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§1 Mötets öppnande
Kemisektionens höstmöte 1 öppnas 17.36 genom att mötesordförande Emelie Nero hälsar alla välkommna
till mötet.

§2 Mötets stadagaenliga utlysande
Sektionsmötet finner mötet vara stadgaenligt utlyst.

§3 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns utan anmärkning av sektionsmötet.

§4 Godkännande av föreg̊aende mötesprotokoll
Det föreg̊aende protokollet godkänns utan anmärkning av sektionsmötet.

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Sektionsmötet väljer Gabriel Larsson och Alice Benskiöld till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Godkännande av röstningssystem
Janne Schilling berättar om hur röstningssystemet fungerar.

Sektionsmötet godkänner det presenterade röstningssystemet.

§7 Uppvisande Kemisektionens av stadgar och reglemente
Janne Schilling visar upp sektionens hemsida, där man kan hitta till Kemisektionens stadgar och regle-
mente. Därefter g̊ar hon kort igenom innebörden av s̊aväl stadgarna som reglementet.

§8 Meddelanden

Programansvariga
Eftersom programansvariga inte är närvarande yrkar Styret att bordlägga punkten §8 a) tills vidare.

Sektionsmötet bifaller yrkandet.

Matilda Svensson, k̊arkontakt
Matilda berättar att den nya k̊arledningen har g̊att p̊a och g̊ar kort igenom hur k̊aren är uppbyggd. Hennes
kontor ligger i k̊arhuset där man kan komma förbi om man har n̊agra fr̊agor. K̊aren har ett nyhetsbrev som
skickas ut via stundetmejlen. K̊aren har nyligen släppt en app där man kan ladda k̊arkort och se event.
Matilda berättar att k̊aren söker personer till antällsningskommittéen som representerar studenters åsikter
vid anställning av ny personal p̊a högskolan. Detta är ett arvoderat arbete som tar upp 1-2 dagar i m̊anaden.
Om man är intresserad kan man höra av sig till vUO. K̊aren söker ocks̊a personer till teknologsyrelsernas
VD poster. Dessa är bolag som ägs av Chalmers studentk̊ar och där f̊ar man prova p̊a att driva ett bolag.
Om man är intresserad kan man höra av sig till Valberedningen.

Patrik Boström, FuM
Patrik berättar om vad FuM är och hur det fungerar. Om man har åsikter om hur k̊aren ska drivas kan
man vända sig med förslag till sektionsordförande eller till Patrik.

Sunna Forslund, ordförande i K6
K6 har under mottagningen bland annat h̊allt i provsitsen och Svarta Glas. Därefter har de arrangerat en
grodsittning i NOx. Nu planerar de inför nästa gasque och sin aspning vilket känns kul.

Jessika Öhberg, ordförande i KARG
KARG planerar just nu KARM där m̊anga företag kommer delta vilket är kul. Datumet för KARM är
23:e november. De planerar även kandidatmiddagen.
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Moa Karlsson, representant JämviKt
JämviKt har under mottagningen h̊allt i jäMiddag och brunch. Tillsammans med JämKfKb har de nyligen
menssäkrat kemihuset. Detta är p̊a prövotid tills efter oktober-tentorna. Framöver planerar de sin aspning.

Johan Sannas, ordförande i ifK
ifK höll i s̊apabandy under mottagningen. Just nu h̊aller de regelbundet i onsdagspass och planerar för
Trysil-resan i LP3. Framöver ska de h̊alla i sektionskväll tillsammans med KUU.

Frida Lindholm, Economizer
Economizer har g̊att p̊a möten med k̊aren för sektionskassörer. Just nu väntar hon p̊a att f̊a pengar fr̊an
sektionens sponsorer.

Ellen Enarsson, SAMO och JämviKt
SAMO har g̊att p̊a möten med andra SAMOs. Hon har förberett för den fysiska skyddssronden för att se
att det ser bra ut i kemihuset. Hon har skickat ut en enkät om miljön i kemihuset som man gärna kan fylla
i.

Emmy Ivarsson, Arbetsmarknadsansvarig och KARG
AMA har fixat labbrockar och det finns att hämta hos henne om man ännu inte f̊att tag i en. Hon har
tillsammans med KARG haft arr med företag.

Linnea Nilsson, Sektionsordförande
Styret har h̊allt i sina mottagningsarr. De har ägnat sig åt skötsel av sektionen och h̊aller p̊a att uppdatera
stadgarna. Framöver kommer de planera sin aspning.

