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§1 Mötets öppnande
Kemisektionens Höstmöte 2 öppnas 15.21 genom att mötesordförande Emelie Nero hälsar alla välkommna
till mötet.

Styret yrkar om att adjungera in David Winroth till resten av mötet. Sektionsmötet bifaller yrkandet.

§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 Jonatan Enger och Algot Björn till justeringsmän tillika rösträknare.

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

Sektionsmötet godkänner det presenterade röstningssystemet.

§7 Meddelanden

K̊arledningen
Eftersom k̊arledningsrepresentanten inte är närvarande yrkar Styret p̊a att bordlägga punkten §7 a) tills
vidare.

Sektionsmötet bifaller yrkandet.

David Winroth, FuM
David berättar att FuM är k̊arfullmäktige och berättar om vad de gör. De har valt in valnämnden till FuM,
haft fyllnadsval till valberedning och valt in tv̊a granskningsnämnder. De har ocks̊a haft bolagsstämma
för k̊arens företag. Just nu p̊ag̊ar ett arbete för att se över k̊arens stadgar. De har sett till att spexet kan
fortsätta, och har ansvarsbefriat föreg̊aende k̊arstyrelse. David uppmanar alla att söka FuM till v̊aren d̊a
det hade varit kul med fler fr̊an K.

Sunna Forslund, ordförande i K6
K6 har haft aspning och i samband med det har det varit aspgasque vilket var väldigt roligt. Hon tackar
alla som har g̊att p̊a deras arr under året, och ser nu fram emot att f̊a barn.

Herman Hellsten, ordförande i KS
KS har haft spelkväll och medverkat p̊a Sp(h)eldagen. Framöver börjar nu deras aspning.

Johan Sannas, ordförande i ifK
ifK har h̊allit i onsdagspass. De hade nyligen julpong, och till det tillverkade de snygga pongbrädor.
Framöver ska de förbereda för Trsyil.

Noah Olson, ordförande i JämviKt
JämviKt har haft sin aspning där det har varit blandad uppslutning. De har skrivit kontinuiteter och
hoppas nu p̊a att f̊a barn.

Ellen Enarsson, SAMO och JämviKt

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson

Justeringsman
Algot Björn

Justeringsman
Jonatan Enger



Protokoll Sektionsmöte
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SAMO har varit delaktig i b̊ade jämviKts och Styrets aspning. Hon har g̊att p̊a SU-möten p̊a k̊aren och
varit med p̊a en arbetsmiljörond i labbsalarna.

Elias Landqvist, Vice ordförande
VO har deltagit i Styrets aspning och förberett för att g̊a av.

Emmy Ivarsson, Arbetsmarknadsansvarig och KARG
AMA har haft aspning med KARG och arbetat inför och h̊allit i KARM.

Janne Schilling, Informationsansvarig
Informationsansvarig har fört protokoll p̊a Styrets interna möten och p̊a ordförander̊ad. Hon har tillsam-
mans med Kvasten tagit fram ett nytt bokningsformulär till NOx som ligger p̊a hemsidan.

Axel Thorén, Utbildningsansvarig och ordförande i KUU
UA har h̊allit i aspning med KUU. De har fortsatt sitt samarbete med Skogindustrierna, som även kommer
involvera Ki2 till v̊aren. Nu hoppas p̊a att f̊a barn.

Elmer Andersson, Vice economizer
Vice economizer har bokfört.

Gustaf Eriksson, ordförande i HÄKS
HÄKS har h̊allit i pubrunda, ET-raj, julsittning, och sektionskväll. Framöver ska de ha sin aspning.

Matilda Emanuelsson, ordförande i KØK
KØK har haft aspning och förbrett för att g̊a av.

Elias Nilsson, ordförande i Kempressen
KP har släppt en ny tidning. De har h̊allt i sektionskväll tillsammans med HÄKS och idag serverar de
mat tillsammans med ifK.

David Norsund, ordförande i KVAL
KVAL har g̊att p̊a de olika kommittéers aspning, h̊allt i intervjuer och satt nomineringar till sektionsmötet.

Frida Lindholm, Economizer
Economizer har ställt ihop en ekonomisk rapport och delat ut sponsorpengar.

Linnea Nilsson, Sektionsordförande
Sektionsordförande berättar att Styret har haft aspning. Hon förklarar om beslutet om Nollkommittén.
Beslutet handlar om att Nollkommittén i dess form nu inte är s̊a bra för högskolan. Anställda har känt
sig provocerade och obekväma d̊a Nollkommittén upplevts som militaristisk och associeras med KKK.
Högskolan är oroliga att studenter inte v̊agar lyfta om de känner sig obekväma. Det är sv̊art att informera
alla om Nollkommitténs sanna natur d̊a det är m̊anga som vistas i kemihuset under kortare perioder.
Eftersom det är statliga pengar m̊aste högskolan kunna st̊a till svars för vad pengarna g̊ar till. De ser att
det finns en risk för arbetsmiljöproblem. Styret tycker inte det är bra om n̊agon känner sig obekväm, men
skulle vilja har blivit mer involverade. Sektionsordförande har haft möten med sektionens k̊arkontakt och
g̊att p̊a möten med Lars Evenäs. Hon och KØK’22 kommer finnas som stöd för de som g̊ar p̊a nu. Invalet
sker som vanligt. Hon ser att det krävs fortsatta möten med högskolan.

Programansvariga
Eftersom programansvariga inte är närvarande yrkar Styret p̊a att bordlägga punkt §7 d) tills vidare.

Sektionsmötet bifaller yrkandet.

§8 Rapporter
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a) Ekonomisk rapport för verksamhets̊aret 2022

Frida Lindholm visar upp sektionens ekonomiska årsrapport. Hon svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

§10 Propositioner

a) Proposition 1 - Förtydligande av sektionsstyrelse i stadgar

Linnea visar upp propositionen och 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 svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller propositionen i dess helhet.

Styret yrkar om att direktjustera propositionen. Sektionsmötet bifaller yrkandet.

c) Proposition 3 - Förtydligande av sektionsstyrelse i reglemente

Linnea visar upp propositionen och svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller propositionen i dess helhet.

d) Proposition 4 - Förtydligande av ledamöter, medarbetare och medhjälpare i regle-
mente

Linnea visar upp propositionen och svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller propositionen i dess helhet.

Styret yrkar om att direktjustera propositionen. Sektionsmötet bifaller yrkandet.

e) Proposition 5 - Justering av åligganden för Economizer och Informationsansvarig i
reglemente.

Janne visar upp propositionen och svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller propositionen i dess helhet.

§11 Motioner

a) Motion ang̊aende ändring i reglemente gällande ekonomiansvarig i jämviKt

Moa Karlsson visar upp motionen och svarar p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller motionen i dess helhet.

