
Protokoll SM1 

Charlotte Karlsson 

Sekreterare Talmanspresidiet 

THS Kemisektionen 

2016-10-11 

Sid 1(14) 

 

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

MÖTESPROTOKOLL SM1 16/17 

Tid: 18:01, tisdagen den 11 oktober 2016. 

Plats: Sal K2, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 28. 

 

Närvarande ur Styrelsen 16/17 

 
Emma Ingo, Ordförande  

Johan Forsberg, Vice ordförande 

Charlotte Karlsson, Sekreterare 

Stefan Berg, Lokalansvarig 

Henrik Lindquister, Kommunikationsansvarig 

Helena Klaesson, Näringslivsansvarig 

Emma Lundell, Utbildningsansvarig 

Elsa Arksand, Nr1 

 

Bilagor: 29 

1 Mötets öppnande 

Talman Angelica Andreasson förklarade mötet öppnat kl. 18:03. 

2 Formalia 

2.1 Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Sektionsmötet beslutade 

att sektionsmötet var behörigt utlyst. 
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2.2 Adjungeringar    

Det var tre personer i salen, Lovisa Petterson, Ahmed Dara och Torsten Molitor, som inte är 

sektionsmedlemmar och behövde därför adjungeras för att få närvarorätt och yttranderätt. 

Sektionsmötet beslutade 

att adjungera dessa personer med närvarorätt och yttranderätt. 

2.3 Val av justerare tillika rösträknare   

Talman öppnade upp för fri nominering och Gustav Aniander och James Carlsson anmälde sig. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Gustav Aniander och James Carlsson till justeringspersoner. 

2.4 Föregående protokoll Extra-SM 15/16  

Protokollet blev justerat och klart, inom tidsgränsen på 14 dagar, och det finns i både pärmen i 

mötesrummet och på hemsidan. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga protokoll för Extra-SM 15/16 till handlingarna. 

2.5  Anmälan övriga frågor 

Inga övriga frågor blev anmälda. 

2.6 Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Sektionsmötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i sin helhet.  
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2.7 Meddelanden 

Charlotte Karlsson, nuvarande ledamot i valnämnden för KF, meddelade om det pågående valet till 

kårfullmäktige som avslutas 12/10-16 samt att det varit problem med att rösta under dagen, detta var 

meddelat till valgeneralen och löses förhoppningsvis innan morgondagen. 

2.8 Inlämning Smörgåstäfvlan 

Carl Östling, tillsammans med Stefan Berg, hade ett bidrag med tillhörande text ” Tävflan må vara något som man inte allt 

för ofta för till tal. Men att deltaga i dessa gastronomiska event äro en fröjd för både gommen och själen om sinneslaget ligga 

nära hjärtat. Att få bryta bröd med sina fränder, höja sitt glas i festlig anda och känna sig inkluderad i stimmet som bryter 

ut i salen. Kamratandan, det är att både få äta och behålla tårtan. Dessa goda ting sammanfogas i ett bidrag. ”Talman 

Delight”.” Det är en smörgåstårta, som även inkluderar sill. 

Tobias Frick och Andreas Hober, presenterade en smörgås med föregående SMs tema, alltså sill, detta på ekologiskt bröd, 

denna skapelse sades kunna frälsa även den yttersta av sillhatare.  

Line Göransson och Oscar Skirfors, ”Tillbaka på land mackan”, dedikerad till alla som varit ute på båtäventyr nyligen. 

Denna kreation döljer en matig överrasking inuti. 

 

 

3 Rapporter 

   3.1 Sektionsstyrelsen 

Sektionsstyrelsen 16/17 fick gå fram.  

Emma Ingo, Ordförande, presenterade sig och pratade kort om verksamhetsplanen. Alla 

styrelsemedlemmar presenterade sig och sitt fokusområde.  

 

  3.2  SN  

De som sitter i SN fick gå fram. 

