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MÖTESPROTOKOLL $$M 3 19/9 
Torsdagen den 19/9 2013 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 3B, 114 28 Stockholm.  

Närvarande 
Fredrik Abele, Ordförande  

Lina Aglén, Vice ordförande 

Astrid Helmfrid, Sekreterare 

Aneri Patel, Sektionsvärdinna 

Daniel Ruotsalainen, Kommunikationsansvarig 

Karin Andersson, Lokalansvarig 

Jens Aronsson, Revisor 

Bilagor: 5 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredrik öppnade mötet kl. 18:03. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

 att  mötet var korrekt utlyst. 

 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att  välja till Lina Aglén justeringsperson. 

 

c. Anmälan av förhinder 
Inga förhinder anmälda.  
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e. Adjungeringar  
Inga adjungeringar behövde utföras. 

f. Anmälan av övriga frågor 
Lina anmäler en fråga om tillstånd under S-hybrid. 

Fredrik har en fråga om $$-mys. 

g. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

h. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll, $$m10, 12, 13 och 14, är ej färdigställda. Men $$m2 är 

färdigställt. 

Styrelsen beslutade: 

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

möte och att protokoll $$m2 läggs till handlingarna. 

 

i. Fastställande av föredragningslistan   Bilaga 2 
Styrelsen beslutade: 

 att  föredragningslistan fastställs i sin helhet. 

 

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. Det har inte hänt något sedan senaste mötet.  
 

k. Meddelanden 
Fredrik pratade med MD om MD-alltime. De tänkte fixa en lokal i Rågsved och undrade om 

tillstånd. Bara de inte säger att de är från kemisektionen om de inte använder tillståndet från 

sektionen.  

Karin och Lina hade möte med Alkemisterna och Spexmästarinnan om den nya dyrare 

lokalhyran. MD ska kolla på något prisvänligare alternativ för framtiden då det blir för dyrt 

att vara på Nymble. 

Karin har ett meddelande om att Malin Svensson vill anmäla draget till Roomservice. Vilket 

vore kul men måste undersöka vidare. 

3. Motionssvar   Bilaga 4 
  

Karin Andersson har skrivit en motion om SOFT och Fredrik kan skriva ett svar på det.  

 



Protokoll $$m3 

2013-09-19 

Sid 3(6)  

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

Björn Blomkvist har svarat och sagt att den omskrivningen vi gjorde av hans mail till en 

motion var bra, han ändrade på ett ord dock. 

 

Joakim Tisell har lagt en motion om att hans ledarmöten ska konfirmeras senare, vi tipsar om 

att han ska lägga ett yrkande under SM istället.  

 

4. $$ Verksamhetsplan 2013/2014  
Det diskuterade om att vi inte är nöjda med Styrelsens Verksamhetsplan riktigt än. Den 

kommer godkännas som ett brådskande beslut av Fredrik Abele innan Handlingarna ska 

upp.  

 

5. Val av SOFT-ledamöter  

Karin Andersson har fått in två sök, en är Björn Alander och den andra Alex Wiorek. Karin 

känner att båda är väldigt bra och att hon kan jobba med dem. Karin meddelar de valda. 

 

Styrelsen beslutade: 

att  Alex Wiorek och Björn Alander är valda till SOFT-ledamöter.  

 

6. Fyllnadsval  

a. Inkomna sök   Bilaga 5 

Erik Lindström har sagt att han kan tänka sig vara Ordförande för Valberedningen. Han 

verkar tagga och har en vision. Aneri Patel meddelar Erik om att han är vald. 

Styrelsen beslutade: 

att  välja Erik Lindström till Valberedningens Ordförande. 

 

b. Lysning av val 
Daniel kan lysa de vakanta posterna igen, sökstopp sätts till den 14/10. Nu är även MAK 

vakant då det skett ett entledigande. 

 

7. Undantag för sektionsfunktionärer 
Joanna Messmer är vald till producent i Krexet och ansöker om undantag från att vara 

sektionsmedlem för att få medverka. 

 

Styrelsen beslutade: 

att  göra undantag för Joanna Messmer från att vara sektionsmedlem för 

producent i Krexet 6.  
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8. Styrelsens pris 
Vi ska dela ut Styrelsens pris under n0lle. Vi borde diskutera vilka vi tycker är lämpliga att få 

priset. Några kandidater diskuterades men inget bestämdes.   

 

 

9. SM1 
Vi kommer att ha väldigt lite tid på oss att marknadsföra och fixa tema innan SM1. 

Astrid Helmfrid kommer göra en Prezi-version av handlingarna.  

Vi har talmän som vi kan föreslå på SM, och Astrid Helmfrid är sekreterare.  

 

10. OAR1 

Det togs upp åsikter om förslagen på upplägg som Aneri Patel och Karin Andersson hade 

tagit fram. Det ska bli diskussionsgrupper. Och det var flera Organ som ville ta upp saker på 

OAR, det kan bli väldigt långt. Vi vill ha 4 stationer, en kvart var.  

Vi kan ha ett vanligt OAR denna gång, ett ”introOAR”. Man kan hinta om vad som kommer 

hända på nästa OAR under själva OAR.  

Sen ha informationspunkter.  

 

Någon får höra av sig till KK och meddela om att de får en viss tid att prata på.  

Den 22/9 vill Fredrik skicka ut en föredragningslista, meddela om det är något som ska med.   

  

11. NKK 

Vi har fått en inbjudan till Nordisk Kemikonferens i Finland som vi inte kan gå på. Joakim 

Tisell undrar om det är gratis att åka, svaret är nej. Vi har inte tid att gå runt och leta efter 

folk som vill åka. 

12. Nr 1 
Anteckningar från intervjuerna lästes upp. Det diskuterades om kandidaterna.  

 

Mötet aktionerades i 5 min. 

Återupptogs 19:38. 

Styrelsen beslutade: 

att  välja Jacob Kjällman till Nr 1. 

 

13. S-nolle 
Vi har fått inbjudan från Samhällsn0lle, 5/10.  

En diskussion om vi ska använda våra representationspengar på n0llen eller inte väcktes.  
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14. Övriga frågor 
Lina Aglén känner att det är rimligt att vi inte får utökat tillstånd från KK till S-hybrid. Vi 

undersöker om vi kan vara i gasquerna på Kåren. Karin Andersson kollar om de är bokade 

men det är de. Aneri Patel ska kolla Bergshamras lokal. Astrid Helmfrid och Lina kollar 

andra lokaler. Brazilia, Syster och Bror, samt Q-resturangen kan kollas upp. Fredrik Abele 

kan kolla om vi kan vara i en restaurang på Riksdagen.   

 

Fredrik Abele undrar när vi ska ha nästa $$-mys. Den 1/10 är det Styrelsemingel i Haninge. 

Vi har mys den 25/9.   

15. Nästa möte 

Den 17/10, kl 18:04 blir tid för $$m4.  

16. Mötets avslutande 
Ordförande Fredrik Abele avslutade mötet kl 21:28.  
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Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Astrid Helmfrid, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Lina Aglén, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


