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Tid: Måndagen den 7 maj, klockan 18:01
Plats: Katlas grotta (K2), Teknikringen 28
Kallelsen avser:
För kännedom:

THS Kemisektionens medlemmar
THS styrelse och verksamhetsrevisorer

Motionsstopp är måndagen den 16 april och handlingsstopp måndagen den 23 april.
Motioner skickas till talman@k.kth.se
Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås på anslagstavlor i Dragskåpet
den 24 april.
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Föredragande

Mötets öppnande
Formalia
Rapporter
Verksamhetsberättelser
Motioner
Propositioner
Val
Konfirmation av ledamöter
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

Emma Ingo,
Talman 17/18
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FÖREDRAGNINGSLISTA SM4
*=Bilaga finns

1. Mötets öppnande
2. Formalia
2.1 Mötets behöriga utlysande*
2.2 Adjungeringar
2.3 Val av justerare tillika rösträknare
2.4 Föregående protokoll SM 3 17/18
2.5 Anmälan av övriga frågor
2.6 Fästställande av föredragningslistan*
2.7 Meddelande
2.8 Inlämning Silltäfvan

3. Rapporter
3.1 Sektionsstyrelsen

4. Verksamhetsberättelser*
4.1 KAOS

5. Motioner*
5.1 Motion om skolledningsrepresentant för CBH-skolan
5.2 Motion om tidigare val av Alkemisterna
5.3 Motion om att rädda smörgåstäfvlan
5.4 Ännu en Krexet-motion

6. Propositioner*
6.1 Budget
6.2 Kulinariskt incitament för försäkrandet av fortsatt hållbart engagemang inom
vissa administrativa poster på sektionen.

7. Val*
7.1 Val av Ordförande i Styrelsen
7.2 Val av Vice Ordförande i Styrelsen
7.3 Val av Kassör i Styrelsen
7.4 Fastställande av antal samt val av Ledamöter i Styrelsen
7.5 Val av SNOK
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7.6 Val av PAS-King
7.7 Val av Masterkoordinator
7.8 Val av Trygghetsombud
7.9 Val av TLCO
7.10 Val av TLCnous
7.11 Val av KNUTO
7.12 Val av KNUTVO
7.13 Val av KNUTE
7.14 Val av INO
7.15 Val av VIN
7.16 Val av Direktör i Krexet
7.17 Val av Ekonomichef i Krexet
7.18 Val av Ligandansvarig
7.19 Val av Vice Ligandaansvarig
7.20 Val till Utrikeskommittén
7.21 Val av Revisor och Revisorssuppleant
7.22 Val av PAS-K
7.23 Val av PAS-Bio
7.24 Val av Skolledningsrepresentant CHE
7.25 Val av Skolledningsrepresentant BIO
7.26 Val av Fakultetsförnyare CHE
7.27 Val av Fakultetsförnyare BIO
7.28 Val av Talman
7.29 Val av Vice Talmän
7.30 Val av PapaA
7.31 Val av Producent i Krexet
7.32 Val av C-red

8. Konfirmeringar*
8.1 Konfirmering av Hedersprismottagare
8.2 Konfirmeringar av KAOS
8.3 Konfirmeringar av KK
8.4 Konfirmeringar av KÖN
8.5 Konfirmering av MAK
8.6 Konfirmering av PapaA

9. Övriga frågor
10. Nästa möte
11. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse KAOS-17
Ledamöterna valdes direkt efter SM3 och vi började direkt med att
lära känna varandra genom att ha middagar och annat kul. Vid SM4
konfirmerades ledamöterna och planerandet inför mottagningen
fortsatte. Vi hade en helg i fina Källby där vi ena kvällen bjöd ner
mottagarna, vilket var en väldigt lyckad helg med massor av sol och
bad (och mindre skador).
Detta år strävade vi efter att öka kontakten med nollan samt att
minska den tråkigare arbetsbördan. För att synas mer under
mottagningen tryckte vi upp snygga KAOS-tröjor. Vi anordnade även
en aktivitet med nollan, ”KAOS med nollan”. Denna var väldigt
lyckad och uppskattades av både KAOS och nollan. Vi ordnade
fortfarande Sångargasquen och Kemigasquen. Kemigasquen
(tidigare Skogsgasquen) förändrades i år och hade ett
genomgående tema av kemi för att få den roligare.
Att minska arbetsbördan och skapa mer kontakt med nollan var svårt
och vi lyckades inte med allt vi önskade, detta har vi förmedlat vidare
till de nya KAOSorna och vi hoppas på en fortsatt förbättring av
organet. Vi vill också tacka KKmästarna för all hjälp med gasquerna.
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CBH-skolan

