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PROTOKOLL HÖSTMÖTE 1 
Sektionsmöte 3 oktober 2017 

  Bilagor  
 Bilaga 1: Närvarande/röstlängd 

Bilaga 2: Proposition angående formulering kring firmateckning (uppdaterad enligt 
ändringsyrkande från VM2) 
Bilaga 3: Proposition angående inlämning av bokslut 
Bilaga 4: Proposition angående felaktigheter relaterade till KARG (uppdaterad enligt 
ändringsyrkande från VM2) 
Bilaga 5: Äskning angående kökstillbehör och möbler till NOx 

§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas 3 oktober 2017 klockan 17.42 av sektionsmötets talesman, Amanda 
Mårtensson. 

§2 Mötets stadgeenliga utlysande 
Sektionsmötet anser mötet stadgeenligt utlyst. 

§3 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns av sektionsmötet efter följande ändringar: 
• §11 Fyllnadsval av funktionärer för verksamhetsåret 2017 stryks. 
• Kökstillbehör och möbler till NOx läggs till som underrubrik under punkt 

Äskningar. 
• Punkt om ifKs prisutdelning läggs in före Styrets prisutdelning. 
Övriga punkter i föredragningslistan behåller ordning men ändrar numrering för att 

anpassas efter dessa ändringar. 

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

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Sektionsmötet väljer Adam Törnkvist och Oscar Hjorth till justeringsmän tillika 
rösträknare. 

§6 Meddelanden 
Daniel Brantebäck, Ordförande K6, berättar att K6 har varit med under 
mottagningen och nu förbereder de sin gasque som kommer att infalla nästa helg. 

Tilde Bengtsson, Ordförande KØK, berättar att KØK har hållit i mottagningen och 
är mycket nöjda med denna! Nu pågår utvärdering och de har nyligen hållit i en 
Kokboksworkshop under sektionens Hälsovecka. 
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Annie Karlsson, Ordförande HÄKS, berättar att HÄKS har arrangerat bland annat 
pubrunda och bastu under mottagningen. Nu planerar de inför pubrunda, ET-rag och 
ett ersättningsarrangemang till de tidigare capskvällarna. Ikväll ska de arrangera 
pub efter sektionsmötet där de kommer att visa Nollrevyn. 

Robin Front, Ordförande KVAL, presenterar sig för sektionen som kemisektionens 
valberedning, och att de kommer vara aktiva under aspningen och se hur asparna 
arbetar tillsammans, och kommer även att erbjuda intervjuer för de som vill göra 
detta. Samtliga ledamöter i KVAL ställer sig även upp så att sektionsmötet ser vilka 
dessa är för kommande läsår. 

Julia Renström, Ordförande ifK, berättar att ifK har kommit igång med sina 
lördagspass igen efter sommaren och har nu fyllt alla platser till Trysilresan.  

Joey Frey, Economizer, berättar att han har bokfört mycket och hållit i 
bokföringskvällar för sektionens kassörer. 

Lukas Hansen, Vice Ordförande, berättar att han har gått på mycket möten och 
utvärderat mottagningen. Planering av aspningen har även startat. 

Madeleine Ahlmén, Sektionsordförande, berättar att styrelsen har arrangerat 
hälsovecka på sektionen i samarbete med sektionens kommittéer, och hoppas att 
detta varit ett uppskattat inslag. Nu börjar styrelsen att planera sin aspning inför 
nästa läsperiod. 

Kajsa Engevall, Informationsansvarig, berättar att hon har arbetat med 
sektionens informationsspridningskanaler, varav många tyvärr strular just nu. 

Emelie Johansson, Utbildningsansvarig, berättar att KUU har haft sektionskväll, 
träffat Nollan under mottagningen och nu planerar sin aspning. Hon påminner även 
om att tentaanmälan nu måste ske i tid för att tentorna ska få skrivas. 

Hashem Alwardi, SAMO, berättar att han har varit på möte hos SU, sociala utskottet 
på kåren. Där har de pratat om lokaler på skolan och om renovering och dylikt. 

