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MÖTESPROTOKOLL $$M 3 28/9 

Måndagen den 28/9-2015 kl. 18:01.  

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Anna Wessén, ordförande 

Fredrik Abele, vice ordförande 

Angelica Andreasson, sekreterare 

Anton Lagerholm, lokalansvarig 

Kadar Hassan, kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Emma Ingo, Nr 1 

Bilagor: 10 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Anna Wessén öppnar mötet kl. 18:01. 

Kadar kommer en minut försent.  

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Anna lyste mötet torsdagen den 17/9 kl 12:04. 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

 Alma anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade 

att välja Alma till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Emma Ingo är på spexrep och kommer dyka upp kl 18:30. 
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d. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behöver göras än så länge. 

e. Anmälan av övriga frågor 

Fredrik vill prata om budgetrevidering, propositioner, internrep, finansiering av OAR kickoff 

och mailsignaturer. 

Anton vill prata om Nollegasque-influenser. 

Kadar har en övrig fråga gällande översättare till hemsidan. 

f. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor finns. 

g. Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet från $$m 2 blev påskrivet och klart torsdagen den 24/9.   

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2  

Eftersom Fredrik ska hålla i en telefonintervju kl 19.30 yrkar han på att byta plats på punkt 3 

(Val) och punkt 4 (Motioner). 

Styrelsen beslutade att 

 att fastställa föredragningslistan med det ändringsyrkande som Fredrik gjorde. 

i. Beslutsuppföljning  

Anna är snart klar med bakgrunden samt omformateringen av verksamhetsplanen 15/16. 

Kadar ska kolla upp vart styrelsekavajerna kan broderas. 

Anton ska undersöka om det finns någon föreläsare som kan upplysa sektionen om Syrien-
krisen.  

k. Meddelanden 

Alma meddelar att Energi och Miljö och Bergs har gått med på att ha en gemensam 

arbetsmarknadsdag med KNUT. Eftersom att KAKA krockar med KÅT så sätts ett nytt 

datum för arbetsmarknadsdagen till torsdagen den 4/2. 

Fredrik meddelar att han har haft budgetrevideringsmöte med BAR och detta har gått bra. 

Meddelar även att han sprungit för första gången på länge. Resten av Styrelsen stöttar 

Fredrik i detta. 

Kadar meddelar att han ska skjuta upp utskicket av månadsmejlet till nästa vecka. 

Anna meddelar att ordförande för Elektros styrelse kom förbi på puben och pratade om den 

kommande jubileumsfesten. De diskuterade kostnaden att hyra GH och att ha festen där och 

kom fram till att det kommer bli dyrt. En annan idé är att ha sittningen delad i två där en del 
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är i Tolvan och en del i Draget. Det skulle alltså bli en parallellsittning och det finns potential 

för att kunna använda sig av teknik som kan föra ihop sittningarna.   

3.  Motioner    

a. Ändring av KNUT:s organisation  Bilaga 3 

Styrelsen tycker om motionen i sin helhet, men skulle vilja ändra i attsats 3 då den skulle 

kunna bli tydligare. Angelica tar på sig att skriva motionssvaret. 

b. Uppdatering av CIA:S uppgifter Bilaga 4 

Styrelsen har ingenting att ifrågasätta i den här motionen utan önskar bifall under SM. Kadar 

skriver motionssvar. 

c. Motion angående val av Hedersmottagare  

     Bilaga 5 och 6 

Kl 18:34 kommer Nr 1, Emma Ingo, till mötet.  

Anna föreslår att vi öppnar upp föredragningslistan och styrelsen öppnar upp punkt 2 d Adjungeringar för 

att ge Emma närvarorätt och yttranderätt för alla kommande styrelsemöten. 

Styrelsen beslutade 

 att ge Emma Ingo närvarorätt och yttranderätt för alla kommande styrelsemöten. 

Styrelsen gillar idén om en hedersgrupp som väljer Hedersmottagare, men skulle vilja ändra 

vilka som ska sitta med i den. Styrelsen tycker det känns överflödigt att hela Styrelsen ska 

sitta med och vill även lägga till ordförande för andra organ för att få en så bred grupp som 

möjligt. Styrelsen vill därför ändra att-sats1 så att de som sitter i hedersgruppen blir 

Ordförande och Vice ordförande för Styrelsen, Klubbmästaren för KK, samt förra 

kalenderårets ÖpHerpHeus för Alkemisterna. Styrelsen vill även lägga till INO och CIA:s 

ordförande.  

Styrelsen vill göra samma förändringar i Policydokumentet och vill även lägga till att beslutet 

ska vara enhälligt. Fredrik skriver motionssvar och tar med sig Ingo. 

Kl 19.25 tar Styrelsen en paus för fika då Kadar fyller år. 

