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PROTOKOLL VÅRMÖTE 2  
Sektionsmöte 20 maj 2015 

 Bilagor: 

 Bilaga 1: Närvarande/röstlängd 

 Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet 

 Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut 

 Bilaga 4: Proposition angående tidsbegränsning för revisorsutlåtande 

 Bilaga 5: Proposition angående höstmöte 2:s åligganden 

 Bilaga 6: Proposition angående sista datum för sektionsmöten 

 Bilaga 7: Proposition angående sektionsstyrelsens beslutsförhet i stadgarna 

 Bilaga 8: Proposition angående tillägg av beslutsförhet i stadgarna 

 Bilaga 9: Diskussionspunkt angående korrigering av skiljetecken, stavfel, 

gemener och versaler i reglemente och stadga. 

 Bilaga 10: Äskning angående mentorskapsprogrammet 

 Bilaga 11: Äskning angående dator till NOx, NOx arbetsgrupp 

 Bilaga 12: Äskning angående säkerhetsvajrar, NOx arbetsgrupp 

 Bilaga 13: Äskning angående renovering av styret-rummet, Kemistyret 

 

  

§1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnas 20 maj 2015 klockan 17.38  av sektionsmötets talman, Emma 

Hermansson. 

§2 Mötets stadgeenliga utlysande 

 Sektionsmötet anser mötet stadgeenligt utlyst. 
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§3   Information från kemistyret angående sektionsmötets datum 

 Sektionsordförande, Lea Jerre, informerar att sektionsmötets datum föreligger 

efter det datum som stadgarna utlyser. Sektionsordförande och economizer har i 

samråd med sektionens revisorer kommit fram till ett yrkande, att styret får 

ansvarsbefrielse från denna företeelse efter detta sektionsmöte.  

 Förslaget bifalles av sektionsmötet.  

§4 Godkännande av föredragningslista 

 Föredragningslistan godkänns av sektionsmötet med följande ändringar: 

 Tillägg av punkten ”Val av årskursrepresentant” efter §15.  

 §16 Val av årskursrepresentant 

a) Ki1 

b) Ki2 

c) K1 

d) K2 

 

§5 Godkännande av föregående protokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet. 

§6 Val av justeringsmän tillika rösträknare 

 Sektionsmötet väljer Gabriel Gustafsson och Jonathan Carbol till justeringsmän 

tillika rösträknare. 

§7 Beslutsuppföljning 

a) Proposition från höstmöte 2, 2014 

a. Angående kemistyrets sammansättning (Specifikt angående hur 

uppdelningen av StuderandeArbetsMiljöOmbud och Vice Ordförande har 

fungerat) 

Johan Askmar, SAMO, och Linnéa Nilsson, Vice Ordförande, berättar om 

deras arbetsbelastning, arbetsuppgifter och hur det tycker att det har gått 

med deras arbete så här långt. Båda är mycket nöjda med uppdelningen 
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och tycker att de har tillräckligt med arbete att sysselsätta sig med. De kan 

fokusera fullt på ett område vilket de tycker är mycket bra.  

 b) Proposition från vårmöte 1, 2015 

i.  Angående revisorbestämmelser 

Viktor Wall Engström berättar hur det har gått hittills. Mer definierade 

bestämmelser angående vem som får vara revisor och inte har underlättat.  

ii. Angående revisorsinstruktioner 

Viktor Wall Engström berättar hur det har gått hittills. Revisorerna har fått 

klarar instruktioner om hur deras arbete skall göras och inom vilka 

tidsramar.  

iii. Angående KUU:s åligganden 

Lisa Winberg berättar hur det har gått hittills. KUU har strukturerat upp 

sina arbetsområden och de är mycket klarare iom vilka uppgifter som 

åligger vem.  

iv. Angående beredning av val till kemisvalberedning, KVAL 

Lea Jerre berättar hur det har gått hittills. Styret har tagit fram material för 

lämplighetsintervjuer åt de som söker till KVAL, samt hållit intervjuer och 

nominerat.  

§8 Meddelanden 

 Filip Danielsson, ordförande KØK, berättar att KØK har planerat inför 

mottagningen, haft möten med alla kommitéer, utskott och föreningar, varit på 

teambuildning i Lysekil och satt schemat inför mottagningen.  

 Tim Gustafsson, ordförande K6, berättar att K6 har anordant labbsittning och 

CM-sittning, som de vann. De har puffat valborgskalaset, varit på teambuildning, 

haft omsits och just nu håller de på att förbereda inför sin gasque på fredag.  