Det har även framkommit att sexuella övergrepp har ökat på skolan, ifall man känner 
till något sådant skall man vidarebefordra detta till SAMO och/eller 
sektionsstyrelsen. Detta gäller även sexuella trakasserier och dylikt. 

Pawel Krenz, Arbetsmarknadsansvarig, berättar att han har skickat massa e-mail. 

Benjamin Storm, Ordförande Kempressen, berättar att Kempressen har varit med 
under mottagningen där de arrangerat mästerkocken. De har även arbetat med sin 
tidning, där de kommer ha tidningssläpp den 17 oktober. 



PROTOKOLL 
Sektionsmöte 3 oktober 2017 

Sekreterare: Sida 3 av 22  Besöksadress:  
Kajsa Engevall   Chalmers Kemiteknologsektion 
info@chestud.chalmers.se  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

Frida Petrusson, Ordförande Karg, berättar att Karg har arrangerat ost- och 
vinprovning och sin sektionskväll. De arrangerade kandidatmiddagen förra fredagen 
och planerar nu sin kommande smygaspning och aspning. 

Jonas Hultén, husansvarig i kårledningen, är idag ersättande för Olof Svanberg 
(vice ordförande i arbetsmarknadsenheten och kemisektionens ordinarie 
kårkontakt) som inte kunde närvara vid dagens möte. Han berättar om 
kårledningens uppdrag och om kåren, samt var de går att finna och vilka typer av 
frågor man kan ställa till dem. Påminner likt KUU innan om de nya reglerna kring 
tentaanmälan. 

Utöver detta presenterar även styrelsen kortfattat vilka policys som finns, var man 
kan hitta dessa samt hur man hittar till sektionens stadgar och reglemente. 

§7 Propositioner 
a. Proposition angående formulering kring firmateckning 

Joey Frey föredrar propositionen. 

Propositionen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

b. Proposition angående inlämning av bokslut 

Joey Frey föredrar propositionen 

Propositionen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

c. Proposition angående felaktigheter relaterade till KARG. 

 Joey Frey föredrar propositionen. 

Propositionen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

§8 Motioner 
Inga motioner mottagna. Sektionsmötet anser punkten lagd till handlingarna. 

§9 Äskningar 
a. Äskning angående kökstillbehör och möbler till NOx 

Merim Sakic föredrar äskningen. 

Äskningen bifalles i sin helhet av sektionsmötet. 

§10 Kempressens prisutdelning 
Gustav Vernholt, Nina Mirzajanzadeh och Annie Karlsson vinner Kempressens fina 
pris, ett halloweenpumpa-kit med tillhörande pumpa!  
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§11 Val av årskursrepresentanter 2017/2018 
a. K1 

Max Liljeqvist söker posten som årskursrepresentant för K1.  

Sektionsmötet väljer Max Liljeqvist 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 

Ingen söker posten som årskursrepresentant för Ki2. 

Sektionsmötet väljer att lämna posten som årskursrepresentant för Ki2 vakant tills 
vidare. 

d. Master (Materials Chemistry) 

Amanda Nilsson (representerad av Lukas Hansen i sin frånvaro) söker posten som 
årskursrepresentant för Materials Chemistry. 

Sektionsmötet väljer Amanda Nilsson till årskursrepresentant för Materials 
Chemistry. 

§12  Arkivariens punkt 
Sektionens arkivarie Axel Jonsson berättar historien bakom ”Natten på 
Guldhedstorget” och om hur den hade sin början. 

§13 Val av Natten på Guldhedstorget 
Följande konstellationer söker till Natten på Guldhedstorget:  

• Viktor Engdahl, Marcus Mellqvist och Billy Engstrand 

• Daniel Brantebäck, Filip Ekebom och Joel Amrén 

  Sektionsmötet väljer Daniel Brantebäck, Filip Ekebom och Joel Amrén till Natten på 
Guldhedstorget. 

§14  Val av ansvarig för teknologsektionens luciatåg 
Elin Andersson (representerad av Catrin Lindberg i sin frånvaro) söker posten som 
ansvarig för teknologsektionens luciatåg. 

