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PROTOKOLL VÅRMÖTE 2 
Sektionsmöte 3 maj 2018 

  Bilagor  

 Bilaga 1: Närvarande/röstlängd 

Bilaga 2: Proposition 5 – Fo rtydligande och fo ra ndringar anga ende 
programra dsrepresentanter 

Bilaga 3: Motion 1 – bildandet av en arbetsgrupp för en finsittning på Kemi  

§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas 3 maj 2018 klockan 18:00 av sektionsmötets talesman, Madeleine 
Ahlmén. 

§2 Mötets stadgeenliga utlysande 
Sektionsmötet anser mötet stadgeenligt utlyst. 

§3 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns av sektionsmötet efter följande ändringar: 

• Rubriken §16 Fyllnadsval av revisorer läggs till och numreringen på efterföljande 

rubriker förskjuts därefter. 
 

• Ordningen på rubrikerna §8 Pedagogiska priset och §9 Propositioner ändras 
till §8 Propositioner och §9 Pedagogiska priset. 

§4 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns av sektionsmötet. 

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Sektionsmötet väljer Avan Mirkhan och Stefan Ewaldsson till justeringsmän tillika 
rösträknare. 

§6 Beslutsuppföljning 
Det finns inga beslutsuppföljningar från föregående sektionsmöten. 

§7 Meddelanden 

Pernilla Andersson, Ordförande ifK, berättar att de har anordnat volleyboll, haft 
teambuilding samt skrivit budget och verksamhetsplan. De har även arbetat med 
GDPR och deltagit i CM. Hon berättar även att de ska skriva om reglerna i pong och 
anordnar en pongturnering på onsdag. 
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Moa Niemeyer, Ordförande KØK, berättar att de arbetat med mottagningsschemat, 
samlat in phadderanmälningar och fixar nu phaddergrupper. De har även jobbat 
med GDPR. 

Max Wassenius, Ordförande HÄKS, berättar att de arrangerat sitt första Et-raj och 
sin första pubrunda. Nu planerar de inför nästa Et-raj. 

Charlotta Andersson, Ordförande K6, berättar att K6 har haft teambuildning och 
arrangerat två gasquer. Hon berättar även att de tog hem en andraplats i CM i fest!  

Emil Karlsson, Arbetsmarknadsansvarig, berättar att han har skaffat en ny 
sponsor, nämligen PREEM. Detta kommer bli en ny övrig sponsor till sektionen. Han 
har dessutom börjat jobba med att få fram en alumniverksamhet för K. Detta arbete 
sker tillsammans med KARG vilka nu arbetar med att arrangera en alumniträff nästa 
år. 

Anna Bylund, Economizer, berättar att hon har bokfört och nu är klar med det 
första kvartalbokslutet. Hon har även börjat planera för hur vi ska göra för att stärka 
sektionens ekonomi. En sådan sak är att sälja sektionsprodukter. För att undersöka 
intresset av sådana produkter skickade styrelsen ut en enkät där sektionen fick 
uttrycka sina åsikter. 87 personer svarade på enkäten. Trycket på produkterna 
röstades fram till sektionens svartvita logga. De produkterna som sektionen ville ha 
var hoodies, tygpåsar med långa handtag, glasflaskor, take-away muggar och 
matlådor. 

Marcus Mellqvist, Vice ordförande, berättar att han har varit på NU på kåren. Där 
diskuterade de alkoholkultur och hur denna ser ut på olika sektioner. Han har 
dessutom haft uppstartsmöten med alla komittéer. 

Catrin Lindberg, Sektionsordförande, berättar att hon skrivit dagordningar och 
jobbat mycket med GDPR. Hon har även börjat planera temadagar med fokus på 
jämställdet och psykisk ohälsa tillsammans med KfKb. Planen är att få dit föreläsare 
på ämnet och att ha diskussionspubar.  

Catrin berättar också att hon startat igång arbetsgruppen som ska jobba med att 
uppdatera styrdokument, snart finns uppdaterade stadgar och reglemente! Hon har 
även varit på ett möte med Bonsai Campus, vilket är en evenemangs-app styrelsen 
bestämt att testa.  

Hon vill även informera om låsningen som ska ske i kemihuset nattetid. Det som 
gäller är att kemihuset kommer vara låst från 00:00 – 05:00 alla dagar. Detta är ett 
beslut från ledningen på institutionen och inte från styrelsen. Styrelsen jobbar dock 
på att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. 
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Emilia Stenbäck, Informationsansvarig, berättar att hon också varit på möte med 
Bonsai Campus och visar upp en bild av hur appen kommer se ut. Hon har dessutom 
skrivit protokoll, skapat nya maillistor, uppdaterat hemsidan och fortsatt arbeta med 
det nya bokningssystemet till NOx. 