 Viktor Wall Engström, economizer, berättar att han har jobbat vidare med sin 

bokföring och att det första kvarttalsbokslutet är klart. Viktor har ordnat med 

kopieringskoder till alla kommittéer och utskott. Just nu håller han på med 

deklareringen som skall vara klart innan juli. Han har även fått igång ett nytt 

kvittorevideringssystem som hittills fungerar bra.  

 Lisa Winberg, utbildningsansvarig, berättar att KUU har haft pluggfrukost och 

pluggkvällar, de har delat ut fika till den klass som svarade bäst på kursenkäterna 
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och jobbar för tillfället med att få igång ett matlabprojekt med räknestugor där 

Nollan kan få hjälp till hösten i samarbete med PA.  

Linnea Nilsson, vice ordförande, berättar att hon har varit på SUS-utbildning, 

planerat en workshop som styret höll för alla kommittéer och utskott. Hon 

meddelar även att hon kommer sätta upp en tillfällig skylt i NOx angående 

maxantalet personer som får rymmas där inne då den som sitter där nu är 

felaktig.  

Johan Askmar, SAMO, berättar att han har varit på skyddsronder och fått igång 

bokningssystemet för grupprummen. Han har även varit på brandskyddsmöte 

och fått mer information om hur brandlarmen fungerar och hänvisar till 

studentportalen där det kommer komma upp mer information till studenterna 

om detta.  

 Lea Jerre, sektionsordförande, berättar att hon har planerat både kommitté- 

och ordförandeutbildning samt en kommittédag. Hon har även haft prov på 

alkohollagen där hon blev godkänd.  

 Linnéa Svensson, arbetsmarknadsansvarig, berättar att studybuddy och 

Sveriges ingenjörer har varit på besök och att de har haft avslutning med 

mentorskapsprogrammet. De håller på att planera en kandidat middag 2/10 och 

de har börjat planera inför KARM, där de planerar att ändra banketten.  

Victoria Davidsson, informationsansvarig, berättar att hon har skrivit 

protokoll, och håller på att samla in intresseanmälningar för sektionshoodies 

samt att de kommer komma en tävling om att designa ett tryck till denna hoodie. 

Hon berättar även att det kommer att startas en arbetsgrupp för 

sektionshemsidan.  

 Jasmine Johansson, ordförande KVAL, berättar att de har haft aspning och att 

de går av idag.  

 Victor Strand, representant, Kempressen, berättar att de har haft 

teambuildning och omsits och att de har skickat sin tidning på tryck och att den 

kommer släppas nästa vecka. 

 Elsa Hellsten, ordförande HÄKS, berättar att de har haft ET-raj och pubrunda 

som gick bra. De har även firat chokladbollensdag tillsammans med sektionen 

och nu så håller de på att planera inför ET-rajet den 5 juni.  

 Cecilia Sjöberg, ordförande ifK, berättar att de har haft Champions-League 

kväll, fifa-turnering, CM i beerpong och sina ordinarie lördagspass.  
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 Fort NOX arbetsgrupp, Viktor Wall Engström, berättar att de har målat om i 

lokalen, fått in nya bord och fixat diskmaskinen (som dock fortfarande saknar 

diskmedel). De som kommer hända inom den närmsta tiden är att sätta upp nya 

krokar, skärma av med ett draperi vid projektorn och försöka fixa innertaket.  

 Sångboken, Victor Strand, berättar att den är nästintill klar och att det kommer 

läggas en äskning för den till höstmöte 1.  

 Miljöarbetsgruppen, Dennis Adolfsson, berättar att de är aktiva igen och har 

nyligen haft uppstartsmöte.  

 150års jubileumet, Jessica Jakobsson, berättar att det har skickat ut inbjudan 

till jubileumet och att det har börjat trilla in anmälningar. Institutionen håller på 

att förbereda inför rundvandringen som kommer vara under dagen och de 

kommer även stå för fördrinken. Hon berättar även att vi kommer bli sponsrade 

av SCA för jubileumet.  

Stadga och reglemente, Hanna Bengtsson, berättar att de har haft 

teambuildning och att de håller på att lägga upp en plan för hur de skall arbeta för 

att förbättra våra stadga och reglemente.  

 Sektionsmötet anser punkten meddelande vara avslutad och lagd till 

handlingarna. 

§9 Utdelning av pedagogiska priset 

 Gunnar Eriksson, lärare för Ki, vinner KUU:s pedagogiska pris. Gunnar närvarar 

vid mötet och tar emot priset.  

