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

MÖTESPROTOKOLL $$M 9 13/2 

Måndagen den 13/2-2017 kl. 18:12. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

 

Närvarande 
Emma Ingo, ordförande 

Johan Forsberg, vice ordförande 

Charlotte Karlsson, sekreterare 

Stefan Berg, lokalansvarig 

Henrik Lindquister, kommunikationsansvarig 

Emma Lundell, utbildningsansvarig 

Helena Klaesson, näringslivsansvarig 

Elsa Arksand, Nr 1 

 

Bilagor: 4 

1.  Formalia 

a.  Mötets öppnande 

Ordförande Emma Ingo öppnade mötet kl 18:13. 

b.  Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 6/2-2017. 

Mötet beslutade  

 att mötet var behörigt utlyst. 

c.  Val av justeringsperson 

Johan Forsberg anmälde sig frivilligt. 

Mötet beslutade  

 att välja Johan Forsberg till justeringsperson. 

d.  Anmälan av förhinder 

Inga anmälda förhinder fanns.  
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e.  Adjungeringar 

Inga adjungeringar behövde göras. 

f.  Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

g.  Bordlagda frågor 

Det fanns inga bordlagda frågor att diskutera. 

h.  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet för $$m8 var utskrivet och klart den 9:e februari. 

Mötet beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i.   Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Ordförande Emma Ingo föreslog att ”Motionssvar” skulle läggas in som punkt 4. 

Mötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i dess reviderade form. 

 j. Beslutsuppföljning 

Det fanns inga nya beslut att följa upp. 

k.  Meddelanden 

Charlotte Karlsson meddelade att kandidaturen till kårfullmäktige hade öppnat, samt att mer 

information om detta kommer att framföras via Facebook och under SM3. 

Emma Ingo meddelade att Styrelsen blivit inbjudna till styrelsemiddag på Energi- & 

Miljösektionen den 8/4.  

2.  Äskning    Bilaga 3, 4 

Två äskningar hade inkommit; en ifrån CIA angående hyra utav Nymbles bastu till en 

kostnad av 700 kr, samt en ifrån Gustav Aniander angående inköp av skruvdragare till en 

kostnad av 899 kr. Under diskussionen uppkom information om att skruvdragaren var 

nedsatt till 699 kr för medlemmar hos Clas Ohlson. Äskningarna hanterades separat. 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

att godkänna äskningen ”Sauna event” i dess helhet. 

att godkänna 699 kr utav äskningen ”Inköp av skruvdragare”. 
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3.  Interimsval    

Det hade inkommit ett sök till posten ”Ekonomichef Krexet”. En intervju hade ännu ej 
kunnat genomföras.   
 
Ordförande öppnade upp för diskussion.  
 
Mötet beslutade  
 

att bordlägga interimsvalet av ”Ekonomichef Krexet” tills dess att intervju 

genomförts.  

4. Motionssvar 
Det hade inkommit en motion till SM3 och motionssvaret diskuterades. 

5.  Verksamhetsplanen – uppföljning och planering 

För att följa upp det kontinuerliga arbetet diskuterades samtliga punkter i 

verksamhetsplanen. Vid tidpunkten för mötet var samtliga punkter på verksamhetsplanen 

antingen påbörjade eller redan avslutade. Vidare arbete med de påbörjade punkterna 

diskuterades. 

Mötet ajournerades kl 19:22. 

Mötet återupptogs kl 19:44. Fantastiskt (hembakat) fika serverades av Nr 1. 

6. Present till Vinterblotet 
Present ska medtagas till Vinterblotet i Trondheim utav kemisektionens representant som 

ska närvara. Förslag diskuterades och kommer att vidare bearbetas under den kommande 

veckan.  

7. Gaffelsituationen 
Då draget under senare tid upplevt en mer och mer akut brist på gafflar diskuterade Styrelsen 

hur detta skulle kunna åtgärdas. En kampanj skulle inledas för att försöka återfå de 

försvunna gafflarna.  

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

8. Nästa möte 

$$m 10 kommer preliminärt att hållas den 25e mars. 

9. Mötets avslutande 

Ordförande Emma Ingo avslutade mötet kl 20:18. 

10. Orientering 
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Vid pennan, Stockholm 2017-  Justerat, Stockholm 2017- 

 

______________________________ ______________________________ 

Charlotte Karlsson,  Johan Forsberg, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2017- 

 

______________________________ 

Emma Ingo, 

Ordförande 

 

 