SN 16/17 presenterade sig själva och sina ansvarsposter. SN berättade om hur de kommer synas under 

året; de kommer i år inte längre ha kursutvärderingar och istället satsa på olika teman, första temat på SN-

fikat var ”Tentaplugg”. Vill jobba med kommunikation mellan studenter, lärare och kansliet. SN gjorde 

under föregående år en stressundersökning (250 personer deltog). Allvarliga/oroväckande svar på enkäten. 

SN presenterade diagram om svaren. En heltäckande rapport kommer att komma ut. Nästa SN-fika 

kommer att handla om stressprojektet där kansliet kommer att delta. 
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4 Verksamhetsberättelser    

4.1   Sektionsstyrelsen 15/16   Bilaga 3 

Fredrik Abele, ordförande $$15/16, kom fram och presenterade. 

Ville göra tillägg till den inskickade verksamhetsplanen, visade en övergripande sammanställning över 
vilka mål som uppnåtts under året. Ca 30% av punkterna blev helt avklarade, de flesta är dock 
påbörjade även om de ännu inte är slutförda. Ville att SM skulle ta detta i beaktning när beslut ska tas 
om ansvarsfrihet för $$15/16. Felaktighet på sida 3, 2:a stycket, där det står att BAR beslutade att höja 
budget för internrepresentationen, korrekt är att BAR lämnade underlag om detta och styrelsen 
beslutade.  

4.2 KK 15/16    Bilaga 4 

 

      4.3 TLC 15/16    Bilaga 5 

    4.4 SN 15/16       Bilaga 6 

    4.5 IN 15/16     Bilaga 7 

    4.6  Valberedningen 15/16   Bilaga 8 

    4.7 Talman 15/16    Bilaga 9 

    4.8 MD 15     Bilaga 10 

    4.9 CHUST 15/16     Bilaga 11 

Talman frågade om det är mötets mening att behandla samtliga verksamhetsberättelser i klump. 

Sektionsmötet beslutade  

 att ta beslut om samtliga verksamhetsberättelser i klump. 

 att lägga samtliga verksamhetsberättelser till handlingarna. 
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5  Styrelsens Verksamhetsplan  Bilaga 12 

Emma Ingo, ordförande $$16/17, kom upp för att presentera verksamhetsplanen. 

Styrelsens arbete kommande året definieras av verksamhetsplanen, den är utformad för att sektionen ska 

se vad styrelsen ska jobba med. Fokus ligger på studiesocialt och framtid, verksamhetsplanen är utformad 

kring 6 fokusområden.  

6 Bokslut Kemisektionen 15/16 

Fredrik Abele, Gustav Wändell, Emma Ingo, Astrid Helmfrid och Björn Alander kom ner. 

Till SM1 ska styrelsen presentera bokslut, bokföringen är i stort sett klar. Revisorer meddelade att de hittat 

saker som bör åtgärdas och har skickat tillbaka för revidering. Tror i nuläget att detta kommer att vara 

klart till SM2, detta då det handlar om bokföringstekniska fel. Innebär per definition att ansvarsfriheten 

för styrelsen 15/16 enligt praxis kommer att bordläggas till SM2. Det är därför det saknas inskickad 

revisionsberättelse, detta då bokslutet saknas.  

 

7  Revisionsberättelse 

 

8 Ansvarsfrihet för Styrelsen 15/16 

Talman frågade om det är mötets mening att behandla punkt 6,7,8 i klump. 

Sektionsmötet beslutade  

att bordlägga Bokslut Kemisektionen 15/16, Revisionsberättelse och Ansvarsfrihet för 
Styrelsen 15/16 till SM2.  

Det började närma sig middagspaus och motionärer fick kort presentera sina motioner. Styrelsen förklarade sina 

motionssvar. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas under middagspausen. Motioner kommer att diskuteras efter 

middagspausen. 

Propositionen presenterades, Johan Forsberg, vice ordförande $$16/17, förklarade de större ändringarna i budgeten.  

