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Hej kära kemist!  

Det du nu håller i din hand kallas för aspningsmodulen 
och i denna bok finner du all möjlig bra information om 
aspningen. Under läsperiod 2 kommer du att ha 
möjlighet att aspa Kemistyret, KARG, KUU, K6 samt 
KØK. Kanske är du sugen på att aspa flera 
kommittéer/utskott åt gången? Ingen fara, du får aspa 
hur många, eller hur få kommittéer eller utskott du vill!  

För att reda ut skillnaden mellan att ”aspa”, ”kvala” och 

”söka”, vilket kan vara rätt så komplicerat finns nedan 

en ordlista:  

 

Aspa – att vara med och deltaga på asparrangemang. 
Här får du en inblick i arbetet som den kommittén du 
aspar vanligen utför. Testa på att anordna pluggkvällar, 
sittningar eller gå på möten! Men kom ihåg! Att aspa 
betyder inte att du binder upp dig vid någonting. Vill du 
vara med och delta i arrangemangen bara för att det är 
kul eller kanske är du nyfiken för att se om detta är 
någonting för dig – du är alltid lika välkommen oavsett!  

Kvala – att gå på intervju med kemisektionens 
valberedning, KVAL.  Lämna en lapp i KVALs brevlåda 
(hänger utanför Fort NOx) så kommer de att höra av sig 
till dig för att få till en tid till intervju. KVAL kommer 
sedan att nominera vilka de anser mest lämpade för 
respektive kommitté till sektionsmötet. Att Kvala och få 
en nominering i ryggen av KVAL brukar vara till stor 
fördel på sektionsmötet.  



Söka – att söka en kommitté eller utskott på 
sektionsmötet. Detta får alla medlemmar på 
kemisektionen göra. Oavsett om du har en 
nominering eller inte. Det är sedan sektionsmötet 
som beslutar om vilka personer som tillsätts i vilken 
kommitté/utkott.  

Aspningsperioden i läsperiod 2 pågår mellan den 5 
november till och med den 2  december. KVAL:s 
brevlåda för ansökningar om att kvala stänger 1 
december kl. 22.00, och sektionsmötet, där alla poster 
till respektive kommitté väljs in sker den 14  december 
kl 15.00 i KE. 

Till våren, i läsperiod 3, kommer du få möjlighet till att 
aspa Kempressen, HÄKS och ifK och senare i maj även 
KVAL. 

På de kommande sidorna kommer du först att finna lite 
information om valberedningen, KVAL och vad deras 
roll är under aspningen. Efter det följer de 
kommittéerna och utskott du kan aspa under läsperiod 

2. 

  



 

  

Chalmers Tekniska Högskola har en egen studentkår 
som aktivt arbetar med att förbättra studietiden för alla 
skolans studenter. Som en del i kåren arbetar olika 
typer av kommittéer, utskott och föreningar med en 
mängd olika arbetsuppgifter för att lyckas uppfylla 
detta. Dessa kommittéer, utskott och föreningar finns 
såväl på kår- som sektionsnivå.   

Kemiteknologsektionen har en hel del olika 
kommittéer, utskott och föreningar, som alla 
introducerades under mottagningen. Samtliga drivs 
helt ideellt av sektionens medlemmar som gemensamt 
arbetar för att varje kemiteknolog skall få så 
minnesrika studieår som möjligt. Utan dessa föreningar 
skulle t.ex. inte mottagningen eller gasquer vara 
möjligt.   

Som tidigare nämnts arbetar alla 
kemiteknologsektionens kommittéer, utskott och 
föreningar med samma gemensamma mål, men på lite 



olika sätt. För att du skall få en möjlighet att fördjupa 
och förstå skillnaden mellan dessa, kommer samtliga 
kommittéer och utskott som du kan aspa i läsperiod 2 
att presenteras i denna aspningsmodul.    

Men vad är egentligen skillnaden mellan kommittéer, 
utskott och föreningar?  Jo, medlemmarna till 
kommittéer och utskott väljs in på ett sektionsmöte. 
Det finns ett bestämt antal personer i en 
kommitté/utskott och samtliga medlemmar sitter då 
ett år på sin post. Skillnaden mellan kommittéer och 
utskott handlar om att i utskotten sitter ordförande 
även med kemistyret. Föreningar däremot, kan hur 
många som helst bli medlemmar i, och du behöver inte 
bli framröstad av sektionsmötet. Medlemmar i 
föreningar får sitta hur länge eller hur kort de vill i den 
befintliga föreningen.   

  

Kontaktuppgifter  
  

KVAL: kval@kemisektionen.com  

KUU: kuu@kemisektionen.com  

Kemistyret: kemistyret@kemisektionen.com    

K6: k6@kemisektionen.com  

KARG: karg@kemisektionen.com  

KØK: knollk@kemisektionen.com   

  



 

 

KVAL  
  

Kemisektionens valberedning, KVAL, huvudsakliga 
uppgift är att underlätta invalsprocessen av alla nya 
kommittéer och utskott på sektionsmöten. Detta görs 
genom att KVAL nominerar personer som de anser är 
mest lämpade för respektive kommitté och utskott. 
För att kunna bli nominerad måste man lägga ner en 
lapp i KVAL:s brevlåda och därmed gå på en intervju, 
vilket kallas för att Kvala.  

