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PROTOKOLL HÖSTMÖTE 1 
Sektionsmöte 11 oktober 2018 

  Bilagor  

 Bilaga 1: Närvarande/röstlängd 

Bilaga 2: Proposition 6 - Ändring för kaffeansvar i Fort NOx 

Bilaga 3: Proposition 7 - Rättelse av styrdokument rörande sektionsavgift  

Bilaga 4: Proposition 8 - Ändring av medlemmars rättigheter 

Bilaga 5: Proposition 9 - Ändring av utbildningsansvarigs ansvar samt förtydligande 
av organisationsnamn 

Bilaga 6: Motion 2 - Ändring för uppdatering av kemisektionens styrdokument 

Bilaga 7: Ändringsyrkande angående proposition 6 

§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas 11 oktober 2018 klockan 18:03 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: 
 

• §17 Val av årskursrepresentanter 2018/2019 samt §14 Ansvarsbefrielse 
flyttas upp och ändras till 
§10 Val av årskursrepresentanter 2018/2019 samt §11 Ansvarsbefrielse 

Numreringen av efterföljande paragrafer förskjuts därefter.  

 

• §26 Sektionssången samt §27 Mötets avslutande                                              

ändras till                                                                                                                            

§25 Sektionssången samt §26 Mötets avslutande 

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

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Sektionsmötet väljer Greta Rudin och Maria Carlbaum till justeringsmän tillika 
rösträknare. 
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§6 Godkännande av röstningssystem 
Emilia Stenbäck presenterar röstningssystemet. 

Röstningssystemet godkänns av sektionsmötet. 

§7 Beslutsuppföljning 
Det finns inga beslutsuppföljningar från föregående sektionsmöten. 

§8 Meddelanden 

Pontus Arvidsson, Ordförande KVAL, berättar att han har letat efter ledamöter för 
att få ihop ett fungerande KVAL.  

Max Wassenius, Ordförande HÄKS, berättar att HÄKS just nu förbereder inför 
nästa ET-Raj och nästa pubrunda. Han berättar även att folk kan komma till NOx 
efter sektionsmötet för trevligt umgänge. 

Moa Niemeyer, Ordförande KØK, berättar att KØK har arrangerat en mottagning 
som de just nu utvärderar. Moa uppmanar alla att svara på utvärderingen. 

Charlotta Andersson, Ordförande K6, berättar att K6 utvärderat sin insats under 
mottagningen och att de imorgon arrangerar en cirkusgasque. 

Emil Karlsson, Arbetsmarknadsansvarig, berättar att han har arbetat med 
lunchföreläsningar och ordnat med labbrockar till ettorna. 

Anna Bylund, Economizer, berättar att hon har bokfört och börjat titta på en 
budget inför 2019. Anna uppmanar alla som har funderingar kring detta att höra av 
sig till henne! 

Marcus Mellqvist, Vice ordförande, berättar att han har varit på NU på kåren 
vilket har varit mycket givande. Han har även börjat ha avstämningsmöten med alla 
kommittéer. 

Catrin Lindberg, Sektionsordförande, berättar att hon har börjat knyta ihop 
säcken för året och ser till att alla fortsätter göra sitt jobb. 

Emilia Stenbäck, Informationsansvarig, berättar att hon har fortsatt arbeta med 
hemsidan och att alla kommittéer och styrelsemedlemmar fått nya mailadresser som 
går att hitta där. Hon berättar även att arbetet med det nya bokningssystemet till 
Fort NOx fortsätter och att hon bjudit in Ludvig Sörfolk, som jobbar på 
bokningssystemet, till detta möte för att presentera hur arbetet går.  

Kajsa Lagergren, SAMO, berättar att hon haft mycket löpande SAMO-arbete och att 
hon dessutom arbetat mycket med FOKUS. Kajsa berättar också att uppdateringen 
av studiecentrum dragit igång. Under renoveringen har det hittats mögel och mycket 
har fått rivas upp vilket försenar arbetet. 
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Som det ser ut nu kommer inte studiecentrum vara klart förrän v49 och vi kommer 
därför få ersättningslokaler att vara i från v43. Kajsa visar upp en bild på var dessa 
lokaler finns. 

