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MÖTESPROTOKOLL SM1 13/14 

Tid: 18:01, måndagen den 30 september 2013. 

Plats: Sal H1, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 33. 

 

Närvarande ur Styrelsen 13/14 
Fredrik Abele, Ordförande  

Lina Aglén, Vice ordförande 

Astrid Helmfrid, Sekreterare 

Aneri Patel, Sektionsvärdinna 

Daniel Ruotsalainen, Kommunikationsansvarig 

Karin Andersson, Lokalansvarig  

Jacob Kjellman, Nr1 

 

Bilagor 21 
 

 

1 Formalia 

a.   Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Abele förklarade mötet öppnat kl. 18.09. 

b.   Val av justeringspersoner 

Ordförande öppnade upp för fri nominering. 

Adam Eriksson och Henrik Lindquister nominerade sig själva till justeringspersoner. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Adam Eriksson och Henrik Lindquister till justeringspersoner 
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c.  Val av mötespresidium  

Gustav Wändell och Mimmi Bäck nominerades till mötesordföranden av Styrelsen 13/14. Även Astrid Helmfrid 

nominerades till sekreterare.  

Sektionsmötet beslutade 

att välja Gustav Wändell, Mimmi Bäck och Astrid Helmfrid till mötespresidium.  

Gustav Wändell går kort igenom mötesformalia och börjar leda mötet. 

 

d.   Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Sektionsmötet beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

e.  Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

f.  Fastställande av föredragningslista  Bilaga 2 

Ett yrkande från Karin Andersson har inkommit om tillägg av en punkt, ”Val av Valberedningen”, i  Bilaga 3 

föredragningslistan.  

Gustav Wändell öppnade för diskussion och frågor till Karin.    

   

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Karin Anderssons yrkande i sin helhet. 

Björn Blomkvist yrkar muntligt att han vill flytta upp punkt b under motioner till efter punkt 5.   

Ingen diskussion eller frågor ställde tills Björn. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Björn Blomkvists muntliga yrkande i sin helhet. 

Gustav Wändell frågade mötet om föredragningslistan kunde fastställas. 

Sektionsmötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar. 
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g.  Föregående mötesprotokoll 

Gustav Wändell meddelar att protokollet till SM4 är justerat och klart.  

Sektionsmötet beslutade 

att lägga förgående mötesprotokoll från SM4 till handlingarna. 

 

h.  Bordlagda frågor 

Det finns fyra bordlagda frågor från föregående SM. Gustav Wändell väljer att ta punkt I och II i klump då de har 

med varandra att göra. 

 

I. Sektionens bokslut 11/12    Bilaga 4 

Revisorerna har skrivit en text där de föreslår att bokslutet 2011/2012 läggs till handlingarna. 

 

II. Ansvarsfrihet för $$ 11/12  Bilaga 5 

 Revisorerna har skrivit en text där de föreslår att $$ 11/12 beviljas ansvarsfrihet. 

Gustav Wändell öppnade upp för frågor och diskussion. 

Björn Blomkvist anser att det är underligt att ett icke färdigt bokslut läggs till handlingarna.  

Sektionsmötet undrar vad man kan göra åt ett ofärdigt bokslut? Jens Aronsson svarar att man kan bokföra om eller 

köpa nya inloggningar till bokföringsprogrammet. Man kan sitta och göra om allt i Excel, men det tar tid. 

Sektionsmötet undrar om det är möjligt att få tillbaka förlorad data? Jens Aronsson svarar att det inte går, servrarna 

är rensade. 

Ett yrkande från Björn Blomkvist har inkommit om att bordlägga punkt I och II till SM2.  Bilaga 6 

Synpunkter från mötet är att det inte kommer hända något nytt med bokslutet till nästa SM och det egentligen är 

onödigt.        

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Björn Blomkvists yrkande i sin helhet. 
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III. Hederspriset     Bilaga 7 

Det finns tre nominerade, Jens Aronsson, Emma Fogelström och Björn Blomqvist.  