§10 Propositioner 

a) Angående revidering av verksamhet 

Viktor Wall Engström föredrar propositionen. 

Sektionsmötet bifaller propositionen. 

b) Angående tidsbegränsning för bokslut 

Viktor Wall Engström föredrar propositionen. 

Sektionsmötet bifaller propositionen. 

 

c) Angående tidsbegränsning för revisorsutlåtande 
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Viktor Wall Engström föredrar propositionen. 

Sektionsmötet bifaller propositionen. 

d) Angåendehöstmöte 2:s åligganden 

Lisa Winberg föredrar propositionen. 

Sektionsmötet bifaller propositionen. 

e) Angåendesista datum för sektionsmöten 

Lea Jerre föredrar propositionen. 

Sektionsmötet bifaller propositionen. 

f) Angående sektionsstyrelsens beslutsförhet i stadgarna 

Linnéa Nilsson föredrar propositionen. 

Sektionsmötet bifaller propositionen. 

g) Angående tillägg av beslutsförhet i stadgarna 

Linnéa Nilsson föredrar propositionen. 

Sektionsmötet bifaller propositionen. 

 §11 Motioner 

 Inga motioner har mottagits.  

§12 Diskussionspunkt angående korrigering av skiljetecken, stavfel, gemener 

och versaler i reglemente och stadga. (se bilaga för bakgrund) 

 Johan Askmar föredrar diskussionspunkten och dess meddelande.  

 Förslaget bifalles av sektionsmötet 

§13 Äskningar  

a) Angående mentorskapsprogrammet, KARG 

Linnéa Svensson föredrar äskningen. 

Äskningen bifalles av sektionsmötet.  

b) Angående dator till NOx, Fort NOx arbetsgrupp 

Viktor Wall Engström föredrar äskningen. 
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Äskningen bifalles av sektionsmötet.  

c) Angående säkerhetsvajrar, Fort NOx arbetsgrupp 

Viktor Wall Engström föredrar äskningen. 

Äskningen bifalles av sektionsmötet.  

d) Angående renovering av styretrummet, Kemistyret 

Victoria Davidsson föredrar äskningen. 

Äskningen bifalles av sektionsmötet.  

§14 Kempressens prisutdelning 

 Sara Larsson, Maja Gustafsson, Max Börling samt Tove Udd vinner kempressens 

pris. Priset är kempressens egna variant av allt man behöver en solig sommar 

dag, jordgubbssaft, päronglass-singoalla och chocolatebiscuits.  

§15 Fyllnadsval av KUU 

a) Val av masteransvarig 

 Isabell Jobson söker posten som masteransvarig 

 Sektionsmötet väljer Isabell Jobson till masteransvarig för resterande del av 

verksamhetsåret för KUU 2015.  

§16 Val av årskursrepresentanter 

a) Ki1  

Frida Petrusson söker årskursrepresentant för Ki2. 

Sektionsmötet väljer Frida Petrusson till årskursrepresentant för Ki2 

(2015/2016). 

b) Ki2 

Posten lämnas vakant tills vidare. 

c) K1 

Hedvig Pollak söker åt Johanna Engvall till årskursrepresentant för K2. 

Sektionsmötet väljer Johanna Engvall till årskursrepresentant för K2 

(2015/2016). 
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d) K2 

Hanna Bengtsson söker årskursrepresentant för K3. 

Sektionsmötet väljer Hanna Bengtsson till årskursrepresentant för K3 

(2015/2016). 

§17 Fyllnadsval av Kempressen 

 Posten lämnas vakant tills vidare.  

§18 Fyllnadsval av Husansvarig 

 Posten lämnas vakant tills vidare. 

 §19 Val av KVAL 15/16 

a) Ordförande 

Dennis Adolfsson söker posten som ordförande i KVAL 2015/2016 

Sektionsmötet väljer Dennis Adolfsson som ordförande i KVAL för 

verksamhetsåret 2015/2016. 

b) Ledamot 

August Runemark söker en (1) av de fyra (4) posterna som ledamot i KVAL 

2015/2016 

Sektionsmötet väljer August Runemark som Ledamot i KVAL för 

verksamhetsåret 2015/2016. 

Sektionsmötet väljer även att lämna tre (3) plaster som ledamot i KVAL för 

verksamhetsåret 2015/2016 vakanta tills vidare.  

§20 Ansvarfriet 

a) HÄKS 2014/2015 

 Sektionsmötet väljer att ge ansvarsfrihet till HÄKS 2014/2015. 
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§20 Arkivariens punkt 

 Arkivarien, August Runemark, berättar intressant historia om kemisektionens 

fana och fanbärarna.  