Arvid Lundström, Utbildningsansvarig, berättar att KUU har varit med under 
mottagningen. De utför även sitt vanliga kursbevakningsarbete. Han berättar även 
att KUU har arrangerat en plugg- och spelkväll som blev mycket uppskattad. De ser 
dessutom fram emot kvällens inval av årskursrepresentanter!  

Arvid vill även informera om att högskolan har ändrat i sina styrdokument vilket 
påverkar användningen av räknare under tentamen. Att en chalmersgodkänd 
räknare ska användas innebär nu att alla blir tilldelade en sådan under tentan och 
inte kan ta med en egen. En egen räknare kan endast tas med om en valfri räknare 
listas som hjälpmedel. 

Tilde Bengtsson, Ordförande KARG, berättar att KARG har varit med under 
mottagningen vilket de tycker har varit kul! Hon berättar även att de har arrangerat 
en kandidatmiddag och att de nu planerar KARM och sin aspning. 

Pernilla Andersson, Ordförande ifK, berättar att ifK har deltagit under 
mottagningen. De har dessutom sålt biljetter till den årliga Trysilresan och 
arrangerar pingis under den kommande helgens lördagspass. 

Emma Arvidsson, Ordförande Kempressen, berättar att Kempressen har varit 
med under mottagningen och snart ska ha tidningssläpp.  

Ulf Jäglid, Programansvarig Ki, berättar lite om hur budgeten till programmen har 
fördelats och att det har satsats mycket studiesocialt. Det har bland annat 
budgeterats för en hälsoaktivitet på sektionen, till matlabstugor och till mentorskap.  

Ulf berättar också att kursnämndsmöten inte kunnat hållas då personen som skulle 
arrangera detta slutade. Personen har dock börjat igen och har nu samma uppgifter 
som förut. Ett möte ska hållas om detta nästa vecka.  

Till sist avslutar Ulf med en önskan om att få till fler möten med sektionsstyrelsen.  

Catrin Lindberg förmedlar ett meddelande från kårens valberedning. Hon 
berättar att kårens valberedning söker medarbetare! Valberedningen gör samma 
arbete för kåren som KVAL gör för sektionen, det vill säga nominerar till 
kårledningen samt deras kommittéer och utskott. 

Frej Karlsson, Vice ordförande i sociala enheten i kårledningen, presenterar sig 
själv. Frej berättar att han är en medlem i kårledningen som i sin tur består av 10 
personer som tagit studieuppehåll för att arbeta med olika frågor. Varje sektion har 
en representant i kårledningen och Frej är detta för Kemisektionen.  
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Han berättar dessutom att fullmäktige söker en sekreterare, vilket är en arvoderad 
post. Om någon är intresserad av detta ska hen kontakta talmannen. Frej berättar 
också att det nu är en obligatorisk kursanmälan, vilket innebär att det krävs en 
registrering till varje kurs under terminen. Till sist vill Frej tipsa om 
teknologäskningar. Deadline för sådana är 27 november! 

Tilde Bengtsson, Representant för arbetsgruppen för en finsittning på kemi, 
berättar att arbetsgruppen drog igång i våras och att de nu är ca 15 personer som 
mer eller mindre jobbar med projektet. De har just nu ett förslag på en lokal och 
siktar på att kunna arrangera sittningen i Maj. 

Ludvig Sörfolk, Utvecklare av ett bokningssystem till Fort NOx, presenterar 
bokningssystemet för sektionsmötet. 

§9 Avsägelse av posten som årskursrepresentant för Ki2 
Yrsa Larsson har lämnat in en skriftlig avsägelse av posten som årskursrepresentant 
för Ki2. 

Sektionsmötet väljer att vakantsätta posten som årskursrepresentant för Ki2 tills 
vidare. 

§10 Val av årskursrepresentanter 2018/2019 

a) K1 

Jonatan Enger söker posten som årskursrepresentant för K1.   

Sektionsmötet väljer Jonatan Enger till årskursrepresentant för K1.  

b) Ki1 

Ingen söker posten som årskursrepresentant för Ki1.  

Sektionsmötet väljer att lämna posten som årskursrepresentant för Ki1 vakant tills 
vidare. 

c) Ki2 

Sanjidul Huda, representerad i sin frånvaro av Arvid Lundström, söker posten som 
årskursrepresentant för Ki2.   