Styret yrkar om att direktjustera motionen. Sektionsmötet bifaller yrkandet.

b) Motion ang̊ande tillägg i reglemente gällande menssäkring

Moa Karlsson visar upp motionen och svara p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller motionen i dess helhet.
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D̊a programansvarig kommit till mötet öppnas åter §7 d) igen.

Gunnar Eriksson, programansvarig Ki
Gunnar hälsar p̊a alla och tycker att det är roligt att se s̊a m̊anga p̊a mötet. Han menar att distansunder-
visning har präglat de senaste åren och att det är skönt att kunna möta m̊anga p̊a plats igen. Han hälsar
alla att ta vara p̊a julledigeheten och avslutar med att säga att han tycker att det är kul att studenter
engagerar sig.

Lars Öhrström, programansvarig K
Lars tackar för ett gott samarbete under hans 10 år som programansvarig. Han riktar ett tack till alla som
medverkat under åren, det har varit kul att jobba tillsammans. Det har varit kul att vara programansva-
rig. Han menar att konflikter har uppst̊att men man ska inte vara rädd för dem. Man ska inte fastna i
gamla traditioner, och d̊a vi har k̊arobligatorium för alla p̊a sektionen ska alla känna sig välkomna. Han
uppmuntrar alla att engagera sig i olika saker. PA stöttar detta för att det f̊ar högskolan att fungera bra,
och är nyttigt för framtiden och en bra erfarenhet.

Lasse Evenäs, tillträdande programansvarig K
Lasse hälsar p̊a alla och tycker att det är kul att g̊a p̊a sektionsmötet. Han var tidigare studierektor, och
gick sedan över till att vara programansvarig. Han har lärt sig mycket under tiden som PA för Kf. Han har
f̊att ett uppdrag om att göra en utredning kring utbildningen kemiteknikomr̊adet. Lasse kommer bli ny
tillförordnad PA för K under 2023. Om man har idéer om hur man kan förbättra utbildningen p̊a K kan
man kontakta honom. Som PA för K kommer han att delta p̊a årskursträffar. Lasse sitter i utbildnings-
omr̊adet KFM. De har haft synpunkter om de Vita i KØK. De har identifierat negativa aspekter med det
och vill inte ha kvar det i den form det har varit fram tills nu under kommande mottagning. Deras önskan
är att vi tittar p̊a det och återkommer.

PAs svarar därefter p̊a f̊agor fr̊an mötet.

Styret yrkar om att sätta stopp i debatten. Sektionsmötet bifaller.

Styret yrkar om att ajournera mötet i 10 minuter till 16.42. Sektionsmötet bifaller.
Mötet öppnas igen.

§11 Äskningar

a) Bänkar till NOx

HÄKS föredrar äskningen och svarar sedan p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller äskningen i dess helhet.

b) Stolar till NOx

HÄKS föredrar äskningen och svarar sedan p̊a fr̊agor fr̊an sektionsmötet.

Sektionsmötet bifaller äskningen i dess helhet.

§12 Kempressens prisutdelning
Noah Olson vinner.

§13 Val av funktionärer för verksamets̊aret 2023

a) Fanbärare

Sanna Källmark och Frida Lindholm söker posten som fanbärare för verksamhets̊aret 2023.

Sektionsmötet väljer Sanna Källmark och Frida Lindholm till fanbärare för verksamhets̊aret 2023.
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b) S̊angförman

Ellen Enarsson söker posten som s̊angförman för verksamhets̊aret 2023.

Sektionsmötet väljer Ellen Enarsson till s̊angförman för verksamhets̊aret 2023.

c) Sektionshusansvarig

Wilma Björkman söker posten som sektionshusansvarig för verksamhets̊aret 2023.

Sektionsmötet väljer Wilma Björkman till sektionshusansvarig för verksamhets̊aret 2023.

d) Arkivarie

Ivar Kwant söker posten som arkivarie för verksamhets̊aret 2023.

Sektionsmötet väljer Ivar Kwant till arkivaire för verksamhets̊aret 2023.

e) Kontrast

Lina Landgren, Felicia Martinsson, Linda Strandberg och Mattias Hertzberg söker posten som kon-
trast för verksamhets̊aret 2023.

Sektionsmötet väljer in de sökande i klump.

§14 Utdelning av Hildamedaljen 2022
HÄKS delar ut Hildamedaljen till Axel Thorén och läser upp deras motivering. Han tilldelas medaljen för
sitt arbete att förbättra utbildningen p̊a sektionen.

§15 Ansvarsbefrielser

a) Kempressen 2021

Johanna Jagefeldt och Emma Skotte föredrar revisionsberättelsen för Sunna Forslund och Matilda
Karlsson i Kempressen för verksamhets̊aret 2021.

Sektionsmötet bifaller ansvarsbefrielse för Sunna Forslund och Matilda Karlsson i Kempressen för
verksamhets̊aret 2021.

b) K6 2021

Johanna Jagefeldt och Jonatan Enger föredrar revisionsberättelsen för Melker Wikström och Frida
Lindholm i K6 för verksamhets̊aret 2021.

Sektionsmötet bifaller ansvarsbefrielse för Melker Wikström och Frida Lindholm i K6 för verksam-
hets̊aret 2021.

§16 Val av sektionsstyrelse 2023
Linnea berättar hur inval till kommittéer och utskott g̊ar till.

a) Ordförande tillika firmatecknare

Natalia Lugowska söker posten som ordförande tillika firmatecknare i sektionsstyrelsen 2023.

Sektionsmötet väljer Natalia Lugowska till ordförande tillika firmatecknare i sektionsstyrelsen 2023.

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson

Justeringsman
Algot Björn

Justeringsman
Jonatan Enger



Protokoll Sektionsmöte
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b) Economizer tillika firmatecknare

Olivia Lundborg söker posten som Economizer tillika firmatecknare i sektionsstyrelsen 2023.
Sektionsmötet väljer Olivia Lundborg till Economizer tillika firmatecknare i sektionsstyrlesen 2023.

c) SAMO

Jonatan Enger söker posten som SAMO i sektionsstyrlesen 2023.
Sektionsmötet väljer Jonatan Enger till SAMO i sektionsstyrlesen 2023.

d) Utbildningsansvarig

Olivia Lundborg söker posten som utbildningsansvarig i sektionsstyrlesen 2023 åt Ingrid Martinsson
i hennes fr̊anvaro.

Sektionsmötet väljer Ingrid martinsson i hennes fr̊anvaro till utbildningsansvarig i sektionsstyrlesen
2023.

e) Arbetsmarknadsansvarig

Johanna Larnert söker posten som arbetsmarknadsansvarig i sektionsstyrlesen 2023 åt Sebastian
Müller i hans fr̊anvaro.