Janne Schilling, Informationsansvarig
Informationsansvarig har fört protokoll p̊a Styrets interna möten som man kan läsa via hemsidan om man
vill, och h̊allt p̊a med informationsspridning.

Elias Landqvist, Vice ordförande
Vice ordförande har g̊att p̊a olika möte och hjläpt kommittéerna i deras arbete.

Axel Thorén, Utbildningsansvarig och ordförande i KUU
KUU har varit med p̊a mottagningen. De har startat ig̊ang ett samarbete med Skogsindustrierna som
syftar till att motivera studenterna i årskurs 2 till att prestera bra i kursena. I samband med detta har
de haft en pluggkväll i Termodynamik. De kommer ha pluggfrukost i läsvecka 8 och planerar även sin
aspning.

Herman Hellsten, ordförande i KS
KS hade spelkväll p̊a mottagningen. De har varit med p̊a ett LAN för alla spelföreningar p̊a Chalmers och
förbereder inför en spelkväll nästa tisdag.

Gustaf Eriksson, ordförande i HÄKS
HÄKS var med p̊a mottagningen där de bland annat mötte upp Nollan första dagen. De har h̊allt iba-
stusittning, pubrunda och spontanpub. Idag efter sektionsmötet kommer de ocks̊a h̊alla i pub. Framöver
planerar de inför ET-raj.

Matilda Emanuelsson, ordförande i KØK
KØK höll i mottagningen vilket var väldigt kul. Framöver utvärderar de mottagningen och planerar sin
aspning.

Elias Nilsson, ordförande i Kempressen
KP har fotat p̊a mottagningen där de öven höll i Mästerkocken. De har skrivit en ny tidning som släpps
den 19:e oktober i NOx.
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Elmer Andersson, Vice economizer
Vice economizer har bokfört.

§9 Ansvarsbefrielser

a) KUU 2021

Alice Benskiöld föredrar revisionsberättelsen för Wilma Björkman och Ellen Emanuelsson i KUU för
verksamhets̊aret 2021.

Sektionsmötet bifaller ansvarsbefrielse för Wilma Björkman och Ellen Emanuelsson i KUU för verk-
samhets̊aret 2021.

§10 Propositioner

a) Proposition 1 - Förtydligande av sektionsstyrelse i stadgar

Linnea visar upp propositionen och Styret svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller propositionen i dess helhet.

b) Proposition 2 - Förtydligande av ledamöter, medarbetare och medhjälpare i stadgar

Linnea visar upp propositionen och Styret svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller propositionen i dess helhet.

§11 Motioner
Inga motioner.

§12 Äskningar
Inga äskningar.

§13 Kempressens prisutdelning
Sunna Forslund vinner.

§14 Val av årskursrepresentanter för läs̊ar 2022/2023

a) K1

Nils Wärn söker till posten som årskursrepresentant i K1. Sektionsmötet väljer Nils Wärn till
årskursrepresentant i K1 för läs̊ar 2022/2023.

b) Ki1

Aref Najafizada söker till posten som årskursrepresentant i Ki1. Sektionsmötet väljer Aref Najafizada
till årskursrepresentant i Ki1 för läs̊ar 2022/2023.

c) Ki2

Igor Mitrovic söker till posten som årskursrepresentant i Ki1. Sektionsmötet väljer Igor Mitrovic till
årskursrepresentant i Ki2 för läs̊ar 2022/2023.

d) Masterprogrammet Materials Chemistry

Wilma Björkman söker till posten som årskursrepresentant i masterprogrammet Materials Chemistry.
Sektionsmötet väljer Wilma Björkman till årskursrepresentant i masterprogrammet Materials Che-
mistry för läs̊ar 2022/2023.
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§15 Val av KVAL 2022
Linnea berättar hur invalet g̊ar till.

a) Ordförande

Inga sökande.

Sektionsordförande yrkar om att ajournera mötet i 15 minuter till 18.26. Sektionsmötet beslutar att ajour-
nera mötet enligt yrkande. Mötet öppnas igen kl 18.26.

Styret yrkar att bordlägga punkten §15 a) tills vidare. Sektionsmötet bifaller.

§16 Val av ansvarig för Kemiteknologsektionens luciat̊ag
Linnea Nilsson berättar om uppdraget.

Algot Björn söker posten som ansvarig för Kemiteknologsektionens luciat̊ag.

Sektionsmötet väljer Algot Björn till ansvarig för Kemiteknologsektionens luciat̊ag.

