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MÖTESPROTOKOLL SM3 14/15 

Tid: 18:03, måndagen den 23 februari 2015. 

Plats: Sal B2, KTH, Campus Valhallavägen, Brinellvägen 23. 

 

Närvarande ur Styrelsen 14/15 
Aneri Patel, Ordförande  

Michael Ekström, Vice ordförande 

Daniel Ruotsalainen, Sekreterare 

Alexandra Holmgren, Lokalansvarig 

Frederik Mathiason, Kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, Nr1 

 

Bilagor: 8 

1 Formalia 

1.1  Mötets öppnande 

Talman Fredrik Abele förklarade mötet öppnat kl. 18:10. 

Fredrik berättar om hur mötet kommer att gå till. 

1.2  Fastställande av föredragningslista  Bilaga 1 

Sektionsmötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan i sin helhet. 
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1.3 Mötets behöriga utlysande    Bilaga 2 

Sektionsmötet beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

1.4  Adjungeringar    

Philip Wessman och Amanda Sterner Nordin är inte sektionsmedlemmar. De behöver få närvara och 

uttala sig. 

Sektionsmötet beslutade 

att adjungera Philip Wessman och Amanda Sterner Nordin med yttrande-, och närvarorätt. 

1.5 Val av justerare tillika rösträknare 

Talman öppnar upp för fri nominering. Tobias Frick och Lukas Jackalin ställer upp. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Tobias Frick och Lukas Jackalin till justeringspersoner. 

 

1.6 Föregående protokoll SM4 13/14   

Daniel meddelar att protokollet till SM 2 är klart. 

Sektionsmötet beslutade 

att lägga protokoll för SM2 14/15 till handlingarna. 

1.7 Anmälningsärenden (Anmälan övriga frågor) 

Inga övriga frågor  
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1.8 Meddelanden 

Inga meddelanden. 

1.9 Inlämning Punchtäfvlan 

Alkemisterna och KOMPIS har bidrag att lämna in men är inte ännu närvarande. 

MD förklarar att Alkemisterna har utmanat hela KLUMP i punschtäfvlan. Tequilaflaskan används av återvinningsskäl. 

Det är lite oklart hur den är gjort. Det är typ en vanlig punsch med lite hallon. Bidraget heter ”Sylt med Arrak”. 

Lucas och Carl hade i uppdrag att lösa världsfreden och göra värdens bästa punsch. Huruvida den ska vara kall eller varm 

är grunden till dessa problem. Den heter Blue fist Punsch och är gjord på blue fist och arrak. 

Mimmi och Viktor presenterar sitt bidrag som heter Mästar(?)punsch. Det är en ultimat blandning. Serveras dessutom med 

lyspinnar vilket anses vara helt lysande. 

Charlotte och Rebecka presenterar sitt bidrag. ”pH-unsch, phunsch eller p-Hunsch”. De kan inte riktigt bestämma sig om 

den är gul eller gyllengul eller vad den är… 

 

2 Rapporter 

2.1 Sektionsstyrelsen informerar och svarar på frågor 

Styrelsen rapporterade kort muntligt om vad de gjort på sistone. En rapport finns att läsa i handlingarna. 

Inga frågor. 

2.2 Funktionärer informerar och svarar på frågor  

Anna Höglund från CIA informerar om att det planeras att genomföra en sittning med motsvarande 

organ på Elektro och MedTek. Andra kemister får gå på denna i andra hand förutsatt att kvoten inte fylls 

av våra internationella studenter. 

Aman Mebrahtu berättar att KAKA-projektgruppen har satt ihop en riktigt fet arbetsmarknadsdag som 

kommer att äga rum den 5 mars. Gå på den! 