Brevlådan är placerad utanför Fort NOx, information 
angående vad som ska skrivas på lapparna fås senare. 
Det som sägs under en intervju kommer inte att 
spridas utanför KVAL.   

En nominering innebär dock ingen säkrad plats i en 
kommitté respektive utskott, då det är sektionsmötet 
som väljer in medlemmarna.  Alla sektionsmedlemmar 
har alltså chansen att söka till alla kommittéer och 
utskott på sektionsmötet.   

KVAL kommer att vara med på majoriteten av alla 
asparrangemang och svarar gärna på frågor gällande 
deras arbete samt sökprocessen!    

Ordförande i KVAL 2018/2019 är Pontus Arvidsson, 
de tre ledamöterna är Liam Hultén, Emma Olsson och 
William Fung. Du kommer se KVAL:s medlemmar bära 
marinblå hoodies med trycket ”KVAL” under de flesta 
asparrangemang.   



Kemistyret  
Vill du ha möjlighet att ändra sektionen till den bättre?  

Vill du vara med och bestämma över vad sektionen skall 
lägga sina pengar på nästa år? Vill du få en bättre 

inblick i vad som händer på Chalmers? Då är Kemistyret 
någonting för dig!  

Teknologsektionsstyrelsen   

Teknologsektionsstyrelsen, Kemistyret, har till uppgift 
att sköta sektionens dagliga verksamhet samt förvalta 
sektionens ekonomi och dokument. Kemistyret skall 
även fungera som länk mellan sektionen och 
högskolan. Arbetet i Kemistyret är ideellt och sker 
därför helt utan ersättning.  

Teknologsektionsstyrelsen består av Ordförande, Vice  

Ordförande, Economizer, Arbetsmarknadsansvarig,  

Utbildningsansvarig, Studerandearbetsmijlöombud 
(SAMO) och Informationsansvarig. Alla medlemmar 
väljs av sektionsmötet i läsperiod 2 inför varje 
verksamhetsår. Ordförande och Economizer agerar 
som firmatecknare för sektionen.  

Kommittén skall i början av sitt verksamhetsår 
utforma en budget samt en verksamhetsplan, som 
skall följas upp regelbundet under årets gång. 
Teknologsektionsstyrelsen skall efter sitt 
verksamhetsår presentera en verksamhetsberättelse 
samt en färdig bokföring.   

Ordförande  

Ordförande ansvarar för den övergripande 
verksamheten på sektionen och ska leda och 
samordna Kemistyrets arbete. Ordförande kallar till 
bland annat ordföranderåd, internmöten och 



sektionsmöten. Ordförande deltar bland annat på 
programråd, kårledningsutskottet KU, institutionsråd 
IRK samt ordförandeluncher. Vid verksamhetsårets 
slut ska Ordförande i samråd med kommittén skriva 
en verksamhetsberättelse. Hen ska även tillsammans 
med kassören skriva en ekonomisk berättelse samt 
redovisa en komplett bokföring för att kunna bli 
ansvarsbefriad.  

Economizer  

Economizer ansvarar tillsammans med Ordförande för 
kemisektionens ekonomi. Detta inkluderar bland 
annat att vara alla sektionens ekonomiansvariga 
behjälpliga, ha ett nära samarbete med revisorerna 
samt bokföra för de kommittéer och utskott som inte 
bokför själva. Economizer deltar på ekonomiforum 
samt håller i träffar för alla ekonomiansvariga på 
kemisektionen. Vid verksamhetsårets slut ska 
Economizern tillsammans med Ordförande skriva en 
ekonomisk berättelse samt redovisa en komplett 
bokföring för att kunna bli ansvarsbefriad.  

Vice Ordförande  

Vice Ordförande är kontaktperson för alla kommittéer, 
föreningar och utskott på kemisektionen samt har 
ansvaret för nöjeslivet på sektionen. Vice Ordförande 
deltar bland annat på nöjeslivsutskottet NU.  

Studerandearbetsmiljöombud  

SAMO har ansvaret för den psykosociala och fysiska 
miljön på sektionen. Hen är därför kontaktperson för 
samtliga studenter på kemisektionen och finns där 
som ett stöd och har dessutom tystnadsplikt. SAMO 
deltar på psykosocial och fysisk arbetsmiljörond samt 
sociala utskottet SU.   



Informationsansvarig   

Informationsansvarig är sekreterare på bland annat 
interna möten och sektionsmöten, samt ansvarar för 
kemisektionens hemsida, anslagstavlor och filareor.  
Hen deltar dessutom på informationsutskottet InfU.   

Utbildningsansvarig Utbildningsansvarig ansvarar 
får utbildningsrelaterade frågor och fungerar som en 
länk mellan studenterna och institutionen rörande 
utbildningsfrågor. Hen deltar på bland annat 
utbildningsutskottet UU, programråd, arbetsutskottet 
för kemiteknik och kemiingenjör AUK/AUKi samt 
ordförandelunch.  

Arbetsmarknadsansvarig   

Arbetsmarknadsansvarig fungerar som länken mellan 
kemisektionen och företag, samt är huvudansvarig 
över utvecklingen av kemisektionens sponsoravtal.  