Sektionsmötet väljer Elin Andersson till ansvarig för teknologsektionens luciatåg. 
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§15  Val av ansvarig för bakning av lussebullar till teknologsektionens luciafirande 
Emma Bengtsing söker posten som ansvarig för bakning av lussebullar till 
teknologsektionens luciafirande. 

Sektionsmötet väljer Emma Bengtsing till ansvarig för bakning av lussebullar till 
teknologsektionens luciafirande. 

§16  ifKs prisutdelning 
ifK delar ut en pokal till Max Liljeqvist för sina prestationer under mottagningens 
Laserdome-spel. 

§17 Styrets prisutdelning 
Vincent Larsson vinner Styrets prisutdelning, ett pennskrin fyllt med pennor och 
sudd samt en jordglob. 

§18 Hildas punkt 
Kvasthilda och Gamas spelar upp en sketch, mycket roligt! 

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

§20 Sektionssången 
Sektionsmötet sjunger sektionssången, vackert i vanlig ordning! 

§21 Mötets avslutande 
Sektionsmötet avslutas 3 oktober 2017 klockan 19.45 av talmannen, Amanda 
Mårtensson. 

 

_____________________________    _____________________________ 
Adam Törnkvist     Oscar Hjorth 
Justeringsman     Justeringsman 

 

_____________________________    _____________________________ 
Kajsa Engevall     Madeleine Ahlmén  
Sekreterare      Sektionsordförande 

Göteborg _____________________ 
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1. Arvid Lundström 26. Josefine Kjellander 

2. Arvid Österlund 27. Joel Amrén 

3. Benjamin Storm 28. Madeleine Ahlmén 

4. Emmy Mäkitalo 29. Adam Törnkvist 

5. Douglas Ollhage 30. Daniel Brantebäck 

6. Agnes Fredriksen 31. Pawel Krenz 

7. Robin Front 32. Jakob Krüger 

8. Alexander Zether 33. Sara Larsson 

9. Jesper Hellsberg 34. Joey Frey 

10. Linnea Hammer úr Skúoy 35. Elin Forsling 

11. Emma Bengtsing 36. Emilia Stenbäck 

12. Emil Karlsson 37. Viktor Larsson 

13. Johannes Hedfors 38. Oscar Hjorth 

14. Catrin Lindberg 39. Lukas Hansen 

15. Maria Carlbaum 40. Wanda Wannelöf 

16. Annie Karlsson 41. Julia Renström 

17. Emma Arvidsson 42. Axel Jansson 

18. Marika Carlsson 43. Jakob Fornman 

19. Tilde Bengtsson 44. Mimmi Engvall 

20. Samuel Finell 45. Merim Sakic 

21. Victor Engdahl 46. Emma Westerborn 

22. Philip Engstrand 47. Greta Rudin 

23. William Phung 48. Max Liljeqvist 

24. Marcus Thim 49. Camilla Calrsson 

25. Kajsa Engevall 50. Elin Bång 
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51. Anna Antila 76.  

52. Marcus Mellqvist 77.  

53. Martin Håkansson 78.  

54. Joel Andersson 79.  

55. Kajsa Lagergren 80.  

56. Frida Petrusson 81.  

57. Patrik Boström 82.  

58. Emina Bosno 83.  

59. Vincent Larsson 84.  

60. Hashem Alwardi 85.  

61. Filip Ekebom 86.  

62. Liam Hultén 87.  

63. Love Gidlund 88.  

64. Julia Stigbrand 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 ANGÅENDE FORMULERING KRING 

FIRMATECKNING (UPPDATERAD ENLIGT ÄNDRINGSYRKANDE 

FRÅN VM2)  
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Proposition angående formulering kring firmateckning 

Bakgrund 

Det finns några ställen i stadgarna där formuleringen inte är helt klar. Formuleringen kring 
firmateckning är ett sådant ställe vilket kan skapa onödiga problem. Just nu kan 
formuleringen tolkas som att ordförande och economizer inte får teckna tillsammans. 
Dessutom inkluderas inte vice ordförande som firmatecknare då denna inte är ledamot. 

