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MÖTESPROTOKOLL $$M 5 23/11 

Måndagen den 23/11-2015 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: 5 
 

Björn Alander, Astrid Helmfrid, från revisorerna, och Carl Östling, från Talmanspresidiet samt 

Valberedningen, är med på mötet. De är alla medlemmar i Kemisektionen och har därför närvaro- och 

yttranderätt. 

1.  Formalia 

a.  Mötets öppnande 

Vice ordförande Fredrik Abele öppnade mötet kl 18:03. 

b.  Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 16 november. 

Styrelsen beslutade  

 att mötet var behörigt utlyst. 

c.  Val av justeringsperson 

Kadar anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade  

 att välja Kadar till justeringsperson. 

d.  Anmälda av förhinder 

Den finns inga anmälda förhinder. 
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e.  Adjungeringar 

Inga adjungeringar behövde göras. 

f.  Anmälan av övriga frågor 

Kadar vill prata om Fiberteknologernas förfrågan om att få ha en del i månadsmejlet. 

g.  Bordlagda frågor 

Det finns inga bordlagda frågor att diskutera. 

h.  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet för $$m 4 blev utskrivet och klart den 19 november. 

Styrelsen beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i.   Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Fredrik vill lägga till punkt 2 Entledigande. 

Styrelsen beslutade 

 att fastställa föredragningslistan med ovannämnda ändring. 

j.   Beslutsuppföljning 

Flera medlemmar ur Styrelsen ska skriva projekt till Verksamhetsplanen. Vision 

Kemisektionen ska skrivas klart tills handlingarna för SM 2 ska sätta upp. 

Angelica ska ändra i styrdokumenten utefter de beslut som klubbades igenom på SM 1. 

Kadar ska hitta någon som kan brodera styrelsekavajerna. 

k.  Meddelanden 

Det fanns inget att meddela. 

2.  Entledigande   Bilaga 3 

På grund av personliga skäl har Anna Wessén begärt att få entlediga sig från sin post som 

ordförande i Styrelsen. 

Styrelsen beslutade  

att godkänna Anna Wesséns begäran om entledigande från sin post som 

ordförande för Styrelsen under verksamhetsåret 15/16. 
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3. Äskningar 

a. Äskning gällande slutsteg  Bilaga 4 

Sektionen har länge använt sig av Gustav Wändells personliga slutsteg och han äskar nu om 

att sektionen ska köpa detta av honom till inköpspris. Styrelsen är lite fundersamma över om 

denna äskning har gjorts förut och hämtar därför Gustav för att få reda på det.  

Gustav Wändell kommer till mötet kl 18:20. 

Han berättar att det använts flitigt och även hyrts ut till andra. Han äskade om samma sak 

förra året, men fick då avslag.  

Gustav lämnar mötet kl 18:24. 

Slutsteget är något som är väldigt användbart och utan det skulle mycket av ljudutrustningen 

bli värdelöst och om slutsteg sköts rätt så håller det i en väldigt lång tid. Dock känns det inte 

rätt att betala för inköpspris. Styrelsen föreslår att det köps för 1500 kr då det funnits i 

sektionen under en så pass lång tid. Styrelsen diskuterar på grund av detta huruvida man ska 

sätta upp ett system som förhindrar att sådant här händer då det skapar jobbiga situationer 

då en person lånat ut något under en längre tid och sedan vill ha pengar för det. 

Styrelsen beslutade  

 att ge Gustav Wändell förslaget om att godta 1500 kr för slutsteget. 

b. Äskning gällande fotoutrustning Bilaga 5 

Paparazzi har fått erbjudande om att köpa fotoutrustning av Mika Fors för ett väldigt bra 

pris och har nu äskat om att få köpa ett blixtparaply, ett stativ till paraplyet, en reflexskärm 

och en fotovägg. Styrelsen diskuterar huruvida det kommer användas mycket i Paparazzis i 

verksamhet. Under Kristallbrölloppet var denna utrustning väldigt uppskattad, även av 

medlemmar från andra sektioner. Styrelsen ser detta som en möjlighet för Paparazzis 

verksamhet att utvecklas. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna äskningen med ändringen att fotoväggen inte köps in, vilket 

hamnar på summan 400 kr. 

4. INFO 

Emma och Fredrik var på möte med utbildningschefen på kansliet förra veckan. Äskningen 

som skrevs för INFO-kryssningen avslogs då kansliet inte kunde godkänna att en 

”partykryssning” sponsrades, speciellt inte när själva INFO-konferensen inte hölls på båten. 

När förslaget om att istället hålla konferensen på kryssningen kom argumentet att det skulle 

bli en extra kostnad att hyra en konferenslokal. Det föreslogs, från kansliets sida, att det 

istället ska spånas på nya idéer på event som är ett tack för alla funktionärers jobb på 

sektionen. Detta kommer att tas upp under nästkommande OAR. 
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5. $$ Rapporterar på SM2 

Styrelsen kommer ha en rapportpunkt under SM2 och det behövs punkter som ska tas upp. 

