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MÖTESPROTOKOLL $$M 5  6/11 
Onsdagen den 6/11 2013 

Teknikringen 28, rum 584. 

Närvarande 
Fredrik Abele, ordförande 

Lina Aglen, vice ordförande 

Astrid Helmfrid, sekreterare 

Aneri Patel, Sektionsvärdinna 

Daniel Ruotsalainen, Kommunikationsansvarig 

Karin Andersson, Lokalansvarig 

Jacob Kjellman, Nr1 

Jens Aronsson, Revisor 

 

Bilagor: 2 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredrik öppnade mötet kl. 18:16. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Kallelsen sattes upp 1 timme senare och mötet är i rum 584 och en lapp sattes upp på 

mötesrummet. 

Styrelsen beslutade 

 att  mötet var korrekt utlyst. 

 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att  välja till Jacob Kjellman justeringsperson. 
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c. Anmälan av förhinder 
Inga förhinder anmälda.  Karin saknades. 

 

e. Adjungeringar  
Inga adjungeringar behövde utföras. 

 

f. Anmälan av övriga frågor 
Lina har en fråga om ett mail från Health Navigator.  

 

g. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

 

h. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll, $$10, 12, 13 och 14, är ej färdigställt. Protokoll från $$m3 och 4 

är inte heller helt klara. 

Styrelsen beslutade: 

att  bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 10, 12, 13, 3 

och 4 till nästa möte. 

 

i. Fastställande av föredragningslistan   Bilaga 2 
Styrelsen beslutade: 

 att  fastställa föredragningslistan. 

 

j. Beslutsuppföljning  

Ingen beslutsuppföljning. Inget nytt har tagits upp.  
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k. Meddelanden 
Lina var på ekonomiråd och de tog upp frågan om sammanslagning av arbetsmarknadsdagar 

och e kom fram till att det gäller att veta exakt hur pengar och avtal ska delas upp. Lina 

pratade också med CL om SM-filmen, de är positiva till att hjälpa till med filmen, även energi 

och miljö vill vara med. 

Astrid och Kari har varit på lokalråd och det har inte kommit något nytt om 

sektionslokalerna. Det behövs tre nya lokaler.  

Det är OL-pub på Kåren, vi är välkomna. 

3. S-hybrid    
Karin anslöt till mötet kl 18:39. 

 

Daniel har bokat två sovlokaler, 25 personer. De måste städa själva när de lämnar. Det finns 

en deposition.  

Lokal i Bergshamra utvärderas fortfarande.  

KfKb, Kemisektionen och Linköping kommer. Aneri har bett de som inte kommer att 

skicka representanter istället.   

Ett facebookevent har skapats för att locka folk att hjälpa till på s-hybrid. 

 

Kan vi kolla om KK kan omvärdera att ge oss ett utökat tillstånd? Och kolla vad som gäller 

med tillståndsmyndigheten. Fredrik kollar detta.  

 

Jacob kan fixa bil.  

 

Datum för planeringsmöte nästa lunchmöte den 12/11 sattes. Då tas det upp vad vi vill 

diskutera på S-hybrid. 

 

Ansvarsområden: 

 

Konferens- Aneri 

Mat och Dryck –Jacob och Daniel 

Styrelserna-Aneri 

Lokal: utsmyckning och musik - Fredrik 

Hjälpen – Lina 

Välkomnandet – Astrid 

 

 

4. SM2 
Måndag den 11/11 filmar vi filmen för SM.  

Det har varit lågt söktryck till SM2 vi bör tänka på vilka möjligheter som finns och ta upp det 

på SM. Vi kan kolla intresset hos folk att söka.   

 

Sprida att det är tårttävlan på SM2.  

 

 

 



$$m 5 

2013-11-06 

Sid 4(6)  

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

5. Reservtid SM2 
En ny reservtid bör sättas, den sätts till den 26/11.  

 

6. $$-mys  
Middag den 6/12-8/12, bestämmer senare vilken dag exakt men bokar inte upp oss på annat.  

 

7. OAR 
Vi borde köra på det datum vi satt förut, dvs.12/11.  Det man vill ta upp kan man maila till 

Fredrik. Ingen worshop den här gången. Folk bör sammanställa sina anteckningar sedan 

förra gången.  

 

8. Kansliet 

Vill vi ta upp kontakten med dem? Det vi har haft förut har fungerat dåligt. Vår kontakt bör 

vara att se vilka de är och de se vilka vi är. Vi kan bjuda dem på lunch i draget och inte ha ett 

möte utan bara hänga. Sen kan de få bjuda oss någon gång. Sen kan vi bjuda in dem till SM.  

 

9. Datum INFO 
Jacob föreslår 8-10/2. Folk kommer behöva säga sin ålder när de anmäler sig. 

 

10. Middagar med andra styrelser 

Den 25/11 har vi middag med Elektro och den 2/12 med Bergs och vi anordnar dem. 

Vi bör ha en present till MiT. Aneri, Jacob och Karin får uppdraget att fixa en.  

    

11. Bergslusse 
Alla kan gå utom Lina som kanske måste jobba på Bergslusse.  

 

Mötet ajournerades i 5 minuter.  

 

12. Fotografering 
Vi kan egentligen ta individuella foton och julkortet samtidigt. Vi kan ta dem innan supén 

den 20/11. 

 

13. Julkort 
Vi kan ta ett mer avslappnat foto. 

 

14. Övriga frågor 
Vi har fått ett mail vidarebefordrat från KNUT från Health Navigator. De har ett event som 

de vill att vi ska komma på . Dock får vi inga pengar för detta, det blir bara för de som 
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kommer. Det kan bli kul för våra studenter men vi bör fråga om vi kan få pengar. Johannes 

Yayo ska ha ett möte och vi kan be honom att fråga. Eftersom det är ett så litet event så vill 

vi inte hindra elever att få den här kontakten med ett företag även om sektionen inte får 

några pengar. Lina pratar med Johannes.  

15. Nästa möte 

Den 12/12, kl 18:06, valdes som nästa $$m.  

16. Mötes avslutande 
Ordföranden Fredrik Abele avslutade mötet kl. 19:53 
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Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Astrid Helmfrid, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Jacob Kjellman, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