§21 Styrets prisutdelning 

 Lukas Hansen vinner styrets pris, ett fantastiskt kubbspel.   

§22 Hildas punkt 

 KvastHilda visar roliga serier på overhead.   

§23 Övriga frågor.  

 Det finns inga övriga frågor. 

§24 Sektionssången 

 Sångförman, Victor Strand, tar upp sektionssången - väldigt vackert. 

§25 Mötets avslutande 

Sektionsmötet avslutas av talmannen ca 18.59. 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Victoria Davidsson Lea Jerre  

Sekreterare Ordförande 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Gabriel Gustafsson Jonathan Carbol  

Justeringsman Justeringsman 

 

Göteborg _____________________ 
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BILAGA 1: NÄRVARANDE/RÖSTLÄNGD 
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1 Dennis Adolfsson 30 Linnea Jonsson 
2 Linnéa Nilsson 31 Amanda 

Mårtensson 
3 Lea Jerre 32 Gabriel Gustafsson 
4 Victoria Davidsson 33 Elsa Hellsten 
5 Alexander Zether 34 Jessica Jakobsson 
6 Viktor Wall Engström 35 Oscar Hjort 
7 Johan Askmar 36 August Runemark 
8 Lisa Winberg 37 Tim Gustafsson 
9 Anna Lidén 38 Martin Raisse 
10 Isabella Frödberg 39 Lukas Hansen 
11 Cecilia Sjöberg 40 Emil Liljeblad 
12 Victor Strand 41 William Phung 
13 Lovisa Pilenås 42 Amanda Nilsson 
14 Anders Ahlbom 43 Linnéa Svensson 
15 Hanna Bengtsson 44 Sara Larsson 
16 Jonathan Carbol 45 Sara Larsson 
17 Robin Front 46 Andreas Viggeborn 
18 Filip Danielsson 47 Ylva Grampp 
19 Oscar Gründer 48  
20 Jasmine Johansson 49  
21 Hedvig Pollak 50  
22 Maja Gustafsson 51  
23 Tove Udd 52  
24 Emma Hermansson 53  
25 Sandra Florén 54  
26 Isabell Jobson 55  
27 Li Rönning 56  
28 Marcus Budesinsky 57  
29 Frida Petrusson 58  
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Proposition angående revidering av 

verksamhet 

 

Bakgrund 
Kemisektionen ansätter alla medlemmar med ekonomiskt ansvar i en kommitté eller 

utskott (hädanefter endast kommitté) till att endast kunna bli ansvarsbefriade efter 

fullgjord redovisning av kommitténs bokslut och verksamhetsberättelse. Berättelsen 

presenteras på det för verksamhetsbefriandet gällande sektionsmötet och skall i stora 

drag innehålla kommitténs riktning under verksamhetsårets gång. 

 

Granskas görs berättelsen av kemisektionens lekmannarevisorer - som inte endast är 

utsedda med avsikt att granska den ekonomiska sidan av kemisektionens kommittéer - 

utan även kommittéernas verksamhet i stort. Detta är för tillfället otydligt och därför 

önskar kemistyret ändra formuleringen i kemisektionens stadgar enligt nedan. Utöver 

detta önskar kemistyret förtydliga att lekmannarevisorernas uppgift inte är att granska 

kemisektionens föreningar (KGB, KS). Däremot skall även utskottens verksamhet och 

ekonomi granskas. 

 

Yrkande 
Kemistyret yrkar därför: 

 

Att:  Stadgar ändras enligt följande: 

 

Från: 

§ 10.1 Revisorer 
Sektionsstyrelsens, teknologsektionens kommittéer och föreningar räkenskaper och 

förvaltning skall granskas av två av sektionsmötet utsedda revisorer vilka ej får inneha 

någon ordförande eller kassörspost inom sektionen. 
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Om revisor har varit ledamot i kommitté eller styrelse får denne ej förrätta revision för 

detta verksamhetsår. 

 

Revisorerna skall vara myndiga. 

 

Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten. 

Till: 

§ 10.1 Revisorer 
Räkenskaperna och verksamheten hos sektionsstyrelsen samt teknologsektionens 

kommittéer och utskott skall granskas av två av sektionsmötet utsedda revisorer vilka ej 

får inneha någon ordförande eller kassörspost inom sektionen. 

 

Om revisor har varit ledamot i kommitté, utskott eller styrelse får denne ej förrätta 

revision för detta verksamhetsår. 