De nominerade presenterade sig. Emma Fogelström kunde inte närvara.   

Diskussion pågick om de nominerade. 

Röstsedlar delades ut.  

Röstlängden fastställdes till 47 medlemmar.  

 Sektionsmötet beslutade 

 att ge hederspriset till Björn Blomquist. 

 

IV. Val av idrottsmedaljör  

Det finns inga nominerande och inget förberett av IN. Därför föreslår Björn Blomkvist att frågan läggs till 

handlingarna. 

 Sektionsmötet beslutade 

att Val av idrottsmedaljör läggs till handlingarna. 

 

i.  Adjungeringar 

Det finns inga adjungeringar som ska utföras. 

 

j.  Meddelanden 

Sebastian Ohls, SN, meddelar att de vill ha in nomineringar till årets lärare, maila på SN@k.kth.se. SN ska skicka in 

nomineringarna till Kåren. Det finns ett extra matteprogram som går i oktober som man kan skriva upp sig på om 

man har missat två mattekurser. SN hjälper till om man vill anmäla sig. Tveksamt om det gäller högskoleingenjörer. 

Man kan även anmäla sig till att vara årskursrepresentant. I tjänsteförslagsnämnden finns det också platser att 

söka till. 

Hugi Ásgeirsson, Ledningsgruppen, informerar om att det finns två representanter/kontaktpersoner för 
sektionerna i Ledningsgruppen, och Hugi är en av våra representanter. Man kan vända sig till Hugi om 
man har frågor eller vill framföra något. Sara Olsson är också vår kontakt. Maila kan man göra på 
osqledaren@kth.se.  

 

KF-ledamöterna presenterade sig. Jens Aronsson, Sebastian Hedberg, Sara Blomqvist, och Fredrik Abele 

är ordinarie i år. Man kan höra av sig till dem om saker man vill att de ska ta upp på KF. Mailen är 

KF@k.kth.se. Handlingar och protokoll finns på THSs hemsida.  

mailto:SN@k.kth.se
https://www.facebook.com/hugihrafn?hc_location=timeline
mailto:osqledaren@kth.se
mailto:KF@k.kth.se
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2 Rapporter    Bilaga 8 

a.  Styrelsen 

Styrelsen drog en kort presentation av rapporten och presenterade sig själva. 

 

b.  Revisorerna 

Rapporten presenterades kort av Jens Aronsson. 

Mötet ajournerades kl 19:10 till kl:20:20. Innan mötet auktionerades presenterades kandidaterna till valet av DM och Vice DM, även 

propositioner och motioner presenterades.  

Mötet återupptogs kl 20:20 av Mimmi Bäck. 

 

3 Verksamhetsberättelser    Bilaga 9 

a.  Styrelsen 12/13     

Joakim Tisell tackar för året.  

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. Inga frågor ställdes. 

 

b.  SN      

Erik Bergendal närvarade inte.  

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. Inga frågor ställdes. 

 

c.  Valberedningen     

Oscar Haglund säger att året var kul.  

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. Inga frågor ställdes. 

 

d.  KK      

KK meddelar att det saknas folk i listan, de var nästan dubbelt så många som jobbade .  

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. Inga frågor ställdes. 



Protokoll SM1 

2013-09-30 

Sid 6(16) 

 
 

e.  TLC      

Jonas Cham meddelar att det var ett trevligt år.  

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. Inga frågor ställdes. 

 

f.  Paparazzi     

Ingen från Paparazzi var närvarande.  

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen. Inga frågor ställdes. 

 

g.  KNUT      

Ingen från KNUT var närvarande.  

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen, inga frågor ställdes. 

 

h.  IN      

Oscar Vega meddelar att det var kul.  

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen, inga frågor ställdes. 

 

i.  CHUST      

Björn Blomkvist meddelar att CHUST är något man ska reflektera över för det är väldigt givande. 

 Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen, inga frågor ställdes. 

 

j.  SOFT      

Astrid Helmfrid hälsar tack till alla som städade.  

