
Protokoll SM3 

Angelica Andreasson 

Sekreterare Talmanspresidiet 

THS Kemisektionen 

2016-02-29 

Sid 1(10)  

 

MÖTESPROTOKOLL SM3 15/16 

Tid: 18:01, måndagen den 29 februari 2016. 

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: 8 

1 Mötets öppnande 

Talman Carl Östling förklarade mötet öppnat kl. 18:01. 

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 Daniel Ruotsalainen och Adam Eriksson anmäler sig. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Daniel Ruotsalainen och Adam Eriksson till justeringspersoner. 
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2.4 Föregående protokoll SM2 15/16 

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

Sektionsmötet beslutade 

att lägga protokoll för SM2 15/16 till handlingarna. 

2.5  Anmälan övriga frågor 

Inga övriga frågor blir anmälda. 

2.6 Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Talmanspresidiet har föreslagit ändringar i konfirmeringsordningen i punkt 6 Konfirmeringar, där 

Ekonomichef Krexet konfirmeras först, sedan ledamöterna i CIA, ledamöterna i KÖN, HvispHeus och 

sedan följer ledamöterna i mottagningsorganen så som de står. 

Sektionsmötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan med sagda ändringar.  

2.7 Meddelanden 

Erik Samuelsson från THS meddelar att det nu går att söka flera poster på kåren. Postbeskrivningar och 

sök kan hittas på Campus Competence. 

Upprustningsgruppen meddelar att Draget har blivit ommålat. De har dock flera planer på vad som ska 

förbättras. Nästa steg är att måla om dörrar, lister och bardisken. De visar upp lite bildexempel på hur den 

nya bardisken ska se ut och vill gärna ha åsikter från sektionen. De ska ha möte nu på onsdag och alla är 

välkomna att titta förbi för att lämna åsikter.  

Revisorerna meddelar att om någon har frågor vad gäller styrdokumenten, ekonomin eller bara allmänt om 

sektionen så är det bara att komma till dem med frågor. 

Valberedningen meddelar att till SM4 kommer det att ske många stora val och uppmuntrar folk att gå in 

på hemsidan att kolla på de poster som kan sökas. 

SN meddelar att deras fokus ligger på Ingenjören i fokus där många har fyllt i utvärderingar och de har 

mycket underlag. De har även kollat mycket på kursen Mikrobiologi där det har börjat gå lite bättre vad 

gäller tentaresultaten, men om detta inte fortsätter att ske så ska de kontakta skolchefen. PAS-K har 

fokuserat på kurserna Kemisk Analys och Grundläggande fysik och vill ha utvärderingar för att få ett 

ordentligt underlag.  

KAOSa meddelar att idag är sista dagen för att söka KAOS.  

2.8 Inlämning Punschtäfvlan 
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KAOSa lämnar in bidraget Spice of Arrakis. Ingen vidare beskrivning finns.  

BluffO och Vice BluffOlämnar in bidraget Bluffis Reborn, som satsar på det visuella. 

pH-Bas och pH-Sur lämnar in bidraget Almatrauzz and the Falcon-punsch som tydligen ska smaka flytande 

lussebulle. 

KAPTEN och Styrman lämnar in bidraget Dunderpunsch, som ska ha en smak av chili och honung. 

pH-ledamöterna lämnar in ett bidrag där varje ledamot har bidragit med en egen ingrediens. 

Bluffis-ledamöterna lämnar in bidraget Absolut punsch, som serveras med punschrullar.  

 

3 Rapporter 

   3.1 Sektionsstyrelsen 

Fedrik Abele börjar med att prata om Verksamhetsplanen och att fokus ligger på ett hållbart engagemang. 

Det är flera tyngre poster som söks av ettan och det är flera som bränner ut sig själva efter bara ett par års 

sektionsengagemang. Han berättar även hur ekonomin har blivit mer transparant; t.ex. att firman numera 

tecknas gemensamt av både Ordförande och Vice Ordförande. Styrelsen har även fått en tajtare kontakt 

med KNUT. Fredrik meddelar att antalet medlemmar i sektionen har ökat sen i höstas. Styrelsen håller 

även på att göra ett schema för hur de ligger till med punkterna i Verksamhetsplanen. 

Alma berättar att hon har jobbat på stadgar som ska gälla Salamanderorden. De ska fungera som riktlinjer 

för vad som krävs för att man ska få vara en salamander. Hon har hjälpt SN att skapa en egen hemsida där 

man kan läsa om de olika posterna som finns. Alma meddelar att BTS-representanter söks för att främja 

samarbetet med bioföretagen. Till slut vill hon ge en stor cred till KNUT efter BKW. 

