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PROTOKOLL SM3 17/18 
Tid: 18:03, tisdagen den 27e februari 2018.  

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

 

Närvarande ur Styrelsen 17/18  
Tamara Patranika, tillförordnad ordförande 

Emelie Wistedt, tillförordnad vice ordförande  

Alfred Kedhammar, sekreterare 

Elin Hedberg, lokalansvarig 

Anna Tian, kommunikationsansvarig 

Karin Garefelt, Nr. 1 

 

Bilagor: 11 

1. Mötets öppnande 
Talman Emma Ingo förklarade mötet öppnat kl. 18:03. 

Talman redogjorde kort för mötets uppbyggnad, vikten av att hålla god ton samt hur man skickar in 

yrkanden och dylikt under mötets gång. 

2. Formalia 

2.1. Mötets behöriga utlysande    Bilaga 1 

Kallelsen kom upp på hemsidan och i Draget den 30e januari. 

Mötet beslutade 

 att sektionsmötet var behörigt utlyst. 

2.2. Adjungeringar 
Inga adjungeringar behövde göras. 

2.3. Val av justerare tillika rösträknare 
Talman öppnade upp för fri nominering och Alexander Lines och Nicole Harnevie anmälde 

sig. 

Mötet beslutade 

 att välja Alexander Lines och Nicole Harnevie till justeringspersoner. 



Protokoll SM3 17/18 

Alfred Kedhammar 

Sekreterare Talmanspresidiet 

2018-02-27 

Sid 2(16) 

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

2.4. Föregående protokoll SM1 17/18 
Protokollet var justerat och anslaget på sektionen den 18e december, inom tidsgränsen på 14 

dagar. Det finns både i pärmen i mötesrummet och på hemsidan. 

Mötet beslutade 

 att lägga protokollet för SM2 17/18 till handlingarna. 

2.5. Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 

2.6. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Talman Emma Ingo föreslog att i föredragningslistan lägga till Rapport från Styrelsen som 

punkt 2.9, Val av utvecklingsgrupp mottagningen 2018 som punkt 5.9, samt bordlagda frågor 

som punkt 2.7. 

Mötet beslutade 

 att faställa föredragningslistan i dess reviderade form. 

2.7. Bordlagda frågor 
Det fanns inga bordlagda frågor att ta upp. 

2.8. Meddelanden 
Erik Samuelsson meddelade att man kan spela gratis squash på intersquashclub. 

Krexets producent Leandra Anali De Luca meddelade att Krexet har premiär den 28e-29e 

april. 

Tillförordnad vice ordförande Emelie Wistedt meddelade att föreningen Unga Forskare 

saknar telefonnummer till flera berörda parter och att en länk kommer läggas ut för detta. 

Klubbmästare Nicole Harnevie meddelade att biljetter för Berzelii kommer att släppas inom 

kort. 

Tillförordnad ordförande Tamara Patranika meddelade å Styrelsens vägnar att belastning på 

sistone har varit hög för gruppen och vill gärna öppna upp för dialog angående detta på 

sektionen. 

2.9. Rapport från Styrelsen 
Styrelsen tog till orda och presenterade hur arbetet på verksamhetsplanen 17/18 fortgår. 

2.10. Inlämning Punchtäfvlan 
Spritis och KK sponsrat av Matilda Palmér presenterar en god blanding mellan punchrulle och polsk dryck: 

Polyjuiceelexiret. 

Ansvariga Bluffis 18 presenterar BlueBlood. En spännande liten kreation med långa sugrör och kort stubin. 

Krexet presenterar en klassisk, exklusiv och konstnärlig variant av punch. De är färglösa för att tillåta 

subjektiv tolkning. Varje glas är för respektive medlem av Talmanspresidiet och justeringspersoner . Krexet 

presenterar PPP: Pretentiös Producent-Punch. 
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Victor Kalinowski och Anton Åkesson presenterar Organslasken 2. En fin variant från årgång 2004 med 

både fruktig och fuktig smak. 

pHeuseriet presenterar pHlytande pHika. En variation på dammsugare med helt ekologiska ingredienser, 

t.ex. egenodlad kowkow. 

Talman öppnade upp punkt 2.9. igen. 