Arvid Lundström, Utbildningsansvarig, berättar att KUU arrangerat en 
pluggfrukost, en pluggkväll och delat ut chokladbollar tillsammans med KfKb till de 
som svarat på kursutvärderingsenkäter. Han berättar att de på det senaste 
sektionsmötet presenterade nomineringarna till pedagogiska priset och att de idag 
kommer annonsera vinnaren. Arvid nämner också att de just nu letar efter 
handledare till matlabstugorna. 

Kajsa Lagergren, SAMO, berättar att hon har varit på psykosocial skyddsrond för Ki 
och har en bokad för K. Kajsa vill även uppmana folk som är intresserade av att delta 
i den nya arbetsgruppen, som ska jobba för bland annat jämställdhet, att kontakta 
henne! 

Emma Arvidsson, Ordförande Kempressen, berättar att Kempressen har gjort en 
verksamhetsplan och en budget. Hon berättar också att de har ett nytt tidningsinslag 
som heter Dr. KP som kan läsas vid nästa tidningssläpp den 24 maj. 

Tilde Bengtsson, Ordförande KARG, berättar att KARG har arrangerat en 
lunchföreläsning, haft en utlottning av biljetter till kemi och miljödagarna och börjat 
arbeta med en alumniverksamhet. De har även tittat på om det går att göra en 
LinkedIn-profil till kemisektionen. Tilde berättar också att de ska arragnera en öl-
provsmakning tillsammans med ett ölföretag.  

Robin Front, Ordförande KVAL, berättar att de är klara med sitt verksamhetsår 
och har haft ganska lugna asparrangemang. Han påpekar också att det antagligen 
kommer finnas vakanta platser efter kvällens inval av KVAL och berättar att det är 
mycket givande att sitta i KVAL. Robin uppmanar sektionsmötet att söka! 

Josefin Lövdahl, Vice kårordförande, berättar att hon suttit i kårledningen i ett år 
och därmed snart går av. 

Kårledningen skulle vilja tacka för att kemisektionen deltog i studentrösten. Svaren 
från alkoholplanschen finns i kårhuset tillsammans med svaren från andra sektioner. 
Josefin berättar även om ett pris som heter EQSUS. Nomineringen för detta pris 
stänger 6 maj och priser är ett stipendium på runt 10000kr. Mer information om 
detta finns på kårens facebook sida och i nyhetsbrevet som skickades ut nyligen. 

Ett mail om GDPR och om hur personuppgifter hanteras har skickats ut till alla 
studenter. Detta mailet ska ha nått alla. Kårledningen får uppgifter från högskolan 
som lämnas ut till deras personal och de arbetar för att allas personuppgifter ska 
hanteras rätt.  
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Slutligen berättar Josefin att resultatet från fullmäktigevalet är inne. Valdeltagandet 
har minskat men fullmäktige blev fyllt. Sista mötet kommer ta beslut om budgeten 
och verksamhetsplanen för följande år. 

§8 Propositioner 
a) Proposition angående förtydligande och förändringar angående 

programrådsrepresentanter 

Arvid Lundström föredrar propositionen. 

Propositionen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

§9 Pedagogiska priset 
Utbildningsutskottet presenterar årets vinnare av Pedagogiska priset, Thomas 
Wernstål. Han får ta emot blommor och ett diplom som tack för sina pedagogiska 
insatser. 

§10 Motioner 
a) Motion angående bildande av arbetsgrupp för en finsittning på Kemi 

Emelie Johansson och Tilde Bengtsson föredrar motionen  

Motionen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

§11 Äskningar 
Anna Bylund presenterar styrelsens beslut angående de äskningar som inkommit 
under läsperioden. 

§12 Val av KVAL 2018/2019 
a) Ordförande 

Pontus Arvidsson söker posten som ordförande i KVAL för verksamhetsåret 
2018/2019. 

Sektionsmötet väljer Pontus Arvidsson som ordförande i KVAL för verksamhetsåret 
2018/2019. 

b) Ledamöter 

Ingen söker posten som ledamot i KVAL för verksamhetsåret 2018/2019. 

Sektionsmötet väljer att lämna 4 poster som ledamot i KVAL för verksamhetsåret 
2018/2019 vakanta tills vidare. 

§13 Val av årskursrepresentanter för kommande läsår 
a) K2 

Pernilla Andersson söker poster som årskursrepresentant för blivande K2 

Sektionsmötet väljer Pernilla Andersson till årskursrepresentant för blivande K2. 
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b) K3 

Emelie Johansson söker poster som årskursrepresentant för blivande K3 

Sektionsmötet väljer Emelie Johansson till årskursrepresentant för blivande K3. 

c) Ki2 

Yrsa Larsson söker poster som årskursrepresentant för blivande Ki2 

Sektionsmötet väljer Yrsa Larsson till årskursrepresentant för blivande Ki2. 

d) Ki3 

Lovisa Tengblad söker poster som årskursrepresentant för blivande Ki3 

Sektionsmötet väljer Lovisa Tengblad till årskursrepresentant för blivande Ki3. 