Yrkande 

Kemistyret yrkar därför:  

Att:  Stadgar ändras enligt följande: 

Från: 

§ 12.1 FIRMATECKNING  

Teknologsektionens firma tecknas av teknologsektionens ordförande eller economizer med 
en sektionsstyrelseledamot i förening. 

Till: 

§ 12.1 FIRMATECKNING     

Teknologsektionens firma tecknas av två medlemmar i sektionsstyrelsen i förening varav 
minst en är sektionsordförande eller economizer. 
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Bilaga 3: Proposition angående inlämning av 
bokslut  
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Proposition angående inlämning av bokslut 

Bakgrund 

Sektionsmöten ligger oftast i läsvecka 7 vilket betyder att de följande två veckorna är ofta 
fyllda med tentaplugg. Många kommittéer och utskott väljs dessutom in på höstmöte 2 
vilket ligger innan julen. För dessa kommittéer innebär det att de behöver vara färdiga med 
sin bokföring och ha lämnat in bokslutet någon dag efter att tentorna har avslutats. Detta 
sätter mycket krav på uppoffring av fritid vilket är varför stadgarna behöver ändras.  

Yrkande 

Kemistyret yrkar därför:  

Att:  Stadgar ändras enligt följande: 

Från: 

§ 10.3 ANSVARSFRIHET  

Ansvarsfrihet är beviljad då sektionsmötet fattat beslut om detta.  

Skall förtroendepost på sektionen avgå före mandatperiodens slut skall revision företagas.  

Sista inlämningsdag av bokslut samt verksamhetsberättelse till revision är senast 30 dagar 
efter det sektionsmöte då verksamhetsåret för kommittén eller utskottet avslutats. 
Ansvariga för att detta sker är ordförande och kassör i berörd kommitté eller utskott. 

Till: 

§ 10.3 ANSVARSFRIHET    

Ansvarsfrihet är beviljad då sektionsmötet fattat beslut om detta.  

Skall förtroendepost på sektionen avgå före mandatperiodens slut skall revision företagas.  

Sista inlämningsdag av bokslut samt verksamhetsberättelse till revision är senast 45 dagar 
efter det sektionsmöte då verksamhetsåret för kommittén eller utskottet avslutats. 
Ansvariga för att detta sker är ordförande och kassör i berörd kommitté eller utskott.  
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Bilaga 4: Proposition angående felaktigheter 
relaterade till karg (uppdaterad enligt 

ändringsyrkande från VM2)  
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Proposition angående felaktigheter relaterade till KARG 

Bakgrund 

KARG ändrades i HM1 2016 från att vara ett utskott till att vara en kommitté. Då KARG blir 
nämnt i många punkter i stadgar och reglementen är det naturligt att några missar 
kvarvarar. Denna proposition är till för att fixa till dessa felaktigheter i stadgar och 
reglemente. 

Yrkande 

Kemistyret yrkar därför:  

Att:  Reglementet ändras enligt följande: 

Från: 

§ 5.8.4 Höstmöte 2    

Höstmöte 2 skall hållas senast fredag i läsvecka 7. 

Höstmöte 2 åligger: 

a) att för kommande verksamhetsår välja sektionsstyrelse 

b) att välja revisorer för kommande verksamhetsår 

c) att för kommande verksamhetsår välja sexmästeri & mottagningskommitté 

d) ordförande, vice ordförande, kassör och 3 ledamöter till 

Arbetsmarknadsutskottet 

e) kassör, masteransvarig och 2 ledamöter till Utbildningsutskottet. 

f) att utse teknologsektionens övriga funktionärer 
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Till: 

§ 5.8.4 Höstmöte 2    

Höstmöte 2 skall hållas senast fredag i läsvecka 7. 

