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

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 17/10 
Torsdagen den 17/10-2013 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B, 114 28 Stockholm.  

Närvarande 
Fredrik Abele, Ordförande  

Lina Aglén, Vice ordförande 

Astrid Helmfrid, Sekreterare 

Aneri Patel, Sektionsvärdinna 

Daniel Ruotsalainen, Kommunikationsansvarig 

Karin Andersson, Lokalansvarig 

Jacob Kjellman, Nr 1 

Jens Aronsson, Revisor 

Bilagor: 4 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredrik öppnade mötet kl. 18:07. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

 att  mötet var korrekt utlyst. 

 

b.  Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att  välja Daniel Ruotsalainen till justeringsperson. 

 

c.  Anmälan av förhinder 
Inga förhinder anmälda.  
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e.  Adjungeringar  
Jacob Kjellman är en maskot i nuläget. 

Styrelsen beslutade: 

att  ge Jacob Kjellman rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på detta möte. 

 

f.  Anmälan av övriga frågor 
Karin Andersson har en fråga om pant och en fråga om Cellulosamut. 

Lina Aglén har en fråga om bokning av draget för extratid för SM2. 

 

g.  Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

 

h.  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll, $$m10, 12, 13 och 14, är ej färdigställda. Men $$m3 är 

färdigställt men ej justerat. 

Styrelsen beslutade: 

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

14 till nästa möte. 

 

i.  Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 
Ett förslag på att en punkt 3, Adjungering av Nr 1 för resterande år, läggs till.   

Styrelsen beslutade: 

 att  föredragningslistan fastställs med ovanstående ändring. 

 

j.  Beslutsuppföljning    Bilaga 3 

Astrid Helmfrid skriver in det som ska göras i driven (google drive).   
 

k.  Meddelanden 
Aneri Patel meddelar att vi hade OAR men sammanfattningarna är inte klara. Vi borde 

färdigställa dem. Astrid har skickat ut minnesanteckningar.  

Daniel Ruotsalainen var på KR (kommunikationsråd) och det var trevligt. De vet inte när 

THSs hemsida är klar. De ska ha ett stormöte om det och då kommer de veta mer.  

Karin Andersson meddelar att man måste anmäla sig till MBA och Karin anmäler oss. 
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3. Adjungering av Nr1för hela verksamhetsåret 
 Nr 1 är en maskot, vilket är bra för det gör själva valprocessen lättare, dock saknar maskotar 

yttranderätt, rösträtt och förslagsrätt. 

Styrelsen beslutade: 

att  ge Jacob rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på samtliga kommande 

$$m för verksamhetsåret 13/14. 

 

4. S-Hybrid    
Det är ovisst om det är fler som kan komma på S-hybrid den andra helgen så vi undersöker 

om andra styrelser kan då också. När vi vet så kan vi besluta om vilken helg vi lägger S-hybri 

på.   

 

5. Uppföljning $$-VP 
Vi kollar hur det går hittills med verksamhetsplanen.  

 

Programbladet är försenat och luncher med organ är försenat men det är på gång. Det finns 

en punkt som är att se till att studenter får veta vikten av att vara med i sektionen och kåren 

genom att visa en slide på en lektion innan december, Jacob får uppdraget.  

KK har funderat på att ha en bal, då borde vi försöka prata med dem om att göra den till en 

gasque för alla. Karin är ansvarig för detta.  

Vi bör ha ett möte/middag med KNUT om salamandrarna samt prata med projektgruppen 

KAKA om en gemensam arbetsmarknadsdag.  

Kolla statiska överlämningar och kolla igen vilka som behöver hjälp på FB. Fredrik kan ta 

fram en guide för hur man skriver överlämningar och påminna om överlämningar.  

Vi håller på att fixa med middagar med andra sektioner.  

Vi ska ha halvårsuppföljningar med organ. Det diskuterades hur en halvårsuppföljning ska se 

ut.  

Vi borde kolla med KK hur deras rutiner runt alkohol ser ut. THS har en alkoholpolicy som 

vi bör leva efter. Det diskuterades om vi borde ha en som beskriver våra rutiner, den som 

finns på THS är tillräklig. Fredrik mailar KK och frågar om de har saker nedskrivet.    