2.9. Rapport från Styrelsen 
Tillförordnad ordförande Tamara Patranika tog till orda och presenterade en halvårsrapport för den 

ekonomiska verksamheten, och poängterade att mycket intern representation stod outnyttjad. 

3. Verksamhetsberättelser 

3.1. Alkemisterna 17      Bilaga 3 

HvispHeus 17 Oscar Bergström ställde sig upp för att ta frågor. 

Mötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen för Alkemisterna 17 till handlingarna. 

3.2. Bluffis 17       Bilaga 4 

BluffO 17 Tamara Patranika ställde sig upp för att ta frågor. 

Mötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen för Bluffis 17 till handlingarna. 

3.3. KOMPIS 17       Bilaga 5 

KAPTEN 17 Matilda Hendeberg ställde sig upp för att ta frågor. 

Mötet beslutade 

 att lägga verksamhetsberättelsen för KOMPIS 17 till handlingarna. 

4. Motioner 
Talman förklarade att samtliga motioner, motionssvar, propositioner och valkandidater skulle presenteras 

innan middagspausen för att diskuteras och beslutas om efteråt. 

4.1. Kemisektionens firmatecknare   Bilaga 6 
Motionären Anton Lagerholm presenterade motionen. 

Tillförordnad ordförande Tamara Patranika presenterade Styrelsens motionssvar. Bilaga 7 

4.2. Reform av direktionen i Krexet   Bilaga 8 

Motionär Adrian Södergren presenterade motionen. 

Sekreterare Alfred Kedhammar lämnade ifrån sig pennan. 

Sekreterare Alfred Kedhammar presenterade Styrelsens motionssvar.   Bilaga 9 

Sekreterare Alfred Kedhammar tog åter pennan.  
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5. Val        Bilaga 10 

5.1. Val av ordförande 
Tillförordnad ordförande Tamara Patranika presenterade sig själv och sitt sök till posten. 

5.2. Val av vice ordförande 
Tillförordnad vice ordförande Emelie Wistedt presenterade sig själv och sitt sök till posten. 

5.3. Val av Klubbmästare 
Sökande Olivia Andersson presenterade sig själv och sitt sök till posten. 

5.4. Val av Pubmästare 
Sökande Emma Neill och Jakob Klefenberg presenterade sig själva och sina sök till posten. 

5.5. Val av Sexmästarinna 
Sökande Kadar Hassan presenterade sig själv och sitt sök till posten. 

5.6. Val av GenerÖl 
Sökande Anton Åkesson presenterade sig själv och sitt sök till posten. 

5.7. Val av Ölverste 
Sökande Anton Åkesson presenterade sig själv och sitt sök till posten. 

Det hade inkommit ett yrkande till talmanspresidiet angående att öppna upp posten Ölverste för fri 

nominering. 

Talman förklarade att mötet kommer ta beslut angående detta efter middagspausen och förklarade vad fri 

nominering innebär. 

5.8. Val av kamratstipendiat 
En nominering hade inkommit från talmanspresidiets alter ego Talmans. P. Residiet. 

Inga legitima nomineringar hade inkommit. 

Talman förklarade att nomineringar kommer att accepteras via mejl fram tills valet. Denna fråga kan inte 

bordläggas på grund av THS regler. 

5.9. Val av KNUTO 
Inga sök hade inkommit. 

5.10 . Val av KNUTVO 
Inga sök hade inkommit. 

5.11. Val av KNUTE 
Inga sök hade inkommit. 

Det var dags för middagspaus och mötet ajournerades från kl 18:45 till 19:50. 

Mötet återupptogs kl 19:56. 
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Talman öppnade upp mötet fr.o.m. punkt 4. Motioner. 

4. Motioner 

4.1. Kemisektionens firmatecknare 
Talman öppnade upp för diskussion. 

På motionärens begäran senarelades behandlingen av motionen. 

4.2. Reform av direktionen i Krexet 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

Talman öppnade upp punkt 4.1. igen. 

4.1. Kemisektionens firmatecknare 
Talman öppnade upp för diskussion. 

Ett ändringsyrkande hade inkommit från motionären Anton Lagerholm. 

Ändringsyrkandet föreslog att i motionens enda att-sats i ändringsförslaget byta ut termen ”saknas”, mot 

”entledigar sig”. 