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen, inga frågor ställdes. 
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k.  HU       

Sektionsmötet fick ställa frågor om verksamhetsberättelsen, inga frågor ställdes. 

 

Mimmi Bäck undrar om Sektionsmötet kan tänka sig att ta alla verksamhetsberättelser i klump och lägga dem till Handlingarna. 

Sektionsmötet beslutade 

att ta alla verksamhetsberättelser i klump och att lägga alla ovanstående 

verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

4. Sektionens bokslut 

Jens Aronsson meddelar att bokslutet inte är klart men det ser ljusare ut än för 11/12. Tyvärr är det inte riktigt klart. 

Han rekommenderar att detta bordläggs tills nästa SM. Björn Blomkvist föreslår att vi tar det beslutet tillsammans 

med punkt 5, de togs separat ändå.  

Mimmi öppnade upp för frågor men inga frågor ställdes.  

Sektionsmötet beslutade 

att bordlägga frågan om sektionens bokslut 12/13 till nästkommande SM. 

 

5. Ansvarsfrihet för $$ 12/13 

Styrelsen meddelar att det var några få punkter som inte genomfördes i verksamhetsplanen men att det var få och att 

de nästan blev klara. 

Sektionsmötet beslutade 

att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för $$ 12/13  till nästkommande SM. 
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12. Motioner 

a. Motion angående personval med en sökande Bilaga 10 

Björn Blomqvist presenterade sin motion. Han jämkar sig med Styrelsens svar, dels p.g.a fel i hans och att det inte är 

så stor skillnad enligt honom.       

Mimmi öppnar för diskussion. 

Fredrik Abele förklarar kort att eftersom vi har rösträknare så kan man begära votering i ett beslut, ”sluten votering” 

är ju för att man inte vill höra saker. Det är upp till SM. Rösträkning finns ju ändå i beslut. 

Jens Aronsson säger att i formuleringen står det att det är ”mötesdeltagare”, vilket gör att vem som helst kan föreslå 

hur voteringen ska ske. Björn Blomkvist säger att vi kan slänga ut den personen.  

Oscar Haglund undrar hur det skulle se ut i praktiken. Fredrik Abele förklarar att med den här ändringen slipper vi 

rösta slutet om vi inte vill.  

 

Fredrik Abele presenterade styrelsens svar.    Bilaga 11 

Mimmi öppnar för frågor till styrelsen angående styrelsens svar. 

Yrkande från Styrelsen om ändring i Styrelsens mottionssvar inkom.   Bilaga 12

   

Inga frågor ställdes till Styrelsen . 

Motionärerna jämkar sig med styrelsens svar och yrkandet om ändring i motionssvaret. 

Sektionsmötet beslutade  

att bifalla Styrelsens yrkande i sin helhet. 

Ingen på SM vill lyfta originalmotionssvaret. 

Sektionsmötet diskuterade motionen och styrelsens svar. 

Sektionsmötet beslutade  

att bifalla Styrelsens motionsvar med ändring enligt yrkande i sin helhet. 

  



Protokoll SM1 

2013-09-30 

Sid 9(16) 

 
 

6. Sektionens verksamhetsplan  Bilaga 13 

Sektionens verksamhetsplan visades upp för SM och Styrelsen tryckte på att det är bra att kolla på 

verksamhetsplanen emellanåt. 

 

7. Styrelsens verksamhetsplan   Bilaga 14 

Styrelsen presenterade sin verksamhatsplan för SM. 

Möjligheten att ställa frågor gavs. 

Oscar Haglund undrade om det står om vi ska kolla upp regler om alkohollagen och om det är innan n0lle? Styrelsen 

svarar att det gör det, det står liknande. Styrelsen gör det om de hinner. 

Sektionsmötet beslutade 

att anta styrelsens verksamhetsplan 2013/2014. 

 

8. Val av DM och Vice DM 

Kandidaterna har fått möjligheten att presentera sig innan middagen och under middagen har det gått att ställa frågor 

till kandidaterna.  