Kadar berättar att han och Fredrik håller på att kolla på en ny hemsida. Detta ska förhoppningsvis vara 

klart fram till sommaren. De har kollat vad som är mest attraktivt för den nya hemsidan och den ska bli så 

användarvänlig som möjligt. Förslagsvis kan KK skaffa en betaltjänst på hemsidan såsom 

Elektrosektionen har och de kan ha en egen flik där de kan marknadsföra sina event. Hemsidan ska även 

bli en plattform för spons från olika företag.  

Anton berättar att det har gjorts temperaturprover i Draget och det visar sig att det är väldigt kallt. Han 

ska kontakta Akademiska Hus för att få en förbättring. Han berättar även att om man har några bra idéer 

till vad som ska ändras i Draget är det bara att kontakta honom på lokal@k.kth.se. Han och Kadar har 

rensat hyllorna i skåpet och uppmuntrar folk som har lämnat saker där gärna får hämta det innan det 

skänks till myrorna.  

Emma berättar att hon vill förbättra kontakten inom och mellan organen. Detta sker genom ÅL som är 

lunchmöten där man kort berättar om sitt organs aktivitet. Hon påminner även organansvariga om 

hemläxan om JML som delades ut under senaste OAR.  

Fredrik berättar lite om ekonomin. Det blivit lite förseningar med bokföringen av BKW på grund av att 

det är tre sektioner som ingår. Har som mål att bli klar med bokföringen i tid med tentaperioden. 

mailto:lokal@k.kth.se
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Pubverksamheten går väldigt bra och har en bra omsättning. Fredrik har jobbat med att ta in pengar från 

föregående år och det finns pengar i kassan så det finns ingen anledning att känna oro trots att det finns 

lite oklarheter. 

4 Bordlagda frågor 

   4.1 Vision Kemisektionen $$ 14/15  Bilaga 3 

Emma berättar kort om vad Visionen är; att det är en utopisk bild över hur Kemisektionen borde se ut. 

Punkten tas upp igen efter middagspausen.   

   4.2  Verksamhetsberättelse $$ 14/15  Bilaga 4 

Verksamhetsberättelsen för $$ 14/15 bordlades under SM1 då den utelämnade vissa delar av våren som 

sektionsmedlemmarna fann väsentliga för verksamhetsberättelsen utelämnades. Punkten tas upp igen efter 

middagspausen. 

   4.3 Konfirmering av Hedersprismottagare 

Denna punkt skjuts upp till efter middagspausen.  

5  Val     Bilaga 5 

De som har sökt poster får en efter en presentera sig själva innan mötet tar en middagspaus.  

Mötet ajourneras till 20:00 

Mötet återupptas 20:03. 

Öppnar upp punkt 4. Bordlagda frågor. 

4.1  Vision Kemisektionen $$ 14/15 

Talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla Vision Kemisektionen. 

4.2  Verksamhetsberättelsen $$ 14/15 

Talman öppnar upp för diskussion. Några tycker att det fortfarande fattas väsentliga delar.  

Sektionsmötet beslutade 

 att bordlägga verksamhetsberättelsen för $$ 14/15. 
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4.3  Konfirmering av Hedersprismottagare 

Förra SM så klubbades det igenom att valet av Hedersprismottagare skulle genomföras av Hedersgruppen. 

Fredrik Abele presenterar kort hur valprocessen gått till. Det är nu upp till sektionsmötet att konfirmera 

att valprocessen gått rätt till.  

Sektionsmötet beslutade  

 Att konfirmera Astrid Helmfrid som Hedersprismottagare 14/15.  

     5.1  KNUTO 

Alla sökande till KNUT går ut tillsammans och valen till KNUTO, KNUTVO och KNUTE diskuteras 

samtidigt.  

Sektionsmötet beslutade  

att välja Miriam Jansson till KNUTO under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     5.2  Val av KNUTVO 

Sektionsmötet beslutade  

att välja Adrian Eliasson till KNUTVO under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     5.3  Val av KNUTE 

Sektionsmötet beslutade 

 att välja Vivien Hjelm till KNUTE under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     5.4  Val av Klubbmästare 

Alla de som sökt mästarposter lämnar salen och alla tre diskuteras samtidigt. Valet kommer ske slutet då 

detta begärdes och antalet röstande räknades till 79 personer.  

Sektionsmötet beslutade 

att välja Madeleine Eriksson till Klubbmästare under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-

06-30. 

     5.5  Val av Pubmästare 

Niklas Prag har tagit tillbaka sitt sök till Pubmästare så det är bara Nicole Harnevie som står kvar som 

kandidat på posten. 

Sektionsmötet beslutade 
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att välja Nicole Harnevie till Pubmästare under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-

30. 