 

Revisorerna skall vara myndiga. 

 

Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten. 
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Göteborg  

 

                     

Lea Jerre         Linnéa Nilsson         Viktor Wall Engström     

 

                    

Linnéa Svensson               Victoria Davidsson         Johan Askmar 

 

   

Lisa Winberg 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 15 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

Proposition angående 

tidsbegränsning för bokslut 

 

Bakgrund 
I nuläget säger stadgarna att verksamhetsberättelsen för en kommitté eller utskott 

(hädanefter endast kommitté) samt bokslut skall lämnas in ett fixt datum, d.v.s. närmast 

efterföljande 1 mars. Detta ger olika förutsättningar för de kommittéer vars 

verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret gentemot de kommittéer vars 

verksamhetsår börjar och slutar med vårmöte 1. För att ge alla samma förutsättningar 

önskar kemistyret sätta en tidsram som är samma för alla oavsett när på året man 

avgått. 

 

Tanken är att revisorerna under den sista månaden innan det efterföljande 

sektionsmötet skall hinna granska och ge kommentarer på bokslutet och 

verksamhetsberättelsen. Detta möjliggör att revisorsyttrande kan anslås inför det 

efterföljande sektionsmötet inom de tidsramar som gäller och att det inte skall dröja 

mer än två månader från det att man avgått tills det att man kan bli ansvarsbefriad. 

 

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. 
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Sista inlämningsdag av bokföring samt verksamhetsberättelse till revision är närmast 

kommande 1 mars. Ansvariga för att detta sker är ordförande och kassör i berörd 

förening. 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

Göteborg  

 

                     

Lea Jerre         Linnéa Nilsson         Viktor Wall Engström     

 

                    

Linnéa Svensson               Victoria Davidsson         Johan Askmar 

 

   

Lisa Winberg 
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Proposition angående 

tidsbegränsning för 

revisorsutlåtande 

 

Bakgrund 
Kemistyret anser det lämpligt att förtydliga att revisorernas utlåtande inför en eventuell 

ansvarsbefrielse på sektionsmöte skall sättas upp inom samma tidsram som enligt § 5.8 

Mötesärenden gäller för motioner, propositioner och den slutliga föredragningslistan. 

Detta för att underlätta för såväl lekmannarevisorer som sektionsmedlemmar genom att 

ha ett givet återkommande tidsspann under vilket man kan betrakta yrkandet. 

 

Yrkande 
Kemistyret yrkar därför: 

 

Att:  Stadgar ändras enligt följande: 

 

Från: 

§ 10.2 Åligganden 
Revisorerna skall efter verkställd granskning avgiva revisionsberättelse i vilken de även 

ger ett yttrande i frågan om ansvarsfrihet. 

 

Revisorerna ska närvara vid sektionsmötet då revisorberättelsen avges. 

 

Revisorerna skall lämna revisions-pm till teknologsektionsstyrelsen. 

 

Till: 
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§ 10.2 Åligganden 
Revisorerna skall efter verkställd granskning avgiva revisionsberättelse i vilken de även 

ger ett yttrande i frågan om ansvarsfrihet. 

 

Revisorsberättelsen skall anslås senast tre dagar före sektionsmöte. 

 

Revisorerna ska närvara vid sektionsmötet då revisorberättelsen avges. 

 

Revisorerna skall lämna revisions-pm till teknologsektionsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg  

 

                     

Lea Jerre         Linnéa Nilsson         Viktor Wall Engström     

 

                    

Linnéa Svensson               Victoria Davidsson         Johan Askmar 

 

   

Lisa Winberg 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 20 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

Proposition angående höstmöte 2:s åligganden 

Bakgrund 
Sedan 2014 infaller posten masteransvarig som en ansvarspost i Utbildningsutskottet, 

KUU. Denne bör därför väljas in i samband med resterande utskott, tillsammans med 

vice ordförande och de två ledamöter som sedan inbördes fördelar sekreterare och 

infoansvarig mellan sig efter inval. En förändring i reglementet innebär även tydlighet 

för valberedningen gällande deras nomineringsarbete. Särskrivningen av 

utbildningsutskottet ämnas även tas bort.  

  

Yrkande 
Kemistyret yrkar därför: 

Att:  Reglementet ändras enligt följande: 

Från: 

§ 5.8 Mötesärenden 
 d) Höstmöte 2 

Höstmöte 2 åligger  

1. att för kommade verksamhetsår välja sektionsstyrelse. 

