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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, KØK samt JämviKt. Under läsperiod 3 
kommer du att ha möjlighet att aspa HÄKS, ifK samt 
Kempressen. 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! 

Aspningsperioden i läsperiod 2 pågår mellan den 1 
november till och med den 28 november. KVAL:s 
brevlåda för ansökningar om att kvala stänger 29 
november kl. 23.59, och sektionsmötet, där alla 
poster till respektive kommitté väljs in sker den 10 
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 läsperiod 
4 även KVAL.  

På de kommande sidorna kommer du först att finna 
lite information om valberedningen, KVAL och vad 
deras roll är under aspningen samt viktig information 
för aspningen. Efter det följer en kort beskrivning till 
de kommittéerna och utskott du kan aspa på 
kemisektionen. 

 

 



 

 

Bakgrund 
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. 

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. 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.  



 

 

 

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.  

KVAL kommer att vara med på majoriteten av alla 

asparrangemang och svarar gärna på frågor gällande 

deras arbete samt sökprocessen! 

Ordförande i KVAL 2021/2022 är Johanna Jagefeldt, 

de fyra ledamöterna är Irma Björnwall, August 

Djuphammar, Minea Nilsson och Emma Skotte. Du 

kommer se KVAL:s medlemmar bära marinblå 

hoodies med trycket ”KVAL” under de flesta 

asparrangemang. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Information från KVAL 
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.  Fyll i KVALs brevlåda (google 

forms) 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. Det som sägs under en 

intervju kommer inte att spridas utanför KVAL.  

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/utskott. 

 

Viktigt att veta 

- Ni aspar/kvalar/söker själva och inte som en 

grupp.  

- Man missgynnas inte av att söka flera 

kommittéer. 

- Intervjufrågorna är hemliga och skall inte 

spridas. 

- Intervjuerna är sekretessbelagda och stannar 

mellan er och KVAL. 

- Ni behöver inte säga till någon om ni kvalar 

eller ej. 



 

 

- Om en asp har en nära relation till en medlem i 

KVAL, kommer denna KVAL medlem inte vara 

involverad i aspens potentiella kvalande. 

- KVAL ringer alla som kvalat 4 dagar innan 

sektionsmötet och nomineringarna kommer 

upp 3 dagar innan sektionsmötet. 

 

Kemisektionens kommittéer, föreningar 

och utskott 

Nedan följer en kort beskrivning för respektive 

kommitté på kemisektionen. Vill man läsa mer om 

kommittéerna kan man göra det på länken under som 

leder till respektive dokument av instruktioner. 

  



 

 

 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! 

Kemistyrets Instruktioner 

 

  

http://www.kemisektionen.com/uploads/5/5/5/6/55564235/instruktioner_styret.pdf


 

 

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 

KUUs Instruktioner 

 

  

http://www.kemisektionen.com/uploads/5/5/5/6/55564235/instruktioner_kuu_2021.pdf


 

 

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 att arrangera stora mässor? 

Då är kemis arbetsmarknadsgrupp, Karg, någonting för 

dig! 

Kargs Instruktioner 

 

  

http://www.kemisektionen.com/uploads/5/5/5/6/55564235/karg.pdf


 

 

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! 

K6s Instruktioner 

 

 

                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.kemisektionen.com/uploads/5/5/5/6/55564235/instruktioner_k6.pdf


 

 

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! 

KØKs Instruktioner 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.kemisektionen.com/uploads/5/5/5/6/55564235/instruktioner_k%C3%98k.pdf


 

 

HÄKS 
Gillar du att hänga bakom baren och arrangera 

pubrunda, ET-raj och andra roliga fester? Tycker du att 

Fort NOx är den finaste lokalen på Chalmers? Då är 

HÄKS någonting för dig! 

HÄKS Instruktioner 

 
 

 

  

http://www.kemisektionen.com/uploads/5/5/5/6/55564235/instruktioner_h%C3%84ks.pdf


 

 

ifK 
Är du en mästare på Pong och vill arra en riktig 

pongturnering? Gillar du att träna och vill hålla 

Kemisektionen i bättre form? Ligger nostalgi och sport 

på onsdagspassen nära ditt hjärta? Älskar du att åka 

skidor och resa i väg med kompisar? Då är 

kemisektionens idrottskommitté, ifK, något för dig! 

ifKs Instruktioner 

 

  

http://www.kemisektionen.com/uploads/5/5/5/6/55564235/instruktioner_ifk.pdf


 

 

Kempressen 
Tycker du om att skriva texter, fota eller fixa med 

layout? Då är Kempressen någonting för dig! Vi släpper 

fyra tidningar om året där vi täcker in allt roligt som 

händer på sektionen, och såklart även en massa andra 

kreativa inslag! 

Kempressens Instruktioner 

 

 

 

  

http://www.kemisektionen.com/uploads/5/5/5/6/55564235/instruktioner_kempressen.pdf


 

 

JämviKt 
Brinner du för jämställdhetsfrågor? Tycker du att 

psykisk ohälsa är viktigt att prata om och vill att alla på 

sektionen mår bra? Då är JämviKt det rätta utskottet 

för dig! Här får du möjligheten att delta i sektionens 

nyaste tillskott av kommittéer och utskott och utforma 

det till det bästa det kan bli. 

 

  



 

 

Kontaktuppgifter 

Här finns mailadresser till alla kommittéer men det 

går lika bra att nå dem på respektive sociala medier 

eller rycka tag i på campus. 

 

KVAL: kval@kemisektionen.com 

Kemistyret: kemistyret@kemisektionen.com 

KUU: kuu@kemisektionen.com 

Karg: karg@kemisektionen.com 

K6: k6@kemisektionen.com 

KØK: knollk@kemisektionen.com  

HÄKS: haks@kemisektionen.com 

ifK: ifk@kemisektionen.com 

Kempressen: kempressen@kemisektionen.com 

JämviKt: samo@kemisektionen.com 
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