Höstmöte 2 åligger: 

a) att för kommande verksamhetsår välja sektionsstyrelse 

b) att välja revisorer för kommande verksamhetsår 

c) att för kommande verksamhetsår välja sexmästeri & mottagningskommitté 

d) ordförande, kassör och 4 ledamöter till Arbetsmarknadsgruppen 

e) kassör, masteransvarig och 2 ledamöter till Utbildningsutskottet. 

f) att utse teknologsektionens övriga funktionärer 

Kemistyret yrkar även: 

Att:  Reglementet ändras enligt följande: 

Från: 

§ 8.1.5  Arbetsmarknadsutskottet, Karg 

Karg leds av Arbetsmarknadsansvarig i teknologstyrelsen. Karg består även av en vice 
ordförande, kassör och 3 ledamöter 

Till:  

§ 8.1.5  Arbetsmarknadsgruppen, Karg 

Karg består av ordförande, kassör och 4 ledamöter. 
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Kemistyret yrkar även: 

Att:   Stadgar ändras enligt följande: 

Från 

§ 8.1 TEKNOLOGSEKTIONENS KOMMITTÉER OCH UTSKOTT 

Teknologsektionens kommittéer är: 

a) Mottagningskommittén, KØK 

b) Sexmästeriet, K6 

c) Programrådet och Rustmästeriet, HÄKS 

d) Idrottskommittén, ifK 

e) Teknologsektionstidningen, Kempressen 

Teknologsektionens utskott är: 

a) Utbildningsutskottet (KUU) 

b) Arbetsmarknadsutskottet, Karg 

Till: 

§ 8.1 TEKNOLOGSEKTIONENS KOMMITTÉER OCH UTSKOTT 

Teknologsektionens kommittéer är: 

a) Mottagningskommittén, KØK 

b) Sexmästeriet, K6 

c) Programrådet och Rustmästeriet, HÄKS 

d) Idrottskommittén, ifK 

e) Teknologsektionstidningen, Kempressen 

f) Arbetsmarknadsgruppen, Karg 

Teknologsektionens utskott är: 

g) Utbildningsutskottet (KUU)  
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Bilaga 5: Äskning angående kökstillbehör och 

möbler till NOx   
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CHALMERS STUDENTKÅR  

 Kemiteknologsektionen  

Äskning - Kökstillbehör och möbler till NOx   

 

Motivation  

Kökstillbehören börjar bli slitna i NOx och mycket av de fungerar inte längre medan annat 
behöver bytas ut eller helt enkelt köpas in. Jag (Kvasten, lokalansvarig för NOx) önskar att 
äska medel till att köpa in nya produkter såsom elvispar, stavmixer, matberedare, 
skärbrädor, grytor, bord samt lite annat som skulle underlätta för alla på sektionen vid de 
olika arrangemangen som sker och förbereds i NOx, både privata och offentliga (kommitté 
arrangerade arrangemang). Detta är någonting jag tror individer och kommittéer som 
använder sig av tillbehören i NOx skulle uppskatta både i dess effektivitet samt 
tidsbesparning. 

 

Produkterna som köps in är för alla på sektionen och livslängden på dessa produkter kan 
variera. Det hela beror på hur personerna i fråga som använder dessa apparater eller 
redskap som de handskas med, både i bruk och städningen (underhållet). Men en 
uppskattad livslängd på elvispen samt stavmixern skulle nog vara två år, om den används 
relativt vårdat. Längre om den underhålls bättre av sina brukare. Matberedaren skulle en 
uppskattad livslängd vara kanske 2-3 år om den används vårdat, längre om den underhålls 
bättre av brukaren. Skärbrädorna i NOx behövs köpas in då de har börjat lukta riktigt illa. 
Det beror troligtvis på dålig hantering av de. Kvaliteten på skärbrädor spelar inte större roll 
då många håller väldigt länge endå, det viktiga är bara att diska de ordentligt. 
Livstidsuppskattning på säkert 2-3 år. Grytorna som har tittats på är av rostfritt stål och 
kommer hålla länge, med det menas många år. Anledningen till att en nya grytor köps in är 
p.g.a. att många har blivit slitna och trasiga.  Borden samt stolarna uppskattas hålla länge 
och är av bra kvalitet. De är förvisso dyra men dessa kommer hålla länge. 