§17 Val av ansvarig för bakning av lussebullar till Kemiteknologsektionens lu- ciafirande
Linnea Nilsson berättar om uppdraget.

Felicia Nunes Martinsson söker posten som ansvarig för bakning av lussebullar till Kemiteknologsektionens
luciafirande.

Sektionsmötet väljer Felcicia Nunes Martinsson till ansvarig för bakning av lussebullar till Kemiteknolog-
sektionens luciafirande.

§18 Val av Natten p̊a Guldhedstorget
Emelie berättar vad posterna innebär.

Linda Strandberg, Tim Lind och Lina Landgren visar upp en film de har gjort.

a) Edgrens förbannelse

b) V̊ar man p̊a Guldhedstorget

c) Edgrens offer

Linda Strandberg (Edgrens förbannelse), Lina Landgren (V̊ar man p̊a Guldhedstorget) och Tim Lind
(Edgrens offer) söker posterna. Sektionsmötet väljer in de sökande i klump.

§19 Arkivariens punkt
V̊ar arkivarie Mattias Hertzberg berättar om William Chalmers historia och hur Kemi kom till som en av
de första sektioner.

§20 Hildas punkt
HÄKS gör en sketch.

Styret yrkar att ta upp punkt §8 Meddelanden igen för att avsluta punkten och lägga den till handlingarna.
Sektionsmötet bifaller.

Styret yrkar att ta upp punkt §15 igen. Sektionsmötet bifaller.

§15 Val av KVAL
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a) Ordförande

David Norsund söker posten som ordförande i KVAL 2022.

Sektionsmötet väljer David Norsund som ordförande i KVAL 2022.

b) Ledamöter

Alice Benskiöld och Emelie Nero söker posterna som ledamöter i KVAL 2022.

Sektionsmötet väljer in de sökande i klump.

§21 Styrets prisutdelning
Felix Loft vinner.

§22 Övriga fr̊agor
Inga övriga fr̊agor.

§23 Sektionss̊angen
V̊ar s̊angförman Linnea Nilsson tar upp sektionss̊angen.

§24 Mötets avslutande
Emelie Nero avslutar mötet tisdag 4 oktober kl. 19.19.
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Bilaga 1: Närvarande/röstlängd

1. Elias Landqvist

2. Axel Thorén

3. Elmer Andersson

4. Frida Lindholm

5. Ellen Enarsson

6. Linnea Nilsson

7. Emelie Nero

8. Emmy Ivarsson

9. Janne Schilling

10. Johan Sannas

11. Philip Luong

12. Gabriel Larsson

13. Elias Nilsson

14. Ivar Kwant

15. Johanna Torstensson

16. Mattias Hertzberg

17. Moa Karlsson

18. Max Gustafsson

19. Robin Lundqvist

20. Alice Benskiöld

21. Jessika Öhberg

22. Anton Bengtström

23. David Djuric

24. David Fuhrman

25. Jamie Grabo

26. Aref Najafizada

27. Linnea Forsman

28. Lucas Guné

29. Ellen Emanuelsson

30. Wilma Björkman

31. Emilia Elfving

32. Felicia Grundevik

33. Emmy Salminen

34. Josefine Grefwe

35. Rebecka Ström

36. Alma Glavenius

37. Nora Areberg

38. Josefine Järvdalen

39. Wilmer Eriksson

40. Sean Lam

41. Igor Mitrovic

42. Felix Loft

43. Hugo Rosvall

44. Filippa Forsman

45. Matilda Emanuelsson

46. Hugo Frisk

47. Joachim Rödbro

48. Henrik Sarge

49. Herman Hellsten

50. Sanna Källmark

51. Patrik Boström

52. Adam Elsayed

53. Mohammad Ataia

54. Nils Wärn

55. Karin Jansson

56. Ellen Johansson

57. Gustaf Eriksson

58. Pekka Lever

59. David Norsund

60. Algot Björn

61. Alice Bake

62. Jasmin Larsson

63. Alexander Lindholm

64. Hannah Svanberg

65. Sunna Forslund

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
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66. Josefin Norberg

67. Linda Strandberg

68. Lina Landgren

69. Ella Hansen

70. Felicia Nunes Martinsson

71. Anton Enochsson

72. Erik Sandell

73. Mostafa Al Abdan

74. Tim Lind

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 2: Proposition ang̊aende sektionsstyrelse i stadgar

Proposition 1
2022-09-27
Kemistyret

Proposition 1- Förtydligande av sektionsstyrelse i stadgar

Bakgrund

I dagsläget benämns sektionsstyrelsen med många olika namn i stadgarna och
reglementet. För att förtydliga vilken styrelse som menas samt göra dokumenten mer
enhetliga bör samma benämning användas genom hela stadgarna och reglementet.

