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MÖTESPROTOKOLL $$M 3 3/11 

Måndagen den 3/11-2014 kl. 18.03. 

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: 3 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Aneri Patel öppnade mötet kl. 18:03. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutade 

att välja Alexandra Holmgren till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Inga anmälda förhinder. 
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d. Adjungeringar  

Nu när Alma Andersson är vald till Nr 1 behöver hon kunna närvara vid, uttala sig på och 

rösta vid styrelsens möten. Därför bör hon adjungeras med närvarorätt, yttranderätt och 

rösträtt resten av verksamhetsåret. Även Fred Stjernqvist bestämde sig för att närvara vid 

mötet för skojs skull. 

Styrelsen beslutade 

att adjungera Alma Andersson med närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på samtliga 

$$m resten av året. 

Styrelsen beslutade 

att adjungera Fred Stjernqvist med närvarorätt. 

e. Anmälan av övriga frågor 

Aneri har en övrig fråga angående revisorerna. Frederik Mathiason har två punkter angående 

entledigande i MD och valberedningen. Alexandra Holmgren vill diskutera storstädningen. 

Alexandra vill även diskutera Dragets bord och stolar. 

f. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor. 

g. Föregående mötesprotokoll   

Mötesprotokollet från $$m2 den 24/9 är justerat, klart och redo att publiceras på 

kongligkemi.se. 

Styrelsen beslutade 

att lägga protokollet från $$m2 14/15 till handlingarna. 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Styrelsen beslutade: 

att fastställa föredragningslistan. 

i. Beslutsuppföljning  

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

k. Meddelanden 

Aneri önskar att kommunikationsplanen och beslutsuppfölningsdokumentet till OAR är 

klara tills nu på fredag. 
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3. Projektgruppen    

Istället för att i år arrangera KAKA är tanken att arrangera en arbetsmarknadsvecka. Tanken 

med detta är att skapa utrymme för företagsevent utan att göra det lika ambitiöst som 

KAKA. De som ska leda arbetet kring detta kallas just nu för ”projektgruppen”. Promila 

Bhattacharya är enligt Aneri en ytterst lämplig kandidat till att leda denna grupp. Det föreslås 

att rakt av välja Promila till projektledare för denna grupp i och med att intresset för att söka 

KAKA-P inte alls varit stort under den tiden som man kunnat söka detta. 

Styrelsen beslutade 

att välja Promila Bhattacharya till projektledare för en arbetsmarknadsvecka i vår. 

Dessutom känns det vettigt att börja rekrytera till projektgruppen. Frederik ser till att detta 

marknadsförs genom kongligkemi.se och via affischer.  

4. Val av ekonomichef Krexet Bilaga 3 

Det har inkommit ett sök till posten ekonomichef i Krexet VII och som bekant har styrelsen 

i uppgift att interimsvälja av SM vakantsatta poster. Detta inkom från Gustav Wändell den 

20 oktober. Styrelsen är eniga om att han kommer att göra ett utmärkt arbete på posten och 

ser inga hinder till varför han inte kan väljas. 

Styrelsen beslutade 

att välja Gustav Wändell till ekonomichef för produktionen Krexet VII på 

verksamhetsperioden 20140701-20151231. 

 

5. $$ till Poly-Styren 

Vi har blivit inbjudna till Poly-Styren, tidigare S-hybrid, och sista anmälningsdagen är idag. 

Detta är tänkt att vara den 12-14 december i Lund. Nackdelen är att kemi- och 

biotekniksektionen på Lunds tekniska högskola inte har budgeterat för detta och därmed 

behöver vi betala för resa/boende/logi själva. Det finns budgeterade pengar för delar av 

resan och representationspengar finns. Hur som helst behöver vi betala delar av konferensen 

själva. Det diskuteras kort hur mycket det kommer att kosta per person. 

Alla förutom Frederik är intresserade men ett slutgiltigt besked kommer att ges till 

arrangörerna i veckan. 

 

6. Halvårsuppföljningar 

Anna har förberett halvårsuppföljningarna. Hon går igenom vilka av oss som har ansvar för 

vilka organ. Vidare kommer detta att diskuteras på morgondagens lunchmöte. 

Fred lämnade mötet kl 18.33. 

Mötet ajournerades kl 18.34. 

Mötet återupptogs kl 18.50 
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7. Datum 

OAR 3 väljs till den 9 december. Detta blir ett överlämnings-OAR för ansvariga som sitter 

på kalenderår. Prepp-möte för OAR 3 blir lunchmötet den 25 november. 

$$ episka brunch kommer att äga rum på förmiddagen den 6 december innan Bergslusse. 

Alma få i uppdrag att köpa koppar. 

8. Övriga frågor 

Revisorerna: Det är givetvis lite fult att vi i nuläget inte har revisorer och därmed ingen som 

granskar oss. Aneri tror dock att det kan finnas någon gammal räv som ändå skulle kunna 

tänka sig att ta på sig detta. Alla i styrelsen uppmanas att försöka hitta folk så att vi äntligen 

kan välja en revisor. Optimalt vore inför SM 2 då detta beslut måste tas på SM. 

Entledigande i MD: Det finns en ledamot i MD som med största sannolikhet kommer att 

entlediga sig. Det föreslås att hen skickar sitt entledigande till styrelsen så fort som möjligt. 

Om hen ej entledigar sig kommer MD ändå att välja in 5 nya ledamöter och komplettera 

detta med en motion för att få undantag för antalet ledamöter i MD. 

Valberedningen: Valberedningen är ganska många personer just nu. Det finns två personer i 

denna som har sökt ansvarsposter till SM 2. Detta är inte okej enligt reglementet. Det 

diskuteras hur detta ska hanteras. Den lösningen som ses som lämpligast är att personerna i 

fråga entledigar sig nu och att det öppnas upp för fri nominering till fyllnadsval för 

valberedningen på SM 3 i år samt att de om de vill får söka då. 

Storstädning: I helgen är det storstädning och i skrivande stund är det ca 30 personer som 

kommer att deltaga. Från styrelsen kan tre personer närvara på lördagen. Dessutom ska D-

förrådet städas på söndagen, där närvarar Alexandra och Daniel. Aneri och Alma fixar fika! 

Vi bjuder även på grillad korv under lördagsstädningen. 

Bord och stolar: Vi behöver verkligen uppgradera Dragets bord och stolar. Michael kollar 

upp alternativ rent prismässigt. Vi tar upp detta igen i framtiden. 

9. Nästa möte 

Nästa möte kommer att vara över lunchen den 11 november. 

10. Mötets avslutande 

Ordförande Aneri Patel avslutade mötet kl. 19:34. 
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Vid pennan, Stockholm 2014-  Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ ______________________________ 

Daniel Ruotsalainen,  Alexandra Holmgren, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