 
Produkterna som ha kollats in har blivit jämförda med många andra produkter på nätet. 
Där kvalitet och pris har varit de viktiga faktorerna. Har kollat på pricerunner samt prisjakt 
och hittat bra priser. På stavmixern och matberedaren så skiljdes det inte åt så mycket 
mellan de olika affärerna men elvispen hittades billigt i en annan butik. IKEA var billiga och 
hade bra kvalitet på sin köksutrustning medan Jotex var det bästa som hittades rent 
möbelmässigt. 
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Belopp  

 

Apparaterna som är listade nedan har blivit kollade att de är hittade på den mest 
prisvänliga butiken samt är de av god kvalité. Men som det nämns ovan så är beror 
livslängden på hur de vårdas av brukarna.  

Lista på produkterna som äskningen är menad att användas för: 

• Bosch Styline stavmixer MFQ40303 (röd)  Pris: 639:- inkl. moms 

• BOSCH MCM3110W Matberedare  Pris: 649:- inkl. moms 

• BOSCH MSM 2620B CleverMixx – Svart  Pris: 389:- inkl. moms 

• 2x LEGITIM Skärbräda set om 2  Pris: 29:-/set inkl. moms 

• IKEA 365+ gryta med lock, rostfritt stål (10L) Pris: 399:- inkl. moms 

• IKEA 365+ gryta med lock, rostfritt stål (5L) Pris: 299:- inkl. moms 

• DIREKT köksredskap 3 delar, svart rostfritt stål Pris: 59:- inkl. moms 

• VALLDA matbord 80*140cm  Pris: 2799:- inkl. moms 

• 3x VALLDA matstol 2-pack  Pris: 1298:-/pack inkl. moms 

Stavmixern samt matberedaren är hittade på Mediamarkt. 

Elvispen är hittad på Elgiganten. 

Grytan, skärbrädorna samt kökstillbehören hittades på IKEA. 

Bord samt stolar hittades på Jotex. 
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Totalkostnad: 

Produkt Kostnad 

Bosch Styline stavmixer MFQ40303 (röd)
  

639:- inkl. moms 

BOSCH MCM3110W Matberedare 649:- inkl. moms 

BOSCH MSM 2620B CleverMixx – Svart
  

389:- inkl. moms 

2x LEGITIM - Skärbräda set om 2, grön, blå 58:-  inkl. moms 

IKEA 365+, Gryta av rostfritt stål (10L)  399:- inkl. moms 

IKEA 365+, Gryta av rostfritt stål (5L) 299:- inkl. moms 

DIREKT köksredskap 3 delar 59:- inkl. moms 

VALLDA matbord 80*140cm 2799:- inkl. moms 

3x VALLDA matstolar 2-pack (6 stolar 
totalt) 

3894:- inkl. moms 

Frakt Jotex 0:- 

Frakt Ikea 49:- - 399:- (beror på paketets storlek) 

Frakt Mediamarkt 0:- 

Frakt Elgiganten 69:- 

Totalkostnad 9 303:- till 9 653:- (beroende på IKEA 
frakt) 
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Medlen önskas äskas ur lokalfonden då fonden används för nyanskaffning av inventarier 
som gagnar sektionens medlemmar.  

 

Länkar till produkterna: 

Stavmixer: http://www.mediamarkt.se/sv/product/_bosch-msm-2620b-clevermixx-svart-
1291924.html  

Matberedare: http://www.mediamarkt.se/sv/product/_bosch-mcm3110w-matberedare-
1276157.html  

Elvisp: https://www.elgiganten.se/product/hem-och-hushall/mixer-blender-
elvisp/MFQ40303/bosch-styline-stavmixer-mfq40303-
rod?scid=3_EXT_PRICECOMP_PRISJAKT_EGAB  

Skärbräda: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30153124/  

Gryta (10L): http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50256748/  

Gryta (5L): http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10256750/  

Köksredskap: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50137581/  

Matbord VALLDA: https://www.jotex.se/vallda/vallda-matbord-80x140-cm/1027023-01  

Matstolar VALLDA: https://www.jotex.se/vallda/vallda-matstol-2-pack/1029214-01  
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