Ännu ett ändringsyrkande hade inkommit från Daniel Ruotsalainen. 

Ändringsyrkandet föreslog att i motionens enda att-sats i ändringsförslaget byta ut termen ”saknas”, mot 

”entledigar sig eller blir misstroendeförklarad”. 

Anton Lagerholm drog tillbaka sitt ändringsyrkande. 

Motionens enda sats med ändringsyrkandet löd därmed 

att  i Stadgarna §4, första stycket, ändra Sektionens firma tecknas gemensamt av sektionens 

ordförande och vice ordförande. 

till 

Sektionens firma tecknas gemensamt av sektionens ordförande och vice ordförande. I de fall där 

ordförande och/eller vice ordförande entledigar sig eller blir misstroendeförklarad väljs nya 

firmatecknare bland styrelsens medlemmar av innevarande styrelse tills dess att posten åter är 

tillsatt. Det ska alltid finnas två firmatecknare på sektionen. 

Talman frågade om det var mötets mening att godkänna det enda kvarstående ändringsyrkandet. 

Mötet beslutade 

 att godkänna Daniel Ruotsalainens ändringsyrkande. 

Talman frågade om det var mötets mening att godkänna motionen med ändringsyrkandet. 
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Mötet beslutade 

 att bifalla motionen med ändringsyrkandet. 

5. Val 
Endast valen med flera sökande behandlades med elektronisk röstning. Resterande behandlades via 

acklamation. 

Röstmängden justerades till 75 personer. 

5.1. Val av ordförande 
Sökande lämnade rummet. 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Valberedningens ordförande Ted Lundwall redogjorde för valberedningsprocessen i samtliga val. 

Sökande återvände till rummet. 

Mötet beslutade 

 att välja Tamara Patranika till ordförande för Kemisektionen under verksamhetsåret 

 17/18. 

Tamara Patranika entledigade sig från sin post som vice ordförande. 

5.2. Val av vice ordförande 
Sökande lämnade rummet. 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Sökande återvände till rummet. 

Mötet beslutade 

 att välja Emelie Wistedt till vice ordförande för Kemisektionen under

 verksamhetsåret  17/18. 

5.3. Val av Klubbmästare 
Sökande lämnade rummet. 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Sökande återvände till rummet. 

Mötet beslutade 

 att välja Olivia Andersson till Klubbmästare. 

5.4. Val av Pubmästare 
Sökande lämnade rummet. 

Talman öppnade upp för diskussion. 
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Sökande återvände till rummet. 

Röstmängden justerades till 76 personer. 

76 utav 76 röster inkom. 

Mötet beslutade 

 att välja Emma Neill till Pubmästare. 

5.5. Val av Sexmästarinna 
Sökande lämnade rummet. 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Sökande återvände till rummet. 

Mötet beslutade 

 att välja Kadar Hassan till Sexmästarinna. 

5.6. Val av GenerÖl 
Sökande lämnade rummet. 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

 att välja Anton Åkesson till GenerÖl. 

Anton Åkesson drog tillbaka sitt sök till Ölverste. 

5.7. Val av Ölverste 
Ett mejl hade inkommit för att öppna upp för fri nominering av Ölverste. 

Mötet beslutade 

 att öppna upp för fri nominering av posten Ölverste. 

Emanuel Nelsson Vedung nominerade sig själv, men var inte närvarande. 

Anja Ramström nominerade sig själv. 

Adrian Södergren nominerade Anton Åkesson. 

Anton Åkesson accepterade inte nomineringen. 

Leandra Anali De Luca nominerade Anton Smuk. 

Anton Smuk accepterade inte nomineringen. 

Talman öppnade upp för presentation av kandidaterna. 

Anja Ramström presenterade sig själv och sitt sök till posten. 
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Talman läste upp Emanuel Nelson Vedungs motivationstext angående sin egen nominering. 

Talman öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

 att välja Anja Ramström till Ölverste. 

Ett yrkande hade inkommit från Adrian Södergren angående att öppna upp posten Producent i Krexet för 

fri nominering. 

Talman frågade om det var mötets mening att godkänna yrkandet. 

Mötet beslutade 

 att godkänna yrkandet. 

Talman öppnade upp 2.6 igen. 

