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MÖTESPROTOKOLL SM2 15/16 

Tid: 18:01, måndagen den 7 december 2015. 

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

 

Närvarande ur Styrelsen 15/16  
Fredrik Abele, Vice ordförande 

Angelica Andreasson, Sekreterare 

Anton Lagerholm, Lokalansvarig 

Kadar Hassan, Kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Emma Ingo, Nr1 

 

Bilagor: 9 

1 Mötets öppnande 

Talman Carl Östling förklarade mötet öppnat kl. 18:03. 

2 Formalia 

2.1 Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Sektionsmötet beslutade 

att sektionsmötet var behörigt utlyst. 

2.2 Adjungeringar 

Inga adjungeringar behövde göras.    

2.3 Val av justerare tillika rösträknare   

Talman öppnar upp för fri nominering och Lukas Jackalin och Gustav Aniander anmäler sig. 

Sektionsmötet beslutade 
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att välja Lukas Jackalin och Gustav Aniander till justeringspersoner. 

2.4 Föregående protokoll SM1 15/16 

Protokollet är justerat och klart och det finns i både pärmen och på hemsidan. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga protokoll för SM1 15/16 till handlingarna. 

2.5  Anmälan övriga frågor 

Inga övriga frågor blir anmälda. 

2.6 Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Sektionsmötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i sin nuvarande form.  

2.7 Meddelanden 

Andreas Hober från Krexet meddelar att sökstoppet för Krexet VIII är imorgon kl 23.59. 

Astrid Helmfrid från revisorerna meddelare att de varit med på $$m5 och har koll på det som kommer tas 

upp under mötet. Hon meddelar även att revisorerna komma vara närvarande på de olika organens möten 

och att man alltid kan komma till dem om man har frågor vad gäller t.ex. styrdokumenten. 

Kårledningen kunde tyvärr inte komma, men Fredrik Abele framför deras meddelande åt dem. THS ska 

snart upprätta en JML-plan som kommer att gälla för hela THS, både centralt och lokalt. För att få så bra 

inputs som möjligt söker de nu personer till en referensgrupp/arbetsgrupp. Mer info kommer att dyka 

upp THS facebooksida och man kan kontakta sektionens JML-ansvarige. De meddelar även att IT-

supporten har flyttat ut från Nymble och in i KTH:s entré. Istället kommer THS nu att bygga om den 

gamla lokalen för att skapa studieplatser och samla kårledningen, kårexpeditionen och sektionerna på 

sammaplats. Ett sektionsrum som alla sektionen kan nyttja kommer alltså att skapas.  

2.8 Inlämning Tårttäfvlan 

Rebecka Stockgard, från Paparazzi, lämnar in en säsongsinspirerad tårta som de har valt att kalla Paparazzis 

Säsongstårta. Någon vidare beskrivning av tårtan finns inte. 

Fredrik Abele och Gustav Wändell lämnar in ett bidrag som från början skulle heta Molndröm, men efter 

en liten olycka fick den namnet Molndröm i fritt fall. Till den så serveras det vitvinsglögg. 

Alma Andersson och Lovisa Ljunggren Falk har också ett bidrag att lämna in. De säger att även den är 

inspirerad av säsongen och en massa annat, bland annat Skabbens utbud. Denna, till utsidan groteska 

tårta, är inget för allergiker och den har av förståeliga skäl fått namnet Frankencake. 



Protokoll SM2 

Angelica Andreasson 

Sekreterare Talmanspresidiet 

THS Kemisektionen 

2015-12-07 

Sid 3(12) 

 
Billy Hoogendoorn, Gilai Nachman och Kadar Hassan lämnar in ett bidrag som ska sammanfatta 

studentlivet i slutet på månaden. Den består alltså av bland annat nudlar. Sam-yang Suprise är namnet och 

den tillkommer med extra topping för den som vill. 

Line Göransson, Oscar Skrifors och Emil Sporre lämnar in bidraget 106 kronor choklad. Den har en botten 

med Schweizernöt och den innehåller smält Riesenkola och massa annan choklad. Det här är inget för de 

med diabetes.  

TLC har också ett bidrag att lämna in. Den innehåller bananer från Kongos djupaste djungel, ägg från 

närliggande gårdar, smält, mousserande choklad, ugnsgratinerade hallon och kokosflingor som 

representerar snöflingor och mycket mer. Kärlekens Tunga är namnet på deras skapelse och till den serveras 

ekologisk flädersaft med geléhallon.  

3 Rapporter 

   3.1 Sektionsstyrelsen 

Emma meddelar att INFO-kryssningen inte kommer att bli av då kansliet inte godkände äskningen och 

hon vill nu ha idéer på något annat som kan anordnas från sektionens medlemmar som kan mailas till 

henne på nr1@k.kth.se. 