§14  Ansvarsbefrielse 
a) Kempressen 2017 

Anna Lidén och Martin Raisse föredrar revisorberättelsen för Benjamin Storm och 
Emmy Mäkitalo i Kempressen för verksamhetsår 2017. 

Sektionsmötet bifaller ansvarsbefrielse för Benjamin Storm och Emmy Mäkitalo i 
Kempressen för verksamhetsår 2017. 

§15  Fyllnadsval av ifK 
a) Ledamot 

Philip Engstrand söker posten som ledamot i ifK för verksamhetsåret 2018. 

Sektionsmötet väljer Philip Engstrand som ledamot i ifK för verksamhetsåret 2018. 

§16     Fyllnadsval av revisorer 
Viktor Larsson och Robin Front söker posten som lekmannarevisor för 
verksamhetsåret 2018. 

Sektionsmötet väljer Viktor Larsson och Robin Front till lekmannarevisorer för 
verksamhetsåret 2018. 

§17 Kempressens prisutdelning 
Korsordsvinnarna blev denna gången William Fung och Jesper Hellsberg. De vinner 
en liten rolig trollerilåda.  

§18 Arkivariens punkt 
Arkivarien läser upp instruktioner till fanbärare från 1971 som består av 11 mycket 
underhållande punkter! 
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§19 Styrets prisutdelning 
Mimmi Engvall vinner styrets prisutdelning och mottar ett krocketset för roliga 
dagar ute i solen. 

§20 Hildas punkt 
Hilda visar upp en komisk serie med Kvasthilda där häxan har en tuff morgon och får 
sitt födelsedagskalas inställt. 

§21 Övriga frågor 
Sektionsmötet anser punkten vara avslutad då styrelsen ej mottagit några övriga 
frågor. 

§22 Sektionssången 
Sångförman Tilde Bengtsson tar ton och sektionsmötet stämmer in i sektionssången. 

§23 Mötets avslutande 
Sektionsmötet avslutas 3 maj 2018 klockan 19:42 av talmannen, Madeleine Ahlmén. 

 

_____________________________    _____________________________ 
Avan Mirkhan                   Stefan Ewaldsson 
Justeringsman     Justeringsman 

 

_____________________________    _____________________________ 
Emilia Stenbäck                   Catrin Lindberg  
Sekreterare      Sektionsordförande 

Göteborg _____________________ 
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BILAGA 1: NÄRVARANDE/RÖSTLÄNGD 
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1. Kajsa Lagergren 26. William Fung 

2. Jonas Larsson 27. Maria Carlbaum 

3. Emelie Johansson 28. Caroline Ridderstråle 

4. Linnea Jonsson 29. August Djuphammar 

5. Anna Lidén 30. Emma Arvidsson 

6. Arvid Lundström 31. Marika Carlsson 

7. Emil Karlsson 32. Tilde Bengtsson 

8. Marcus Mellqvist 33. Josefine Kjellander 

9. Vincent Larsson 34. Linnea Hammer úr Skúoy 

10. Greta Gascon Rudin 35. Frida Tropp 

11. Alice Benskiöld 36. Martin Håkansson 

12. Liam Hultén 37. Benjamin Storm 

13. Jakob Fornman 38. Emilia Stenbäck 

14. Pontus Arvidsson 39. Filip ekebom 

15. Elin Forsling 40. Linnea Almius 

16. Charlotta Andersson 41. Daniel Brantebäck 

17. Joel Andersson 42. Emma Andersson 

18. Julia Renström 43. Pernilla Andersson 

19. Mimmi Engvall 44. Victor engdahl 

20. Simon Barrestål 45. Oscar Hjorth 

21. Annie Karlsson 46. Robin Front 

22. Nina Mirzajanzadeh 47. Lukas Hansen 

23. Sofia Hellström 48. Anna Anttila 

24. Linnea Sjölander 49. Gustav Vernholt 

25. Moa Niemeyer 50. Jesper Hellsberg 
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51. Philip Engstrand 76.  

52. Joel Amrén 77.  

53. Axel Jonsson 78.  

54. Arvid Österlund  79.  

55. Stefan Ewaldsson 80.  

56. Josefin Lövdahl 81.  

57. Wanda Wannelöf 82.  

58. Irma Björnwall 83.  

59. Teodor Fransson 84.  

60. Sara Sehdo 85.  

61. Anna Bylund 86.  

62. Emmy Backeström 87.  

63. Avan Mirkhan 88.  

64. Max Wassenius 89.  

65. Catrin Lindberg 90.  

66.  91.  

67.  92.  