2.6. Fastställande av föredragningslistan 

Talman Emma Ingo föreslog att revidera föredragningslistan ytterligare genom att  lägga till 

punk 5.8 Val av producent. 

Mötet beslutade 

 att faställa föredragningslistan i dess åter reviderade form. 

5.8. Val av producent i Krexet 
Adrian Södergren nominerade Leandra Anali De Luca. 

Leandra Anali De Luca accepterade nomineringen. 

Mötet beslutade 

 att välja Leandra Anali De Luca till producent i Krexet. 

5.9. Val av Kamratstipendiat 
 Robin Carlsson accepterade sina nomineringar, som löd: 

Jag skulle vilja nominera Robin Carlsson till kamratstipendiet! Han bryr sig om oss i sin omgivning, ställer 

upp när det behövs och sprider glädje och energi. Han gör helt enkelt Draget till en lite skönare plats att 

hänga på. Det var ett härligt och efterlängtat initiativ han och de andra tog som drog igång  IN igen, så att 

det finns ytterligare en knutpunkt och ett sätt för kemister och biostudenter att träffas och ha kul. 

Jag skulle vilja nominera Robin Carlsson till kamratstipendiet, eftersom han är en omtänksam och snäll 
person som gör tillvaron i sektionen lite bättre. Hans energifyllda ledarskap i IN har bidragit till en ökad 
gemenskap i och med att han varit delaktig i att organisera sektionslag för THSM:s innebandyturnering 
samt fotbollskvällar i GIH-hallen för stundenterna.  

Jag skulle vilja nominera min goda vän Robin Carlsson till kamratstipendiet. I mina ögon är Robin en glad, 
skämtsam och otroligt omtänksam vän och kemiteknolog. Under åren jag har känt honom, har han hjälpt 
mig och andra kemister med plugget, bjudit på jordens godaste kladdkaka och med skämt och torra 
vitsar hållit moralen på topp. Han har också otröttligt kämpat för att få IN på rull vilket han sakta men 
säkert verkar lyckas med. Med dessa ord hoppas jag ni vill överväga honom som stipendiat. 
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Tamara Patranika accepterade sin nominering, som löd: 

Tamara är en otroligt härlig person. Hon är mån om hur hennes vänner mår och finns alltid där för att 

lyssna och ge råd. Hon säger som det är även om det kanske inte alltid är vad man vill höra. Jag vill därför 

nominera henne för jag tycker verkligen att hon är värd det.  

Elin Hedberg accepterade sin nominering, som löd: 
Har någon på sektionen någonsin haft ett problem med denna vackra underbara lilla människan? - Nej det 
är omöjligt för hon är för snäll och skön för bråk. Hon ställer upp med ett leede när man behöver en och en 
axel till tårar. Hon är tålmodet själv - väsentligt för en lokalgudinna. Elin Hedberg är min vän och 
förmodligen eran också. 
 
Athea Thomas (som kontaktades via telefon) accepterade sin nominering, som löd: 
Det här är en person som alltid ställer upp för andra, oavsett om det är en vän eller bara någon som behöver 
hjälp. Den här personen har bland annat låtit bli att dricka  under tackfesten endast så att ettorna kunde 
vända sig till henne för hjälp. När hon ser en i draget frågar hon hur man mår, om man är stressad, oavsett 
hur hon själv mår. Hon drar sig inte för att stå upp för vad hon själv tycker och säga ifrån om hon tycker 
någon gör fel, oberoende vem hon pratar med. Under nollespexet oroade hon sig konstant för sina 'barn' och 
såg till att alla var lugna, hade ätit och mådde bra.   
 
Förutom att hon är en grym mottagare är hon en riktigt bra vän som man kan ringa mitt i natten gråtande 
och hon ställer upp utan en endaste eftertanke. Därför nominerar jag Athea Thomas till kamratstipendiet.  
 
Elin Sjöhag accepterade sin nominering, som löd: 
Elin är en god vän som är väldigt mån om omgivningens välbefinnande. Hon är inte rädd att ställa upp när 
det behövs och bidrar till en härlig stämning på sektionen. Elin har i sitt sektionsengagemang bland annat 
utvecklat KAOS för att skapa en ännu roligare tillvaro för nOllan under mottagningen och har vid flera 
tillfällen på eget initiativ anordnat aktiviteter för att stärka sammanhållningen på sektionen. Elin är därför 
en person väl värd årets kamratstipendium. 