Kadar berättar att han utvärderat hemsidan och har planer på att uppdatera den. Fiberteknologerna vill 

vara med på sektionens månadsmejl och detta har Styrelsen godkänt. Kadar meddelar också att de som 

blir valda till ledarposter efter detta möte ska fylla i funktionärsformuläret för att på så sätt få sina nya 

mejladresser och få access till mötesrummet och Sekfunk. Det är även krångel med utskrifter, vilket har 

gjort att det är flera som fått använda sig av sina egna utskrifter. Han rekommenderar därför att man 

istället ska använda sig av Nymbles skrivare som funktionärerna ska ha tillgång till. Det finns ett dokument 

att fylla i för detta också. Utskrifterna ska dock inte utnyttjas, utan det är sektionsrelaterade utskrifter som 

gäller.  

Anton vill börja med att tacka alla de som hjälpte till att storstäda och rensa ut Sekfunk. Det finns nu ett 

bord och bänkar där inne och det kan användas som mötesrum. Det kommer dyka upp en bokningslista. 

Han meddelar även att det är viktigt att städa upp efter sig i mötesrummet då det ofta är efterlämnade 

grejer kvar. Man ska kontakta honom om man ska ta med sig större saker till Draget då det just nu finns 

flera saker som kanske inte riktigt hör hemma i Draget och tar onödig plats. En upprustning av Draget är 

igång och det finns en detaljerad plan. Det finns planer på att måla om Draget under jullovet och 

upprustningsgruppen ska kolla om det är möjligt att införskaffa nya bord och stolar. 

Fredrik ska prata om ekonomin. Skogsindustrierna vill inte längre ha ett samarbete med Kemisektionen, 

men KNUT ska försöka styra upp det eller leta upp en ny samarbetspartner. Det dyker fortfarande upp 

strö-fakturor, men de är ganska lindringar. Det finns pengar och det finns inga osäkerheter inför den 

närmsta framtiden. Krexet har gått plus-minus noll, vilket är väldigt bra. Mottagningen kommer hålla 

budgeten med en god marginal och det ser ut som att Krexets och Mottagningens bokföring kommer att 

bli klar i tid. Han pratar även om antalet medlemmar som har ökat sedan SM1 och det är ännu en gång 

ettan utgör den större delen.  
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Alma har tagit tag i Salamanderorden, som är kemis Alumni-orden. Hon har pratat med Joanna Messmer 

från Samhällsbyggnadsektionen för att ta inspiration. Hon berättar även att BKW kommer hållas den 23 

februari och uppmanar alla att gå på det. Alma har även börjat hjälpa SN att strukturera upp en domän. 

4 Bordlagda frågor 

   4.1 Vision Kemisektionen $$ 14/15 

Visionen har inte blivit klar och Styrelsen vill därför bordlägga den istället för att framföra något som är 

halvhjärtat. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga Vision Kemisektionen till SM3.   

   4.2  Verksamhetsberättelse $$ 14/15 

Under SM1 fick Styrelsen 14/15 i uppdrag att skriva om sin verksamhetsberättelse. Detta har dock inte 

blivit klart och talman talar för att bordlägga frågan ännu en gång. 

Sektionsmötet beslutade  

 att bordlägga Verksamhetsberättelse $$ 14/15 

   4.3 Val av Hedersprismottagare 

Då det är oklart om alla nominerade har blivit kontaktade skjuts frågan upp till efter middagspausen. 

5 Propositioner    

5.1   Proposition angående Gemensam Firmatecknare
      Bilaga 3 

Emma presenterar kort propositionen och det är propositionens andra läsning. Talman öppnar upp för 
diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 Att bifalla propositionen i sin helhet. 

6  Konfirmeringar    Bilaga 4 

     6.1 Ledamöter i KK 15/16 
 

Anders presenterar kort hur valet har gått till. De har satt upp lappar i Draget och sedan hållit i intervjuer. 
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Sektionsmötet beslutade 

  

att konfirmera de nya ledamöterna i KK. 

 

     6.2  Marknadsföringsansvarig i Krexet VIII 
 

Gustaf lyste söken, hållit i intervjuer och sedan gjort sina val. 

Talman frågar om det är mötets mening att konfirmera de valda i Krexet VIII i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera de valda i klump. 

 att konfirmera de som valts in i Krexet VIII 

     6.3  Krexeterare Krexet VIII 

 

     6.4  Koreograf Krexet VIII 

 

     6.5  Dekorchef Krexet VIII 

 

     6.6  Kostymchef Krexet VIII 

 

     6.7  ToM-chef Krexet VIII 

 

     6.8  Webmaster Krexet VIII 

 

     6.9  Körledare Krexet VIII 

 

     6.10  CHUST-kommittén 
Ingen ur förra årets CHUST-komittén finns närvarande. Det är de som väljer vilka som ska sitta i den nya 

kommittén.  