Sektionsmötet väljer Sanjidul Huda till årskursrepresentant för Ki2.  

d) Master (Materials Chemistry) 

Shitanshu Devrani, Ratchawit Janewithayapun och Rengaraj Gopal söker posten som 
årskursrepresentant för Materials Chemistry.  
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Sektionsmötet väljer Ratchawit Janewithayapun till årskursrepresentant för 
Materials Chemistry. 

§11 Ansvarsbefrielse 
a) KØK 2017 

Martin Raisse och Lukas Hansen föredrar revisorberättelsen för Tilde Bengtsson och 
Emina Bosno i KØK för verksamhetsår 2017. 

Sektionsmötet bifaller ansvarsbefrielse för Tilde Bengtsson och Emina Bosno i KØK 
för verksamhetsår 2017. 

b) ifK 2017 

Robin Front föredrar revisorberättelsen för Julia Renström och Clara Lindqvist i ifK 
för verksamhetsår 2017. 

Sektionsmötet bifaller ansvarsbefrielse för Julia Renström och Clara Lindqvist i ifK 
för verksamhetsår 2017. 

§12 Rapporter 

a) Rapport från arbetsgruppen för uppdatering av kemisektionens stadgar och 
reglemente. 

Simon Barrestål, Benjamin Storm och William Fung berättar att de uppdaterat alla 
dokument som krävt ändringar efter beslut från de senaste 7 sektionsmötena.  

b) Rapport från arbetsgrupp för arbete med jämställdhetsfrågor och sexism 

Kajsa Lagergren berättar att ingen arbetsgrupp ännu skapats på grund av bristande 
intresse.  

§13 Propositioner 

a) Proposition 6 - Ändring för kaffeansvar i Fort NOx 

Arvid Lundström föredrar propositionen 

Sektionsstyrelsen lägger till en ändringsyrkandeblankett angående §8.3.5.4 samt ett 
tillägg om när propositionen ska träda i kraft. 

Propositionen bifalles med gällande ändring av sektionsmötet. 
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b) Proposition 7 – Rättelse av styrdokument rörande sektionsavgift  

Emil Karlsson föredrar propositionen 

Propositionen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

c) Proposition 8 – Ändring av medlemmars rättigheter 

Marcus Mellqvist föredrar propositionen 

Propositionen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

d) Proposition 9 – Ändring av utbildningsansvarigs ansvar samt förtydligande av 
organisationsnamn 

Kajsa Lagergren föredrar propositionen 

Propositionen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

§14 Motioner 

a) Motion 2 – Ändring för uppdatering av kemisektionens styrdokument 

Benjamin Storm föredrar motionen 

Motionen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

§15 Äskningar 
Sektionsstyrelsen presenterar de äskningar som inkommit och låter sektionsmötet 
uttrycka sin åsikter om dessa. 

§16 Kempressens prisutdelning 

Samuel Finell och Wanda Wannelöf vinner ett paket med mycket festliga lysande 
shotglas. Grattis! 

§17  Fyllnadsval av KVAL 2018/2019 

a) Ledamot 

Liam Hultén, Emma Olsson och William Fung söker posten som ledamot i KVAL för 
verksamhetsåret 2018/2019. 

Sektionsmötet väljer Liam Hultén, Emma Olsson och William Fung till ledamot i 
KVAL för verksamhetsåret 2018/2019. 
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§18 Arkivariens punkt 
Då arkivarien inte kunde närvara vid dagens möte anser sektionsmötet punkten 
avslutad. 

§19  Val av ”Natten på guldhedstorget” 
Joel Andersson, Patrik Boström och Johannes Hedfors söker posterna som Edgrens 
offer, Edgrens förbannelse och vår man på Guldhedstorget i nämnd ordning. 

Sektionsmötet väljer Joel Andersson, Patrik Boström och Johannes Hedfors till 
Edgrens offer, Edgrens förbannelse och vår man på Guldhedstorget. 

§20 Val av ansvarig för teknologsektionens luciatåg 
Sofia Hellström söker posten som ansvarig för teknologsektionens luciatåg.  

Sektionsmötet väljer Sofia Hellström till ansvarig för teknologsektionens luciatåg. 

