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MÖTESPROTOKOLL $$M 2 11/9 
Onsdagen den 11/9 2013 

Lokalansvarigs Lägenhet, Öregrundsgatan 11, 115 59 Stockholm. 

  

Närvarande 
Fredrik Abele, Ordförande  

Lina Aglén, Vice ordförande 

Astrid Helmfrid, Sekreterare 

Aneri Patel, Sektionsvärdinna 

Daniel Ruotsalainen, Kommunikationsansvarig 

Karin Andersson, Lokalansvarig 

 

Bilagor:  

1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredrik öppnade mötet kl. 18:19. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

En kallelse sattes upp i tid, dock ändrades platsen för mötet en dag innan själva mötet och 

detta gjorde det svårt för andra medlemmar att närvara på mötet. Då det är ett brådskande 

beslut som måste tas, samt att tid och datum för mötet ändå var korrekt utlyst så beslutades 

det ändå att mötet skulle hållas och att det var tillräkligt korrekt utlyst. Detta scenario 

kommer att försöka undvikas i framtiden. 

Styrelsen beslutade 

 att  mötet var korrekt utlyst. 

 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att  välja Aneri till justeringsperson. 
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c. Anmälan av förhinder 
Inga förhinder anmälda.  

 

e. Adjungeringar  
Inga adjungeringar behövde utföras. 

 

f. Anmälan av övriga frågor 
Karin har en fråga om kod till bokning av Kåren och en fråga om kemisektionens rykte i 

Kista. 

Fredrik har en fråga angående lunchmötesdag för styrelsen. 

g. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

 

h. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll, $$m10, 12, 13 och 14, är ej färdigställda. Men $$m1 är 

färdigställt. 

Styrelsen beslutade: 

att  bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 10, 12, 13 och 14 till nästa 

möte och att protokoll $$m1 läggs till handlingarna. 

 

i. Fastställande av föredragningslistan   Bilaga 2 
Styrelsen beslutade: 

 att  föredragningslistan fastställs. 

 

j. Beslutsuppföljning    Bilaga 3 

Vi har en lista på drive.google.com där vi kan följa vad som ska göras och vad som blir 
avklarat. Skapa styrelseblogg är klart, samt headhuntingen av SNOK och kontaktande av KK 
angående fest-PM. 
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k. Meddelanden 
Lina meddelar att KK har fixat ljudsystemet i Draget. 

Daniel har lagt upp KNUT:s rekrytering på kemis hemsida.  

Karin har kollat upp vad som gäller för kameraövervakning och det är lagligt. Dock har 

KTH egna regler som gör det svårare. Vi får övervaka då ingen är i draget, alltså mellan kl. 

03-06 på morgonen. Och det gäller bara de lokaler som bara ett fåtal har tillgång till och 

beslut om det måste tas på ett styrelsemöte. Om vi vill göra det här kan det vara svårt att få 

igenom det.  

Karin meddelar att det är svårt att få tag på någon som vill söka posten Skyddo. Om resten 

av styrelsen har några idéer så får vi gärna komma med det.  

Fredrik meddelar att han tycker att Styrelsen jobbar på väldigt bra just nu. 

Aneri har mailat med KK och har inte fått svar än gällande inbjudningar till n0lle. Lina 

meddelar att KK har tagit upp frågan om inbjudningar och sagt att vi kan bjuda in alla de vi 

föreslagit.  

3. Motioner    
Karin tänker skriva en motion om val av SOFT-ledamöter med förslag att ändra så det inte 

är styrelsen som väljer ledamöterna i SOFT utan enbart Lokalansvarig. 

  

Daniel och Aneri har skrivit om Björns motion och frågat honom om det ser bra ut, de har 

dock inte fått svar från Björn än. Ett motionssvar är skrivet och vi bör sätta oss in, och läsa, 

både svaret och omskrivningen tills nästa $$m den 19/9.   

 

4. Äskningar 
 

a. KK – Partytält   Bilaga 4 

KK har 4 alternativ på tält som de vill ha under tentapubar. De föreslår alternativ 2 själva. 

Styrelsen tycker att det är klart att KK ska ha ett tält. Vi vill dock veta om tältet är vattentätt. 

Vi kan godkänna äskningen men påpeka att de ska kolla om det är vattentätt. Aneri kan 

kontakta KK. 