De som har sökt posterna som DM och Vice DM kallades upp för att presentera sig själva. Sökande till DM, Line 

Göransson, presenterade sig själv men sökande till Vice DM, Anton Neijber, var fortfarande på labbet och kommer att 

dyka upp under middagspausen för presentation och frågor.  

Kl. 18:53 ajournerades mötet till kl 20:00. 

Sektionsmötet återupptogs kl 20:04. 

Öppnade upp punkt 5, styrelsens verksamhetsplan. 
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5 Styrelsens Verksamhetsplan 

Talman öppnade upp för diskussion.  

Sektionsmötet beslutade  

att anta verksamhetsplanen för Styrelsen 16/17 i sin helhet.  

 

9  Motioner 

9.1 Motion angående Titelbyte av SkyddO Bilaga 13 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet.  

 

9.2 Motion angående SN1   Bilaga 14 
 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet.  

 

9.3 Motion angående Införande av arbetsuppgift för 

Valberedningens ordförande i reglementet
      Bilaga 15 

 

Det har inkommit ett yrkande från Gustav Wändell där han ville byta plats på var i reglementet 

arbetsuppgiften står.     Bilaga 16 

Motionärerna jämkade sig med Gustavs ändringsyrkande. 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade  

 att bifalla motionen med Gustavs ändringsyrkande. 
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9.4 Motion angående Liganderna, ledartrio och 

namnändring    Bilaga 17 

Louise Seregard jämkade sig med styrelsens motionssvar på premiss att vice ansvarig blir vald innan 9/11-

16. Styrelsen accepterade denna premiss. 

Louise Seregard har skickat in ett ändringssyrkande.   Bilaga 18 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen med Louises och Styrelsens ändringsyrkande. 

  

9.5 Motion angående Byte av namn till BKW i 

reglementet    Bilaga 19 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

 

9.6 Motion angående Antal ledamöter i MD 
     Bilaga 20 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

 



Protokoll SM1 

Charlotte Karlsson 

Sekreterare Talmanspresidiet 

THS Kemisektionen 

2016-10-11 

Sid 8(14) 

 

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

9.7 Motion angående Uppdaterat reglemente 
     Bilaga 21 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Louise Larsson jämkade sig med styrelsens motionssvar.  

Kl. 20:19 ajournerades mötet till kl 20:24 

Sektionsmötet återupptogs kl 20:22. 

Då en av justeringspersonerna var tvungen att lämna mötet 20:19 öppnade Talman upp punkt 2.3 för att hitta en ny 

justeringsperson.  

 

2.3 Val av justerare tillika rösträknare   

 

Talman öppnade upp för fri nominering, Daniel Ruotsalainen nominerades och godtog sin nominering. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Daniel Ruotsalainen till justeringsperson. 

 

Diskussion om motion 9.7 återupptogs. 

 

Ingen ville lyfta grundmotionen. 

Sektionsmötet beslutade 

 

 att bifalla första, andra och sjunde att-satsen i motionen.  

 

9.8 Motion angående Ljudansvarig post i sektionen 
     Bilaga 22 

Fredrik Abele och Carl Östling skickade in ett ändringsyrkande om namnbyte på posten.  Bilaga 23 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Förtydligande gjordes att motionssvaret inte står emot grundmotionen utan enbart ska ses som ett förslag.  

Ändringsyrkande från Anton Smuk inkom angående namnbyte på posten.   Bilaga 24 

Anton Smuk fick kort förklara motionen ytterligare. 
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Sektionsmötet beslutade 

 att avslå Fredrik och Carls ändringsyrkande om namnbyte på posten. 

Att bifalla Antons ändringsyrkande om namnbyte på posten. 

Att avslå motionen med Antons ändringsyrkande.  

9.9 Motion angående Ändring av KÖNs 

invalsperioder    Bilaga 25 

9.10  Motion angående Byte av verksamhetsåret för 

KÖN     Bilaga 26 

Talman öppnade upp för diskussion för både 9.9 och 9.10 samtidigt då de står emot varandra. Talmanspresidiet gick 

igenom de fall som kunde uppkomma med då inkomna ändringsyrkande. 