§21 Val av ansvarig för bakning av lussebullar till teknologsektionens luciafirande 
Linnea Sjölander söker posten som ansvarig för bakning av lussebullar till 
teknologsektionens luciafirande.  

Sektionsmötet väljer Linnea Sjölander till ansvarig för bakning av lussebullar till 
teknologsektionens luciafirande. 

§22 Styrets prisutdelning 
Irma Björnwall vinner ett höstkit med en termos och ett paraply för regniga dagar. 

§23 Hildas punkt 
Kvasthilda spelar upp en rolig sketch med hjälp av Kvasten och Gamas. Mycket 
underhållande! 

§24 Övriga frågor 
Det finns inga övriga frågor. 

§25 Sektionssången 
Sångförman Tilde Bengtsson tar vackert upp sektionssången och resten av 
sektionsmötet stämmer in. 

§26 Mötets avslutande 
Sektionsmötet avslutas 11 oktober 2018 klockan 20.41 av talmannen, Madeleine 
Ahlmén. 
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_____________________________    _____________________________ 
Greta Rudin                                Maria Carlbaum 
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. Pontus Arvidsson 

2. Anna Bylund 27. Max Liljeqvist 

3. Arvid Lundström 28. Linnea Sjölander 

4. Emilia Stenbäck 29. Tilde Bengtsson 

5. Catrin Lindberg 30. Moa Niemeyer 

6. Marcus Mellqvist  31. Emma Olsson 

7. Emil Karlsson 32. Liam hultén  

8. Madeleine Ahlmen 33. Camilla Carlsson 

9. Maria Carlbaum 34. Clara Lindqvist 

10. Filip Ekebom 35. Julia Renström 

11. Frej Karlsson vSO 36. William Fung 

12. Mathilda Axelsson 37. Sara Sehdo 

13. Linnea Nilsson 38. Benjamin Storm 

14. Hannah Siegel-Hallberg 39. Max Wassenius 

15. Emma Skotte 40. Greta Gascon Rudin 

16. Jenny Hedlund 41. Lisa Andersson 

17. Simon Barrestål 42. Joel Andersson 

18. Ratchawit Janewithayapun 43. Josefine Kjellander 

19. Linnea Jonsson 44. Elin Forsling 

20. Jonas Larsson  45. Oscar Hjorth 

21. Rengaraj Gopal 46. Annie Karlsson 

22. Malin pettersson 47. Johannes Hedfors 

23. David Norsund 48. Robin Front 

24. Jonatan Enger 49. August Djuphammar 

25. Sofia Hellström 50. Martin Raisse 
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51. Emmy Backeström 76.  

52. Nina Mirzajanzadeh 77.  

53. Irma Björnwall 78.  

54. Samuel Finell 79.  

55. Alice Benskiöld 80.  

56. Pernilla Andersson 81.  

57. Linnea Almius 82.  

58. Wanda Wannelöf 83.  

59. Emma Andersson  84.  

60. Martin Håkansson 85.  

61. Marika Carlsson  86.  

62. Emma Arvidsson 87.  

63. Patrik Boström 88.  

64. Fredric Säwe 89.  

65.  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 6 - Ändring för kaffeansvar i 

Fort NOx 
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Proposition 6 – Ändring för kaffeansvar i Fort NOx 

Bakgrund 

Ansvarig för tillförseln av kaffe i NOx samt insamling av pengar för kaffet ligger i nuläget 

hos en övrig funktion känd som kaffeansvarig. Kaffeansvarig ser till att kaffe funns i Fort 

NOx för att tillfredställa medlemmarnas kaffetörst till ett billigt pris och samlar även in 

betalning för detta. Därmed sköts ekonomin privat av kaffeansvarig. Detta är något som 

styrelsen vill jobba ifrån, och istället integrera kaffepengarna till sektionens ekonomi. 

Därför vill styrelsen att detta sköts av någon kommitté, och lämpligast för detta anser 

styrelsen att PR och rustmästeriet HÄKS är. Styrelsen lägger denna proposition i syfte att 

HÄKS tar över ansvaret kaffeansvarig tidigare haft och därmed kommer kunna skötas inom 

HÄKS budget. Målet är fortfarande att HÄKS kommer gå plus minus noll rent ekonomiskt på 

detta.  