Sektionsmötet väljer Sebastian Müller i hans fr̊anvaro till arbetsmarknadsansvarig i sektionsstyrlesen
2023.

f) Vice ordförande

Gabriel Larsson söker posten som vice ordförande i sektionsstyrlesen 2023.

Sektionsmötet väljer Gabriel Larsson till vice ordförande i sektionsstyrlesen 2023.

g) Informationsansvarig

Alexander Lindholm söker posten som informationsansvarig i sektionsstyrlesen 2023.

Sektionsmötet väljer Alexander Lindholm till informationsansvarig i sektionsstyrlesen 2023.

h) Vice economizer

Johanna Larnert söker posten som vice economizer i sektionsstyrlesen 2023.

Sektionsmötet väljer Johanna Larnert till vice economizer i sektionsstyrlesen 2023.

Punkt §7 a) Meddelanden tas upp igen.

Patrik Boström, K̊arledningen
Patrik berättar att aspning och rekryteringen till nästa års k̊arledning drar ig̊ang efter jul. Han meddelar
att k̊aren har lanserat en egen app och att det är m̊anga som använder den. I appen kan man marknadsföra
sina event. Vidare berättar han att k̊arledningen är med i processen att rekrytera en ny rektor och att om
man har åsikter om egenskaper som denne rektor bör ha s̊a kan man skicka ett mejl till k̊arordförande.
Till sist tipsar han om att man kan göra en teknologäskning.

Punkt §7 läggs till handlingarna.

Styret yrkar p̊a att ajournera mötet i 20 minuter. Sektionsmötet bifaller yrkandet.
Mötet öppnas igen 18.24.

§17 Val av mottagningskommitté 2023
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a) Ordförande

Emica Srisawat söker posten som ordförande i kemisektionens mottagningskommitté 2023.

Sektionsmötet väljer Emica Srisawat till ordförande i kemisektionens mottagningskommitté 2023.

b) Kassör

Styret yrkar p̊a att ajournera mötet i 10 minuter. Sektionsmötet bifaller yrkandet. Mötet öppnas upp
igen.

Emilia Elfving och Emmy Salminen söker posten som kassör i kemisektionens mottagningskommitté
2023.

Sektionsmötet väljer Emilia Elfving till kassör i kemisektionens mottagningskommitté 2023.

c) Gröna medarbetare

Sean Lam, Emma Berg, Anton Bengtström, Fritjof Lundberg, och Emmy Salminen söker posten som
Gröna medarbetare i kemisektionens mottagningskommitté 2023.

Sektionsmötet väljer Sean Lam, Emma Berg och Fritjof Lundberg till Gröna medarbetare i kemisek-
tionens mottagningskommitté 2023.

d) Vita medarbetare

Cornelia Linder, Max Gustafsson, Klara Sundberg och Adam Elsayed söker posten som Vita med-
arbetare i kemisektionens mottagningskommitté 2023.

Sektionsmötet väljer in de sökande i klump.

Ett yrkande inkommer om att ajournera mötet i 10 minuter till 20.18. Sektionsmötet bifaller yrkandet.
Mötet öppnas igen 20.20.

§18 Val av sexmästeri 2023

a) Ordförande

Robin Lundqvist söker posten som ordförnade i kemisektionens sexmästeri 2023.

Sektionsmötet väljer in Robin Lunqvist till ordförnade i kemisektionens sexmästeri 2023.

b) Kassör

Rebecka Berg söker posten som kassör i kemisektionens sexmästeri 2023.

Sektionsmötet väljer Rebecka Berg till kassör i kemisektionens sexmästeri 2023.

c) Medarbetare

Sanna Källmark, Elias Landqvist, Lucas Guné, Aref Najafizada, Axel Selander, Johanna Torstensson,
Petter Persson, Emma Persson och Mateo Galvis söker posten som medarbetare i kemisektionens
sexmästeri 2023.

Sektionsmötet väljer Elias Landqvist, Axel Selander, Emma Persson, Petter Persson, Sanna Källmark
och Mateo Galvis till medarbetare i kemisektionens sexmästeri 2023.
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Mötet ajourneras i 10 minuter till 21.55. Mötet öppnas igen 21.55.

§19 Val av arbetsmarknadsgrupp 2023

a) Ordförande

Anton Enochsson söker posten som ordförande i kemisektionens arbetsmarknadsgrupp 2023.

Sektionsmötet väljer Anton Enochsson till ordförande i kemisektionens arbetsmarknadsgrupp 2023.

b) Kassör

Ida Grundberg söker posten som kassör i kemisektionens arbetsmarknadsgrupp 2023.

Sektionsmötet väljer Ida Grundberg till kassör i kemisektionens arbetsmarknadsgrupp 2023.

c) Medarbetare

Hannah Svanberg söker posten som medarbetare i kemisektionens arbetsmarknadsgrupp 2023.

Sektionsmötet väljer Hannah Svanberg till medarbetare i kemisektionens arbetsmarknadsgrupp 2023
och väljer att vakantsätta övriga poster.

§20 Val av utbildningsutskott 2023

b) Kassör

Ottilia Ring söker poster som kassör i kemisektionens utbildningsutskott 2023 åt Ebba Sundquist i
hennes fr̊anvaro.

Sektionsmötet väljer Ebba Sunquist i hennes fr̊anvaro till kassör i kemisektionens utbildningsutskott
2023.

c) Medarbetare

Nils Wärn och Johan Ronge söker posten som medarbetare i kemisektionens utbildningutskott 2023.
Otillia Ring söker posten som medarbetare i kemisektionens utbildningsutskott åt Frida Jacobsson i
hennes fr̊anvaro.

Sektionsmötet väljer Nils Wärn och Johan Ronge, samt Frida Jacobsson i hennes fr̊anvaro, till med-
arbetare i kemisektionens utbildningsutskott 2023.

§21 Val av trivselutskott 2023

a) Ordförande

Karin Jansson söker posten som ordförande i kemisektionens trivselutskott 2023.

Sektionsmötet väljer Karin Jansson till ordförande i kemisektionens utbildningsutskott 2023.

b) Kassör

Inga sökande.

Styret yrkar om att ajournera mötet i 10 minuter till 22.40. Sektionsmötet bifaller yrkandet. Mötet öppnas
upp igen.

Punkt §21 b) tas upp igen.
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b) Kassör Cassandra Pettersson söker posten som kassör i kemisektionens trivselutskott 2023.

Sektionsmötet väljer Cassandra Petterson till kassör i kemisektionens trivselutskott 2023.

c) Medarbetare

Inga sökande.

Styret yrkar om att lämna posten vakant och att ge Styret mandat att tillsätta posten. Sektionsmötet
bifaller yrkandet.