     5.6  Val av Sexmästarinna 

Nicole Harnevie har tagit tillbaka sitt sök till Sexmästarinna så det är bara Niklas Prag som står kvar som 

kandidat på söket.  

Sektionsmötet beslutade 

att välja Niklas Prag till Sexmästarinna under mandatperioden 2016-07-01 till 2017-06-30. 

     5.7  Val av Ordförande 

Sökande till Ordförande och Vice Ordförande går ut tillsammans och talman öppnar upp för diskussion. 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Fredrik Abele till Ordförande under mandatperioden 2016-02-29 till 2016-06-30. 

Fredrik begär att få entledigar sig från sin post som Vice Ordförande. 

Sektionsmötet beslutade 

 att godkänna Fredrik Abeles begäran om entledigande från sin post som Vice Ordförande.  

     5.8  Val av Vice Ordförande 

Sektionsmötet beslutade 

att välja Emma Ingo till Vice Ordförande under mandatperioden 2016-02-29 till 2016-06-

30. 

     5.9  Val av Kamratstipendiater 

Innan de nominerade får lämna salen måste mötet bestämma hur många som ska få stipendiet. Det har 

inkommit ett yrkande från Fredrik Abele som vill att antalet ska vara tre.  Bilaga 6 

Sektionsmötet beslutade  

 att bifalla Fredrik Abeles yrkande om att fastställa antalet stipendiater till tre. 

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

Sektionsmötet beslutade 

Att välja Kid Karjalainen (48 röster), Caroline Lilliebjörn (53 röster) och Linus Svenberg 

(53 röster) till Kamratstipendiater.  
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     5.10  Val av KronpHeus 

Posten är i nuläget vakant. 

     5.11  Val av Fakultetsrådsrepresentanter  

Posten är i nuläget vakant. 

     5.12  Val av PAS-King   

Posten är i nuläget vakant. 

6  Konfirmeringar    Bilaga 7 

     6.1 Konfirmering av Ekonomichef Krexet 
 

Gustaf Bergentz blev interrimsvald av Styrelsen och Fredrik Abele förklarar hur valprocessen gått till.  

 

Sektionsmötet beslutade 

  

att konfirmera Gustaf Bergentz till Ekonomichef Krexet. 

 

     6.2  Konfirmering av ledamöter i CIA 
 

Ordförande i CIA, Anna Höglund, är inte närvarande för att förklara valprocessen. 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Sofia Carlsson, Emmy Ståhl, Tamara Patranika, Claudia Patricia Lopez, 

Gilai Nachman, Leo Koseki Dahl, Louise Larsson, Miuchi Man och Tove Lagerberg som 

de nya ledamöterna i CIA 2016. 

     6.3  Konfirmering av ledamöter i KÖN 
 

Varken Joanna Messmer, GenerÖl, eller Gustaf Bergentz, Ölverste, finns närvarande för att förklara 

valprocessen. 

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Aman Mebrahtu, Andreas Hober, Matilda Helgesson, Maria Nilsson, 

Jonathan Edin, Adrian Bacaj, Filip Friberg, Lovisa Wallberg, Olle Gustavsson Kamperin, 

Kid Karjalainen, Anton Smuk, Glenn Säwfe och Jens Aronsson som de nya ledamöterna i 

KÖN 2016. 

     6.4  Konfirmering av HvispHeus 
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Gustav Aniander blev interrimsvald av Styrelsen efter att Gustav blivit intervjuad av Valberedningen.  

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Gustav Aniander till HvispHeus under mandatperioden 2016-01-01 till 

2016-12-31. 

     6.5  Konfirmering av ledamöter i KOMPIS 
 

Adam Eriksson och Gustav Aniander berättar kort om valprocessen. De valde först 13 ledamöter, men 

eftersom en kandidat inte kunde vara med på viktiga datum så ströks Jenny Sjöström från listan över 

ledamöter för KOMPIS. Jenny valde under mötet att entlediga sig.  

Talman yrkar på att ajournera mötet till 22:30 

Mötet återupptas 22:45. 

Sektionsmötet beslutade  

att konfirmera Matilda Hendeberg, Ted Hjelm, Timothy Bergström, Anna Rolén, Hugo 

Widehammar, Ted Lundwall, Vilma Lagebro, Linnea Martinsdotter, Adrian Bacaj, Helena 

Olsson, Astrid Wilsby, Elias Lallo som de nya ledamöterna i KOMPIS 2016.  

     6.6  Konfirmering av ledamöter i Bluffis 
 

Adam och Gustav berättar om hur valprocessen gått till.  

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera  Tamara Patranika, Olivia Andén, Philip Josephsson, Hannes Gidlöf, Oscar 

Skirfors, Rebecka Karmakar, Jakob Flygar, Kadar Hassan, Ludvig Bönke, Viktor Lindgren, 

Julia Fridell  och Sofia Thomasson som de nya ledamöterna i Bluffis 2016. 