Yrkande  

Styrelsen yrkar därför: 

 

Att:  Reglementet ändras enligt följande: 

 

Från:  

§ 4.6.8 Kaffeansvarig 

Kaffeansvarig åligger att tillfredställa kemiteknologernas törst efter kaffe av god kvalitet till 
ett lågt pris i sektionslokalen. Denne skall sköta inköp av kaffe och kaffefilter, driva in 
betalningar från kaffedrickande teknologer på ett lämpligt sätt samt se till att 
kaffebryggaren hålls vid god vigör 

 

§ 4.6.9 Arkivarie 

Arkivarien skall vara en person som ansvarar över att vara kunnig inom kemisektionens 

historia samt arkivera viktig information, gammal som ny. Arkivarien skall även under 

passande arrangemang dela med sig av kemis historia. 
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§ 4.6.10 Lekmannarevisorer 

Kemisektionens lekmannarevisorers uppgift är att granska bokföringar som är gjorda av 

Kemisektionens förtroendevalda kassörer. Det är Revisorernas uppgift att granska 

sektionens verksamhet samt ekonomi. Revisorerna ska skriva revisionsberättelser med 

yttrande angående ansvarsfrihet för berörda personer, vilket ska anslås senast tre dagar 

innan sektionsmötet på sektionens anslagstavla. Arbetet som revisor är ideellt och utförs 

därför utan ersättning 

Och 

§ 8.3.5.4 

a) Att Främja medlemmars fruktan för KvastHildas elaka magi och mansslukeri 

b) Att ordna arrangemang för gemene kemiteknolog 

c) Tillse att ovan nämnda arrangemang ordnas i en anda som ökar kontakten över 

årskursgränserna och bidrar till god sammanhållning på sektionen 

d) Att verka för skötsel och förvaltning av sektionens lokaler och egendom 

e) Att årligen tillsammans med sexmästeriet anordna de tre-vliga Hildagarna 

f) Att anordna pubrundan 

 

Till: 

§ 4.6.8 Arkivarie 

Arkivarien skall vara en person som ansvarar över att vara kunnig inom kemisektionens 

historia samt arkivera viktig information, gammal som ny. Arkivarien skall även under 

passande arrangemang dela med sig av kemis historia. 

 

§ 4.6.9 Lekmannarevisorer 

Kemisektionens lekmannarevisorers uppgift är att granska bokföringar som är gjorda av 

Kemisektionens förtroendevalda kassörer. Det är Revisorernas uppgift att granska 

sektionens verksamhet samt ekonomi. Revisorerna ska skriva revisionsberättelser med 

yttrande angående ansvarsfrihet för berörda personer, vilket ska anslås senast tre dagar 

innan sektionsmötet på sektionens anslagstavla. Arbetet som revisor är ideellt och utförs 

därför utan ersättning. 
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Och 

§ 8.3.5.4 

a) Att Främja medlemmars fruktan för KvastHildas elaka magi och mansslukeri 

b) Att ordna arrangemang för gemene kemiteknolog 

c) Tillse att ovan nämnda arrangemang ordnas i en anda som ökar kontakten över 

årskursgränserna och bidrar till god sammanhållning på sektionen 

d) Att verka för skötsel och förvaltning av sektionens lokaler och egendom 

e) Att tillförse Fort NOx med kaffe och kaffefilter, samt att driva in betalningar av detta för 

ett billigt pris. 

f) Att årligen tillsammans med sexmästeriet anordna de tre-vliga Hildagarna 

g) Att anordna pubrundan 

 

 

Göteborg 7 oktober 2018 

 

 

_________________             _________________      _________________  

Catrin Lindberg            Anna Bylund   Marcus Mellqvist  

 

_________________  _________________   

Emilia Stenbäck  Arvid Lundström  

  

 

_________________  _________________  

Kajsa Lagergren  Emil Karlsson 
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Bilaga 3: Proposition 7 - Rättelse av styrdokument 

rörande sektionsavgift 
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Proposition 7 angående  Rättelse av styrdokument rörande 
sektionsavgiften 

 

Bakgrund 

Det som rör sektionsavgiften i dagens styrdokument är inte uppdaterat mot kårens stadgar 
och därmed behövs rättelse kring detta i sektionens styrdokument.                                   
    