Yrkande

Styret yrkar därför med ovan som bakgrund

att

Nuvarande paragrafer nedan:

§ 4.4 Misstroendeförklaring

Då förtroendevald anses … gentemot förtroendevald tillkommer:

a) styrelseledamot
b) 4 av ordföranderådets ledamöter
c) 40 medlemmar

…

§ 5.4 Begäran om utlyselse a sektionsmöte

Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av sektionsmöte tillkommer:

a) teknologsektionsstyrelseledamot
b) kårens inspektor
c) kårstyrelsen

…

§ 6.3 Kallelse

Det åligger valberedningens ordförande att minst 4 veckor innan sektionsmötet
utsända en kallelse till valberedningsmöte samt anslå om ansökan till styrelsen eller
aktuell kommitté.

Kapitel 7. Teknologsektionsstyrelsen

§ 7.1 Teknologsektionsstyrelsens sammansättning

Teknologsektionsstyrelsen består av:

…

Sekreterare
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Ordförande
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Proposition 1
2022-09-27
Kemistyret

§ 7.6 Omprövning

Teknologsektionsmedlemmar kan begära omprovning av beslut fattade av
teknologsektionsstyrelsen.

Begäran av omprövning skall vara teknologsektionsstyrelsen skriftligen tillhanda
inom sju dagar efter justering av beslutet.

§ 9.4 Styrning

Revisorer och teknologsektionsstyrelsen skall ha full insyn i föreningen.

§ 10.2 Åligganden

Revisorerna skall efter ….

c) Revisorerna skall lämna revisions-pm till teknologsektionsstyrelsen.

§ 10.3 Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet är beviljad …

Ansvariga för att detta sker för teknologsektionsstyrelsen är sektionsordförande,
Economizer och vice Economizer.

§ 13.1  Ändring av stadgar

Förslag till stadgeändring skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast en vecka
före ifrågavarande sektionsmöte.

På sektionens anslagstavla skall senast fem arbetsdagar före sektionsmötet, av
styrelsen, anslås eventuella stadgeändringsförslag.
…

§ 14.1  Beslut om upplösning

Förslag om kemiteknologsektionens upplösande skall skriftligen inlämnas till
styrelsen senast sju dagar före ifrågavarande sektionsmöte.

På sektionens anslagstavla skall senast tre läsdagar före sektionsmötet, av styrelsen,
anslås förslag om kemiteknologsektionens upplösande.

…

Ersätts med:

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 1
2022-09-27
Kemistyret

§ 4.4 Misstroendeförklaring

Då förtroendevald anses … gentemot förtroendevald tillkommer:

a) sektionsstyrelseledamot
b) 4 av ordföranderådets ledamöter
c) 40 medlemmar

…

§ 5.4 Begäran om utlyselse a sektionsmöte

Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av sektionsmöte tillkommer:

a) sektionsstyrelseledamot
b) kårens inspektor
c) kårstyrelsen

…
§ 6.3 Kallelse

Det åligger valberedningens ordförande att minst 4 veckor innan sektionsmötet
utsända en kallelse till valberedningsmöte samt anslå om ansökan till
sektionsstyrelsen eller aktuell kommitté.

Kapitel 7. Sektionsstyrelsen

§ 7.1 Sektionsstyrelsens sammansättning

Sektionsstyrelsen består av
…

§ 7.6 Omprövning

Teknologsektionsmedlemmar kan begära omprovning av beslut fattade av
sektionsstyrelsen.

Begäran av omprövning skall vara sektionsstyrelsen skriftligen tillhanda inom sju
dagar efter justering av beslutet.

§ 9.4 Styrning

Revisorer och sektionsstyrelsen skall ha full insyn i föreningen.

§ 10.2 Åligganden

Revisorerna skall efter ….

c) Revisorerna skall lämna revisions-pm till sektionsstyrelsen.

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 1
2022-09-27
Kemistyret

§ 10.3 Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet är beviljad …

Ansvariga för att detta sker för sektionsstyrelsen är sektionsordförande, Economizer
och vice Economizer.