Jobbar just nu med att starta upp en 
alumniverksamhet med Karg för 
civilingenjörsprogrammet.  

Arbetsperioder  

Kemistyret har en relativt kontinuerlig 
arbetsbelastning under hela verksamhetsåret. 
Återkommande arrangemang är sektionsmöten som 
hålls en gång per läsperiod. Under läsperiod 3 ligger 
fokus på verksamhetsårets uppstart samt stöttande 
arbete för nya kommittéer och utskott på sektionen. 
Under både läsperiod 3 och 4 hålls även en del 
utbildningar för de aktiva på sektionen. Höstens 
verksamhet fokuserar i läsperiod 1 mest på att 
integrera de nyantagna i sektionen samt förberedelser 
inför aspnings- och överlämningsperioden i läsperiod 



2. De senaste två åren har temadagar arrangerats med 
en särskild satsning inom ett visst område.   

Ålagda arrangemang  

Sektionsmöten   

Kemistyret ska sammankalla sektionen till ett 
sektionsmöte varje läsperiod.   

  

Sektionskväll   

Teknologsektionsstyrelsen skall minst en gång under 
sitt verksamhetsår anordna en sektionskväll för alla 
sektionens medlemmar. Arrangemanget skall ej 
involvera alkohol och datum för arrangemanget 
bestäms via lämpligt ordföranderåd.  

Övriga arrangemang    

Utbildningar   

För att öka förståelsen för hur man bör uppträda som 
aktiv på kemisektionen, vilka föreskrifter vi följer och 
varför är viktigt för att kunna ha en fungerande 
verksamhet. För att nå ut med denna information och 
annan om så önskas är utbildningar ett väldigt bra 
medel att använda sig av.   
  

Studentrösten   

En gång per termin arrangerar kårledningen 
Studentrösten, där sektionsstyrelserna samlar in 
åsikter från sektionsmedlemmar. Arrangemangen är 
värdefulla för att få en insikt i vad medlemmarna 
tycker om sektionen och upplever som meningsfullt 
för dem.   

  



Mottagningsarrangemang   

För att få tillfälle att lära känna de nyantagna är det 
väldigt bra att hålla i eller hjälpa till på arrangemang 
under mottagningen. Att stötta andra aktiva under 
mottagningen är även en trevlig bieffekt av det.  

  
Tackkalas   

I slutet av verksamhetsåret bör ett tackkalas anordnas 
där alla som suttit det gällande verksamhetsåret eller 
tillfört någonting extra till sektionen bjuds in.   
  

Profilkläder  

Kemistyret bär marinblåa hoodies samt svarta pikéer. 
Profilkläderna måste vara märkta med det år 
kommittén är aktiv eller på annat sätt gå att särskilja 
från efterföljande verksamhetsår.  

  

Lokaler att nyttja   

Teknologsektionsstyrelsens arbetsrum är 
”styretrummet” som är beläget på plan 1 i 
studiecentrum.   

 

 



  

 

KARG  
Vill du få en bra förbindelse med arbetslivet redan nu? 

Tycker du det är roliga att hålla kontakt mellan stora 

företag och tycker du om arrangera stora mässor? Då 

är kemis arbetsmarknadsgrupp, KARG, någonting för 

dig!  

Utskottet   

Kemisektionens arbetsmarknadsgrupp, KARG har som 
uppgift att agera som kontakten mellan 
kemisektionen och arbetsmarknaden. Kontakten 
erhålls genom att anordna arrangemang där studenter 
kan träffa representanter från arbetslivet och på så  

sätt få en bättre uppfattning om arbetslivet efter 
Chalmers. KARG samarbetar med motsvarande 
utskott på teknologsektionen för bioteknik samt 
kemiteknik med fysik. Arbetet i KARG är ideellt och 
sker därför helt utan ersättning.   

Utskottet skall i början av sitt verksamhetsår utforma 
en budget samt en verksamhetsplan, som skall följas 
upp regelbundet under årets gång. KARG har hand om 
kontakten mellan studenterna på sektionen och 
näringslivet. Utskottet åligger att dela upp 
ledarmotsposterna mellan Ernst och KARG   

Ordförande   

Ordföranden i KARG är tillsammans med kassören 
ekonomiskt ansvarig och skall samordna utskottets 
verksamhet och arbete. Ordförandes uppgift är att 
leda arbetsmarknadsgruppens arbete samt att 
tillsammans med Arbetsmarknadsansvarig i 



Kemistyret ha yttersta ansvaret för kemisektionens 
kontakt med arbetsmarknaden. Ordförande 
representerar KARG på möten så som 
Mässarangörsmöte och ordföranderåd som 
teknologsektionsstyrelsen regelbundet kallar till. Vid 
verksamhetsårets slut ska ordförande i samråd med 
utskottet skriva en verksamhetsberättelse. Hen ska 
även tillsammans med kassören skriva en ekonomisk 
berättelse samt redovisa en komplett bokföring för att 
kunna bli ansvarsbefriad.  

