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MÖTESPROTOKOLL $$2 12/13 
Söndagen den 9/9 2012 

Mötesrummet, Dragskåpet, KTH 

Närvarande 
Joakim Tisell, ordförande 

Jens Aronsson, vice ordförande 

Gustav Wändell, sekreterare 

Lovisa Åkesson, värdinna 

Astrid Helmfrid, lokalansvarig 

Fredrik Abele, kommunikationsansvarig 

Noa Lapins, ambasadör (sen ankomst, ankom kl. 16:52) 

Bilagor: 6 

 Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell öppnade mötet kl. 16:16. 

 Formalia 

a. Anmälan av förhinder 
Noa kommer sent då han fått problem med flytten. 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att välja Fredrik Abele 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 enligt utkast. 
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f. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej färdigställt. 

h. Adjungeringar 

i. Beslutsuppföljning    Bilaga 3 

j. Meddelanden 
Jens meddelar att bokföringen är från föregående år är klar och väntar på att gås igenom av 

revisorerna. 

Fredrik har börjat jobba med infografiken om sektionen. 

 Undantag av sektionsfunktionärer 
Från föregående möte gav vi att de förfrågande om undantag för maskotar i Krexets 

mausgrupp, dessa var Mikael Strid och Johan Berggren. Dessa fick i uppdrag att bli 

stödmedlemmar i THS innan de kunde bli undantagna från att behöva vara medlemmar i 

kemisektionen. 

Mikael Strid har blivit stödmedlem i THS medan Johan Berggren ej blivigt detta än. 

Styrelsen beslutade: 

 att Mikael Ström undantas kravet för medlemskap i kemisektionen för att 

 inneha en post på sektionen. 

 Entlediganden 
Styrelsen har fått in en förfrågan om entledigande av Ljubov Rebenius från hennes 

ledamotspost i SOFT, detta då hon kommer att ta ett år studieuppehåll från KTH. 

Styrelsen beslutade: 

 att Ljubov Rebenius entledigas fån sin ledamotspost i SOFT. 
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 Bardisken 
Bardisken har sedan ombyggnationen av köket inte färdigställts av oss, detta påtalades av de 

hantverkare som var och lagade dörrarna efter sommarens inbrott att det borde göra snarast 

då MDF skivan inte tål fukt. 

Baren ska i minsta fall grundmålas så detta kan göras utan att den färdiga designen är klar. 

Fortsatt ska baren få en färdig utformning snarast. 

Styrelsen beslutade: 

 att Baren ska vara klar innan 20/10 och att Gustav har ansvaret för att det 

 ska ske. 

 Annonser på hemsidan 
Det har kommit in flera förfrågningar från organisationer som vill lägga upp annonser på 

hemsidan. Styrelsen diskuterade vilka typer av annonser som skulle läggas upp direkt och 

vilka som ska gås igenom på ett styrelsemöte innan de kan läggas upp på hemsidan 

Styrelsen beslutade:. 

 att Annonser från organisationer med anknytning till THS lägger vi upp på 

 hemsidan direkt, andra annonser ska godkännas av styrelsen innan de läggs 

 upp. 

 Kavajer till $$ 
En fråga som uppkommit internt inom styrelsen är om vi ska ha årtal på den brodyr som 

finns på kavajerna, detta efter som att de som sitter kvar sedan tidigare år har detta och då 

kommer att få brodera på ytterligare ett årtal på kavajen. Om man ej skulle ha årtal skulle de 

som sitter kvar ett andra år i styrelsen slippa brodera in ett nytt årtal på kavajen och en liten 

summa pengar skulle sparas. 

Men då det kan vara trevligt att se vilka år man suttit med i styrelsen, även för äldre som 

kommer på besök, och summan ej är stor vill styrelsen i år ha årtal i brodyren. 

Styrelsen beslutade: 

 att i brodyren ska årtal då ledamoten eller ordföranden satt i styrelsen finnas 

 med. 
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 RN-kostnaderna MD 
MD har fått flytta sitt genrep till premiären av nØllespexet, detta på inrådan av THS. Då har 

THS sagt att man kommer att betala kostnaderna för RN under detta genrep och även under 

premiären. 

MD har då skickat frågan om man får använda dessa pengar, då man för några år sedan haft 

som tradition att bjuda spexnØllan på kinamuren som tack för väl genomförda 

föreställningar undrade MD om pengarna kunde användas till detta. 

Styrelsen anser att det inte är hållbart att bjuda hela spexnØllan på kinamuren 

kostnadsmässigt, dock vet vi att de pengar som är budgeterade för att köpa lunch till ett av 

repen är ganska knapphändiga. Styrelsen anser även att det är bättre om spexnØllan bjuds på 

en lunch till under repdagarna. 

Styrelsen beslutade: 

 att MD får använda 3000:- av överskottet till att utvidga budgeten för ett av 

 repen plus att bjuda spexnØllan på ytterligare en lunch under repen. 

 Motionssvar 
I skrivande stund har styrelsen fått in tre stycken motioner. 

KRAMA och KAKAO valdatum.   Bilaga 4 

En bra motion som styrelsen håller med i. Jens Aronsson skriver ett motionssvar. 

Namnbyte på KRAMA, KAKAO och KAKAE.   Bilaga 5 

En bra motion som förhoppningsvis kommer att ge klarhet till vilka organ posterna tillhör. 

Jens Aronsson skriver ett botionssvar. 

Snygga till SNOKs uppgifter i reglemenet.   Bilaga 6 

En motion som ändrar reglementet efter den verksamhet som bedrivs, detta är en vettig 

ändring enligt styrelsen. Gustav Wändell skriver att motionssvar. 

Noa Lapins anländer kl. 16:52. 

 Propositioner 
Styrelsen vill ha en större transparens i sitt arbete gentemot sektionen, ett sätt att göra detta 

är att visa vad som händer under styrelsemötena. För att medlemmarna innan ett möte ska 

kunna se vad som kommer behandlas under mötet kan det vara bra att det finns någon form 

av handlingar som anslås en tid innan mötet. 

Styrelsen beslutade: 

 att Joakim Tisell och Jens Aronsson undersöker hur man kan göra detta och 

 skriver en proposition. 
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 PM-status 
Ett av målen för styrelsen under det första halvåret är att sammanställa och uppdatera alla 

sektionens PM. Dessa kommer att samlas på arean för att lättare kunna hittas då de ska 

användas. 

Detta kommer dock att bli en hel del arbete med då alla PM är utspridda på olika platser och 

i mycket varierande skick vad gäller uppdatering. 

Styrelsen beslutade: 

 att Joakim Tisell är ansvarig för att alla PM sammanställs och uppdateras. 

 Status på hemsidan 
Det finns ett önskemål från kommunikationsnämnden att få en ny hemsida till sektionen då 

den sen förra året nya inte uppfyller det som behövs för att driva hemsidan på det sätt som vi 

vill. I dagsläget blir det mycket tekniskt fula lösningar för att få det att fungera. 

THS jobbar dock just nu på en nu hemsida till vilken vi kommer kunna få källkoden till när 

denna är klar. Dock kommer detta att dröja, troligen ända till maj 2013. 

Medlemsbloggen där medlemmar i kemisektioen kommer att kunna få gästblogga kommer 

att startas upp snarast. Det finns redan en flik på hemsidan där denna kommer att kunna 

skrivas. Mer info och reklam kommer att komma upp efter att den första stora sökperioden 

är klar. 

 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 Mötes avslutande 
Ordföranden Joakim Tisell avslutade mötet kl. 17:05 
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Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Gustav Wändell, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Joakim Tisell, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


