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MÖTESPROTOKOLL $$1 12/13 
Söndagen den 22 juli klockan 11.01 

Plats: Aronssons Residens, Källvägen 6, Ekerö 

Närvarande 
Joakim Tisell, ordförande 

Jens Aronsson, vice ordförande 

Noa Lapins, Ambassadör 

Lovisa Åkesson, Värdinna 

Astrid Helmfrid, Lokalansvarig 

Fredrik Abele, Kommunikationsansvarig 

Gustav Wändell, Sekreterare 

Bilagor: 3 

 Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell öppnade mötet kl. 11:01. 

 Formalia 

a. Anmälan av förhinder 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att välja Jens Aronsson till justeringsman. 

c. Mötets behöriga utlysande 
Styrelsen beslutade  

 att mötet var korrekt utlyst.   Bilaga 1 

d. Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

e. Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 
Föredragningslistan fastställdes med ändringarna att lägga till §1.8, §1.9. Ändra §14 

Orientering till §18 och att döpa om §14 till "$$ under mottagningen". 
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f. Bordlagda frågor 
Styrelsen beslutade: 

 att Bordlägga godkännandet av protokollet från $$-m 10 (11/12) till nästa 

möte. 

g. Föregående mötesprotokoll 
Styrelsen beslutade: 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

h. Adjungeringar 

i. Beslutsuppföljning    Bilaga 3 

j. Meddelanden 

 Entlediganden av sektionsfunktionärer 
Två personer har bett om att bli entledigade från sina poster, David Hörnström från 

Skolledningsrepresentant Bio och Philippa Reuterswärd från Ordförande valberedningen. 

Styrelsen beslutade: 

 att entlediga David Hörnström och Philippa Reuterswärd från sina poster. 

 Fyllnadsval 
Fyllnadsvalen för SNOK, Skolledningsrepresentant BIO och Ordförande valberedningen 

behandlades. 

Ett sent sök till SNOK har kommit in till styrelsen, detta är ett sök från Erik Bergendal. Men 

då styrelsen anser att det är av vikt att posten tillsätts fortast möjligt, helst innan terminens 

start togs det emot ändå. 

Styrelsen beslutade:  

 att välja Erik Bergendal till SNOK. 

 att lysa valet till Ordförande valberedningen och Skolledningsrepresentant  

 Bio från 20/8-2/9. 
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 Undantag för sektionsfunktionärer 
Krexet vill välja Hannah Asplund (S) till regissör och har bett styrelsen om att göra ett 

undantag från reglementet där det står att sektionsfunktionärer måste vara medlemmar. 

Krexet  har även kommit med samma förfrågan angående Johan Berggren och Mikael Strid 

om att bli maskotar i manusgruppen i Krexet. 

Styrelsen tycker att man bör vara medlem i THS för att få undantag från kravet på 

sektionsmedlemskap. Hanna Asplund är medlem, men styrelsen vet inte om Johan Berggren 

och Mikael Strid är det. 

Styrelsen beslutade: 

 att undanta Hannah Asplund kravet att vara medlem i Kemisektionen i det 

 fall hon blir vald till regissör för Krexet V. 

 att bordlägga frågan angående att undanta Johan Berggren och Micke Strid 

 från kravet att vara medlem i Kemisektionen i reglementet i fall de blir valda 

 till maskotar i manusgruppen i Krexet V. 

 Utveckling av OAR 
Styrelsen diskuterade det som kommit upp under senaste diskussions OAR angående 

upplägget på OAR. Det talades mycket om att ändra OAR i riktning mot att bli en kanal för 

problemlösning för verksamheten på sektionen istället för endast informationsspridning. 

 Kanslikontakt 
Styrelsen vill fortsatt ha en god kontakt med kansliet som under föregående år då detta 

gynnar sektionen. 

Styrelsen beslutade: 

 att Lovisa Åkesson ska ta kontakt med kansliet angående att planera in möten 

 för året. 

 Webbhotell och hemsidan 
Nu är sektionens olika webbplatser utlagda på många olika webbhotell och nu anser styrelsen 

att dessa bör samlas till kongliglemi.se. 

Styrelsen beslutade: 

 att ålägga Kommunikationsnämnden att flytta alla hemsidor som ligger på  

 andra webbhotell än kongligkemi.se till kongligkemi.se.. 

 Insignia och symboler för sektionen 
I dagsläget är det lite oklart vad som exakt kan klassas som Kemisektionens insignia och 

diskussionen går om man vill förtydliga detta i stadgarna. 

Styrelsen beslutade:  
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 att Jens Aronsson ska undersöka med äldre om någon vet vad som avses i 

 stadgarna. 

 S-hybrid 
Diskussionen i landet har börjat gått om det kommer bli något arrangemang. Detta vill 

styrelsen veta mer om då vi anser att det är viktigt med god kontakt mellan de olika 

kemisektionerna i Sverige. 

Styrelsen beslutade: 

 att Noa Lapins ska ta kontakt med Chalmers om dessa kommer ordna S-

 hybrid under året. 

 SSES 
En förfrågan från SSES (Stockholm School of Entrepreneurship) om att få göra reklam på 

Kemisektionen. 

Styrelsen beslutade: 

 att Joakim Tisell ska svara på förfrågan och erbjuda dem annonsplats på 

 hemsidan och i Draget. 

 Studentresor 
Scanbalt experiens vill jobba med våra utbytesstudenter och har bjudit till möjligheten att 

skicka en medlem på en gratisresa.  

Styrelsen beslutade: 

 att Noa Lapins ska undersöka mer om vad denna resan innebär och på vilka 

 premisser detta sker. 

 Livsmedelskontroll 
Förfrågan om att tillståndsmyndigheten vill göra en livsmedelskontroll som inkom redan i 

våras har nu resulterat i att det kommer att bli en kontroll i september. 
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 $$ under mottagningen 
Styrelsen diskuterar om hur vi vill ses under mottagningen och även hur mycket vi vill visa 

oss. 

Saker som diskuterades mer ingående var vad $$ ska göra med nØllan under 

skogsvandringen för att börja locka nØllan till att bli medlemmar i Kemisektionen. 

Även att $$-bloggen och kongligkemi.se kan röja personer som vill vara dolda under 

mottagningen. 

Styrelsen beslutade: 

 att Fredrik Abele ska se till att all information som kan avslöja  

 personer ska tas ner från hemsidan under mottagningen. 

 att Jens Aronsson och Gustav Wändell ska se till att utveckla en bra lek till $$ 

 station på skogsvandringen. 

 att Noa Lapins ska skriva en text om salamandrarna till nØllebibeln. 

 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 Nästa möte 
Styrelsen beslutade: 

 att nästa $$m ska infalla söndagen den 9/9 2012. 

 Mötes avslutande 
Ordförande Joakim Tissel avslutade mötet kl. 12:49. 
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Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Gustav Wändell, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Joakim Tissel, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Jens Aronsson, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