Kassör  

Kassören i KARG är tillsammans med ordförande 
ekonomiskt ansvarig. KARG erhåller ett startkapital av 
sektionen via teknologsektionsstyrelsens economizer 
vid verksamhetsårets början. Kassören i KARG utför 
det praktiska ekonomiska arbetet som exempelvis 
bokföring, och ska tillsammans med ordförande vara 
väl insatt i utskottets ekonomiska situation. Vid 
verksamhetsårets slut ska kassören tillsammans med 
ordförande skriva en ekonomisk berättelse samt 
redovisa en komplett bokföring för att kunna bli 
ansvarsbefriad  

Ledamöter  IT- och PR-ansvarig  

IT- och PR-ansvarig handhar KARG:s hemsida och ser 
till att den uppdateras med information som utskottet 
anser lämplig. Hen marknadsför exempelvis 
evenemang via olika kanaler så som sociala medier.   

Sekreterare   

Sekreteraren antecknar på de möten som KARG håller 
i, renskriver och ser till att de dokumenteras 
lättåtkomligt för alla medlemmar i utskottet.  
  



Eventansvarig  

Eventansvarig ansvarar för planering av bland annat 
lunchföreläsningar och studiebesök.  
  

KARM-ansvarig  

KARM-ansvarig har tillsammans med ordförande i 
Ernst eller KARG det främsta ansvaret för planeringen  
och genomförandet av kemisektionernas 
arbetsmarknadsmässa, KARM.  

  
Mentorskapsansvarig  

Mentorskapsansvarig har ansvar för genomförandet 
och utvecklingen av mentorskapsprogrammet.  

  

Kandidatmiddagsansvarig  

Kandidatmiddagsansvarig har ansvar för att anordna 
kandidatmiddagen som hålls för studenter i årskurs 3.  

  

Arbetsperioder  

KARG har en kontinuerlig arbetsbelastning under hela 
året. Tiden runt arbetsmarknadsmässan, KARM är 
intensiv och innebär en högre arbetsbelastning än 
under det resterande året.    

Ålagda arrangemang  

Sektionskväll  

KARG skall minst en gång under sitt verksamhetsår 
anordna en sektionskväll för alla sektionens 
medlemmar. Arrangemanget skall ej involvera alkohol 
och datum för arrangemanget bestäms i samråd med 
sektionsstyrelsen via lämpligt ordföranderåd.  



Aspning  

KARG:s aspning pågår under hela läsperiod 2 och 
innehåller aktiviteter som är relevanta för utskottets 
verksamhet med syfte att få intressenter till att 
efterträda sittande utskott.  

Arbetsmarknadsmässa, KARM KARG arrangerar 
tillsammans med Ernst kemisektionens 
arbetsmarknadsmässa, KARM. Detta är ett viktigt 
arrangemang och kräver mycket arbete.  

Övriga arrangemang  

Lunchföreläsning   

KARG bjuder in företag som får hålla föreläsning 
under lunchrasten. Studenter bjuds vanligtvis på 
lunch under dessa event.  
  
Mentorskapsprogrammet  

Mentorskapsåret löper från höst till vår och dess 
huvudsakliga syfte är att ge studenterna på 
sektionerna en möjlighet att knyta kontakter och få 
vägledning i sitt framtida yrkesval.  

Mentorskapsprogrammet är huvudsakligen avsett för 
mastersstudenter och studenter i årskurs 3 för Ki.  
Arrangeras tillsammans Ernst.  

  

Kandidatmiddag  

Kandidatmiddagen är till för studenterna i årskurs 3. 
Där ska de i en avslappnad miljö kunna möta personer 
från såväl arbetlivet som från olika masterprogram 
och bilda sig en uppfattning om deras framtida 
valmöjligheter.   



Mottagningsarrangemang  

KARG brukar medverka under mottagningen med 
flertalet arrangemang.   
  

Profilkläder  

KARG bär vita skjortor som profilkläder.  

Profilkläderna måste vara märkta med det år utskottet 
är aktivt eller på annat sätt gå att särskilja från 
efterföljande verksamhetsår.   

  

Lokaler att nyttja KARG delar ett arbetsrum i 
Fysikhuset med motsvarande grupper från F- och 
KfKb-sektionen.   

KARG har tillgång till att förvara material som används 
för verksamheten i kemisektionens förråd, beläget på 
plan 1 i kemihuset. KARG ansvarar för att endast 
använda avsedd förvaringsplats för sitt material.   

  

 

    



KUU  
Vill du vara med och förbättra vår gemensamma 

utbildning? Tycker du att det är viktigt att kurserna  

hela tiden utvecklas av studenternas feedback? Har du 
nya idéer på hur kurserna skulle kunna förbättras? Är  

svaret ja, då låter det som att KUU är något för dig  

Utskottet   

Kemisektionens utbildningsutskott, KUU, har i uppgift 
att samla in åsikter från studenterna gällande studie- 
och studiemiljöfrågor. Representant från KUU skall 
även företräda i beslutande organ på Chalmers i syfte 
att säkerställa en god utbildningskvalitet på 
civilingenjörsprogrammet samt 
högskoleingenjörsprogrammet för kemiteknik.  

Kemisektionens utbildningsutskott består av 
ordförande, kassör, masteransvarig, sekreterare samt 
informationsansvarig. Ordförande och kassör har 
förtroendeposter, och väljs in tillsammans med övriga 
ledamöter på höstmöte 2. Utskottet skall i början av 
sitt verksamhetsår utforma en budget samt en 
verksamhetsplan, som skall följas upp regelbundet 
under årets gång. Utskottet ansvarar för 
studiebevakning på kemisektionens två 
grundutbildningar (Kemiteknik 300hp och 
Kemiteknik 180hp) samt på masterprogrammet 
Materials Chemistry.  