Styrelsen beslutade 

att  godkänna äskningsförslag alternativ 2, på 599kr, förutsatt att de kollar om det är 

vattentätt. 
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b. Pontus- Målning av korridor   Bilaga 5 

Pontus vill måla periodiska systemet på väggen i toalettkorridoren. Vi känner att det vore bra 

att veta om Akzo kommer att sponsra oss med färg då det inte finns något förslag på hur 

mycket det kostar utan sponsrad färg. Vi bör be Pontus att kolla upp detta till $$m3 den 

19/9. Sen bör det kollas upp med Akademiska hus om vi får måla väggen. Lina kontaktar 

Pontus om detta. 

Styrelsen beslutade 

 att  avslå äskningen från Pontus. 

 

5. Verksamhetsplan 2013/2014  
Vi i Styrelsen har inte renskrivit och läst igenom Verksamhetsplanen 2013/2014 så vi väntar 

med att godkänna den. En deadline sätts till 18/9 då alla får kolla igenom den och 

kommentera om de vill ändra något. 

 

6. Uppföljning av verksamhetsplan 
 

a. Dokument på hemsidan 
I styrelsens verksamhetsplan 2013/2014 står det att alla styrdokument och protokoll ska vara 

uppe på hemsidan inom en vecka. Detta bör ändras till att det ska gälla färdigställda 

dokument.  

 

b. Informationsblad/program 
Karin och Lina fixar ett programblad så fort fler event trillat in. Karin får dra lite i folk så de 

meddelar när de kommer anordna aktiviteter för medlemmar. Fredrik kan hjälpa till med 

designen. 

 

c. Gasque med KK 
Styrelsen ska ha ett möte med KK och undersöka möjligheten till att ha en gasque som alla 

medlemmar kan känna sig välkomna på. Vi väntar med att ta tag i detta möte. Vi ska ändå ha 

ett möte med KK då vi har sagt att vi ska ha möte med alla organ, då kan vi ta upp detta. 

 

d. Plansch om Draget 
En plansch med historik om Draget ska skapas och sättas upp i Draget. Karin får vara 

ansvarig och kan delegera till sina SOFT-ledamöter. 

 

e. Middag med SN 
När fler medlemmar i SN är tillsatta kan Fredrik kontakta dem och se när de vill träffas. 

 

f. Salamanderverksamheten 
KNUT har redan börjat leta efter ett salamanderombud och vi vill ha ett möte med dem för 

att se hur det går. Fredrik kan kontakta dem om när vi kan ha möte.  
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g. Lunchmöten med organ 
Vi ska ha lunchmöten med organ och vi bör dela upp dem nu. Vi skulle kunna gå med de 

organ som vi redan har bra kontakt med. Aneri ska dela upp vilka som ska vara ansvarig att 

ha möte med vilka organ. 

 

h. Styrdokument/överlämningar i organ 
Vi har tidigare sagt att vi ska hjälpa organ som inte har styrdokument eller bra överlämningar 

att skapa dessa. Vi tar upp frågan på OAR och kollar vilka som skulle vilja ha hjälp med 

detta. 

 

i. Kanslikontakt 
Vi vill ha kontakt med Kansliet men vi bör diskutera med SN först så vi vet mer om vad de 

redan pratar om med Kansliet. Med SN kan vi prata på middagen som vi ska ha med dem. 

 

j. Halvårsuppföljning 
Vi ska ha halvårsuppföljning med de organ som har läsår som verksamhetsår, samt med 

Krexet. Det blir smidigast om det är samma ansvariga som de som hade lunchmöten med 

organen.  

 

k. Alkohollagen + KTH:s alkoholregler på 

hemsidan 
Alkohollagen finns länkad till på hemsidan och vi tycker att det räcker. Så vi ändrar i 

verksamhetsplanen att det är det vi vill ha. 

 

Mötet auktionerades för middagspaus från kl 19:10 till kl 19:40. 

Mötet upptogs kl 19:40. 

 

7. Fyllnadsval  

a. Inkomna sök   Bilaga 6 

Vi har ett sök från Yosra Persnia som söker SNOK. Hon verkar bra och är rekommenderad 

av föregående SNOK. 

Styrelsen beslutade: 

 Att  välja Yosra Persnia till SNOK 13/14. 

En Skolledningsrepresentant står vakant från SM4 förgående år. Vi fått in ett sök från Denise 

Fuglesang som är intresserad av posten. Styrelsen ser Denise som mycket lämplig. 