Sektionsmötet beslutade  

 Att konfirmera CHUST-kommittén 2016. 
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De sökande till KAPTEN och Styrman får presentera sig en efter en. 

De sökande till BluffO och vice BluffO presenterar sig en efter en. 

De sökande till pH-Bas och pH-Sur presenterar sig en efter en. 

Den sökande till KAOSa som finns närvarande får presentera sig. 

Den sökande till Alkemisterna får presentera sig. 

Gustav Wändell berättar hur nomineringarna till Fanbärare har gått till. 

Innan mötet går till matpaus så tas det emot ännu ett bidrag till Tårttäfvlan. Det är Anton Smuk som har gjort en tårta 

och namnet är Stjärnspäckat K Någon vidare beskrivning finns inte förutom att den är väldigt god. 

Kl 19:04 ajourneras mötet till 20:15 

Mötet återupptas kl 20:18. 

Det är dags för valet av Hedersprismottagare och därför öppnas punkt 4.3 Val av Hedersprismottagare, därefter punkt 5.1 

Proposition angående Gemensam Firmatecknare. 

    4.3  Val av Hedersprismottagare 

De nominerade får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. Anton Lagerholm meddelar dock 

att han ska skriva ett yrkande och de nominerade får komma in i salen igen. Anton yrkar på att bordlägga 

valet och sedan ålägga det Hedersgruppen. Talman öppnar upp diskussion.   Bilaga 5 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla Antons yrkande i sin helhet. 

    5.1  Proposition angående Gemensam firmatecknare 

Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade  

 att bifalla propositionen i sin helhet.  

7 Val     Bilaga 6 

     7.1  KAPTEN 

Justeringspersonerna räknade röstlängden till 66 personer. 

De sökande får lämna salen. Valberedningen förklarar hur valet har gått till och Talman öppnar upp för 

diskussion för både söken till KAPTEN och söken för Styrman. 
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Sektionsmötet beslutade  

att välja Mika Fors till KAPTEN under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.2  Styrman 

Medan justeringspersonerna räknar rösterna för valet av KAPTEN så skjuts valet av Styrman upp då det finns sökande 

till Styrman som även sökte KAPTEN. Valet av Revisor tas först och den sökande får lämna salen. Talman öppnar upp 

för diskussion. 

Mika Fors drar tillbaka sitt sök till Styrman.  

Det var ingen av de sökande som fick majoritet och därför måste det ske en omröstning mellan de två 

kandidater som fick flest röster. Det står nu mellan Oscar Bergström och Oskar Gustavsson. 

Sektionsmötet beslutade  

att välja Oscar Bergström till Styrman under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.3  Revisor 

Eftersom det bara är en sökande till posten så begärs det att beslutet tas via acklamation. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Gustav Wändell till Revisor under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.4  BluffO 

De sökande till BluffO och Vice BluffO får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Billy Hoogendoorn till BluffO under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.5  Vice-BluffO 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Gilai Nachman till Vice BluffO under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.6  pH-Bas 

De sökande till pH-Bas och pH-Sur får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. 

Röstlängden justeras till 69 personer. 

Sektionsmötet beslutade 
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att välja Lovisa Ljunggren Falk till pH-Bas under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-

31. 

     7.7  pH-Sur 

Medan rösterna räknas för valet av pH-Bas så diskuteras valet av KAOSa innan mötet går vidare till valet av pH-Sur. 

De sökande får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Alma Andersson  till pH-Sur under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.8  KAOSa 

Eftersom KAOSa har två poster med bara två sökande frågar Talman om det är mötets mening att välja 

dessa i klump. 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja posterna i klump.  

att välja Filip Friberg och Olle Gustavsson Kamperin till KAOSa under mandatperioden 

2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.9  Generöl 

De sökande till Generöl och Ölverste får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion för båda 

söken. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Joanna Messmer till Generöl under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.10  Ölverste 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Gustaf Bergentz till Ölverste under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.11  Ordförande CIA  

Den sökande finns inte närvarande. Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Anna Höglund till Ordförande i CIA under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-

12-31. 
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     7.12  ÖpHverpHeus 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Adam Eriksson till ÖpHverpHeus under mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-

31. 

     7.13  HvispHeus 

Adam tar tillbaka sitt sök och posten står numera vakant.  

     7.14  KronpHeus 

Posten står vakant och interimsval kommer att göras. 

     7.15  Fackultetsrådsrepresentanter  

Posterna står vakanta och interimsval kommer att göras. 