Ordförande   

Ordförandes främsta uppgift är att leda, planera och 
samordna arbetet i utbildningsutskottet samt att delta 
i kemiteknologstyrets arbete. Ordförande sitter även 
som representant i utbildningsutskottet på kåren 



(UU), programrådet K/Kf, arbetsutskottet för 
kemiteknik (AUK) och kemiingenjör (AUKi) samt 
medverkar på ordförandeluncher.   

Kassör  

Kassören har hand om utbildningsutskottets ekonomi. 
Hen har även hand om kursutvärderingsprocessen 
och sköter kontakten med årskursrepresentanterna, 
kursutvärderarna   samt   utbildningssekreteraren. 
Kassören sitter   som   representant   i programrådet  
Ki.  

Masteransvarig   

Masteransvarig ansvarar för studiebevakningen på 
masterprogrammet Materials Chemistry, vilket främst 
innebär att bevaka att programmets kursnämdsmöten 
genomförs samt att föra studenternas talan i frågor 
som rör programmet. Som masteransvarig finns det 
också möjlighet att arrangera mindre evenemang för 
masterstudenterna i syfte att förbättra den 
studiesociala miljön på programmet.       

Sekreterare   

Sekreterare för protokoll vid KUUs möten och har 
ansvar för insamling och spridning av 
föreläsningsanteckningar.   

Infoansvarig   

Infoansvarig har hand om utskottets marknadsföring, 
vilket innefattar facebooksidan, event via Bonsai,  
samt KP-texter.   

Arbetsperioder   

KUU har en kontinuerlig arbetsbelastning under hela 
året, med regelbundna pluggkvällar och frukostar. 
Ålagda arrangemang Följande arrangemang är 



kommittén ålagda av sektionen att utföra i den mån 
det är möjligt.   

Sektionskväll   

KUU skall en gång under sitt verksamhetsår anordna 
en sektionskväll för alla sektionens medlemmar. 
Arrangemanget skall ej involvera alkohol och datum 
för arrangemanget bestäms i samråd med 
sektionsstyrelsen via lämpligt ordföranderåd.  

Aspning   

KUU:s aspning pågår under hela läsperiod 2 och 
innehåller aktiviteter som är relevanta för utskottets 
verksamhet med syfte att få intressenter till att 
efterträda sittande utskott.  

Övriga arrangemang   

Följande förslag på arrangemang är kommittén inte 
ålagda av sektionen att utföra, men kan vara trevliga 
inslag.   

Pluggkväll   

I studiefrämjande och trevligt socialt syfte hålls minst 
en pluggkväll per läsperiod där sektionens 
medlemmar antingen bjuds på enklare förtäring eller 
kan köpa mat till självkostnadspris, samtidigt som de i 
lugn och ro kan studera.   

Pluggfrukost   

I studiefrämjande och trevligt socialt syfte hålls en 
pluggfrukost söndageni tentaveckan, där sektionens 
medlemmar bjuds på en gratis frukostbuffé.   

Studentrösten   

En gång per termin arrangerar kårledningen 
Studentrösten, där sektionsstyrelserna samlar in 
åsikter från sektionens medlemmar. KUU kan om så 



önskas delta i sammanställning av frågor till 
teknologerna i samråd med teknologsektionstyrelsen.   

Mottagning   

Under mottagningen anordnar KUU de aktiviteter som 
utskottet överenskommit med sektionens 
mottagningskommitté.  

Profilkläder  

Utbildningsutskottet bär svarta hoodies.Profilkläderna 
måste vara märkta med det år utskottet är aktivt eller 
på annat sätt gå att särskilja från efterföljande 
verksamhetsår.  

  

Lokaler att nyttja  

KUU har ingen egen föreningslokal. De ansvarar själva 
för att finna lämplig lokal för sin verksamhet och 
återkommande möten. KUU har tillgång till att förvara 
material som används  

för verksamheten i kemisektionens förråd, beläget på 
plan 1 i kemihuset. KUU ansvarar för att endast 
använda avsedd förvaringsplats för sitt material.  

 



    

K6  

Vill du anordna och planera stora sittningar för hela 
sektionen samt representera kemisektionen i Chalmers  

mästerskapen i fest? Tycker du det hade varit kul att 
jobba på Chalmers egen nattklubb? Då är  

kemisektionens sexmästeri, K6, någonting för dig!  

Kommittén  

Kemisektionens sexmästeri, K6, har till uppgift att 
tillgodose sektionsmedlemmarna med gasquer som är 
öppna för hela sektionen. Arbetet i K6 är ideellt och 
sker därför helt utan ersättning. Kommittén består av 
8 medlemmar: ordförande (sexmästare), kassör, samt 
6 ledamöter. Ordförande och kassör innehar 
förtroendeposter. Samtliga poster väljs in under 
höstmöte 2.   

Kommittén skall i början av sitt verksamhetsår 
utforma en budget samt en verksamhetsplan, som 
skall följas upp regelbundet under årets gång.  