 

Mötet ajournerades i 2 minuter för paus.     

 

6. Salamandrarna  

Salamandrarna står still och vi borde dra igång. Ronja Krische är sugen på att vara ledare för 

Salamandrarna. Vi borde fixa ett stormöte med KNUT om detta, Fredrik kollar på 

lunchmötet med dem.   
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7. Konfirmeringar  
 

a. Håkan Roos 
Håkan har sökt till Skolledningsrepresentant Kemi, verksamhetsår 2013.  

 

b. Björn Lindström 
Björn har sökt till SNOK. 

  

c.  $$-VP 13/14   Bilaga 4 

 
Styrelsens verksamhetsplan är klar och redo att fastställas. 

Ordförande frågade mötet om de vill ta dessa punker i klump.  

 

Styrelsen beslutade: 

att  att ta alla punkterna i klump och konfirmera Håkan Roos och Björn 

Lindström till Skolledningsrepresentant respektive SNOK samt att fastställa 

Styrelsens Verksamhetsplan 13/14. 

 

8. Undantag för sektionsfunktionärer 
 

a. Lovisa Wallberg 
 Styrelsen beslutade: 

att  göra undantag för Lovisa Wallberg från att vara sektionsmedlem för att 

vara Maestro i Krexet 6.  

 

b. Robert Cronlund 

Styrelsen beslutade: 

att  göra undantag för Robet Cronlund från att vara sektionsmedlem för att 

vara ToM-chef i Krexet 6. 

 

9. FUF SIYSS – Middag i Draget 
FUF SIYSS vill ha en middag för gymnasieelever i Draget, 40 st, den 5/12. Det måste 

festanmälas men ingen alkohol kommer serveras. Det är ok att de är här.    
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10. SM2 

a. Proposition: Talmanspresidium   

Det bör fixas en proposition och införas en post som är permanent för sektionen. Fredrik 

Abele och Astrid Helmfrid fixar. 

 

b. Funktionärsformulär 

På SM bör det finnas formulär som de som är valda kan fylla i, där kan deras kortaccess bli 

ifylld osv. Daniel fixar det, det finns ju ett på hemsidan vi kan utgå från. Vi kan upplysa folk, 

på OAR, om att man ska infinna sig på SM. 

 

c. Val på SM - Preppning av VB.  

Det kommer vara mycket för valberedningen just nu inför SM, vi borde kolla med dem om 

de kommit igång. Fredrik kollar med dem.  

 

d. Konfirmeringar 

Vi borde påminna alla som ska konfirmeras att fixa det. Även en BUS-representant skall 

konfirmeras på SM, vi måste ta reda på vem det är. Fredrik undersöker BUS och Astrid 

kollar CHUST.  

 

e. SM-film 

Vi bestämmer vilka sektioner resten av SM filmerna ska handla om. Det blir CL, Flyg och 

Arkitekt/Maskin. Det blir CL till SM2. Lina kontaktar CL.  

 

11. $$-konferens 

Vi borde ha en helg konferens någon gång. Den 31/1-1/2 är preliminärt.  Lina kollar sitt 

sommarställe. 

  

12. $$-mys 

Bastu efter tentapuben den 3/11. Karin bokar bastu. 
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13. Övriga frågor 
Cellulosamut får boka lokalen själva.  

 

Spendrup tillhandahåller panttjänster. Man köper pantpåsar av dem, så kommer de och 

hämtar dem. Vi sparar jobb och slipper massa pantkvitton. Vi tycker att detta är bra och 

detta kommer att genomföras. Vi måste bara dubbelkolla om det gäller all pant.    

  

Lina undrar om Draget är bokat för de dagar som vi vill ha styrelsemiddagar? Karin fixar. 

 

MiT föreslog en middag på det datum som vi har extra tid för SM2, 20/11. Vi ändrar SM2s 

reservtid till den 19/11.    

14. Nästa möte 

Den 6/11, kl 18:04 blir tid för $$m5, ett datum vi satt sedan länge som $$mX.  

15. Mötets avslutande 
Ordförande Fredrik Abele avslutade mötet kl 19:36.  
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Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Astrid Helmfrid, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Daniel Ruotsalainen, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