Vice Ordförande förtydligade den ekonomiska aspekten; att det skulle underlätta både samarbete och 

budgetering att KÖNs verksamhetsår följde styrelsens. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla styrelsens ändringsyrkande angående motion 9.10. 

Talman ställde motionerna mot varandra, motion 9.10 med styrelsens ändringsyrkande stod kvar. 

Sektionsmötet beslutade 

att bifalla motion 9.10 med styrelsens ändringsyrkande. 

 

10  Propositioner 

10.1 Budgetrevidering budget 16/17 
      Bilaga 27 

Talman öppnar upp för diskussion.    

Diskussion fördes om det trumset som ska köpas in till sektionen, även inlagd budgetpost MUTA 

diskuterades.  

Sektionsmötet beslutade  

 att bifalla propositionen i dess helhet. 
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11 Val     Bilaga 28 

De sökande fick lämna salen, valberedningen förklarade hur valet gått till och Talman öppnade upp för diskussion. 

Sektionsmötet blev snabbt redo att gå till beslut och de sökande fick komma in i salen igen. 

11.1 Val av DM för MD 2017 

Sektionsmötet beslutade  

 att välja Line Göransson till DM för MD 2017. 

11.2 Val av Vice DM för MD 2017 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Anton Neijber till Vice DM för MD 2017. 

 

12 Konfirmeringar    Bilaga 29 

    12.1 Ledamöter i IN 16/17 

INO berättade om valprocessen. Inga kommentarer fanns om valprocessen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera valet av Leonard Sjöström, Vilma Lagebro, Hanna Dubeck Schömer, 

Robert Dahl, Alexis Delorme, Nils Toll och Sandra Karlsström som ledamöter i IN 16/17. 

12.2 Ledamöter i KNUT 16/17 

KNUTO berättade om valprocessen. Inga kommentarer fanns om valprocessen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera valet av Alice Marini, Pontus Hägg, Marcel Neuman och Miranda Lindén 

som ledamöter i KNUT 16/17. 

     12.3 Direktör i Krexet IX 

Styrelsen 15/16 berättade om valprocessen, valet skedde genom interimsval på ett styrelsemöte. Frågor fanns om antalet 

sökande till posten. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera valet av Lovisa Petterson som Direktör i Krexet IX. 
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12.4 Ledamöter i Krexet IX 

Direktör i Krexet IX berättade om valprocessen. Inga kommentarer fanns om valprocessen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera valet av Lovisa Wallberg, Joanna Messmer, Joakim Andersson, Adrian 

Södergren och Ludvig Bönke som ledamöter i Krexet IX. 

 

12.5 Ledamöter i SOFT 

Lokalansvarig i $$16/17 berättade om valprocessen. Frågor om valets lysning uppkom. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera valet av Matilda Hendeberg och Elin Ljungdell som ledamöter i SOFT 

16/17. 

 

     12.6 Ledamöter i TLC 

Rebecka Karmakar berättar om valprocessen. Inga kommentarer fanns om valprocessen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera valet av Alfred Kedhammar, Avital Cherednik, Fredrik Thorsén, Hélèna 

Osseyran, Julius Kuzmin, Linnéa Öst, Matilda Palmér, Miranda Lindén, Tamara Patranika 

och Ted Hjelm som ledamöter i TLC 16/17. 

 

     12.7 Ledamöter i Paparazzi  

Astrid Helmfrid berättade om valprocessen i frånvarande PapAs ställe. Inga kommentarer fanns om valprocessen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera valet av Karin Alexandersson Ros, Stefan Berg, Ludvig Bönke, Johan 

Forsberg, Oscar Frisell, Emmie Pohjanen, Louise Seregard, Emma Sevegran och Emmy 

Ståhl som ledamöter i Paparazzi 16/17. 
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     12.8  Vice ansvarig i Liganderna 

Styrelsen 16/17 berättade om valprocessen, valet skedde genom interimsval. Inga kommentarer fanns om valprocessen. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera valet av Elizaveta Kim som vice ansvarig i Liganderna 16/17. 