Amanda Kessler informerar om att SN kommer att ha ett fika nästa vecka. De utvärderingar som gjordes 

för ett tag sedan arbetas det med. 
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2.3 Kårledningen informerar och svarar på frågor 

Amanda Sterner Nordin har ersatt den tidigare representanten från THS som var här på våra 

sektionsmöten. Rekryterings- och sommarjobbsveckan kommer att hållas 2-5 mars. Alla möjliga företag 

kommer dit så passa på. Rekryteringen till KL-posterna har öppnat, även valberedningen och valnämnden. 

Läs mer på THS.kth.se för mer info. söken stänger en 25 februari för ordförande vice ordförande och 

styrelsen. För kårledningen stänger de den 15 mars. 

Man kan även söka till centrala mottagningskommittén om man vill. Denna grupp fanns förra året och det 

lär vara väldigt kul! Maila mottagning@ths.kth.se om ni vill ha mer info. 

Rektorsutfrågning kommer att vara om ett tag. Fokus är JML, mångfald och internationalisering, 6 maj 

17.30-19.30. Vill ni lämna frågor i förväg kan detta göras utanför kårledningskontoret i en stor blå låda. 

Like:a union sport association på Facebook för THS sportevents. 

J-veckan arrangeras av Malvina, v 13. Öppet för alla oavsett könsidentitet. JML-råd samma vecka om man 

är intresserad. 

De eftersläntrande punschtäfvlansbidragen kommer nu. 

Alkemisterna presenterar en ”svagt mousserande redbullvodka”-punsch. De tänkte att den ska spegla deras arbete, svart 

passar alkemisterna. Alkis  Vodka, därav redbullvodka. Redbull för att de sitter uppe hela nätterna. Mousserande för 

att Max har hand om massor av pengar och kan därmed köpa mycket skumpa. 

KOMPIS har inte lika väl valda ord. Punsch med flavour av banan och saltlakrits, tillverkningsprocessen är tyvärr 

hemligstämplad. Bidraget heter salt banan. 

3 Verksamhetsberättelser   Bilaga 3 

3.1   Krexet 

Tidigare direktör, Gustav Wändell, för Krexet hänvisar till att verksamhetsberättelsen finns att läsa i 
handlingarna. 

3.2 Bluffis   

Förra årets BluffO, Henrik Lindquister, hänvisar till att verksamhetsberättelsen finns att läsa i 
handlingarna 

Sektionsmötet beslutade 

 att lägga ovan nämnda verksamhetsberättelser till handlingarna. 

  

mailto:mottagning@ths.kth.se
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Mötet går kort igenom motioner, propositioner och val innan matpausen. 

Filip Friberg presenterar sin motion och anledningen till varför den lämnats in. 

Aneri Patel berättar om styrelsens svar. 

Jens Aronsson har lämnat in ett ändringsyrkande om valberedningsmotionen som han presenterar. 

Michael Ekström presenterar motionen och dess svar då Nektaria Lalangas ej är närvarande. 

Anna Höglund presenterar sin motion om namnbytet av CIA. 

Aneri presenterar motionssvaret där styrelsen rekommenderar bifall. 

Fredrik Abele presenterar reglementesstädningsmotionen. 

Daniel presenterar motionsvaret. 

Alma presenterar propositionen om namnbytet av fanbärarsuppleant. 

De som sökt mästare i KK presenterar sig. 

Den sökande till ansvarsposter i KNUT presenterar sig. 

Sammankallande i valberedningen, Filip Friberg, presenterar hur beredandet av valen har gått till. 

Klockan är 18.51 och mötet ajourneras i 90 minuter för matpaus. 

Mötet återupptas kl 20:27. 

4  Motioner    Bilaga 4 

4.1 Ändring av valberedningsregler 

Filip Friberg presenterar sin motion och anledningen till varför den lämnats in. 

4.2 Motionssvar: Ändring av valberedningsregler 

Det har inkommit ett yrkande från Jens Aronsson där han vill ändra lydelsen av motionens andra att-sats. 

      Bilaga 5 

Filip jämkar sig med Jens yrkande. 

Ingen lyfter motions andra att-sats. 