Valberedningen presenterar valprocessen. De har lyst valet och haft intervjuer och skrivit texter. Förarbetet har inte 

varit optimalt eftersom det inte funnits en officiell ordförande men till SM2 kommer det bli bättre.  

Kandidaterna lämnar salen och båda diskuterades samtidigt.   

Röstlängden fastställdes till 39 personer och valsedlar delades ut, först valsedel för DM som samlades in och sedan Vice DM. Båda 

räknades samtidigt.  

Sektionsmötet beslutade 

att välja Jennie Olofsson till DM och Frederik Mathiason till Vice DM. 
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9.  Fri nominering till och val av ledamöter i 

 valberedningen. 

Styrelsen förklarade hur läget ser ut med valberedningen efter sommaren med en hel del entlediganden. 

Mimmi Bäck öppnade upp för fri nominering till ledamöter i valberedningen. 

Styrelsen informerar att det just nu är fyra personer i Valberedningen. Det kan väljas tre till. 

Fredrik nominerar Oscar Vega. Oscar vill fundera lite. Oscar avböjer tills vidare. 

Lina Aglén vill nominera Marcus Jawerth. Marcus avböjer den.  

Aman Mebrahtu vill nominera Jonas Ricknell men måste gå ut för att ringa honom. Jonas svarar inte. 

Erik Lindström vill nominera Adam Eriksson. Adam undrar om han kan söka något annat om han sitter i 

Valberedningen. Svaret är att det går om det inte är en ansvarspost, alltså ett val som bereds av Valberedningen.  

Revisor, Jens Aronsson, vill poängtera att det är lysta val och om det väljs folk nu så kan folk inte söka sen och detta 

stod inte på föredragslistan. Marcus Jawerth undrar då hur många som sökt? Noll stycken har sökt sen sist. 

Adam Eriksson tackar ja till nomineringen och presenterade sig själv.   

Det öppnades för frågor till Adam. 

Frågor ställdes till Adam från Sektionsmötet.  

Adam lämnar salen för diskussion.  

Mimmi Bäck öppnar för diskussion. 

Det pågick en kort diskussion om Adam. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Adam Eriksson till ledamot i Valberedningen verksamhetsåret 13/14. 
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10. Konfirmering av sektionsfunktionärer Bilaga 15 

Förslag från Mimmi Bäck är att ledamöterna konfirmeras gruppvis efter föredragningslistans ordning. 

Förslag att ta alla interimsvalda i klump inkom.  

Sektionsmötet beslutade 

  att ta de av Styrelsen interimsvalda i klump. 

Styrelsen presenterar vilka de interimsvalt under terminsstarten och sommaren. De interimsvalda ligger under 

punkterna d, f, g, h, i, j och k, och presenteras kort.  

Sektionsmötet beslutade 

  att konfirmera alla interimsvalda av Styrelsen. 

Förslag om att bordlägga de poster som är vakanta till SM2. 

De vakanta posterna ligger under punkterna b, c, TOMchef och Maestro från punkt e och j. 

Sektionsmötet beslutade 

att bordlägga konfirmeringen av KNUT, IN, ToM-chef och Maestro i Krexet och 

HUs ledamöter till SM2. 

 

a. TLC 

Calle Trybom valde att de skulle ha 8 ledamöter. De hade fått in sök och tog ut en grupp som passade profilen de 

letade efter.  

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Jennie Lodén, Hanna Fernandez, Adrian Celsi, Malin Stauber, 
Emma Bergman, Frida Eriksson, Lisa Bremer och Gustaf Bergentz till ledamöter i 
TLC. 

 

b. IN 

Inga val har skett. 

 

c.  KNUT 

Inga val har skett. 
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d.  Krexet direktör och ekonomichef 

Dessa poster har interimsvalts under sommaren av tidigare sittande $$. Gustav Wändell är vald som direktör i Krexet 

och Louise Waldenström som ekonomichef i Krexet. 