2. att välja revisorer för kommande verksamhetsår. 

3. att för kommande verksamhetsår välja  sexmästeri 

mottagningskommitté 

vice ordförande, kassör och 3 ledamöter till Arbetsmarknadsutskottet  

vice ordförande och sekreterare i Utbildnings Utskottet 

4. Att utse teknologsektionens övriga funktionärer: 

Till: 

§ 5.8 Mötesärenden 
 d) Höstmöte 2 

Höstmöte 2 åligger  

1. att för kommade verksamhetsår välja sektionsstyrelse. 

2. att välja revisorer för kommande verksamhetsår. 

3. att för kommande verksamhetsår välja  sexmästeri 

mottagningskommitté 

vice ordförande, kassör och 3 ledamöter till Arbetsmarknadsutskottet  

vice ordförande, masteransvarig och 2 ledamöter till Utbildningsutskottet. 

4. att utse teknologsektionens övriga funktionärer. 



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 21 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

 

 

 

 

 

Göteborg  

 

                     

Lea Jerre         Linnéa Nilsson         Viktor Wall Engström     

 

                    

Linnéa Svensson               Victoria Davidsson         Johan Askmar 

 

   

Lisa Winberg 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 22 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

Proposition angående ändring av sista datum för 

sektionsmöten 

 

Bakgrund 

I nuläget anges det i reglementet när ett sektionsmöte senast får hållas i form av ett 

specifikt datum. Då datum kan infalla under olika veckodagar från år till år anser 

kemistyret att det vore lämpligare med att uttrycka sig i form av läsveckor. Yrkandet att 

höstmöte 2 ska ligga senare än de övriga tre grundar sig i att läsperiod 2 är en period 

som innehåller en mycket intensiv aspnings- och kvalningsprocess.  

 

Yrkande: 

Kemistyret yrkar därför: 

Att: Reglementet ändras enligt följande: 

Från: 

Kapitel 5. Sektionsmötet 

§ 5.8 Mötesärenden 

a) Vårmöte 1 

 Vårmöte 1 ska hållas senast den 15:e mars. 

b) Vårmöte 2 

 Vårmöte 2 ska hållas senast den 15:e maj. 

c) Höstmöte 1 

  Vårmöte 1 ska hållas senast den 15:e oktober. 

d) Höstmöte 2 

  Vårmöte 2 ska hållas senast den 17:e december. 

 

 

 

 

Till: 



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 23 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

Kapitel 5. Sektionsmötet 

§ 5.8 Mötesärenden 

a) Vårmöte 1 

 Vårmöte 1 ska hållas senast fredag i läsvecka 6 

b) Vårmöte 2 

 Vårmöte 2 ska hållas senast fredag i läsvecka 6 

c) Höstmöte 1 

  Höstmöte 1 ska hållas senast fredag i läsvecka 6 

d) Höstmöte 2 

  Höstmöte 2 ska hållas senast fredag i läsvecka 7 

 

 

 

 

 

Göteborg   

 

                     

Lea Jerre         Linnéa Nilsson         Viktor Wall Engström     

 

                    

Linnéa Svensson               Victoria Davidsson         Johan Askmar 

 

   

Lisa Winberg 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 24 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

Proposition angående ändring av 

sektionsstyrelsens beslutsförhet i stadgarna 

Bakgrund 
Det finns riktlinjer som beskriver vad som krävs för att sektionsstyrelsen ska få ta ett 

beslut. Då ordförande samt en majoritet av de övriga medlemmarna bör vara med varje 

gång ett beslut tas är det viktigt att förtydliga dessa riktlinjer. 

  

Yrkande 
Kemistyret yrkar därför: 

Att:  Stadgarna ändras enligt följande: 

Från: 

§ 7.4 Beslutsförhet  
 
Sektionsstyrelsen är beslutsför om minst två tredjedelar av sektionsstyrelsen är närvarande. 

Till: 

§ 7.4 Beslutsförhet  
 
Sektionsstyrelsen är beslutsförande då ordförande samt minst hälften av de övriga 

medlemmarna är närvarande. 

 

Göteborg   

 

                     

Lea Jerre         Linnéa Nilsson         Viktor Wall Engström     

  

                    

Linnéa Svensson               Victoria Davidsson         Johan Askmar 

 

   

Lisa Winberg 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 25 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

 

Proposition angående tillägg av beslutsförhet i 

stadgarna 

Bakgrund 
Idag finns det tydliga riktlinjer för vad som krävs för att styret och KVAL ska kunna fatta 

ett beslut. I dagsläget finns inget för kommittéerna och utskotten. Att införa krav på att 

minst hälften av medlemmarna och ordförande måste vara närvarande vid 

beslutsfattning, minskar risken för konflikter inom kommittén. 