Mötet diskuterar. 

Mötet är redo att gå till beslut. 
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Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen med Jens tilläggsyrkande. 

4.3 Nominering av skolledningsrepresentanter 

Motionen presenteras igen efter matpausen. 

4.4 Motionssvar: Nominering av skolledningsrepresentanter 

Det har åter igen inkommit ett yrkande från Jens angående skolledningsrepresetantsmotionen. Han 

presenterar hur det faktiskt ligger till med skolråden och vill göra ganska ordentliga förändringar i 

motionen.      Bilaga 6 

Mötet diskuterar de olika alternativen. 

Styrelsen drar tillbaka yrkandet i sitt motionssvar. Ingen mötesdeltagande väljer att lyfta detta. 

Först ställs motionen mot yrkandets första att-sats. Därefter ställs det förslag som vaskats fram mot 

avslag. Sist beslutar vi om yrkandets andra, tredje och fjärde, var för sig, mot avslag. 

Mötet är redo att gå till beslut. 

Sektionsmötet beslutade 

 att rösta för första att-satsen i Jens yrkande. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen med den första att-satsen i Jens ändringsyrkande. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandets andra att-sats. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandets tredje att-sats. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandets fjärde att-sats. 

4.5 Namnbyte av CIA 

Motionen diskuteras. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 
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4.6 Motionssvar: Namnbyte av CIA 

Inga kommentarer på motionssvaret. 

4.7 Vårstädning av reglementet 

Inte så mycket att diskutera, mötet anser att motionen verkar vettig. 

4.8 Motionssvar: Vårstädning av reglementet 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

5  Propositioner    Bilaga 7 

5.1 Ändring av fanbärarsuppleant till vice fanbärare 

Även här anses ändringen vara fullt rimlig. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla propositionen i sin helhet. 

6 Val 

6.1 Val av kamratstipendiet 

De nominerade säger några väl valda ord. 

De nominerade personerna lämnar rummet och vice talman Gustav berättar om stipendiet. 

Mötet diskuterar. 

Jens Aronsson lämnar ett yrkande där han vill fastställa antalet kamratstipendiater till 3 personer. 

      Bilaga 8 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla Jens yrkande och fastställa antalet stipendiater till 3 personer. 

Röstlängden justerades till 65 personer. 

Mötet är redo att gå till beslut. 

Medan rösterna räknas påbörjas diskussionen om valet av klubbmästare. 
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Valda till kamratstipendiater är Emmy Ståhl, Stefan berg och Adam Eriksson.  

Antal röster: Emmy Ståhl – 12 röster, Stefan Berg – 16 röster, Adam Eriksson – 15 röster, Louise 

Seregard – 10 röster, Philip Wessman – 10 röster. Antal blanka röster: 2. 

6.2 Val av Klubbmästare, Pubmästare och Sexmästarinna 

Mötet diskuterar kandidaten som sökt Klubbmästare. 

Mötet går vidare med att diskutera kandidaten som sökt sexmästarinna. 

Mötet är redo att gå till beslut. 

Mötet passar på att diskutera om huruvida valet av pubmästare ska bordläggas till nästa möte eller överlåta 

det till styrelsen för att interimsvälja denna. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Emelie Sandström till Klubbmästare på mandatperioden  

2015-07-01 – 2016-06-30. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Viktor Kjellvertz till Sexmästarinna på mandatperioden  

2015-07-01 – 2016-06-30. 

Diskussionen om pubmästarvalets förfarande fortsätter. 

Carl Östling yrkar på att bordlägga valet av pubmster till SM4. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga valet av pubmästare till SM4. 

6.3 Val av KNUTO, Projektledare KAKA och KNUTE 

Filip från valberedningen presenterar hur valet gått till och ungefär hur kravspecifikationer som man haft. 

Mötet diskuterar. 

Mötet är redo att gå till beslut. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Amanda Kessler till Projektledare KAKA på mandatperioden  

2015-07-01 – 2016-06-30. 

