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

MÖTESPROTOKOLL $$M 9 12/2 

Fredagen den 11/3 2016 kl. 12:15. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B  

Närvarande 
Fredrik Abele, ordförande  

Emma Ingo, Nr 1 och vice ordförande 

Angelica Andreasson, sekreterare 

Anton Lagerholm, lokalansvarig 

Kadar Hassan, kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Bilagor: 3 
 

1.  Formalia 

a.  Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Abele öppnade mötet kl 12:16. 

b.  Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 3 februari. 

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. 

e.  Adjungeringar 

Inga adjungeringar behövde göras. 
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f.  Anmälan av övriga frågor 

Alma vill prata om Berzelii. 

Kadar vill prata om kommunikation mellan medlemmarna. 

g.  Bordlagda frågor 

Det finns en bordlagd fråga som är Nr 1-konsekvensen.  

h.  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet för $$m 8 blev utskrivet och klart den 22 februari. 

Styrelsen beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i.   Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Fredrik vill lägga till punkt Nr 1-konsekvensen. 

Styrelsen beslutade 

 att fastställa föredragningslistan. 

j.   Beslutsuppföljning 

Allt står skrivet i ett googledox-dokument som alla i Styrelsen har tillgång till. 

k.  Meddelanden 

Anton meddelar att han har haft uppföljningsmöte med MD och det har gått bra; de har bra 

koll på de problem som kan komma att uppstå.  

2.  Fyllnadsval    Bilaga 3 

Det har inkommit ett sök till KronpHeus från Samuel Emilsson. Ordförande öppnar upp för 

diskussion. 

Styrelsen beslutade 

att välja Samuel Emilsson till KronpHeus under mandatperioden 11-03-2016 

till 31-12-2016. 

3.  Middag E, MiT  

Första datumet, som var satt på den 8 april, funkade inte för middag med Elektro och de 

skulle istället vilja ha det den 5 april, vilket funkar bra. När det gäller MiT är förslag på datum 

måndag den 11 april.  
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4. Övriga frågor   

Alma vill prata om Berzelii och om vem som ska skriva nomineringar till de som ska ta emot 

Styrelsens pris. Alma och Fredrik tar gärna på sig att skriva nomineringarna. Alma kollar upp 

vad själva priset ska vara.  

Kadar har fått ett mail från Jacob Kjellman som vill göra ett massutskick och frågan är dock 

hur reglerna kring hur detta sker ser ut. Kadar ska kolla LADOK eller kansliet. Det kanske är 

så att det borde gå via KNUT. 

Emma vill även påminna om styrelsemiddagen som äger rum den 25 mars.  

Styrelsen passar även på att ta upp den bordlagda frågan Nr 1-konsekvensen. Emma sitter 

just nu på både Nr 1- posten och på posten Vice ordförande. Alla är överens om att reglerna 

kring kepsen som slogs igenom förra perioden fortfarande står kvar. Nu är det dags att 

bestämma vad som händer när Emma inte uppfyller sagda krav kring kepsen. Idéer 

inkluderar: Emma måste skriva en personlig förlåtdikt till varje person som hon gjort 

besviken för att hon inte har kepsen eller att Emma måste ha på sig kepsen under sin privata 

tid under en period. En annan idé är att införa Nr 1- streck. Nr 1-streck vann!  

5. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas 4 april. 

6. Mötets avslutande 

Ordförande Fredrik Abele avslutade mötet 12:59.  
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Vid pennan, Stockholm 2016-  Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Kadar Hassan, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 