Fredrik kommer prata om hur sektionens ekonomi ser ut och Anna kommer prata om vad 

Styrelsen har gjort fram till sitt entledigande. Det föreslås att det görs en power-point som 

innehåller de punkter som var och en vill prata om. 

6. Visionen 

Styrelsen fick i uppdrag under SM 1 att revidera Vision Kemisektionen. Förra veckan så hade 

Styrelsen en workshop där Visionen började revideras, men den blev inte helt klar. Styrelsen 

ska under sin tågresa till Lund till helgen skriva klart den, men alla medlemmar ska fortsätta 

spåna på vad som ska ändras innan dess så att arbete blir så effektivt som möjligt. Kadar får 

uppdraget att hitta en ny omslagsbild. 

7. OAR3 

OAR 3 kommer vara en OAR-verkstad som hålls den 3 december. En av punkterna som 

kommer tas upp är Styrelsens helg på Poly-Styren för att dela med sig av de erfarenheter som 

det förhoppningsvis kommer ge. Utöver INFO kommer även Salamanderordens framtid att 

diskuteras. Alma ordnar en frågeställning till detta. 

8. Poly-Styren  

Under helgen den 27-29 november ska Styrelsen åka till Lund där evenemanget Poly-Styren 

kommer att hållas. Där kommer kemistyrelser från andra universitet att komma för att dela 

med sig av sina verksamheter och Styrelsen hoppas kunna bli inspirerade. Styrelsen behöver 

hitta på en present som kan ges.  

Kl 19:58 ajourenas mötet till kl 20:10 och Astrid, Björn och Carl lämnar mötet. 

9. Draget-fix 

a.  Prisskåpet 

Prisskåpet som står i Draget är trasigt. Det finns dörrar till det, men det är oklart om det går 

att laga. Kadar tar på sig att kolla upp detta. Även organskåpen behöver ses över och detta 

tar Fredrik på sig att ordna. 

b. Köksgeråd 

I söndags, den 22 november hölls det en storstädning i Draget och då gjordes en inventering 

av köksgeråden som finns. Det upptäcktes att det saknades porslin och bestick i 

porslinsskåpet som står i sekfunk och det var väldigt oordnat. Förut har KK ansvarat över 

skåpet, men eftersom detta har misskötts har lokalansvarig tagit över ansvaret. Anton ska 

kolla upp om det går att ordna ett kit som främst används vid event när mycket mat ska 

tillagas. 

c. Annat 

Många av stolarna i Draget är i dåligt skick och det finns inte så många av dem. Alma tar på 

sig att hålla utkik efter nya stolar till ett bra pris. 
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10. $$-skåpet 

Styrelsens skåp i mötesrummet är extremt oordnat och därför behövs en städdag där det 

rensas och organiseras. Det datum som passar bäst är den 10 december kl 15. 

11. $$ Julmys 

Alla medlemmar i Styrelsen tycker att det är bra idé att ha ett julmys för att komma bort lite 

från det vanliga styrelsearbetet. Förslagsvis ska detta ske efter städningen av styrelseskåpet. 

12. Bergslusse 

Den 12 december ska Styrelsen gå på Bergslusse och en present ska fixas. Alma och Emma 

tar på detta uppdrag. 

13. Middag med Bergs 

Den 14 december ska Styrelsen bjuda Bergs Styrelse på middag. Till detta behöver ett tema 

spikas. Emma ser till att en meny skapas, Fredrik fixar förfriskande dryck och Angelica tar på 

sig att ordna dekor. Budgeten kommer vara 2000 kr. 

14.  Suppé med MiT 

Styrelsen har blivit bjudna på middag av MiT:s Styrelse den 25 november. Detta datum 

passar dock inte då flera medlemmar i Styrelsen är upptagna så ett nytt datum måste hittas. 

Angelica och Fredrik ser till att en present köps. 

15. Övriga Frågor 

Fiberteknologerna har frågat om de får vara med i Kemisektionens månadsmejl. Kadar har 

frågat runt bland medlemmarna och de verkar vara positivt inställda till det. Styrelsen är 

också positivt ställda till det så i framtiden ska de få skriva en del till månadsmejlet. 

Emma vill ta upp vad som kommer ske nu när Anna har entledigat sig som ordförande. 

Detta kommer dock pratas om på ett eget möte som kommer hållas på torsdagen den 26 

november under lunchen. 

16.  Nästa möte 

Preliminärt datum för $$m 6 är torsdagen den 10 december. 

17. Mötets avslutande 

Vice ordförande Fredrik Abele avslutade mötet kl 20:46. 

18. Orientering 

Styrelsen hade inget särskilt att diskutera här. 
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Vid pennan, Stockholm 2015-  Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Kadar Hassan, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Vice ordförande 

 

 