Mötet går vidare med att diskutera hur förfarandet av valen av KNUTO och KNUTE ska ske. 

Michael Ekström yrkar på att låta styrelsen interimsvälja KNUTO och KNUTE. 
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Sektionsmötet beslutade 

 att uppdra styrelsen att interimsvälja KNUTO och KNUTE. 

7  Konfirmeringar 

Alkemisterna berättar om hur sökprocessen för ledamöter till mottagningsorganen har gått till. 

7.1 Konfirmation av ledamöter i KOMPIS 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera valet av Oscar Bergström, Timothy Bergström, Jens Bjervås, CarlJohan 

Björkman, Johanna Carlsson, Adrian Celsi, Madeleine Eriksson, Hanna Fernandez, Mika 

Fors, Oskar Gustavsson, Oscar He och Lisa Turlind som ledamöter i KOMPIS under 

perioden 2015-01-01–2015-12-31. 

7.2 Konfirmation av ledamöter i pHeuseriet 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera valet av Wilhelm Sundewall, Angelica Andreasson, James Carlsson, Alma 

Andersson, Kid Karjalainen, Lovisa Ljunggren Falk, Linus Svenberg och Wissam 

Lemmouh som ledamöter i pHeuseriet under perioden 2015-01-01–2015-12-31. 

7.3 Konfirmation av ledamöter i Bluffis 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera valet av Adrian Södergren, Andreas Hober, Linnea Stenbeck, Jesper Borin, 

Gilai Nachmann, Mira Rawet, Emma Sevegran, Billy Hoogendoorn, Caroline Ståhl, 

Gabriella Jensen, Tobias Frick och Kadar Hassan som ledamöter i Bluffis under perioden 

2015-01-01–2015-12-31. 

7.4 Konfirmation av ledamöter i KÖN 2015 

Generöl Casper Rockström berättar om hur sökprocessen gått till. 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera valet av Kristoffer Arnesson, Gustaf Bergentz, James Carlsson, Johan 

Forsberg, Andreas Hober, Lukas Jackalin, Viktor Kalinowski, Henrik Lindquister, 

Joanna Messmer och Lovisa Wallberg som ledamöter i KÖN under perioden  

2015-01-01–2015-12-31. 

7.5 Konfirmation av ledamöter i Kommunikationsnämnden 
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Kommunikationsansvarig Frederik Mathiason berättar hur rekryteringen gått till. 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera valet av Casper Rockström och Filip Friberg som ledamöter samt Kid 

Karjalainen som maskot i kommunikationsnämnden under perioden  

2015-01-01–2015-12-31. 

7.6 Konfirmering av intermsval av KAOSa 

Styrelsen förklarar hur valen av KAOSa och Ölverste gått till. 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera valet av Tim Svensson Igefors och Anton Lagerholm som KAOSa under 

perioden 2015-01-01–2015-12-31. 

7.7 Konfirmation av interimsval av Ölverste 

Sektionsmötet beslutade 

  att konfirmera valet av Wilhelm Sundewall som Ölverste i KÖN för perioden 

                        2015-01-01–2015-12-31. 

8 Övriga ärenden 

8.1 Övriga frågor 

Vinnare i Punschtäfvlan är, efter en väldigt utdragen och väldigt uppskattad motivering, Bluefist Punsch. 

8.2 Nästa möte 

SM 4 är satt preliminärt till den 4 maj 2015. 

9  Mötets avslutande 

Talman Fredrik Abele avslutade mötet kl. 22:21.   
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Bilagor: 8 

 

 

 

___________________________ 

Vid pennan, Stockholm 2015-  

Daniel Ruotsalainen 

Sekreterare  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Lukas Jackalin 

Justeringsperson  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2014-  

Gustav Wändell 

Vice talman 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Tobias Frick 

Justeringsperson  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2015-  

Fredrik Abele  

Talman 