Styrelsen beslutade: 

 Att  välja Denise till skolledningsrepresentant läsåret 2013/2014.  
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Vi har även fått ett sök från Håkan Roos som söker skolledningsrepresentant men detta 

kommer behandlas på nästa $$m, den 19/9 då det är oklart till vilken mandatperiod han ska 

väljas. 

b. Lysning av val 
Poster står fortfarande vakanta. Skyddo, PAS-K och två stycken Paparazzi är vakanta.  Till 

Valberedningen saknas det två ledamöter och en ordförande. Aman har ringt och kollat med 

folk åt oss och har kanske hittat någon som vill söka till Valberedningen. Vi förlänger 

söktiden med ca en vecka till den 18/9. 

 

8. Nr 1-intervjuer 
Intervjuer bör ligga nästa vecka innan $$m3. Vi ger de sökande förslag på intervjutider så får 

de säga om de kan. Bra om alla i styrelsen kan närvara. Lina och Fredrik ställer frågor, en 

antecknar och resten ser snälla ut. 

 

9. SM1 
  
a. Talmanspresidium 
En förfrågan har redan ställts till Gustav Wändell som ska kolla om resten av KF:s 

talmanspresidium kan. 

 

b. SM-fika 
Vi bör ha infolappar utskrivna och bjuda på fika. Någon kan förklara vad ett SM är och hur 

det går till när vi välkomnar dem till fikat. Det bör göras reklam för fikat innan på facebook. 

Fikat ligger i pausen för spexn0llan.  

 

c. Tema 

Temat blir ”Andra sektioner”. Nr 1 får gå på en lunch och filma à la ”An Idiot Abroad”.  

 

10. OAR 

Vi har många idéer och ska samla dem till tisdag den 17/9 då vi har lunchmöte. Fredrik och 

Lina tar fram ett förslag på dagordning och Aneri och Karin fixar förslag på upplägg. 

 

11. THS Verksamhetsplan 13/14 

Fredrik har varit på OR och det står en hel del intressanta saker som vi kan vara intresserade 

av. Vi bör ha delar på engelska i vår verksamhet. Vi bör vara beredda på att få frågor från 

THS om vad medlemmar i kemisektionen tycker.  

Ska vi spegla THS VP i vår verksamhetsplan? Eller ska vi bara genomföra detta? Det kan vi 

fundera på.  
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12. NKK 

Vi har fått en inbjudan till Nordisk Kemi Konferens i Finland som vi inte kan gå på och vi 

bör lägga upp den på hemsidan och fråga om andra vill gå.   

 

13. Styrelsen på Nolle 

Ska vi gyckla? Det är rätt mycket saker som händer då så vi avvaktar. Vi bör också bete oss 

på civiliserat sätt.  Vi kan kolla vem som gör bordsplaceringen och kanske komma med 

förslag eller hjälp. 

14. Storstädningen 
Vi borde ha en storstädning då vi slänger saker. Det finns för många kökssaker som är 

trasiga samt massa möbler som är i vägen. Det ska vara en storstädning för hela sektionen. Vi 

kan låna en bil och hyra ett släp. Vi funderar på att ha det v44-45. Karin drar i detta. 

 

15. Övriga frågor 
 

Hur fungerar det med kårbokningar med kod? Ska fler få den koden? Vi bör låta allt gå 

genom Karin. Karin får ta upp detta på OAR så alla blir informerade. Vi fixar en lösning på 

hemsidan så det blir lättare att göra bokningar.  

 

Karin träffade styrelsen från IN-sektionen i kista. De berättade att de tror att vi pratar skit 

om dem. Ska vi göra något åt detta? Det stämmer verkligen inte att vi pratar illa om dem, 

Bluffis och KK har dessutom kista som vänsektion. Vi bör ta upp detta på OAR och prata 

om hur viktigt det är att tänka på vad man säger då man representerar kemisektionen.  

 

Fråga om lunchmöte från Fredrik: Lunchmöte på fredagar är inte lika bra som i början av 

veckan, kan vi ha lunchmöte på tisdagar istället? Det blir lunchmöte på tisdagar.  

16. Nästa möte 

Den 19/9september, kl 18:03 blir tid för $$m3.  

17. Mötets avslutande 
Ordförande Fredrik avslutade mötet kl 20:52.  
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Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Astrid Helmfrid, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


