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MÖTESPROTOKOLL $$M 2 24/9 

Onsdagen den 24/9-2014 kl. 18.02. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Aneri Patel, ordförande 

Michael Ekström, vice ordförande 

Daniel Ruotsalainen, sekreterare 

Alexandra Holmgren, lokalansvarig 

Frederik Mathiason, kommunikationsansvarig 

Anna Wessén, ambassadör 

Jacob Kjellman, SNUT 

Bilagor:  

1. Mötets öppnande 

Ordförande Aneri Patel öppnade mötet kl. 18:17. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

 att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutade 

 att välja Jacob Kjellman till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Inga anmälda förhinder. 

d. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde utföras.  
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e. Anmälan av övriga frågor 

Jacob vill anmäla en övrig fråga om skolråd och KNUT. 

Frederik vill anmäla en fråga om hur vi sköter stora sektionsangelägenheter och när beslut 

faktiskt får tas över lag. Även en fråga om MD-val. 

Michael har en fråga om en budgetproposition. 

f. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor. 

g. Föregående mötesprotokoll  Bilaga 2 

Mötesprotokollet från $$m1 den 31/7 är justerat, klart och redo att publiceras på 

kongligkemi.se. 

Styrelsen beslutade 

 att lägga protokollet från $$m1 14/15 till handlingarna. 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 3 

Daniel föreslår att lägga till en punkt 4 d. Äskning från Paparazzi.  

Styrelsen beslutade: 

att fastställa föredragningslistan med föreslagen ändring. 

i. Beslutsuppföljning  

Styrelsen 14/15 har ännu inga beslut att följa upp. 

k. Meddelanden 

Anna har skickat ut inbjudningar till nØllegasquen, alla salamandrar är ordnade. Vissa har 

svarat men majoriteten har det inte. 

3. Motionssvar    

Styrelsen har inga inkomna motioner att behandla. 
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4. Äskningar 

a. Hyllor    Bilaga 4 

KK har äskat om två nya hyllor till spritförrådet. Detta för att vissa av de nuvarande 

hyllornas skick är mycket dåligt. Hyllorna anses av KK vara ytterst lämpliga i och med att 

samma sorts hyllor redan idag används i både mellanförrådet och spritförrådet. Priset för 

dessa ligger på totalt 2228 kr. 

Mötet diskuterar kort och når konsensus. 

Styrelsen beslutade: 

att bifalla äskningen i sin helhet.  

 

b.  Kassaregister    Bilaga 5 

KK har äskat om ytterligare ett kassaregister då det på $$m1 avslogs att köpa in två av dessa. 

Kassan i fråga är likadan som den som beviljades köpas in under $$m1. 

Mötet diskuterar. Fördelar och nackdelar vägs mot varandra. Ekonomiska aspekter diskuteras över lag och 

konsensus är att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. 

Styrelsen beslutade: 

att bifalla äskningen.  

 

Styrelsen tar fika. 

 

c. Konfirmation av äskning   Bilaga 6 

Den 17/8 äskade KK om inköp av nya högtalare till Dragets ljudsystem, nämligen en topp 

och två basar till ett totalpris på 9224,76 kr. Detta ansågs vara mycket brådskande på grund 

av ett stort arrangemang som skulle hållas i Draget kort därpå. Därför beviljades denna 

äskning av sektionens ordförande, Aneri Patel, i enlighet med § 3.1.1 i sektionens reglemente. 

Styrelsen beslutade: 

att konfirmera beviljandet av äskningen enligt ovan. 

d. Kassaregister    Bilaga 7 

Det har inkommit en äskning från Paparazzi angående tryck på gula labbrockar och 

pressbrickor som är tänkt att vara insignier för nämnda organ. Den förväntade kostnaden för 

det hela är 1400 kr. 

Styrelsen beslutade: 

att bevilja äskningen i sin helhet. 
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5. $$ verksamhetsplan 2014/2015 Bilaga 8 

Sektionsstyrelsens verksamhetsplan är nu efter några om och men äntligen klar. Denna skall 

givetvis också antas av styrelsen och är nu redo att presenteras för Sektionsmötet. 

Styrelsen beslutade: 

att anta Styrelsens verksamhetsplan 2014/2015. 

 

6. Undantag för sektionsfunktionärer Bilaga 9 

Joanna Messmer, direktris för Krexet VII, har valt Lovisa Wallberg till chefsposten 

marknadsföringsansvarig för Krexet VII. Lovisa studerar inte vid KTH men är sedan tidigare 

stödmedlem för Kemisektionen och har dessutom undantag för sektionsfunktionärer fram 

till sista december 2014. Joanna ansöker alltså om att Lovisa ska undantas från kravet att 

studera kemi eller bioteknik vid KTH för att få vara sektionsfunktionär fram till och med 

slutet av Krexet VII, dvs den 31 december 2015. 