 

Yrkande 

 Styrelsen yrkar därför: 

 

Att:  Reglementet ändras enligt följande: 

 

Från: 
 

§ 5.8.1 Vårmöte 1 

Vårmöte 1 ska hållas senast fredag i läsvecka 7 

Vårmöte 1 åligger: 

a) att godkänna Kårfullmäktiges årligen bestämda sektionsavgift för de två 

kommande 

b) att fastställa budget för innevarande budgetår 

c) att välja HÄKS för innevarande år 

d) att välja ifK för innevarande år 

e) att välja kempressare för innevarande år 

f) att ta upp och godkänna sektionens policys 
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g) att fastställa teknologstyrelsens verksamhetsplan för kommande 

verksamhetsår 

 

Till: 

 
§ 5.8.1 Vårmöte 1 

Vårmöte 1 ska hållas senast fredag i läsvecka 7 

Vårmöte 1 åligger: 

a) att fastställa budget för innevarande budgetår 

b) att välja HÄKS för innevarande år 

c) att välja ifK för innevarande år 

d) att välja kempressare för innevarande år 

e) att ta upp och godkänna sektionens policys 

f) att fastställa teknologstyrelsens verksamhetsplan för kommande 

verksamhetsår 
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a) Uppdatera befintliga dokument och policys och se över behovet av nya.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

BILAGA 4: PROPOSITION 8 - ÄNDRING AV MEDLEMMARS 

RÄTTIGHETER 
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Proposition 8 angående  Medlemmars rättigheter  

 

Bakgrund 

Ett förtydligande vad gäller sektionsmedlemmars rättigheter är på sin plats för att 
förhindra missförstånd i äskningsfrågor. 

 

Yrkande 

 Styrelsen yrkar därför: 

 

Att:  Stadgarna ändras enligt följande: 

 

Från: 
 

§ 2.3 RÄTTIGHETER 

Medlem har rätt: 

a) Att delta under sektionsmöten 

b) Att få motion eller övrig fråga behandlad av sektionsmötet 

c) Till medlemskap i teknologsektionens medlemsföreningar samt rätt att söka till poster i 
teknologsektionens kommittéer 

d) Ta del av teknologsektionens olika verksamheter 

e) Ta del av sektionens protokoll och övriga handlingar 

 

 

Till: 
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§ 2.3 RÄTTIGHETER 

Medlem har rätt: 

a) Att delta under sektionsmöten 

b) Att få motion eller övrig fråga behandlad av sektionsmötet 

c) Att få äskning behandlad av sektionsstyrelsen eller av sektionsmötet beroende på 
beloppet 

d) Till medlemskap i teknologsektionens medlemsföreningar samt rätt att söka tillposter i 
teknologsektionens kommittéer 

e) Ta del av teknologsektionens olika verksamheter 

f) Ta del av sektionens protokoll och övriga handlingar  
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BILAGA 5: PROPOSITION 9 - ÄNDRING AV 

UTBILDNINGSANSVARIGS ANSVAR SAMT FÖRTYDLIGANDE 

AV ORGANISATIONSNAMN 
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Proposition 9 – Ändring av Utbildningsansvarigs ansvar samt 
förtydligande av organisationsnamn 
Bakgrund 
Fö r att fö rtydliga i reglemente att Utbildningsansvarig inte ansvarar fö r att besta mma 
störlek pa  Kempressens kassa. Samt gö ra reglementet mer enhetligt öch tydligt genöm att 
skriva ut Kempressen ista llet fö r Kp.  
Yrkande  
Styrelsen yrkar da rfö r: 
Att:  Reglementet a ndras enligt fö ljande: 
Fra n:  
§ 3.1 ORGANISATION  
Fö ljande pöster bena mns söm fö rtröendepöster: 
a) Teknölögsektiönsstyrelsen: Ordfö rande, Ecönömizer samt Utbildningsansvarig 
b) K6: Sexma stare öch Kassö r.  
c) HA KS: Gamas öch Kassö r.  
d) KARG: Ordfö rande öch Kassö r 
e) KØK: Ordfö rande öch Kassö r 
f) KP: Ordfö rande öch Kassö r  
g) ifK: Ordfö rande öch Kassö r  
h) KUU: Kassö r 
 
§ 12.5.2 Kp  
a) Efter avslutat verksamhetsa r skall kvarvarande kassa, inklusive eventuellt ö verskött, fra n 
Kp a terfö ras till sektiönen.  
b) Fra n sektiönen skall Kp vid verksamhetsa rets bö rjan tillfö ras en kassa, vars störlek 
besta ms sektiönens ecönömizer, avga ende öch tilltra dande Utbildningsansvarig i samra d 
med sektiönens ördfö rande. 
 