 

e.  Krexet Chefsgrupp  

Gustav presenterar. Det har lysts sök. Det finns en TOMchef men som måste ha undantag från styrelsen så därför 

står den inte med. Gustav är jävig i frågan om producent men har sett till att ha gamla direktören med under 

intervjuerna och har mailat Revisoreran om detta. Joanna är undantagen av styrelsen.  

De som ska konfirmeras är Joanna Messmer till producent, Anton Lagerholm som Manuschef och Regissör, Gustaf 

Bergentz som Dekorchef, Jennie Lodén som Kostymchef, Olle Gustafsson Kamperin som PR-chef och Björn 

Alander som KXM-chef. 

 

Sektionsmötet beslutade 

  att konfirmera dessa ovan nämnda som ledamöter respektive chefer i Krexet. 

   

f.  SOFT 

Det är två ledamöter som blivit interimsvalda av Styrelsen till SOFT ledamöter.  

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Björn Alander och Alex Wiorek till ledamöter i SOFT. 

 

g.  PAS-King 

Lovisa Pettersson har interimsvalts under sommaren av föregående $$. 

 

h.  Skolledningsrepresentanter 

Denise Fuglesang har interimsvalts av $$ till läsår som verksamhetsår. 

 

i.  Valberedningens Ordförande 

Erik Lindström har interimsvalts av $$. 
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j.  Hvitterhetsutskottet 

Inga val har skett. 

 

k.   Klubbmästare 

Oscar Haglund har interimsvalts av $$. 

En fråga från Jens Aronsson inkom angående varför Klubbmästaren och C.I.A.s Ordförande saknas i Handlingarna. 

Astrid Helmfrid förklarar att de måste fallit bort av misstag och att de egentligen ska vara där. 

 

l.   C.I.As Ordförande 

Gustaf Bergentz har interimsvalts av $$. 

 

Gustav Wändell tar över som mötesordförande. 

11. Propositioner 

a. Proposition om stadge- och reglementesändringar pga. 

det nya programmet Teknisk Kemi   Bilaga 16 

Propositionen presenterades av Aneri Patel.  

Disskussion öppnades. 

Sektionsmötet undrar om vi måste ändra något i THSs stadgar och reglemente och om vi måste ta upp något i 

KF? Det var lite oklarheter men det kom fram att det behövs.   

Förslag är att ta alla fyra att-satser i klump.  

Sektionsmötet beslutade 

att ta alla attsatser i klump och att bifalla propositionen i sin helhet. 
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b. Proposition om budgetrevidering   Bilaga 17 

Propositionen presenterade av Lina Aglén. 

Det öppnades för diskussion.  

Det har kommit ett yrkande från Lina Aglén.     Bilaga 18 

Lina jämkar sig och ingen lyfter.  

Det finns 8 att-satser.  

Sektionsmötet beslutade 

att ta alla att-satser i klump. 

 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla alla att-satser i klump med ändring enligt yrkandet . 

 

c. Proposition om val av ledamöter i KN  Bilaga 19 

Presenterades av Daniel Ruotsalainen. Daniel förklarar att det mest är en redaktionell ändring 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla propositionen i sin helhet. 

 

12. Motioner 

a.  Motion gällande valprocess för ledamöter i SOFT 

Karin Andersson presenterade sin motion.    Bilaga 20 

Frågor till Karin.  

Inga frågor. 

Styrelsens svar presenteras.     Bilaga 21 

Sektionsmötet diskuterade motionen och styrelsens svar. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla Karins motionen i sin helhet. 
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13. Övriga frågor 

Finns inga övriga frågor. 

14. Nästa möte 

SM2 kommer att preliminärt infalla tisdag den 18 november kl. 18:02. 

15. Mötets avslutande 

Gustav Wändell avslutade mötet kl. 21:32.  
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Bilagor: 21 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2013-  

Astrid Helmfrid 

Sekreterare  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2013-  

Adam Eriksson 

Justeringsperson  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2013-  

Fredrik Abele 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2013-  

Henrik Lindquister 

Justeringsperson  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2013-  

Gustav Wändell 

Justeringsperson  

 