Styrelsen beslutade: 

att godkänna Joannas ansökan enligt ovan. 

7. Styrelsens pris 

Styrelsen ska som bekant dela ut Styrelsens pris på nØllegasquen. 

Olika kandidater nomineras för mötet och fördelar vägs mot nackdelar samt att kandidater vägs mot 

varandra. 

Mötet ajournerades i 10 minuter fram till 19.36. 

Mötet återupptogs 19:38 pga. att Jacob skulle köpa mat. 

En till kandidat diskuteras. 

Mötet går till testvotering i frågan. 

Styrelsen beslutade: 

att välja att ge en viss person styrelsens pris och vem det är kommer att tillkännages 

under nØllegasquen 2014. 

8. SM 1 

Trots att det nya talmanspresidiet numera leder sektionsmötet går vi på mötet i egenskap av 

styrelsen och måste agera därefter. Vi behöver reflektera över vår image över lag. Styrelsen 

har i uppgift tills nästa lunchmöte att tänka på en kul grej som vi skulle kunna göra på SM. 
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9. OAR 1 

Efter OAR 1 finns saker att diskutera. En diskussion och några personers väldigt starka 

personliga åsikter eskalerade i OAR:s Facebook-grupp och en diskussion om hur OAR ska 

användas över lag behöver föras. Saker behöver hållas sakliga och mindre repetitiva men det 

ska finnas ett inslag av egna åsikter. Det behöver göras bättre skillnad mellan ämbete och 

person. Mötesstrukturen behöver fastställas och det behöver finnas tydliga diskussions-, 

besluts- och informationspunkter.  

Den typen av diskussion som fördes på Facebook kommer aldrig med framgång att kunna 

föras över internet utan behöver föras ”face-to-face”. Därför kommer Styrelsen i framtiden 

på sätt och vis moderera när sträck i debatten i Facebook-diskussioner behöver dras. 

Mötet ajourneras fram till 20:30. 

Mötet återupptas 20:30. 

10. Nr 1 

Fem personer har sökt Nr 1 och samtliga personer har intervjuats att Styrelsen. Nr 1 ska 

väljas av Styrelsen innan SM 1 och beslutet tas i år på ett $$m. 

Mötet diskuterar fördelar och nackdelar om samtliga kandidater. 

Efter en diskussion och kort votering utesluta två av kandidaterna från vidare diskussion. 

Mötet diskuterar ytterligare och tar ett beslut. 

Styrelsen beslutade: 

att välja Alma Andersson till Nr 1 verksamhetsåret 2014/2015 

11. Övriga frågor 

MD-val: Enligt reglementet ska MD bestå av DM, vice-DM och 8 ledamöter. Problemet nu 

är att det finns 10 medlemmar varav 4 st är gamlingar. Det medför att man skulle behöva 

välja in 4 st nya vilket sedan medför att man framöver kommer att alternera mellan att välja 

in 4 st och 6 st kultingar till MD varje år. Olika tillvägagångssätt för att lösa denna situation 

diskuteras och det överlåts till Michael Ekström och Jens Aronsson att hitta en lösning till 

situationen på snyggast möjliga sätt. 

Frederiks övriga frågor besvarades under punkt 9. OAR 1. 

Jacob har varit på möte med en av cheferna för utbildningsinflytand på THS. Han berättar 

om att det finns planer på att skapa ett typ av skolråd på THS Centralt. Lisa, Chef för 

utbildningsinflytande, kommer att bjudas in till nästa veckas lunchmöte. 
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Jacob har försökt rekrytera folk till KNUT och KAKA. När det väl kommer till kritan att 

sätta igång finner folk inte tid. Det kommer tyvärr inte att bli något KAKA i år för att 

intresse inte finns. Jacobs uppfattning är att det generellt på sektionen finns ett väldigt litet 

intresse för Kemisektionens näringslivsverksamhet. Det diskuteras att eventuellt se om det 

finns ett intresse från någon annan sektion/några andra sektioner att arrangera en gemensam 

arbetsmarknadsdag. 

En budgetrevideringsproposition kommer att behandla de större utgifter som vi haft och hur 

de placeras på olika kostnadsställen. Även sektionens alkoholkostnader kommer att sjunka i 

och med ett nytt avtal som ska upprättas med Carlsberg. 

12. Nästa möte 

Tid för nästa möte har ännu inte bestämts. 

13. Mötets avslutande 

Ordförande Aneri Patel avslutade mötet kl. 21:24  
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Justerat, Stockholm 2014-  Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ ______________________________ 

Daniel Ruotsalainen,  Jacob Kjellman, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