 

     12.9  Ledamöter i HU 

Ansvarigposten för HU, C-red, står vakant och därmed även HU.  
 

13  Presentation av K-Krönika för föregående 

verksamhetsår 

Ingen K-Krönika fanns för föregående verksamhetsår. 

 

14 Övriga frågor 

Det var dags att utse en vinnare för Smörgåstäfvlan. Motivering:  

Anton: Det har varit oss en ära att döma i denna Smörgåstäfvlan. Denna gång så har bidragen vida överträffat våra 

högsta förväntningar. Det märks att samtliga bidrag har gjorts med passionerad kärlek och brinnande glöd. Men vad som är 

mest anmärkningsvärt är att alla de tre bidragen följer ett gemensamt tema. Ett genialiskt tema som för en på en resa genom 

själva livet. Låt oss nu ta er med på denna resa. 

Adam: Ni är 14 år och kommer hem efter plugget. Hungrig som en varg och morsan har inte lagat mat, ni brister ut: 

”Va’ fan”! Du tittar snabbt runt efter något att äta, finner rostbröd men inget pålägg och ur frysen en gammal Billys-pizza 

från tiden när Bluffis skulle väljas. När tillagningen är färdig så tittar ni ner på en Tillbaka på land-macka. Den fyller 

snabbt alla de tonårsbehov man har, smaken av ost och tomat slåss för att vinna över brödets flottiga krispighet. När du ätit 

upp så finner du dig både nöjd och äcklad på det där härliga sättet. 

Anton: I en svepande rörelse finner vi oss nu på ert 40-årskalas. Bjudna är alla dina arbetskamrater och gamla 

barndomsvänner. Dom berättar historier om när du gjorde bort dig och visar så klart upp tillhörande bilder. Det enda som 

tröstar dig i denna mörka stund är den superba smörgåstårtan som du i din ensamhet sitter under ett bord och hulkandes 

trycker i dig. Talman Delight är av det något vuxnare slaget, här har skinka bytts ut mot sill, tomaten mot rikligt med 

majonnäs, och osten mot räkor och rom. Denna smaksymfoni lyfts upp ytterligare av dess vackra yttre och denna tårta är vad 

som gör att du kan se tillbaka på din 40-årsdag som den bästa dagen i ditt liv. 
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Adam: På ålderns höst finner du dig bakom ett parti schack, framför dig finner du döden. Ni spelar med livet som insats 

och döden har satt dig i schack. Han böjer sig fram och frågar: ”Vad är din sista måltid?” 

Innan du hinner svara finner du (insert name) framför dig, det är precis vad du önskade dig. Denna mogna smörgås är noga 

avvägd. Balanserandes på ett ölbröd finner vi potatismos rikligt smaksatt med gräslök och ägg som gifter sig med matjessillen 

som rundar av livet. Smörgåsen är precis så lättsmält som man bara kan drömma om när tänderna inte längre finns där.  

Anton: Medan du sakta sjunker ner i den sista vilan drömmer du dig tillbaka till 40-årsfesten under bordet med Talman 

Delight, den bästa smörgåsen i ditt liv…   

 

15 Nästa möte 

Preliminärt datum för nästa sektionsmöte är satt till den 5 december. 

 

16  Mötets avslutande 

Talman Angelica Andreasson avslutade mötet kl 21:42. 
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Bilagor: 29 

 

 

 

___________________________ 

Vid pennan, Stockholm 2016-  

Charlotte Karlsson 

Sekreterare  

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Angelica Andreasson 

Talman 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Adam Ericsson 

Vice Talman 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Anton Lagerholm 

Vice Talman 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Gustav Aniander 

Justeringsperson  

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

James Carlsson 

Justeringsperson 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Daniel Ruotsalainen 

Justeringsperson  

 