§22 Arkivariens punkt
V̊ar arkivarie Mattias Hertzberg meddelar om att man kan skicka in bilder till honom om man vill arkivera
dem p̊a sektionen. Därefter återkopplar han om det brev han skickade till Kungen och visar upp det svar
han nu har f̊att. Han visar ocks̊a ett urdrag ur en väktarrapport där väktare kom p̊a n̊agra kemistudenter
som förtärde alkohol i höskolans lokaler.

§23 Redovisning av Natten p̊a Guldhedstorget”
Lina Landgren, Tim Lind och Linda Strandberg visar en presentation där de visar bilder och berättar om
när de utförde Natten p̊a Guldheden”.

§24 Hildas punkt
HÄKS gör en sketch.

§21 Styrets prisutdelning
Olle Hildebrand vinner.

§22 Övriga fr̊agor
Inga övriga fr̊agor.

§23 Sektionss̊angen
V̊ar s̊angförman Linnea Nilsson tar upp sektionss̊angen.

§24 Mötets avslutande
Emelie Nero avslutar mötet fredag 16 december 23.07.

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson

Justeringsman
Algot Björn

Justeringsman
Jonatan Enger
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Bilaga 1: Närvarande/röstlängd

1. Emilie Nero

2. Frida Lindholm

3. Emmy Ivarsson

4. Linnea Nilsson

5. Elias Landqvist

6. Axel Thorén

7. Ellen Enarsson

8. Elmer Andersson

9. Janne Schilling

10. Ivar Kwant

11. Gabriel Larsson

12. David Norsund

13. Mattias Hertzberg

14. Moa Karlsson

15. Lucas Guné

16. Josefine Grefwe

17. Rebecka Ström

18. Johanna Torstensson

19. Johan Sannas

20. Matilda Emanuelsson

21. Filippa Forsman

22. Alma Glavenius

23. Joachim Rödbro

24. Rebecka Berg

25. Mateo Galvis

26. Johannes Hedfors

27. Johan Ronge

28. Herman Hellsten

29. Felix Loft

30. Anton Bengtström

31. Moa Ekehage

32. Ida Lönnqvist Sjöholm

33. Cornelia Linder

34. Patricia Kanagaraja

35. Klara Sundberg

36. Tova Mattisson

37. Sara Wikström

38. Emma Berg

39. Pekka Lever

40. Max Gustafsson

41. Emmy Salminen

42. Sean Lam

43. Nils Wärn

44. Ellen Johansson

45. William Björkqvist

46. Lukas Jönsson

47. Adam Elsayed

48. Alice Benskiöld

49. Lukas Fredriksson

50. Carl Gustafsson

51. Wilhelm Post

52. Isak Modén

53. Adam Nilsson

54. Daniel Törnqvist

55. Fritjof Fingal Lundberg

56. Dina Eskhria

57. Laura Lahdo

58. Elvira Ingmarsson

59. Emilia Elfving

60. Johanna Eriksson

61. Emica Srisawat

62. Cassandraa Petterson

63. Emma Persson

64. Sofia Edler Bondesson

65. Josefine Järvdalen

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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66. Karin Jansson

67. Petter Persson

68. Aref Najafizada

69. Axel Selander

70. Robin Lundqvist

71. Noah Olson

72. Hugo Frisk

73. Igor Mitroic

74. Simon Lindström

75. David Fuhrman

76. David Djuric

77. Ida Nilsson

78. Hanna Libander

79. Kajsa Hallin

80. Frida Söderström

81. Ella Hansen

82. Erik Sandell

83. Gabriella Coops

84. Lina Landgren

85. Melker Wikström

86. Sunna Forslund

87. Tim Lind

88. Linda Strandberg

89. Josefin Norberg

90. Ella Pirttimäki

91. Mostafa Al Abdan

92. Felician Martinsson

93. Sanna Källmark

94. Hannah Svanberg

95. Ida Grundberg

96. Jonatan Enger

97. Algot Björn

98. Olle Hildebrand

99. Anton Enochsson

100. Philip Luong

101. Gustaf Eriksson

102. Filip Hassel

103. Johanna Jagefeldt

104. Hannah Siegel-Hallberg

105. Samuel Finell

106. Elias Nilsson

107. Henrik Sarge

108. Wilma Björkman

109. Alexander Lindholm

110. Ottilia Ring

111. Elin Forsling

112. Olivia Lundborg

113. Max Wassenius

114. Johanna Larnert

115. Mohammad Ataia

116. Natalia Lugowska

117. Emma Skotte

118. Patrik Boström

119. Jakob Ögnelod

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 2: Ekonomisk rapport 2022

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Resultat: - 9 446.75 kr
- 66 594.68 kr

Förväntade intäkter: 847 389.3 kr
Förväntade utgifter: - 322 444.16 kr
Totalt resultat: 448 903,71 kr

Resultat: - 9 446.75 kr
- 66 594.68 kr

Förväntade intäkter: 302 389.3 kr
Förväntade utgifter: - 209 113,16 kr
Totalt resultat: 17 234,71 kr

Utan skidresekostnader som sträcker sig över årsskiftet

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 3: 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
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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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



Protokoll Sektionsmöte
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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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Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
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Bilaga 4: 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
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2022-12-16

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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Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson



Protokoll Sektionsmöte
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Bilaga 5: Proposition ang̊aende sektionsstyrelse i reglemente

Proposition 3
2022-12-07
Kemistyret

Proposition 3- Förtydligande av sektionsstyrelse i reglemente

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:

§ 3.1 Organisation

Följande poster benämns som förtroendeposter:

a) Teknologsektionsstyrelsen: Ordförande, Economizer, vice Economizer samt
Utbildningsansvarig

…

§ 5.8.1 Vårmöte 1

Vårmöte 1 ska hållas senast fredag i läsvecka 7. Vårmöte 1 åligger:
…

g) att fastställa teknologstyrelsens verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår

…

§ 5.9.3 Medarbetare och ledamöter

Medarbetare och ledamöter kan, om sektionsmötet beslutar det, väljas in i klump.
Enskilda poster kan väljas in individuellt vid beslut från Teknologsektionsstyrelsen.
…

§ 5.9.4 Ytterligare funktionärer

Om styrelsen finner så lämpligt kan den föreslå sektionsmötet att välja ytterliggare
funktionärer för verksamhetsåret ifråga.

§ 5.9.5 Medhjälpare i KUU

Sektionsstyrelsen kan välja in medhjälpare till KUU. En medhjälpare är medlem
under så lång tid som beslutas, dock längst till och med nästa Utbildningsansvarig i
Teknologsektionsstyrelsen väljs in.

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 3
2022-12-07
Kemistyret

§ 6.2 Åligganden

Valberedningen skall bereda val till Teknologsektionsstyrelsen samt följande
kommittéer och utskott:
…

d) Övriga kommittéer om Teknologsektionsstyrelsen eller aktuell kommitté
önskar.