§ 13.1  Ändring av stadgar

Förslag till stadgeändring skall skriftligen inlämnas till sektionsstyrelsen senast en
vecka före ifrågavarande sektionsmöte

På sektionens anslagstavla skall senast fem arbetsdagar före sektionsmötet, av
sektionsstyrelsen, anslås eventuella stadgeändringsförslag.

…

§ 14.1  Beslut om upplösning

Förslag om kemiteknologsektionens upplösande skall skriftligen inlämnas till
sektionsstyrelsen senast sju dagar före ifrågavarande sektionsmöte.

På sektionens anslagstavla skall senast tre läsdagar före sektionsmötet, av
sektionsstyrelsen, anslås förslag om kemiteknologsektionens upplösande.

…

Sektionsstyrelsen genom

__________________________________
Linnea Nilsson
Sektionsordförande, 2022

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 3: Proposition ang̊aende ledamöter, medarbetare och med-
hjälpare i stadgar

Proposition 2
2022-09-27
Kemistyret

Proposition 2- Förtydligande av ledamöter, medarbetare och
medhjälpare i stadgar

Bakgrund

Sektionens stadgar och reglementen är otydliga och kan därför vara svåra att tolka. Ett
sådant fall är användandet av ledamöter, medarbetare och medhjälpare ej är koncist
mellan paragrafer, kommittéer och punkter både i stadgarna och reglementet. Styret
anser därför att ett enhetligt system används genom alla sektionens styrdokument. Det
system vi anser bör användas är:

● Ledamot: Post inom sektionsstyrelsen
● Medarbetare: Post inom kommitté eller utskott
● Medhjälpare: Övrig funktionär som kan väljas in av sektionsstyrelsen

Motivationen till att detta system används kommer från diskussion inom
sektionsstyrelsen och ordföranderådet samt definitionen av ledamot (se nedan).

“Ledamot är bland annat en person som tilldelats eller valts till ett uppdrag att vara
representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande
organ.” (Wikipedia, 2020)

Yrkande

Styret yrkar därför med ovan som bakgrund

att

Nuvarande paragrafer nedan:

§ 4.4 Misstroendeförklaring

Då förtroendevald anses … gentemot förtroendevald tillkommer:

a) styrelseledamot
b) 4 av ordföranderådets ledamöter
c) 40 medlemmar

…

§ 6.1 Valberedningens sammansättning

I valberedningen ingår valberedningens ordförande samt fem ledamöter.

§ 6.1 Valberedningens sammansättning

Valberedningen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna samt ordförande är
närvarande.

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson



Protokoll Sektionsmöte
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Proposition 2
2022-09-27
Kemistyret

§ 7.2 Åliggande

Det åligger sektionsstyrelsen att:

….

d) Välja ledamöter i teknologsektionens utskott

Ersätts med:

§ 4.4 Misstroendeförklaring

Då förtroendevald anses … gentemot förtroendevald tillkommer:

d) styrelseledamot
e) 4 av ordföranderådets medarbetare
f) 40 medlemmar

…

§ 6.1 Valberedningens sammansättning

I valberedningen ingår valberedningens ordförande samt fem medarbetare.

§ 6.1 Valberedningens sammansättning

Valberedningen är beslutsför om minst hälften av medarbetarna samt ordförande är
närvarande.

§ 7.2 Åliggande

Det åligger sektionsstyrelsen att:
….

d) Välja medhjälpare i teknologsektionens utskott

Sektionsstyrelsen genom

__________________________________
Linnea Nilsson
Sektionsordförande, 2022

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 4: Revisionsutl̊atelse KUU 2021

Revisionsutlåtande

KUU 2021
2022-09-28

Revisionsutlåtande
KUU 2021

Alice Benskiöld och Max Wassenius  har i egenskap som 2022 års lekmannarevisorer på

Kemiteknologsektionen tagit del av redovisningen av verksamheten för KUU 2021 med tillhörande

bokföring gällande tiden 2021-01-01 till 2021-12-31.

Vi anser att verksamhetsredovisning med tillhörande bokföring i huvudsak går i enlighet med

Kemiteknologsektionens stadgar, reglemente och ekonomiska policy samt god bokföringssed. Genom

hela bokföringen hade vi som revisorer totalt två kommentarer de behövde ordna, så det var mycket

väl bokfört!

Vi yrkar därför att sektionsmötet beviljar Wilma Björkman och Ellen Emanuelsson i KUU 2021

ansvarsfrihet.

__________________________ __________________________

Alice Benskiöld Max Wassenius

Göteborg den 28 september 2022
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