68.  93.  

69.  94.  

70.  95.  

71.  96.  

72.  97.  

73.  98.  

74.  99.  

75.  100.  
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BILAGA 2: PROPOSITION 5 – FÖRTYDLIGANDE OCH 

FÖRÄNDRINGAR ANGÅENDE 

PROGRAMRÅDSREPRESENTANTER 
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Proposition 5 – Förtydligande och förändringar angående 
programrådsrepresentanter 
 
Bakgrund 
 
Fo r att sektionens medlemmar ska kunna representeras va l a r det viktigt att sektionens 
styrdokument a r uppdaterade fo r den nuvarande verksamhets som genomfo rs. 
Programra det fo r K/Kf respektive Ki a r ett ra d da r programansvariga fo r K och Kf 
respektive Ki diskuterar tillsammans med intressenter, da ribland kemiteknologsektionen, 
fra gor som ro r utbildningen i stort. I dagsla get sa  sta r det att sektionsordfo rande och 
utbildnigsansvarig a r a lagda att representera sektionen i programra det. I reglementet sta r 
detta i singular trots att det finns i nula get tva  programra d som sektionen har ra tt att skicka 
representanter till. Detta bo r tydliggo ras i reglementet. 
Dessutom sa  a r det ba ttre att a liggandet fo r utbildningsansvarig fo rflyttas till a liggande hos 
KUU ista llet. Detta fo r att skapa mer flexibilitet fo r utbildningsansvarig, da  KUU kan skicka 
en representant som ga r pa  programmet ista llet fo r att en som studerar pa  K ga r pa  
programra det fo r Ki. Eftersom utbildningsansvarig a r ordfo rande i KUU sa  blir effekten av 
detta i princip att det a r fortfarande utbildningsansarig som har ansvaret fo r detta, men det 
a r mo jligt att annan medlem i KUU kan ga  ista llet. 
Dessutom sa  passar vi pa  att ra tta kursutva rderare till kursva rderare. 
 
Yrkande 
  
Styret yrkar da rfo r: 
 
Att:  Reglementet a ndras enligt fo ljande: 
 
Fra n:  
§ 7.2.2 Ordförande åligger: 

k) Att vara representant i Programra det 
 
Och 
 
§ 7.2.2 Utbildningsansvarig åligger: 

f) Att vara representant i Programra det 
g) Att vara representant i Programra dets arbetsutskott Kemiteknik 

 
Och  
 
§ 8.3.5.10 KUU åligger: 

c) Att utse tva  kursutva rderare till varje kurs som ges pa  programmen K och Ki 
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Till: 
§ 7.2.2 Ordförande åligger: 

k) Att vara representant i Programra det fo r K/Kf och Programra det fo r Ki  
 
Och  
 
§ 8.3.5.10 KUU åligger: 

c) Att utse tva  kursva rderare till varje kurs som ges pa  programmen K och Ki 
f) Att inom utskottet utse en representant till Programra det fo r K/Kf och en till 

Programra det fo r Ki 
g) Att inom utskottet utse en representant till Programra det fo r K/Kf arbetsutskott och 

en till Programra det fo r Ki arbetsutskott. 
 

 
Arvid Lundstro m 
 
 
__________________________________,  Go teborg 2018-04-19 
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BILAGA 2: MOTION 1 – BILDANDET AV EN ARBETSGRUPP 

FÖR EN FINSITTNING PÅ KEMI 
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Motion 1- bildandet av en arbetsgrupp för en finsittning på Kemi  

Bakgrund 

Jag har tillsammans med flera andra på sektionen känt att det saknas sittningar och 
liknande av finare slag för oss på Kemisektionen. I nuläget anordnas alla finsittningar 
kemistudenter har möjlighet att gå på av olika kårkommittéer som är svåra att få tag 
biljetter på, dyra samt utanför sektionen. Jag hade tyckt att det skulle vara kul om det skulle 
anordnas fler finsittningar för studenter på Kemisektionen och tror det finns ett stort 
intresse för det här. Med en finsittning på Kemi skulle det nå ut till en stor bredd på 
sektionen samt främja sektionsandan.  

 

Yrkande 

Jag, Tilde Bengtsson och Emelie Johansson, yrkar därför: 

- Att det bildas en arbetsgrupp med syfte att försöka anordna en finsittning, bal eller 
ett arrangemang av liknande slag 12 månader efter att gruppen påbörjat sitt arbete. 

- Att gruppen undersöker vad det finns för intresse av finare arrangemang på 
sektionen. 

- Att gruppen utvärderar hur arbetet gick och utvärderar om intresset finns till att 
skapa en årlig tradition.  

 
 
 
 
 
 
 

__________________________                     __________________________ 

Emelie Johansson                     Tilde Bengtsson 

 

Datum och ort          _____________________________ 

 

 

 