Valberedningen skall bereda val till Teknologsektionsstyrelsen samt ansarsposter i
alla sektionens kommittéer och utskott. … Om KVAL inte är fullsatt skall KVAL föra
diskussion med Teknologsektionsstyrelsen och berörd kommitté/utskott angående
vilka poster som skall prioriteras utöver ansvarsposterna.

§ 6.5 Nominering
…

c) Eventuella kostnader som är nödvändiga för valberedningens
aspningsdeltagande och som inte hänför sig till alkohol eller andra
berusningsmedel kan bekostas av teknologsektionen efter
överenskommelse tillsammans med Teknologsektionsstyrelsen.

Kapitel 7. Teknologsektionsstyrelsen

§ 7.1 Teknologsektionsstyrelsens sammansättning

Teknologsektionsstyrelsen består av:

…

Teknologsektionsstyrelsen är i sin helhet solidariskt ansvariga för samtliga
styrelsemedlemmars åligganden.

§ 7.2.1 Teknologsektionsstyrelsen åligger att:
…

g) Att under läsperioden innan verksamhetsårets slut hålla i en aspning som
innehåller relevanta aktiviteter för Styrets verksamhet med syfte att få
aspiranter till att efterträda sittande Styre.

§ 7.2.2 Ordförande åligger:

a) att sammankalla teknologsektionsstyrelsen och sektionen till sammanträden
b) att leda teknologsektionsstyrelsen och dess sammanträden

…
g) att ansvara för att intyg utfärdas till dem som av sektionsmöte valts till någon

sektionspost och fullgjort sina uppgifter under ordförandes mandattid.
Intygen ska vara färdiga innan Teknologsektionsstyrelsens ges ansvarsfrihet

…

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 3
2022-12-07
Kemistyret

§ 7.2.3 Vice ordförande åligger:
…

b)  att vara styrelsens huvudsakliga kontakt för sektionens kommittéer och
utskott

…

§ 7.2.4 Informationsansvarig åligger:

a) att vid Teknologsektionsstyrelsens och sektionens sammanträden föra
protokoll som justeras av sektionsordförande, informationsansvarig samt en
av sammanträdet särskilt utsedd justeringsperson.

b) att sköta sektionens korrespondens
c) att vara ansvarig för Teknologsektionensstyrelsens informationsflöde

…

§ 7.2.5 Economizer åligger:
…

k) se till att sektionens stadgar och reglemente blir uppdaterade senast en
månad efter sektionsmötet då ändringen tar kraft, dock endast för de
sektionsmöten som infaller under styrelsens verksamhetsår, i det fall posten
vice Economizer är tillsatt

…

§ 8.1.7 Utbildningsutskottet, KUU

KUU leds av Utbildningsansvarig i Kemiteknologsektionsstyrelsen.…

§ 12.3.1 Lokalfonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…

d) Fonden skall användas … Om uttag ur fonden är under 1 % av ett basbelopp
kan sektionsordförande eller economizer tillsammans med en annan
styrelsemedlem skriftligt besluta om ett uttag ur fonden utan övriga
styretmedlemmars godkännande, till max 3 % av ett basbelopp per år.

…

§ 12.3.2 K6-fonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…

§ 12.3.3 Hilda-fonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 3
2022-12-07
Kemistyret

§ 12.3.4 Äskningsfonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…

§ 12.3.5 KARG-fonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…

Ersätts med:

§ 3.1 Organisation

Följande poster benämns som förtroendeposter:

a) Sektionsstyrelsen: Ordförande, Economizer, vice Economizer samt
Utbildningsansvarig

…

§ 5.8.1 Vårmöte 1

Vårmöte 1 ska hållas senast fredag i läsvecka 7. Vårmöte 1 åligger:
…

g) att fastställa sektionsstyrelsens verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår

…

§ 5.9.3 Medarbetare och ledamöter

Medarbetare och ledamöter kan, om sektionsmötet beslutar det, väljas in i klump.
Enskilda poster kan väljas in individuellt vid beslut från sektionsstyrelsen. …

§ 5.9.4 Ytterligare funktionärer

Om sektionsstyrelsen finner så lämpligt kan den föreslå sektionsmötet att välja
ytterliggare funktionärer för verksamhetsåret ifråga.

§ 5.9.5 Medhjälpare i KUU

Sektionsstyrelsen kan välja in medhjälpare till KUU. En medhjälpare är medlem
under så lång tid som beslutas, dock längst till och med nästa Utbildningsansvarig i
sektionsstyrelsen väljs in.

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 3
2022-12-07
Kemistyret

§ 6.2 Åligganden

Valberedningen skall bereda val till sektionsstyrelsen samt följande kommittéer och
utskott:
…

d) Övriga kommittéer om sektionsstyrelsen eller aktuell kommitté önskar.

Valberedningen skall bereda val till sektionsstyrelsen samt ansarsposter i alla
sektionens kommittéer och utskott. … Om KVAL inte är fullsatt skall KVAL föra
diskussion med sektionsstyrelsen och berörd kommitté/utskott angående vilka
poster som skall prioriteras utöver ansvarsposterna.

§ 6.5 Nominering
…

c) Eventuella kostnader som är nödvändiga för valberedningens
aspningsdeltagande och som inte hänför sig till alkohol eller andra
berusningsmedel kan bekostas av teknologsektionen efter
överenskommelse tillsammans med sektionsstyrelsen.

Kapitel 7. Sektionsstyrelsen

§ 7.1 Sektionsstyrelsens sammansättning

Sektionsstyrelsen består av:

…

Sektionsstyrelsen är i sin helhet solidariskt ansvariga för samtliga
styrelsemedlemmars åligganden.

§ 7.2.1 Sektionsstyrelsen åligger att:
…

g) Att under läsperioden innan verksamhetsårets slut hålla i en aspning som
innehåller relevanta aktiviteter för sektionsstyrets verksamhet med syfte att
få aspiranter till att efterträda sittande sektionstyre.

§ 7.2.2 Ordförande åligger:

a) att sammankalla sektionsstyrelsen och sektionen till sammanträden.
b) att leda sektionsstyrelsen och dess sammanträden.

…

g) att ansvara för att intyg utfärdas till dem som av sektionsmöte valts till någon
sektionspost och fullgjort sina uppgifter under ordförandes mandattid.
Intygen ska vara färdiga innan sektionsstyrelsens ges ansvarsfrihet.

…

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 3
2022-12-07
Kemistyret

§ 7.2.3 Vice ordförande åligger:
…

b)  att vara sektionsstyrelsens huvudsakliga kontakt för sektionens kommittéer
och utskott

…

§ 7.2.4 Informationsansvarig åligger:

a) att vid sektionsstyrelsens och sektionens sammanträden föra protokoll som
justeras av sektionsordförande, informationsansvarig samt en av
sammanträdet särskilt utsedd justeringsperson.

b) att sköta sektionens korrespondens.
c) att vara ansvarig för sektionensstyrelsens informationsflöde.