     7.16  Fanbärare 

De nominerade får lämna salen och Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade  

att välja Carl Östling till ordinarie Fanbärare och Johan Forsberg till vice Fanbärare under 

mandatperioden 2016-01-01 till 2016-12-31. 

     7.17  Ordförande i Styrelsen 

Posten har inga sökande. 

8 Övriga frågor 

Det har kommit in ett yrkande från Linus Svenberg om att pH-Bas och DM ska leka arga leken med 

KAPTEN som domare och BluffO som distraktionsmoment. Andreas Hober kommer med ett muntligt 

tilläggsyrkande om att KAOSa ska vara expertkommentator.  Talman öppnar upp för diskussion.

       Bilaga 7 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla Linus yrkande med tilläggsyrkandet från Andreas. 

Arga leken startar med stenhårda ansiktsuttryck från de båda tävlande, men det tar inte lång tid innan DM, 

Jonatan Edin börjar dra på smilbanden och vinnaren i Arga Leken blev pH-Bas, Lovisa Ljunggren Falk. 
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Innan mötet kan gå vidare till vinnaren av Tårttäfvlan har det inkommit två yrkanden som måste 

behandlas. Det första yrkandet kommer från Lukas Jackalin och han yrkar på att utöver de ordinarie 

domarna i täfvlan så ska även vice Ordförande, Fredrik Abele, testa Almas och Lovisas bidrag Frankencake. 

Talman öppnar upp för diskussion.    Bilaga 8 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet i sin helhet. 

Det andra yrkandet kommer från Caroline Lilliebjörn och Rebecka Stockgard som yrkar på att de som inte 

fått sin tårta uppäten under bedömning ska få i uppdrag att äta upp den själva. Talman öppnar upp för 

diskussion.       Bilaga 9 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet i sin helhet.  

Nu är det dags för bedömningen av Tårttäfvlan.  

På första plats kom Paparazzis säsongstårta: Vi fann att detta säsongskorrekta bidrag var det som tilldelade oss den 

mognaste smaken såsom de solmogna apelsinerna som prydde dess topp. Vi tyckte att denna pepparkaksinfluerade tårta 

husade en så pass god smak att den självklart var värt all deg den kostat. Se sången som utspelade sig kring våra 

smaklökar! 

På andra plats kom Molndröm i fritt fall: En mycket god hjortrontårta som märktes att den siktade mot den högsta 

höjden vid mesosfären. Men såsom namnet går att utläsa så nådde den inte hela vägen och höll sig i troposfären. Där den 

slutgiltiga bedömningen var att den var allt för mäktig i volymen såsom ett cumulonimbusmoln. 

På tredje plats kom Stjärnspäckat K: En extremt tilltalade tårta utifrån designen och de gyllengula små stjärnorna. 

Men tyvärr fick sig bidraget en smärre ”smucka” och nådde inte upp till stjärnhimlen och blev istället hängandes strax under 

molnen. 

På fjärde plats kom Kärlekens tunga: En förförisk beskrivning av detta bidrag som lockade oss till bordets finare hörn 

men en röst av silver. Men trots att kärleken är blind så anser vi att den allt för gräddiga tårtan övergick till ett kvart-i-

femhångel och inte en kärlekskyss. 

På femte plats kom 106 kronors choklad: Vi trodde att såklart choklad gör den tröttaste människan ofantligt glad 

till allra högsta glad. Men en tårta som får ens artärer att gråta är mycket svår att förlåta, så vi kan dessvärre icke tillåta 

att en potentiell mordgåta (läs diabetes) ta tronen. 

På sjätte plats kom Sam-yang suprise: Det mest studentäkta bidraget som beskrivningen lödde. Dock innehavade 

bidraget sån pass hög grad sälta att det inte kunde våra hjärtan smälta. Men den största ”suprise-en” var att detta bidrag 

inte kom sist. 

På sjunde, och sista, plats kom Frankencake: Nej. 
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9 Nästa möte 

Nästa sektionsmöte kommer vara den 29 februari. 

10 Konfirmering av ledamöter i MD 

Vice DM förklarar kort hur valet har gått till och Talman frågar om det är mötets mening av konfirmera 

de nya ledamöterna i MD 16.  

Sektionsmötet beslutade 

 att konfirmera de nya ledamöterna i MD 16. 

11 Mötets avslutande 

Talman Carl Östling avslutade mötet kl 22:52.
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Bilagor: 9

 

___________________________ 

Vid pennan, Stockholm 2015-  

Angelica Andreasson 

Sekreterare  

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Lukas Jackalin 

Justeringsperson  

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Carl Östling  

Talman 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Gustav Aniander 

Justeringsperson  

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Stefan Berg 

Vice talman 

 