Avital Cherednik accepterade sin nominering, som löd: 
Avital är en person sprider glädje genom att alltid vara glad, och det är svårt att hitta en person som är 
ständigt är lika glad som Avital. Hon ställer alltid upp som en vän i flera situationer och därför tycker jag 
att hon förtjänar Kamratstipendiet. 

Rebecka Lund accepterade inte sin nominering. 

Hanna Dubeck Schömer accepterade sin nominering. 

Oscar Bergström accepterade sin nominering, som löd 
Hej, jag skulle vilja nominera Oscar Bergström till Kamratstipendiet. Mer genuin empati och uppskattning 
för sina medmänniskor får man leta länge efter. Han har gjort mycket nytta för sektionen genom sina år här 
men har aldrig tappat sin ödmjukhet. En fullt värdig person att ta emot stipendiet, med andra ord.  

Adrian Södergren accepterade sin nominering, som löd: 
Han är smart och kreativ person som ger otroligt mycket till sin omgivning. Han är empatisk nästan så att 
det blir jobbigt för honom själv, han har ett stort hjärta. Han ger så mycket till de organ han är med i. 
Adrian har varit med i KNUT, Bluffis och Krexet och till varje organ kommit med idéer och tankar. Han 
strävar efter att förbättra och förtydliga situationer i sin närhet och på så sätt förbättra för alla.  

Mina mejl är usla på att beskriva hur härlig och underbar Adrian Södergren är men det är ett försök. Jag 
hoppas han uppskattar detta. <3 

Leandra Anali De Luca accepterade sin nominering, som löd: 

Jag vill nominera Leandra Anali De Luca till kamratstipendiet. Anali är lugn, ansvarstagande 
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och hjälpsam. Detta har hon visat tydligt det senaste året då hon räddat sina två favoritorgan 
Bluffis och Krexet genom att söka tunga ansvarsposter när ingen annan gjort det, och dessutom 
engagerat sig i Dragets skyddsänglar SOFT.  

Hon är alltid lyhörd och ser till att alla får komma till tals och mår bra, och är alltid redo att satsa allt för 
att se till så folk i omgivningen är så engagerade och glada som möjligt. Till sist är en av Analis mest 
utmärkande drag hennes brinnande känsla för rättvisa: hon tål aldrig diskriminering, korruption eller 
nepotism och står alltid upp för sin sak, även om hon möter tungt motstånd.  

Med detta som bakgrund anser jag att Anali är en exemplarisk kamrat. 
 
Talman frågade om det var mötets mening att gå direkt till omröstning 
 
Mötet beslutade 
 
 att gå direkt till omröstning. 
 
Mötet skulle nu besluta hur många kamratstipendier som skulle delas ut. 
Talman öppnade upp för diskussion. 
 
Talman frågade om det var mötets mening att välja tre kamratstipendiater i en röstomgång. 
 
Mötet beslutade 
 
 att välja tre kamratstipendiater i en röstomgång. 
 
Röstmängden kvarstod vid 76 personer. 
 
76 utav 76 röster inkom. 
 
Mötet beslutade 
 

att välja Hanna Dubeck Schömer, Avital Cherednik och Tamara Patranika till 
kamratstipendiater. 

5.10. Val av utvecklingsgrupp mottagningen 2018 
Följande sats hade slagits igenom föregående SM: 

”Att tillsätta en projektgrupp om max 8 personer och ordförande som sammankallande med uppdrag att 

undersöka om och hur mottagningen kan förändras strukturellt för att underlätta arbetet för samtliga 

inblandade. Gruppen tillsätts på SM3, läsår 17/18 genom fri nominering. Resultaten av gruppens arbete 

skall presenteras på SM1, läsår 18/19.” 

(se Handlingar SM2 17/18, motionssvar Mottagningen 2018) 

Fri nominering trädde i kraft. 

Daniel Ruotsalainen nominerade Emma Ingo och Alexander Lines. 

Emma Ingo accepterade inte nomineringen. 

Alexander Lines accepterade inte nomineringen. 

Jonathan ”Jomperino” Persson nominerade Hanna Dubeck Schömer och Darko Mitrovic. 
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Hanna Dubeck Schömer accepterade nomineringen. 