Mötet återupptas kl 19:58. 

d. Ändring i Studienämndens organisation Bilaga 7 

I flera av att-satserna står det Kemivetenskapsprogrammet och detta ska ändras till Teknisk 

Kemi. Styrelsen önskar bifall till att-sats 1, 3, 4 och 6 efter föreslagna förändringar och väljer 

att avslå resterande attsatser för att kunna få en klarare motion till SM2 då det inte helt klart 

vilka konsekvenser det kommer att ha om man ta bort en Skolledningsrepresentant för varje 

skola. Anton fixar motionssvar och Alma kollar upp mer fakta gällande 

Skolledningsrepresentanterna. 
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4.  Fyllnadsval 

a. Skolledningsrepresentant Kemi  Bilaga 8 

Paulina Sandberg Birgersson har sökt posten som Skolledningsrepresentant Kemi. Eftersom 

posten stått vakant måste ett interimsval göras. En telefonintervju gjordes och frågor 

gällande posten ställdes. Styrelsen diskuterar huruvida kandidaten är passande för posten 

eller inte. 

Styrelsen beslutade 

att välja Paulina Sandberg Birgersson till Skolledningsrepresentant Kemi för 

verksamhetsåret 15/16. 

b. Val av SkyddO   Bilaga 9 

Posten SkyddO har stått vakant sedan SM 4 så ett interimsval behövde göras. Oscar 

Bergström har sökt posten och har gått på intervju. Efter kort diskussion är Styrelsen redo 

att gå till beslut. 

Styrelsen beslutade  

 att välja Oscar Bergström till SkyddO för verksamhetsåret 15/16. 

c. PAS-King    Bilaga 10 

Posten PAS-King har även den stått vakant sedan SM 4, men ett sök har kommit in och en 

intervju hållits. Det är Philip von Wowern som har sökt posten och Styrelsen diskuterar om 

han kommer vara en passande kandidat. 

Styrelsen beslutade 

 att välja Philip von Wowern till PAS-King för verksamhetsåret 15/16. 

d. Vakanta poster 

Kadar lyser söken till de poster som fortfarande står vakanta. 

5.  Övriga frågor 

Styrelsen behöver skriva propositioner inför kommande SM. En handlar om att Styrelsen ska 

ha en gemensam firmatecknare. Anna ska tillsammans med Ingo skriva den. Den andra 

kommer handla om budgetrevidering och detta ska Fredrik skriva. Styrelsen pratar även om 

att det borde bli en uppgift för Talmanspresidiet att se till att Styrdokumenten blir 

uppdaterade. SM får ta beslut om detta. Deadline för propositioner och motionssvar sätts till 

fredagen den 2/10. 

Kemisektionens hemsida är fortfarande under konstruktion och därför skulle det vara bra 

om det upprättades rutiner för hur de olika organen kan ändra sina flikar på hemsidan. 

Styrelsen har en representationsbudget och frågan är vad den ska användas till. Tanken med 

representationen är att den ska användas till middagar med andra sektionsstyrelser samt till 
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gasquer där Styrelsen ska representera sektionen. Styrelsen diskuterar frågan och kommer 

fram till bara använda representationen till middagar till en början och sedan använda det till 

gasquer under våren. 

På fredagen den 2/10 ska Styrelsen anordna en OAR-kickoff för att få en bättre 

sammanhållning mellan de organansvariga. Frågan är hur detta ska finansieras. Fredrik har 

diskuterat med BAR och de har kommit fram till att det är en bra idé att detta ska ingå i 

sektionens budget. 

Styrelsen beslutade  

att 4250 kr ska budgeteras för en OAR-Kickoff. 

Fredrik visar upp en ny mailsignatur och undrar vad resten av Styrelsen tycker om den. 

Styrelsen diskuterar kort den nya signaturen. 

Styrelsen beslutade  

 att godkänna den nya mailsignaturen. 

Fredrik har tillsammans med resten av BAR haft möte där de diskuterat de 

budgetrevideringar som kommit in från de olika organen. Därför ska en proposition skrivas 

gällande den budget som blev satt på SM 4. Fredrik ska skriva propositionen. 

Lördagen den 26/9 var Fredrik och Anton på Samhälls nollegasque och Anton blev 

influerad av hur sektionen lyfte upp de medlemmar som bidragit med någonting bra. Detta 

är något som Kemisektionen skulle kunna ta till sig av. 

För någon dag sedan kom Kadar i kontakt med en person från ett företag som ägnar sig åt 

översättningar. Detta är något som Styrelsen tycker är intressant då ett av våra mål är att vara 

mer internationella och översätta många dokument till engelska. Kadar ska kolla upp vad det 

kommer att kosta. 

6.  Nästa möte 

Datum för $$m 4 sätts till torsdagen den 5 november och sökstopp för de vakanta posterna 

sätts till söndagen den 1 november.   

7.  Mötets avslutande 

Ordförande Anna Wessén avslutade mötet kl. 21:29. 

8.  Orientering 

Styrelsen diskuterar händelser i kemisektionen. 
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Vid pennan, Stockholm 2015-  Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Alma Andersson, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ 

Anna Wessén, 

Ordförande 


