokalen och det gavs tillfälle att diskutera de nominerade. 

De nominerade kom in i lokalen inför valet. 

Röstlängden justerades till 70 personer 

Sluten omröstning genomfördes och deltagarna på mötet fick möjlighet att välja mellan 0-3 personer att ge 

stipendiet till. 

Sektionsmötet beslutade 

 att utse Philip Wessman (59 röster), Marcus Jawerth (56 röster) och Amelie Bolmer (30 

 röster) till kemisektionens kamratstipendiater år 2013. 

4. Motioner 

a. Motion angående Masterskoordinator 
Motionären presenterade motionen och jämkar sig med styrelsens förslag.  Bilaga 13 

Frågor till motionären. Inga frågor. 

Styrelsen presenterade sitt svar genom Joakim Tisell.   Bilaga 14 

Frågor till styrelsen. Inga frågor. 

Det öppnades upp för diskussion. 

Mötespresidiet föreslog att att-satserna ska tas i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att ta att-satserna i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen med styrelsens förslag. 
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b. Motion angående Krexets verksamhetsårsuppdelning 
Sebastian Hedberg lämnade över klubban till Hugi Ásgeirsson. 

Motionären presenterade motionen.    Bilaga 15 

Frågor till motionären. Inga frågor. 

Styrelsen presenterade sitt svar.    Bilaga 16 

Frågor till styrelsen. Inga frågor. 

Det öppnades upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

c. Motion angående antal ledamöter i KÖN 
Motionären presenterade motionen och jämkar sig med styrelsens svar.  Bilaga 17 

Frågor till motionären. Inga frågor. 

Styrelsen presenterade sitt svar.    Bilaga 18 

Frågor till styrelsen. 

Ansvariga i KÖN presenterade hur de som de kommer bli valda om motionen med styrelsens svar bifalls har sökts och valts. 

De som är föreslagna som ledamöter presenterade sig kort. 

Det öppnades upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen med styrelsens förslag. 

6. Konfirmeringar 
KLUMP presenterade hur valprocessen för valen till KOMPIS, pHeuseriet och Bluffis har gått till och hur 

man har tänkt kring de grupper man valt. 

Sektionsmötet fick möjlighet att ställa frågor. 
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a. Konfirmering av ledamöter i KOMPIS  
De som ska konfirmeras visade upp sig och gjorde en snabb presentation. 

Mötespresidiet föreslog att ledamöterna i KOMPIS ska konfirmeras i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera ledamöterna i KOMPIS i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Sarah Benzon, Serhat Aktay, Wilhelm Sundewall, Viktoria Losenius 

 Lindahl, Alexander Wiorek, Malin Arvidsson, Lisa Bremer, Johan Forsberg, Olle 

 Gustavsson Kamperin, Linnéa Hjelm, Isabelle Forslund och Tobias Frick till ledamöter i 

 KOMPIS för mandatperioden 130225 till 131231. 

b. Konfirmering av ledamöter i pHeuseriet 
De som ska konfirmeras visade upp sig och gjorde en snabb presentation. 

Mötespresidiet föreslog att ledamöterna i pHeuseriet ska konfirmeras i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera ledamöterna i pHeuseriet i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Amelie Bomler, Aneri Patel, Lina Aglén, Jonas Bjarre, Anton Lagerholm, 

 Fredrik Abele, Daniel Bedman och Maximilian Karlander till ledamöter i pHeuseriet för 

 mandatperioden 130225 till 131231. 

c. Konfirmering av ledamöter i Bluffis 
De som ska konfirmeras visade upp sig och gjorde en snabb presentation. 

Mötespresidiet föreslog att ledamöterna i Bluffis ska konfirmeras i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera ledamöterna i Bluffis i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Lovisa Pettersson, Jonas Cham, Jonas Ricknell, Malin Svensson, Linnea 

 Österberg, Linnea Blomquist, Andreas Hober, Fredrik Carlsén Friberg, Henrik 

 Lindquister, Karin Andersson och Lucas Bremer till ledamöter i Bluffis för 

 mandatperioden 130225 till 131231. 

d. Konfirmering av ledamöter i KÖN 
Då personer redan konfirmerats till ledamöter i KÖN under tagandet av motionen och motionssvar i 

punkt 4.c behöver inte denna punkt behandlas mer för mandatperioden 130225 till 131231. 
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e. Konfirmering av ledamöter i KK 
KK presenterar hur valen av nya ledamöter har gått till och sektionsmötet fick möjlighet att ställa frågor 

angående valet. 

De som ska konfirmeras visade upp sig och gjorde en snabb presentation. 

Mötespresidiet föreslog att de nya ledamöterna till KK ska konfirmeras i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera ledamöterna i KK i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Johanna Svedenlöf, Lina Aglén, Linnea Österberg, Daniela Eriksson, 

 Rebecka Olofsson, Maria Qvarnström, Jonathan Ström, Emelie Parflo och Tobias Frick till 

 ledamöter i KK, för mandatperioden fram till 130630. 

Ett yrkande har inkommit från Gustav Wändell om att öppna upp punkt 1.f för att lägga till tre punkter (6.f 

"Konfirmation av skolledningsrepresentant kemi", 6.g "Konfirmation av Vice BluffO" och 6.h "Konfirmation av 

KAOSa") för att sekreteraren under skapandet av föredragningslistan helt har missat detta. De som ska konfirmeras finns 

dock med i handlingarna som personer som ska konfirmeras till specificerade poster.  Bilaga 19 

Inga frågor om yrkandet. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet i sin helhet. 

 f. Konfirmering av Skolledningsrepresentant kemi 
Henrik Grimler har interimsvalts av styrelsen och ska konfirmeras av SM. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Henrik Grimler till skolledningsrepresentant kemi. 

 g. Konfirmering av vice BluffO 
Astrid Helmfrid har interimsvalts av styrelsen och ska konfirmeras av SM. Under processen har Astrid ej 

deltagit utom att själv vara på intervju, intervjuerna har skötts av valberedningen vilka har föreslagit person 

till styrelsen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Astrid Helmfrid till vice BluffO. 

 h. Konfirmering av KAOSa 
Fred Stjernqvist har interimsvalts av styrelsen och ska konfirmeras av SM. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera Fred Stjernqvist till KAOSa. 
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7. Övriga frågor 

 a. Överraskning 
Styrelsen visade en dokumentärfilm på temat att göra film till SM. 

Vinnare av punschtävlan presenterades av justeringspersonerna. Det vinnande bidraget var embeR 2.0 med motiveringen att 

den varit överlägsen i både smak, konsistens och färg gentemot sin motståndare. 

8. Nästa möte 
Datum för SM 4 2012/2013 kommer att komma med kallelsen senast en månad innan mötet. 

9. Mötets avslutande 
Vice mötesordförande Hugi Ásgeirsson avslutade mötet kl. 23:08.
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_________________________ 

Gustav Wändell, sekreterare 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Joakim Tisell, ordförande 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Pontus Nordgren, justerare 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Michael Ekström, justerare 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Sebastian Hedberg, 

mötesordförande 

Justerat, 13- 

_________________________ 

Hugi Ásgeirsson, vice 

mötesordförande 

Justerat, 13- 