  

Yrkande 
Kemistyret yrkar därför: 

Att:  Det till stadgarna tilläggs följande: 

§ 8.6 Beslutsförhet 

Kommittén/utskottet är beslutsförande då ordförande samt minst hälften av de övriga 

medlemmarna är närvarande. 

Då minst hälften av de övriga medlemmarna är ett ojämnt antal avrundas uppåt. 

 

 

Göteborg   

 

                     

Lea Jerre         Linnéa Nilsson         Viktor Wall Engström     

  

                    

Linnéa Svensson               Victoria Davidsson         Johan Askmar 

 

   

Lisa Winberg 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 26 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

 

 

Diskussionspunkt vårmöte 2, 2015 

Angående korrigering av skiljetecken, stavfel, gemener och 

versaler i reglemente och stadga.   

I nuläget finns det en hel del stavfel, avsaknad samt felplacering av skiljetecken, 

gemener och versaler i reglemente och stadga. Enligt kemistyret stör dessa typer av 

misstag helhetsintrycket av dokumenten och bidrar till en försämrad läsbarhet. 

Kemistyret vill med sektionsmötets godkännande kunna redigera ovannämnda fel i 

reglementet och stadgarna utan att behöva lägga propositioner. Sagda ändringar får 

dock inte påverka textens syftning eller innehåll. 

 

 

 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 27 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

 

Ä skning till mentorpskapsprogrammet 

Bakgrund 
Mentorskapet grundades under hösten 2014. Dess huvudsakliga syfte är att ge eleverna 

på sektionerna en möjlighet att knyta kontakter och få vägledning i sitt framtida 

yrkesval.  

 

Mentorskapsåret löper från höst till vår och det inleds med en matchningsprocess där 

mentorer och adepter paras ihop efter önskemål och ambitioner, allt för att nå ett så 

givande samarbete som möjligt. 

  

Under mentorskapsåret finns idag tre(3) arrangerade träffar som Ernst&KARG håller i; 

en uppstartsträff på hösten, en mitträff efter jul samt en avslutningsträff på våren. 

Utöver detta är tanken att mentorskapsparen kan träffas på egenhand. 

 

2014 involverade programmet 6 par från K. Målet för nästa mentorskapsår är att även 

involvera Ki. Våra förhoppningar är också att kunna ge alla elever som söker till 

programmet en mentor, alltså att inte behöva begränsa antalet platser.  

Mentorskapet vänder sig idag främst till masterselever på K, KF och BT. För Ki kommer 

mentorskapet i först hand vända sig till elever i årskurs 3.  

 

Idag budgeterar vi 500kr/person som är involverat i programmet under ett år, detta 

innebär alltså 1000kr/involverad elev och år. Pengarna fördelas sedan över de tre 

träffarna på följande sätt: Uppstartsträff 150kr/person, mitträff 100kr/person samt 

avslutningsträff 250kr/person. 

 

I samråd med Programansvariga har det beslutats att de kommer bidra med 5000 kr till 

projektet om vår äskning går igenom. Detta eftersom de tycker att 

mentorskapsprogrammet är viktigt att satsa på och har ett bra upplägg som bör 

utvecklas vidare. Med pengarna från äskningen och programansvariga skulle 15 elever 

kunna starta i mentorskapsprogrammet till hösten.  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 28 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

 

 

Vi äskar härmed en summa av 10 000 kr från äskningsfonden till 

mentorskapsprogrammet 2015 

 

 

Ort & datum: 

 

 

_______________________                 __________________________ 

Linnéa Svensson   Hashem Alwardi 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 29 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

Ä skning - Dator 

Motivation 
I samband med den stora ombyggnaden av Fort Nox som skedde vid årsskiftet 2014/15 så installerades 

bland annat en dator i lokalen med syftet att möjliggöra musik- och filmspelning när som man helst 

behagar. Tillsammans med datorn sattes även den befintliga projektorn och recievern upp för permanent 

bruk. 

Tyvärr var det några som inte kunde hålla fingrarna i styr och datorn stals inte långt efter installering. Nu 

önskar vi i Fort Nox arbetsgrupp införskaffa en ny dator för att den ursprungliga drömmen om en enkel 

fungerande elektronisk miljö i Fort Nox skall kunna fortsätta. Datorn kommer i sådana fall vara hjärtat för 

film, musik och information via den nyinstallerade TV:n och kommer att säkras med ordentliga vajrar 

förutsatt att den andra parallelläskningen går igenom. 