Darko Mitrovic accepterade nomineringen. 

Victor Fredlund nominerade sig själv. 

Daniel Ruotsalainen nominerade Oscar Bergström. 

Oscar Bergström accepterade inte nomineringen. 

Emelie Wistedt nominerade Matilda Palmér. 

Matilda Palmér accepterade nomineringen. 

Adrian Södergren nominerade sig själv. 

Anton Åkesson nominerade Elin Ljungström. 

Elin Ljungström accepterade nomineringen. 

Elias Lallo nominerade Hugo Widehammar. 

Hugo Widehammar accepterade nomineringen. 

Matilda Palmér nominerade Emelie Wistedt. 

Emelie Wistedt accepterade nomineringen. 

Tamara Patranika nominerade Andreas Renberg. 

Andreas Renberg accepterade inte nomineringen. 

Victor Fredlund nominerade Simon Edin, Denis Rootsi, Erik Lyrén och Anton Åkesson. 

Simon Edin accepterade inte nomineringen. 

Denis Rootsi accepterade nomineringen. 

Erik Lyrén accepterade inte nomineringen. 

Anton Åkesson accepterade inte nomineringen. 

Elsa Arksand nominerade sig själv. 

Daniel Ruotsalainen nominerade Erik Samuelsson. 

Erik Samuelsson accepterade inte nomineringen. 

Elias Lallo nominerade Samuel Emilsson. 

Samuel Emilsson accepterade nomineringen. 

Leandra Anali De Luca nominerade Athea Thomas. 

Athea Thomas accepterade nomineringen. 

Ellen Hådén nominerade Louise Brandt. 

Louise Brandt hade inte möjlighet att ta ställning till nomineringen. 
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Samtliga nominerade fick möjlighet att presentera sig själva (eller bli presenterade, om de själva ej var 

närvarande). 

Mötet gick till beslut. 

Röstmängden justerades till 71 personer. 

71 utav 71 röster inkom. 

Mötet beslutade 

att välja Athea Thomas, Hanna Dubeck Schömer, Darko Mitrovic, Matilda Palmér, 

Adrian Södergren, Emelie Wistedt, Elsa Arksand, Samuel Emilsson till 

utvecklingsgruppen för mottagningen 2018. 

Talman adjungerade mötet kl 22:02 till kl 22:07. 

Mötet återupptogs kl. 22:06. 

5.11. Val av KNUTO 
Talman öppnade upp för diskussion. 

Talman frågade om det var mötets mening att bordlägga valen av KNUTO, KNUTVO och KNUTE till 

SM4 17/18. 

Mötet beslutade 

 att bordlägga valet av KNUTO till SM4 17/18. 

5.12. Val av KNUTVO 
Mötet beslutade 

 att bordlägga valet av KNUTVO till SM4 17/18. 

5.12. Val av KNUTE 
Mötet beslutade 

 att bordlägga valet av KNUTE till SM4 17/18. 

6. Konfirmeringar      Bilaga 11 

6.1. Alkemisterna 
Ordförande Tamara Patranika redogjorde för valprocessen för samtliga interimsval (6.1-6.4.) 

Talman frågade om det var mötets mening att behandla valen 6.1. – 6.4. i klump. 

Mötet beslutade 

 att behandla valen 6.1. – 6.4. i klump. 

Mötet beslutade 
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 att konfirmera Emil Sporre till ÖpHverpHeus, Nicole Harnevie till HvispHeus och 

 Rebecka Karmakar till KronpHeus. 

6.2. BluffO och Vice BluffO 
Mötet beslutade 

 att konfirmera Leandra Anali De Luca till BluffO och Ludwig Wåhlin till Vice 

 BluffO. 

6.3. KAOSa (2 st) 
Mötet beslutade 

 att konfirmera Fredrik Thorsén och Emil Tiger Lundell till KAOSa. 

6.4. Revisor 
Mötet beslutade 

 att konfirmera Adam Eriksson till revisor. 

6.5. Ledamöter i KOMPIS 
Emil Sporre redogjorde för valprocessen för val 6.5. – 6.7. 

Talman frågade om det var mötets mening att behandla val 6.5. – 6.7. i klump. 