För att K6 skall kunna söka serveringstillstånd till de 
större evenemangen krävs att minst en medlem har 
genomgått en utbildning i ansvarsfull 
alkoholhantering. Denna person agerar efter fullgjord 
utbildning serveringsansvarig på alla K6 
arrangemang. Utbildningen genomgås lämpligtvis av 2 
medlemmar. Utbildningen kallas för SUS-utbildning 
och det är något som vSO från kårledningen står för.  

Ordförande (Sexmästare)  

Ordförande i K6 är tillsammans med kassören 
ekonomiskt ansvarig och skall samordna kommitténs 
verksamhet och arbete. Ordförande representerar K6 
på ordföranderåd som kemisektionens styrelse 



regelbundet kallar till. Ordförande representerar även 
kommittén på gasqueråden som GasqueK håller i. Ett 
annat viktigt ansvar ordförande har är att koka kaffet 
under sittningar.   

Kassör  

Kassören är tillsammans med ordförande ekonomiskt 
ansvarig. K6 erhåller ett startkapital av sektionen via 
kemisektionsstyrelsens economizer i början av sitt 
verksamhetsår. Kassören i K6 utför det praktiska 
ekonomiska arbetet som exempelvis bokföring, och 
ska tillsammans med ordförande vara väl insatt i 
kommitténs ekonomiska situation. Vid 
verksamhetsårets slut ska kassören tillsammans med 
ordförande skriva en verksamhetsberättelse, 
ekonomiskberättelse samt redovisa en komplett 
bokföring för att kunna bli ansvarsbefriad.  

Såschef  

Såschefen ansvarar för mat och menyer vid alla 
arrangemang. Däri ingår att planera vilka maträtter 
som skall serveras samt skapa inköpslistor där 
gästernas matpreferenser och allergier tas hänsyn till. 
Såschefen skall dessutom se till att kommittén 
använder sig av de inköpsrutiner som finns på 
kemiteknologsektionen vid inköp av matvaror.  

Såschefen ansvarar även för kundkoden som gäller vid 
Axfood Snabbgross som lämpar sig vid stora 
matinköp.  

Promillechef  

Promillechefen ansvarar för att det finns lämpliga 
drycker vid arrangemang. Promillechefen skall se till 
att dryckesutbudet är varierat och anpassat till 
arrangemangets syfte. Vid försäljning av 



alkoholhaltiga drycker skall även ett likvärdigt utbud 
av alkoholfria drycker tillhandahållas.  

Artist  

Artisten ansvarar för marknadsföring och dekor till K6 
arrangemang. Detta inkluderar bland annat affischer, 
biljetter och sånghäften. Artisten ser till att det finns 
mat- och dryckeslistor till eftersläpp på gasquen. Det 
är även artisten som ansvarar för design av sittande 
kommittés logotype.  

Joker  

Jokern har det övergripande ansvaret för K6 gückel 
och underhållningen. Det är jokerns ansvar att finna 
toastmasters och se till att det skrivs ett manus för 
toastmasterna där handlingen kopplas till temat på ett 
underhållande sätt. Oftast brukar jokern skriva 
manuset tillsammans med toastmasterna på möten.  

Ormtjusare  

Ormtjusaren är porslinsansvarig och har ansvar över 
uthyrning och handhavande av sektionens porslin. 
Ormtjusaren sköter dukningen på sittningar och ser 
till att kläder tillhörande gasquen rengörs.  

Tjuren  

Tjuren är ljud- och bildansvarig och sköter bokning, 
uthämtning och återlämning av material från LoB. 
Tjuren ser även till att boka DJ till K6 eftersläpp på 
gasquen.   

Arbetsperioder  

K6 har en kontinuerlig arbetsbelastning under hela 
verksamhetsåret. Tiden runt Cortègemästerskapen i 
fest, CM, som äger rum i samband med Cortègen i 



slutet av april är intensiv och innebär en högre 
arbetsbelastning än under resterande året.  

Ålagda arrangemang Sektionskväll K6 skall minst en 
gång under sitt verksamhetsår anordna en 
sektionskväll för alla sektionens medlemmar. 
Arrangemanget skall ej involvera alkohol och datum 
för arrangemanget bestäms i samråd med 
sektionsstyrelsen via lämpligt ordföranderåd.  

Gasque K6 arrangerar gasquesittningar och eftersläpp 
på datum bestämda i samråd med gasqueråden, vilka 
är öppna för alla sektionens medlemmar.  

CM K6 skall representera sektionen i  

Chalmersmästerskapen i fest, CM, som inträffar under 
Cortègeveckan.  

Aspning K6 aspning pågår under hela läsperiod 2 och 
innehåller aktiviteter som är relevanta för kommitténs 
verksamhet med syfte att få intressenter till att 
efterträda sittande kommitté.  

TREvliga HILDAgar I läsperiod tre skall K6 
tillsammans med HÄKS anordna de TREvliga 
HILDAgarna. Arrangemanget som sträcker sig över tre 
dagar (torsdag, fredag och lördag) består ofta av bastu 
i Härryda, ut i skogen samt en gasque som arrangeras 
av K6.  

Övriga arrangemang Övriga sittningar K6 kan i mån av 
tid och intresse arrangera sittningar utanför gasquen 
för sektionens medlemmar.  