…

§ 7.2.5 Economizer åligger:
…

k) se till att sektionens stadgar och reglemente blir uppdaterade senast en
månad efter sektionsmötet då ändringen tar kraft, dock endast för de
sektionsmöten som infaller under sektionsstyrelsens verksamhetsår, i det fall
posten vice Economizer är tillsatt

…

§ 8.1.7 Utbildningsutskottet, KUU

KUU leds av Utbildningsansvarig i sektionsstyrelsen.…

§ 12.3.1 Lokalfonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…

d) Fonden skall användas … Om uttag ur fonden är under 1 % av ett basbelopp
kan sektionsordförande eller economizer tillsammans med en annan
sektionsstyrelseledamot skriftligt besluta om ett uttag ur fonden utan övriga
sektionsstyrelseledamöters godkännande, till max 3 % av ett basbelopp per
år.

…

§ 12.3.2 K6-fonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…

§ 12.3.3 Hilda-fonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 3
2022-12-07
Kemistyret

§ 12.3.4 Äskningsfonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…

§ 12.3.5 KARG-fonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…

Sektionsstyrelsen genom

__________________________________
Linnea Nilsson
Sektionsordförande, 2022

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 6: Proposition ang̊aende ledamöter, medarbetare och med-
hjälpare i reglemente

Proposition 4
2022-12-07
Kemistyret

Proposition 4- Förtydligande av ledamöter, medarbetare och
medhjälpare i reglemente

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:

§ 5.9.1 Personval

Person som söker post …

Alla närvarande med rösträtt erhåller lika många röster som det finns lediga platser i
föreningen, man får dock inte rösta på en person mer än en gång. Platserna fördelas till
de sökande som …

§ 8.1.1 Mottagningskommittén, KØK

Mottagningskommittén består av ordförande, kassör samt 7 medhjälpare.
Ordförande och kassör skall vara av grön art och 4 av medarbetarna skall bära
traditionsenliga namn.

§ 8.1.2 Sexmästeriet, K6

Sexmästeriet skall bestå av ordförande, kassör och sex medhjälpare.

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 4
2022-12-07
Kemistyret

§ 8.1.3 Programrådet och rustmästeriet, HÄKS

HÄKS består av ordförande, kassör, Kvasthilda och Kvast samt 3 medhjälpare.

§ 8.1.4 Idrottskommittén, ifK

ifK består av ordförande, kassör samt 5 medhjälpare.

§ 8.1.5 Arbetsmarknadsgruppen, Karg

Karg består av ordförande, kassör och 4 ledamöter vara 1 ledamot är sektionens
arbetsmarknadsansvarig

§ 8.1.6 Teknologsektionstidningen, Kempressen

Kempressen består av ordförande, kassör samt 5 medhjälpare.

§ 8.1.8 Trivselutskottet, jämviKt

jämviKt består av ordförande, ekonomiansvarig och 4 ledamöter varav 1 ledamot är
sektionens SAMO.

§ 8.3.1 Ledamöter i teknologsektionens kommittéer och utskott åligger:

…

Ersätts med:

§ 5.9.1 Personval

Person som söker post …

Alla närvarande med rösträtt erhåller lika många röster som det finns lediga post i
föreningen, man får dock inte rösta på en person mer än en gång. Posterna fördelas till
de sökande som …

§ 8.1.1 Mottagningskommittén, KØK

Mottagningskommittén består av ordförande, kassör samt 7 medarbetare.
Ordförande och kassör skall vara av grön art och 4 a medarbetarna skall bära
traditionsenliga namn.

§ 8.1.2 Sexmästeriet, K6

Sexmästeriet skall bestå av ordförande, kassör och sex medarbetare.

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition 4
2022-12-07
Kemistyret

§ 8.1.3 Programrådet och rustmästeriet, HÄKS

HÄKS består av ordförande, kassör, Kvasthilda och Kvast samt 3 medarbetare.

§ 8.1.4 Idrottskommittén, ifK

ifK består av ordförande, kassör samt 5 medarbetare.

§ 8.1.5 Arbetsmarknadsgruppen, Karg

Karg består av ordförande, kassör och 4 medarbetare vara 1 medarbetare är
sektionens arbetsmarknadsansvarig

§ 8.1.6 Teknologsektionstidningen, Kempressen

Kempressen består av ordförande, kassör samt 5 medarbetare.

§ 8.1.8 Trivselutskottet, jämviKt

jämviKt består av ordförande, ekonomiansvarig och 4 medarbetare varav 1
medarbetare är sektionens SAMO.

§ 8.3.1 Medarbetare i teknologsektionens kommittéer och utskott åligger:

…

Sektionsstyrelsen genom

__________________________________
Linnea Nilsson
Sektionsordförande, 2022

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 7: Proposition ang̊aende ändring av åligganden för Econo-
mizer och Informationsansvarig i reglemente

Proposition
2022-12-08
Kemistyret

Proposition 5 - Justering av åligganden för Economizer och
Informationsansvarig i reglemente

Bakgrund
Informationsansvarig åligger redan idag att ansvara för sektionens hemsida och hålla
den kontinuerligt uppdaterad. Därmed är posten informationsansvarig väl bekant med
detta och det är denne som har bäst översikt över hemsidan och dess innehåll.
Informationsansvarig har även god insyn i alla propositioner och motioner som tas upp
på sektionsmöten då det är hen som anslår dem inför möten och som för protokollet om
dem under möten.

Det faller sig därför naturligt att det bör vara just Informationsansvarig som efter varje
sektionsmöte reviderar eventuella ändringar i stadgar och reglementen och sedan
lägger upp de reviderade versioner på hemsidan, på samma sätt som hen lägger upp det
reviderade protokollet. I dagsläget åligger det Economizer att se till att stadgar och
reglementen blir uppdaterade efter varje möte, trots att Economizer i övrigt inte ägnar
sig åt sysslor av denna typ.

Yrkande

Styret yrkar därför med ovan som bakgrund

att

Nuvarande paragraf nedan:

§ 7.2.5 Economizern åligger:

…

f) se till att sektionens stadgar och reglemente blir uppdaterade senast en månad efter
sektionsmötet då ändringen tar kraft, dock endast för de sektionsmöten som infaller
under styrelsens verksamhetsår, i det fall posten vice Economizer är tillsatt.

Stryks och att tillägga paragraf nedan:

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Proposition
2022-12-08
Kemistyret

§ 7.2.4 Informationsansvarig åligger:

…

f) se till att sektionens stadgar och reglemente blir uppdaterade senast en månad efter
sektionsmötet då ändringen tar kraft, dock endast för de sektionsmöten som infaller
under styrelsens verksamhetsår.