Mötet beslutade 

 att behandla valen 6.5. – 6.7. i klump. 

Mötet beslutade 

 att konfirmera ledamöter i KOMPIS. 

6.6. Ledamöter i pHeuseriet 
Mötet beslutade 

 att konfirmera ledamöter i pHeuseriet. 

6.7. Ledamöter i Bluffis 
Mötet beslutade 

 att konfirmera ledamöter i Bluffis. 

6.8. Ledamöter i Krexet 
Elin Ljungdell redogjorde för valprocessen. 

Mötet beslutade 

 att konfirmera ledamöter i Krexet. 

6.9. Ledamöter i IN 
Jonathan ”Jomperino” Persson redogjorde för valprocessen. 
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Ett yrkande hade inkommit från VIN Jonathan ”Jomperino” Persson angående antalet 

ledamöter i IN under verksamhetsåret 2018. 

Yrkandet löd 

 att antalet ledamöter för IN under verksamhetsåret utökas från maximalt 8 till 

 maximalt 9. 

Talman öppnade upp för diskusison 

Mötet beslutade 

 att uttöka det maximala antalet ledamöter i IN från 8 st till 9 st under återstoden av 

 organets verksamhetsår 2018. 

Mötet beslutade 

 att konfirmera ledamöter i IN. 

7. Lysning av Hederspriset 
Talman Emma Ingo tog till orda och förklarade vad Hederspriset är, vilka som väljer pristagaren samt hur 

nomineringar tas emot.  

Nomineringar kommer preliminärt att tas emot t.o.m. 4e mars, antingen fysiskt till Hedersprisurnan eller 

till ordf@k.kth.se. 

8. Övriga frågor 
Ett yrkande hade inkommit från pH  Bas Linnéa Öst som förespråkade att pH18 skulle ställa 

upp sig och sjunga Veritas Hermetica. 

Mötet beslutade 

 att godkänna yrkandet. 

Stark och vacker skönsång följde. 

Det hvar dags att utse en vinnare för punchtäfvlan. 

Innan vinnarna utses vill talmanspresidiet dela ut aftonens skamkudde, som går till pHeuseriet, samt 

Viktor och Antons bidrag. 

pHeuseriet skiljer sig från Viktors och Antons bidrag till den imponerande grad att de utforskar helt olika 

sidor av spektrat äckligt.  

pHeuseriets bidrag hade tett sig bättre av en och annan filtrering. Talmanspresididet uppskattar inte att 

behöva tugga sin alkohol. 

Victors och Antons bidrag ter sig bättre som propplösare än efterätt. Talmanspresidiet anser även att den 

inte borde klassas som organslask, utan snarare bör falla under någon FN-kausul för kemisk vapenföring. 

Vidare till hvinnarna. 

mailto:ordf@k.kth.se
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På tredje plats kommer ett bidrag som utmärker sig i och med att botten är inom synhåll. BlueBlood är en 

förfriskande kreation som pumpar upp både på elektrolyter och promille. 

På andra plats har vi Krexets bidrag, främst för deras utmärkande och stilfulla presentation. Smaken var 

väl ok. Typ. 

På första plats hittar vi ett mumsigt fikabidrag som hade den goda framförhållningen att filtreras för att 

afvlägsna den konsistens som blev dödsstöten för pHeuseriets bidrag. Talmanspresidiet gratulerar Spritis, KK 

och Matilda Palmér för deras Polyjuiceelixir. 

9. Nästa möte  
Nästa SM kommer preliminärt att äga rum måndagen den 7e maj kl 18:04 med motionsstopp 

den 16e april och handlingsstopp den 23e april. 

10. Mötets avslutande 
Talman Emma Ingo avslutade mötet kl. 22:27. 
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Bilagor: 11 

 

 

 

           

Vid pennan, Stockholm 2017-   Justerat, Stockholm 2017- 

Alfred Kedhammar    Alexander Lines 

Sekreterare     Justeringsperson 

 

 

 

           

Justerat, Stockholm 2017-   Justerat, Stockholm 2017- 

Emma Ingo     Nicole Harnevie 

Talman      Justeringsperson 

 

 

 

       

Justerat, Stockholm 2017-    

Anton Smuk      

Vice Talman      

 

 

 

 

 