     6.7  Konfirmering av ledamöter i pHeuseriet 
 

Adam och Gustav berättar om hur valprocessen gått till.  

Sektionsmötet beslutade 

att konfirmera Kid Karjalainen, Anton Bjurström, Laura Pettersson, Emma Ingo, Vivien 

Hjelm, Carl Höög, Emil Sporre, Daniel Häll som de nya ledamöterna i pHeuseriet 2016.  

Det har inkommit ett muntligt yrkande om att öppna upp punkt 5.10 Val av KronpHeus. Fredrik Abele 

förklarar kort hur valprocessen gick till och varför posten inte tillsattes.  
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Det har inkommit ett yrkande från Sur och Bas, Alma Andersson och Lovisa Ljunggren Falk, som yrkar 

på att de nya ledamöterna i pHeuseriet ska sjunga Veritas Hermetica.   Bilaga 8 

Sektionsmötet beslutade 

 att bifalla yrkandet i sin helhet.  

7 Övriga frågor 

Nu är det dags för bedömningen av Punschtäfvlan.  

1. Almatrauzz and the Falcon-punsch. En dryck värd den där extra påtåren då den nästan bringar tårar till våra ögon 

(Inte på samma sätt som sistvalda bidrag). Inte något ens något tomtarna under julhelgen skulle tippa fram på tårna för 

utan snarare skulle önska att tomten gav dem som julbonus. Detta var den sanna Falcon-punschen. ”A-rak seger”.  

2. Absolut punsch. Något som vi vill slå fast, är att detta var en punsch med riktig slagkraft. Här var det då inga små 

dammsugare utan snarare en fyllig smak av punschrulle som likt en hagelbrakare levererar en rejäl kick när man behöver 

den som mest. Men var det verkligen en sann punsch som avnjutes till en ärtsoppa? Vi enades om att denna drycks sanna 

element är kanske inte under en ÄPS, utan passar kanske snarare till eftersläppet därefter.  

3. Bluffis-reborn. Att Bluffis kämparglöd i jakt om segern har pånyttsfötts i jämförelse från förra sektionsmötets tårttävflan 

är ett tydligt faktum. En mild smak som hägrar kring smaklökarna vilket gör detta till en mycket ”shotbar” punsch. 

Dessvärre önskade vi att smaken stannade kvar lite längre och varit något djupare som den blåa färgen av havet. Ingen 

kristallklar vinnare som tyvärr åskådliggörs av det olösta sockret i botten av flaskan. 

4. Dunderpunsch. Namnet speglade verkligen innehållet i punschen. Lite som hettan från en sommarflört lämnade punschen 

en behaglig hetta i munnen, men dessvärre var det söta & härliga lite allt för kortvarigt för att vara något att satsa på i 

längden. Inte riktigt värt att chansa på ett långdistansförhållande fastän det brann lite bakom husknutarna. 

5. pH-ledamöter: Intressant recept som pHeuseriet släppt. Kan anses vara mycket knäpp att ha en sådan salig blandning 

tillberett, vilket vi har ganska svårt att få ett helhetsbegrepp över vad som träffat vår läpp. Detta har lett till att vi inte valt 

att ha våra munnar helt tilltäpt när vi beskriver drycken med orden: ”Fyfan” 

6. Spice of Arrakis: Arrakis, planeten som benämns i Frank Herbets noveller översätts som ”the dancer” på arabiska. En 

Sjujäkla dans, eller snarare en dance of death med en California reaper när den träffade vår tunga. Det tyngsta orden vi kan 

beskriva denna ”dryck” med är efter Oppenheimers egna ord när han beskrev atombomben; ”Now I am become death, the 

destroyer of worlds. Inte något man kryddar till vardagen med… 4/5 spyor Punsch dricks ju ofta till den goda rätten 

ärtsoppa. Men oroa er inte, för det var väll snarare vi som stod för ärtorna i form av ärthjärnor när vi drack utav bidraget 

som tilldelades sjätte platsen. 

 

8 Nästa möte 

Nästa sektionsmöte kommer äga rum den 2 maj. 

11 Mötets avslutande 

Talman Carl Östling avslutade mötet kl 23:05.
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Bilagor: 8

 

___________________________ 

Vid pennan, Stockholm 2016-  

Angelica Andreasson 

Sekreterare  

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Daniel Ruotsalainen 

Justeringsperson  

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Carl Östling  

Talman 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Adam Eriksson 

Justeringsperson  

 

 

 

___________________________ 

Justerat, Stockholm 2016-  

Stefan Berg 

Vice talman 

 