Sektionsstyrelsen genom

__________________________________
Janne Schilling
Informationsansvarig, 2022

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 8: Motion ang̊aende ändring i reglemente gällande ekono-
miasnavrig i jämviKt

Motion angående ändring i reglemente gällande
ekonomiansvarig i jämviKt
Bakgrund
I dagsläget är det svårt för jämviKt:s ekonomiansvaraiga att ha översikt över jämviKts
budget. Det går inte för den ekonomiansvaraiga att se hur mycket pengar utskottet
spenderat och har kvar. Detta försvårar arbetet för utskottet. Skulle posten
ekonomiansvarig göras om till en kassörspost kan detta underlätta ansvaret för utskottet
samt för Economizer.

Yrkande
jämviKt yrkar därför:

Att: Reglementet ändras enligt följande:

Från:

§ 3.1 ORGANISATION

Följande poster benämns som företroendeposter:

a) Teknologsektionsstyrelsen: Ordförande, Economizer, vice Economizer
samt Utbildningsansvarig

b) K6: Sexmästare och Kassör
c) HÄKS: Gamas och Kassör
d) KARG: Ordförande och Kassör
e) KØK: Ordförande och Kassör
f) Kempressen: Ordförande och Kassör
g) ifK: Ordförande och Kassör
h) KUU: Kassör
i) JämviKt: Ordförande

§ 8.1.8 Trivselutskottet, JämviKt
JämviKt består av ordförande, ekonomiansvarig och 4 ledamöter varav 1 ledamot är
sektionens SAMO.

§ 12.5.8 JämviKt
a) Från sektionen skall JämviKt vid verksamhetsårets början tillföras en kassa,
vars
storlek bestäms av sektionens Economizer samt avgående och tillträdande
ordförande för JämviKt, i samråd med sektionens ordförande.
b) Efter avslutat verksamhetsår skall kvarvarande kassa, inklusive eventuellt
överskott, från JämviKt återföras till sektionen.
c) JämviKts kassa hanteras av sektionens Economizer.

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Till:
§ 3.1 ORGANISATION

Följande poster benämns som företroendeposter:

a) Teknologsektionsstyrelsen: Ordförande, Economizer, vice Economizer
samt Utbildningsansvarig

b) K6: Sexmästare och Kassör
c) HÄKS: Gamas och Kassör
d) KARG: Ordförande och Kassör
e) KØK: Ordförande och Kassör
f) Kempressen: Ordförande och Kassör
g) ifK: Ordförande och Kassör
h) KUU: Kassör
i) JämviKt: Ordförande och Kassör

§ 8.1.8 Trivselutskottet, JämviKt
JämviKt består av ordförande, kassör och 4 ledamöter varav 1 ledamot är sektionens
SAMO.

§ 12.5.8 JämviKt
a) Efter avslutat verksamhetsår skall kvarvarande kassa, inklusive eventuellt

överskott, från JämviKt återföras till sektionen.
b) Från sektionen skall JämviKt vid verksamhetsårets början tillföras en

kassa, vars storlek bestäms sektionens economizer, avgående och
tillträdande ordförande i samråd med sektionens ordförande.

Namn ________________ Namn ________________

Datum och ort_____________                   Datum och ort____________

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 8: Yttrande för motion ang̊aende ändring i reglemte gällande
ekonomiansvarig i jämviKt

	Yttrande	
	2022-11-07	
	Kemistyret	

	Yttrande	angående	Motion	-	ändring	i	reglemente	gällande	
	ekonomiansvarig	i	jämviKt	

	Bakgrund	

 Utöver dem fördelar för jämviKt som beskrivs i bakgrunden till motionen kommer 
 införandet av en kassör i jämviKt även minska arbetsbelastningen för economizer och 
 vice economizer. Den extra kostnaden som kommer från att skaffa ett nytt konto och 
 kort är låg och vi anser att fördelarna som kommer från den nya fördelningen av 
 arbetet är värda den ökade kostnaden. 

	Yrkande	
 Med ovan som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen 

	att	  bifalla motionen i sin helhet. 

	Sektionsstyrelsen	genom	

 _____________________________ 
 Linnea Nilsson 
 Sektionsordförande 2022 

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 10: Motion ang̊aende tillägg i reglemte gällande menssäkring

Motion angående tillägg i reglementet gällande menssäkring
Bakgrund
I dagsläget är kemihuset menssäkrat utan att någon post eller utskott är officiellt
ansvarig för att underhålla menssäkringen. För att det inte ska uppstå några
problem i framtiden om vem som har hand om menssäkringen hade det varit bra
om det skrivs in i reglementet att det är SAMO som ska ansvara för att
menssäkringen genomförs. SAMO kan välja att delgera ut allt ansvar på utskottet
jämviKt. Om det inte skulle excistera ett sittande jämviKt är det SAMO:s ansvar
att se till att mensäkringen fortfarande sköts.

Yrkande
jämvIkt yrkar därför:

Att: Reglementet ändras enligt följande:

Från:
§ 7.2.6 StuderandeArbetsMiljöOmbud, SAMO åligger:

a) att som sektionens arbetsmiljöombud ansvara för sektionens skyddstekniska
frågor, samt att deltaga vid de av Chalmers Studentkårs Sociala Utskotts möten
som rör skyddstekniska frågor
b) att medverka vid fysiska och psykosociala arbetsmiljöronder
c) att ha ett nära samarbete med KUU för att främja en bättre studiemiljöbevakning
för sektionens medlemmar
d) att delta som ledamot i JämviKts löpande verksamhet

§ 8.3.5.9 JämviKt åligger

a) att under verksamhetsåret anordna minst ett trivselfrämjande
arrangemang.

b) att under mottagningen anordna minst ett trivselfrämjande arrangemang.
c) att representera sektionen vid kårföreningen JämKs möten för

jämlikhetsgrupper på Chalmers.
d) att vara SAMO behjälplig i jämlikhetsarbete.
e) att bistå sektionen med utbildning i jämlikhet. 