Mottagning Under mottagningen anordnar K6 de 
aktiviteter som kommittén överenskommit med 
sektionens mottagningskommitté.  

Profilkläder  

K6 profilkläder består av buteljgröna overaller med 
lila fransar. Profilkläderna måste vara märkta med det 
år kommittén är aktiv eller på annat sätt gå att 
särskilja från efterföljande verksamhetsår.  

Lokaler att nyttja  

K6´s arbetsrum är Kulan som delas med KØK, och är 
belägen på plan 1 i studiecentrum. Lokalen disponeras 
av teknologsektionsstyrelsen och lånas ut till K6 för 
bruk.  

K6 har tillgång till att förvara material som används 
för verksamheten i kemisektionens förråd, beläget på 
plan 1 i kemihuset. En stor del av porslinet samt 
värmeskåp förvaras i kemisektionens förråd. K6 
ansvarar för att endast använda avsedd 
förvaringsplats för sitt material.  

  

 



KØK  

 Kände du att Mottagningen var årets roligaste månad 
och vill vara med och utveckla och arrangera nästa års  

Mottagning? Är du intresserad av att representera  

Kemisektionen och att lotsa 100 Nollan in i 
gemenskapen på både sektionen och på Chalmers? Vill 

du jobba i en grupp med ett tydligt mål, och lära dig  

samkoordinera flera olika grupper och arrangemang, 
samt skaffa minnen för livet? I så fall är KØK någonting 

för dig!   

Kommittén  

KØK, Kemiteknologssektionens  

Mottagningskommitté, har som ålagd uppgift att 
planera och utföra Mottagningen för de nyantagna 
studenterna på Kemisektionen. Arbetet i KØK är 
ideellt och sker därför helt utan ersättning. 
Kommittén består allt som allt av nio personer, två 
ansvarsposter: Ordförande och Kassör, samt sju 
ledamöter, varav tre är så kallade Gröna och fyra är 
Nollkommittén.  

 De Gröna, representeras av Ordförande, Kassör, 
Matchef, pHadderchef och Kommunikatör. Dessa har 
som uppgift att under Mottagningen vara med på 
andra kommittéers, samt arrangera egna, 
arrangemang. De hjälper Nollan under dennes första 
tid som Chalmerist, och ser till att denna blir så bra 
som det bara är möjligt.  

Nollkommittén är medlemmar i KØK som har som 
uppgift att skapa mystik och samtalsämne för de 
nyantagna studenterna under Mottagningen. Dessa 
fyra ledamöterna har förutom Gückeluppdrag under  



Mottagningen posterna Vice Ordförande, 
Nolluppdragschef, Modulchef samt Spons- och 
Inköpschef.  

Kommittén skall i början av sitt verksamhetsår 
utforma en budget samt en verksamhetsplan, som 
skall följas upp regelbundet under årets gång. 
Samtliga poster väljs in under Höstmöte 2.  

Ordförande  

Som ordförande leder och strukturerar man 
kommitténs arbete och verksamhet. Tillsammans med 
kassören, är hen också ekonomiskt ansvarig. Det är 
ordförande som oftast kallar till kommitténs interna 
möten och skriver dagordningarna. Hen representerar 
dessutom KØK i  

MottagningsverksamhetensSamarbetsOrgan, så 
kallade MoS-möten där man träffar MK och de andra 
ordföranden i respektive Mottagningskommitté på 
Chalmers, vilka hålls och sammankallas till av MK. 
Kemiteknologstyrelsen sammankallar regelbundet 
även till ordföranderåd där ordförande närvarar.   

Kassör  

Kassören är tillsammans med ordförande ekonomiskt 
ansvarig. KØK erhåller ett startkapital av sektionen via 
sektionsstyrelsen i början av sitt verksamhetsår och 
dessutom sponsrar programledningen kommittén för 
att driva Mottagningen på kemi. Kassören i KØK utför 
sen det praktiska ekonomiska arbetet vilket 
framförallt innebär budgetering och bokföring. 
Tillsammans med ordförande ska kassören vara väl 
insatt i kommitténs ekonomiska situation och vid 
verksamhetsårets slut ska kassören tillsammans med 
ordförande skriva en verksamhetsberättelse, 



ekonomisk berättelse samt redovisa en komplett 
bokföring för att kunna bli ansvarsbefriade.  

Matchef  

Matchefen i KØK ansvarar för allt relaterat till mat till 
alla sittningar och arrangemang. Det innebär att 
planera och sätta meny, skriva inköpslistor, försöker 
vara med och handla så ofta det går samt se till att 
maten blir lagad.Matchef är också eventansvarig vilket 
innebär planering av dekor och lokal samt sätta ihop 
scheman och checklistor.  

Arbetet som matchef är som mest intensivt dagarna 
innan arrangemang  då det är då det ska 
detaljplaneras, handlas, lagas mat etc. Utöver det är 
arbetet relativt lugnt.  

pHadderchef  

Som pHadderchef i KØK är det ens jobb att samla in 
pHaddrar till kommande Mottagning, se till att 
pHaddergrupperna blir så jämnt fördelade som 
möjligt samt att grupperna fungerar bra som en 
helhet. Det är också pHadderchefens ansvar att 
informera om alla riktlinjer och kontrakt som ingår för 
pHaddrar. Under Mottagningen håller pHadderchefen 
kontakt med pHaddergrupperna via 
pHaddergruppscheferna.  