Datorns prestanda och kostnad är snarlik dess företrädare. 

Belopp 
1x Lenovo H30-50 á 4490 kr inkl moms 

1x frakt á 79 kr (MyPack) 

Totalt önskar Fort Nox arbetsgrupp äska för 4569 SEK ur lokalfonden för ovanlistade objekt. 

 

http://www.webhallen.com/datorer_och_tillbehor/210888-lenovo_h30-50_i5-4460-6gb-500gb-

gt705_1gb-win_81?region_code=se&language_code=sv 

 

 

http://www.webhallen.com/datorer_och_tillbehor/210888-lenovo_h30-50_i5-4460-6gb-500gb-gt705_1gb-win_81?region_code=se&language_code=sv
http://www.webhallen.com/datorer_och_tillbehor/210888-lenovo_h30-50_i5-4460-6gb-500gb-gt705_1gb-win_81?region_code=se&language_code=sv


   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 30 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

 

Ort & datum: 

 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

_______________________                 __________________________ 

Signatur:    Signatur: 

 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 31 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

Ä skning - Sa kerhetsvajrar 

Motivation 
I samband med den stora ombyggnaden av Fort Nox som skedde vid årsskiftet 2014/15 så installerades 

bland annat en dator i lokalen med syftet att möjliggöra musik- och filmspelning när som man helst 

behagar. Tillsammans med datorn sattes även den befintliga projektorn och recievern upp för permanent 

bruk. 

Tyvärr var det några som inte kunde hålla fingrarna i styr och datorn stals inte långt efter installering. För 

att förhindra att något liknande händer den nya datorn eller den befintliga recievern och projektorn – 

vilka vi lyckligtvis fick behålla – så önskar vi i Fort Nox arbetsgrupp införskaffa ordentliga säkerhetsvajrar. 

Vajrarna är av märket Kensington, 1,8 meter långa, tillverkade av kolstål och låses med nyckel. Dessa skall 

säkra projektor, dator och reciever. 

Belopp 
3x Kensington MicroSaver á 319 kr/styck. 

1x frakt á 129 kr 

1x moms á 271,50 kr 

Totalt önskar Fort Nox arbetsgrupp äska för 1357,50 SEK ur lokalfonden för ovanlistade objekt. 

 

https://eshop.atea.com/senew/product/kensington-microsaver/?_uipb=3&prodid=13327 

 

 

 

 

https://eshop.atea.com/senew/product/kensington-microsaver/?_uipb=3&prodid=13327


   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 32 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

 

Ort & datum: 

 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

_______________________                 __________________________ 

Signatur:    Signatur: 

 

  



   

Sekreterare:  Besöksadress: 
Victoria Davidsson  Sida 33 Chalmers Kemiteknologsektion 
072-3583870  Kemivägen 4, 412 58, Göteborg 

Äskning Styretrummet 

Motivation 
Då det för tillfället är det mycket trångt och ostrukturerat inrett i styretrummet, vill styret rusta upp det 

och börja om från början. Tanken är att sätta i en ny bokhylla, anslagtavla, nya krokar samt rullgardin för 

fönstret för att minska insyn och risken för att bli störd då samtal och möten hålls därinne. Då styret 

jobbar för sektionen och för att främja studiemiljön på sektionen är det viktigt att ha ett arbetsrum med 

optimala arbetsmöjligheter. Utöver styrelsens egna möten förekommer även ordföranderåd, möten med 

revisorer och liknande. Styret vill optimera arbetsförhållandena och strukturera upp styretrummet för att 

på bästas sätt kunna jobba för sektionen.  

För att främja arbetsmiljön och trevnaden i styretrummet äskar därför Kemiteknologsektionsstyrelsen för 

ur lokalfonden 

Belopp 
Det vi ämnar köpa in är: 

6st hyllplan 

12st hyllkonsoler 

1st anslagstavla/whiteboardtavla 

8st krokar  

För att främja arbetsmiljön och trevnaden i styretrummet äskar därför Kemiteknologsektionsstyrelsen för 

3000:- ur lokalfonden för att rusta upp styretrummet.  

 

 

Göteborg   

 

                     

Lea Jerre         Linnéa Nilsson         Viktor Wall Engström     

  

                    

Linnéa Svensson               Victoria Davidsson         Johan Askmar 

 

   

Lisa Winberg 