Till:

§ 7.2.6 StuderandeArbetsMiljöOmbud, SAMO åligger:
a) att som sektionens arbetsmiljöombud ansvara för sektionens skyddstekniska
frågor, samt att deltaga vid de av Chalmers Studentkårs Sociala Utskotts möten
som rör skyddstekniska frågor
b) att medverka vid fysiska och psykosociala arbetsmiljöronder
c) att ha ett nära samarbete med KUU för att främja en bättre studiemiljöbevakning
för sektionens medlemmar
d) att delta som ledamot i JämviKts löpande verksamhet
e) att ansvara för att menssäkringen upprätthålls

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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§ 8.3.5.9 JämviKt åligger

a) att under verksamhetsåret anordna minst ett trivselfrämjande
arrangemang.

b) att under mottagningen anordna minst ett trivselfrämjande arrangemang.
c) att representera sektionen vid kårföreningen JämKs möten för

jämlikhetsgrupper på Chalmers.
d) att vara SAMO behjälplig i jämlikhetsarbete.
e) att bistå sektionen med utbildning i jämlikhet. 
f) att vara SAMO behjälplig i mensäkringsunderhållet

Namn ________________ Namn ________________

Datum och ort_____________                   Datum och ort____________

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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2022-12-16

Bilaga 11: Yttrande för motion ang̊aende tillägg i reglemente gällande
menssäkring

	Yttrande	
	2022-11-07	
	Kemistyret	

	Yttrande	angående	Motion	-	tillägg	i	reglementet	gällande	
	menssäkring	

	Bakgrund	

 Menssäkringen uppskattas av många medlemmar på sektionen och vi i 
 sektionsstyrelsen vill att kontinuerlig skötsel av menssäkringen �inns. Att ålägga SAMO 
 tillsammans med jämviKt att underhålla menssäkringen är ett bra sätt att se till att det 
 sköts. Eftersom jämviKt ska bistå SAMO i detta arbetet tror vi inte heller att detta 
 kommer leda till en högre arbetsbelastning för SAMO. 

	Yrkande	
 Med ovan som bakgrund yrkar sektionsstyrelsen 

	att	  bifalla motionen i sin helhet. 

	Sektionsstyrelsen	genom	

 _____________________________ 
 Linnea Nilsson 
 Sektionsordförande 2022 

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 12: Äskning ang̊aende bänkar till NOx

CHALMERS STUDENTKÅR

Kemiteknologsektionen Äskning - Bänkar till
Nox

Motivation
Sofforna som finns i NOx har under åren blivit slitna och flera av de börjar eller har helt
gått sönder i ryggen och det behövs nu köpas in nya bänkar till Nox. Bänkar är ett väldigt
bra alternativ till stolar då dessa får plats med fler människor på mindre yta och är billigare
per sittplats. HÄKS ser hur sofforna idag inte kan användas och vid användning behöver
man vara väldigt försiktig så att ryggen inte bryts av helt. I dagsläget har detta lösts genom
att sätta de sofforna som har dålig rygg ställts mot en av vägarna. Men nu är det problem
med samtliga av sofforna och vi ser ingen annan lösning än att införskaffa nya.

Istället för att köpa nya soffor likt de vi har anser vi att det bör köpas in bänkar eftersom
sofforna går sönder i ryggen och om det inte finns någon rygg som kan gå sönder kommer
dessa hålla betydligt längre tid. Bänkarna är gjorda av en massiv ekskiva med metallben
vilket är väldigt hållbart.

Genom att köpa två nya bänkar kommer sofforna som är helt sönder kunna slängas men vi
tänker att två av sofforna kan behållas för att låta stå mot vägarna och behålla fler
sittplatser i vår fina sektionslokal. Inköp av fler bänkar längre fram kommer inte vara svårt
då en bänk med massiv ekskiva är väldigt vanligt och därmed lätt att hitta.

Belopp
HÄKS äskar härmed 7450 från Lokalfonden för inköp av två bänkar från ekeby möbler

Ort & datum: Göteborg 2022-12-08

Namnförtydligande: Olle Hildebrand Namnförtydligande:  Algot Björn

Signatur: Signatur:Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 13: Äskning ang̊aende stolar till NOx

CHALMERS STUDENTKÅR

Kemiteknologsektionen Äskning - Stolar till
Nox

Motivation
Möblemanget i NOx har under åren blivit slitet och vi känner nu att det kommit till en
kritisk punkt där en investering är mycket nödvändig. NOx spelar en central roll för
umgänget på kemisektionen då det används för lunch, studier och andra evenemang. I
dagsläget ser vi i HÄKS hur stol efter stol går sönder eller blir mindre stabila. Vid
sittningar och andra evenemang, som kräver sittplatser, krävs det alltid att låna stolar från
andra utrymmen. Lokalens syfte och användbarhet är därför svårt att uppfylla i dagsläget.

Vi har även sett en ökning av människor som använder Nox under lunchen och skoltid och
anser därför att denna rustning är viktig för att behålla tillgängligheten och möjligheten att
använda vår sektionslokal för dess syfte.

Tidigare har möblemanget byts ut i etapper exempelvis 6 stolar här och 6 där vilket gjort
att vi i dagsläget har minst 5 olika modeller på stolar vilket ser väldigt oinbjudande ut för
de som vill hyra och använda sig av vår sektionslokal.

Vi i HÄKS anser att ett inköp av nya stolar är ett måste och vi har valt stolar som har en
metallram och med en stolsits som är i ett stycke. Eftersom detta är punkterna som stolarna
vi har går sönder och där störst slitage uppstår. Stolarna är byggda för lunchrum och har en
garanti på 7 år vilket gör att dessa kommer hålla bättre och längre än de stolar som vi haft.
Samt att dessa stolar kommer vara lätta att hitta liknande långt fram i tiden då dessa är en
typisk design på stolar.

Belopp
HÄKS äskar härmed 32350 kr  från Lokalfonden för inköp av 32 stolar från runelandhs till
ett styckpris av 1008 kr.

Ort & datum: Göteborg 2022-12-08

Namnförtydligande: Olle Hildebrand Namnförtydligande:  Algot Björn

Signatur: Signatur:

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 14: Revisionsutl̊atande Kempressen 2021

Revisionsutlåtande

Kempressen 2021
2022-12-08

Revisionsutlåtande
Kempressen 2021

Emma Skotte och Johanna Jagefeldt har i egenskap som 2022 års lekmannarevisorer på

Kemiteknologsektionen tagit del av redovisningen av verksamheten för KP2021 med tillhörande

bokföring gällande tiden 2021-03-15 till 2022-03-14.

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

Kemiteknologsektionens stadgar, reglemente och ekonomiska policy samt god bokföringssed.

Vi yrkar därför att sektionsmötet beviljar Sunna Forslund och Matilda Karlsson i Kempressen 2021

ansvarsfrihet.

__________________________ __________________________

Emma Skotte Johanna Jagefeldt

Göteborg den 2022-12-08

Sida 1 av 1

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson
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Bilaga 15: Revisionsutl̊atande K6 2021

Revisionsutlåtande

K6 21
2022-12-12

Revisionsutlåtande
K6 2021

Jonatan Enger och Johanna Jagefeldt har i egenskap som 2022 års lekmannarevisorer på

Kemiteknologsektionen tagit del av redovisningen av verksamheten för K6 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.

Vi yrkar därför att sektionsmötet beviljar Ordf Melker Wikström och Kassör Frida Lindholm K6 2021

ansvarsfrihet.

__________________________ __________________________

Jonatan Enger Johanna Jagefeldt

Göteborg den 2022-12-12

Sida 1 av 1

Sekreterare
Janne Schilling

Ordförande
Linnea Nilsson