Till: 
§ 3.1 ORGANISATION  
Fö ljande pöster bena mns söm fö rtröendepöster: 
a) Teknölögsektiönsstyrelsen: Ordfö rande, Ecönömizer samt Utbildningsansvarig 
b) K6: Sexma stare öch Kassö r.  
c) HA KS: Gamas öch Kassö r.  
d) KARG: Ordfö rande öch Kassö r 
e) KØK: Ordfö rande öch Kassö r 
f) Kempressen: Ordfö rande öch Kassö r  
g) ifK: Ordfö rande öch Kassö r  
h) KUU: Kassö r 
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§ 12.5.2 Kempressen  
a) Efter avslutat verksamhetsa r skall kvarvarande kassa, inklusive eventuellt ö verskött, fra n 
Kempressen a terfö ras till sektiönen.  
b) Fra n sektiönen skall Kempressen vid verksamhetsa rets bö rjan tillfö ras en kassa, vars 
störlek besta ms sektiönens ecönömizer, avga ende öch tilltra dande Ordfö rande i 
Kempressen i samra d med sektiönens ördfö rande. 
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BILAGA 6: MOTION 2 - ÄNDRING FÖR UPPDATERING AV 

KEMISEKTIONENS STYRDOKUMENT 
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Motion angående uppdatering av kemisektionens styrdokument  

Bakgrund 

På kemisektionens hemsida finns en handfull dokument där de viktigaste är stadgar 

och reglemente. För närvarande finns det ingen som klart är satt som ansvarig för att 

dessa hålls uppdaterade, men det har naturligt blivit en del av Kemistyrelsens 

arbetsuppgifter. För att förtydliga var detta ansvaret ligger så det inte råder någon 

förvirring anser vi att detta borde läggas till som ett av styrets åligganden i 

reglementet. 

 

Yrkande 

Arbetsgruppen för Uppdatering av Kemisektionens Stadgar och Reglemente yrkar 

därför att: 

 

Reglementet ändras enligt följande: 

 

Från: 

§ 7.2.1 Teknologsektionsstyrelsens åligger att: 

a) verka för sammanhållningen mellan sektionsmedlemmarna och ta tillvara 

deras gemensamma intressen 

b) planera sektionens framtida inriktning och verksamhet 

c) representera sektionen och föra dess talan 

d) utse mötesordförande till sektionens sammanträden 

e) bereda val till Valberedningen, KVAL 
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Till: 

§ 7.2.1 Teknologsektionsstyrelsens åligger att: 

a) verka för sammanhållningen mellan sektionsmedlemmarna och ta tillvara 

deras gemensamma intressen 

b) planera sektionens framtida inriktning och verksamhet 

c) representera sektionen och föra dess talan 

d) utse mötesordförande till sektionens sammanträden 

e) bereda val till Valberedningen, KVAL 

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 

 

Signatur    Signatur   

 

Namn    Namn   

 

Datum & ort   Datum & ort  

 

 

Signatur    Signatur   

 

Namn    Namn   

 

Datum & ort   Datum & ort  
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BILAGA 7: ÄNDRINGSYRKANDE ANGÅENDE PROPOSITION 

6 
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Ändringsyrkande angående proposition 6 
 
 
Namn: Styrelsen 
 
 
Angående proposition: Ändring av kaffeansvar i Fort NOx 
 
 
Vi yrkar att propositionen ändras enligt följande: 
 
e) Att tillförse Fort NOx med kaffe, kaffefilter och te, samt att driva in betalning av 

detta för ett billigt pris. 

Angående paragraf § 8.3.5.4 

 

Samt att reglementet ändras enligt propositionen med tillträdande 2019 
 
 
______________________________ 
Catrin Lindberg 
Göteborg 11 oktober 2018 