Kommunikatör  

Har som uppgift att uppdatera KØKs hemsida, och alla 
andra konton på sociala media. Samt se till att 
föregående års upplagor av KØK på bästa sätt tas bort 
från internets plattformar. Denne är även 
huvudansvarig för att marknadsföra kommitténs 
arrangemang, samt andra kommittéers arrangemang 
under Mottagningen på bästa sätt. Dessutom är 



kommunikatören, tillsammans med ordförande, 
ansvarig att ett effektivt och bra kommunikationssätt 
mellan andra kommittéer på Kemi, andra NollK på 
Chalmers upprättas. Denne ansvarar även för 
bokningar av lokaler, bussar och annat bokningsbart. 
Samt att lokalerna festanmäls. 

Vice Ordförande  

Vice’s främsta uppgift är att ansvara för  

Nollkommitténs verksamhet. Vice ser till att 
Nollkommittén övar tillräckligt under 
planeringsveckorna och håller även i 
kommunikationen med de gröna KØK och resterande 
kommittéer och utskott under Mottagningen.  

Vice Ordförande hjälper Ordförande när det behövs 
genom att hålla i möten när hen är frånvarande eller 
fylla Ordförandes plats på centrala möten. På interna 
möten är Vice sekreterare och för protokoll. Vice är 
dessutom gückelansvarig för hela KØK.   

Nolluppdragschef  

Nolluppdragschefens uppgift är att komma på och dela 
ut så roliga nolluppdrag under mottagningen som 
möjligt. Under våren fram till sommaren kläcker man 
idéer för uppdrag som ska skickas in till MK (centrala 
mottagningskommittén) för granskning. Detta för att 
ha kårens stöd för uppdragen. När uppdragen väl är 
godkända är det dags att skapa dokument som 
beskriver uppdragen i Nollkommitténs anda, och att 
hitta kontaktpersoner till uppdragen. Under 
Mottagningen läser Nolluppdragschefen enkäter för 
att kunna dela ut passande uppdrag till Nollan.  

  



    
Modulchef  

Modulchefen designar och utformar nollmodulen.  

Vanligtvis görs detta i programmet Adobe Indesign. 
Nollmodulen är den bok som skickas ut till alla 
nyantagna några veckor innan mottagningen börjar. 
Modulchefen ansvarar för att alla kommitteer och 
föreningar skickar in text och bild om sig själva för att 
finnas med i modulen, samt för att modulen trycks och 
skickas ut.    

Spons- och Inköpschef  

Spons och inköpschef ansvarar för att hitta sponsorer 
för mottagningen. Till exempel reklam till 
Nollmodulen, Nollantshirts och lunchföreläsningar. 
Man ansvarar också för alla inköpen som behöver 
göras under mottagningen. Man planerar vad som 
behövs, när inköpet sker och ser till att det blir gjort.  

 

Ålagda arrangemang   

Sektionskväll   

KØK skall minst en gång under sitt verksamhetsår 
anordna en sektionskväll för alla sektionens 
medlemmar. Arrangemanget skall ej involvera alkohol 
och datum för arrangemanget bestäms i samråd med 
sektionsstyrelsen via lämpligt ordföranderåd.   

pHadderutbildning/ informationskväll   

KØK skall hålla i en utbildning/ informationskväll för 
pHaddrar under våren där pHadderkontraktet gås 
igenom och skrivs på av pHaddrarna. Detta är även ett 
tillfälle då andra parter så som sektionsstyrelsen och 
SYV brukar komma och säga några väl valda ord.   



Mottagningen   

KØK planerar, utför och utvärderar mottagningen och 
är tillsammans med sektionsstyrelsen ytterst 
ansvariga för vad som händer under denna. De ser till 
att Nollan ska få en så bra start på sin chalmerstid som 
möjligt.   

Aspning   

KØKs aspning pågår under läsperiod 2 och innehåller 
aktiviteter som är relevanta för kommitténs 
verksamhet med syftet att intressera nya till att söka 
till nästkommande KØK.  

 

Mötesförfarande   

Ordförande sammankallar till möte för alla 
kommitténs medlemmar en till två gånger i veckan 
och ytterligare vid ev. behov. Ordförande skriver 
dagordningarna och är vanligtvis mötesordförande. 
Protokoll skrivs av Vice Ordförande som agerar 
sekreterare under mötena.   

 

Profilkläder   

KØK har äppelkäcksgröna overaller. Profilkläderna 
måste vara märkta med det år kommittén är aktiv 
eller på annat sätt gå att särskilja från efterföljande 
verksamhetsår.   

 

 



Lokaler att nyttja   

KØK:s arbetsrum är Kulan som delas med K6, och är 
belägen på plan 1 i studiecentrum. Lokalen disponeras 
av teknologsektionsstyrelsen och lånas ut till KØK för 
bruk.   

KØK har tillgång till att förvara material som används 
för verksamheten i kemisektionens förråd, beläget på 
plan 1 i kemihuset. KØK ansvarar för att endast 
använda avsedd förvaringsplats för sitt material.   

  

   

 



  



  



 