samt

MOTION SM4 17/18
Skolledningsrepresentant för CBH-skolan
förtydligande av SN:s reglemente

samt

Bakgrund
Från och med januari, har CHE-, BIO- och STH-skolan slagits samman till en gemensam
skola: CBH-skolan. Detta medför en rad ändringar för SN:s arbete. Det finns det inte längre
behov av en skolledningsrepresentant för både CHE och BIO utan endast en gemensam
representant för CBH-skolan. Denna representant kommer sedan konkurrera med andra
representanter på de andra sektioner som representeras på CBH-skolan och sedan väljas på
Skolrådsmöte (anordnat av THS). Då vi anser att det är viktigt att få fram en representant för
skolledningen, anser vi att det ändå är värt att ha en sådan post på sektionen.
Med skolsammanslagningen tillkommer även ett behov av att ändra formuleringar i SN:s
reglemente. Detta innebär en ändring i namnet på de två fakultetsförnyarna då namnen just nu
är kopplade till de tidigare skolorna. Formuleringen kring ansvaret för GRU måste också
ändras då det numera bara finns en gemensam skola.

Yrkande
Därför yrkar jag

att1 i sektionens reglemente §3.3.1 byta ut följande formulering:
”… en skolledningsrepresentant för Bioskolan, en skolledningsrepresentant för
Kemiskolan samt en fakultetsförnyare för vardera av dessa två skolor samt en
masterkoordinator (MAK). ” ändras till
”… en skolledningsrepresentant för CBH-skolan samt en fakultetsförnyare för
Bioteknik respektive Kemi samt en masterkoordinator (MAK). ”

att2 i sektionens reglemente §3.3.1 byta ut följande formulering:
”SNOK, PAS:ar. TryggO, MAK samt fakultetsförnyarna och
skolledningsrepresentanterna för samtliga skolor väljs vid SM4. Varje post har ett
års mandatperiod.” ändras till
”SNOK, PAS:ar. TryggO, MAK samt fakultetsförnyarna för Bioteknik samt
Kemi och skolledningsrepresentanten för CBH-skolan väljs vid SM4. Varje post
har ett års mandatperiod.”

att3 i sektionens reglemente §3.3.1 byta ut följande formulering:
”… PAS-K och PAS-Bio nomineras till ordinarie representanter i GRU-gruppen
inom Skolan för Kemivetenskap respektive Skolan för Bioteknologi. PAS-King
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CBH-skolan

samt

nomineras till ordinarie representant i GRU-gruppen inom skolan för
Kemivetenskap.” ändras till
”… PAS-K, PAS-Bio samt PAS-King delar på ansvaret som representant i GRUgruppen för CBH-skolan.”

att4 i sektionens reglemente §3.3.2 ändra formulering:
” SN:s huvuduppgift är att kvalitetssäkra programmen på Kemi- och Bioskolan.”
ändras till
”SN:s huvuduppgift är att kvalitetssäkra Teknisk kemi-programmet, Bioteknikprogrammet samt Kemiteknik-programmet på CBH-skolan.”

att5 i sektionens reglemente §3.3.2 ändra formulering:
”MAK har till uppgift att föra mastersstudenternas talan i frågor som rör
mastersprogrammen på kemi-, och bioskolans uppbyggnad och utveckling. MAK
skall även hjälpa till vid utvärderingar av masterskurser genom att medverka i de
utvärderingsmötena som skolorna håller.” ändras till
”MAK har till uppgift att föra mastersstudenternas talan i frågor som rör
mastersprogrammen på CBH-skolans uppbyggnad och utveckling. MAK skall
även hjälpa till vid utvärderingar av masterskurser genom att medverka i de
utvärderingsmötena som skolan håller”

att6 i sektionens reglemente §3.3.2 ändra formulering:
”Skolledningsrepresentanterna (en per skola) är de individer som sektionen avser
ska representera studenterna i frågor som indirekt påverkar utbildningen genom
att närvara på lämpliga råd och möten.” ändras till
”Skolledningsrepresentanten är den individ som sektionen avser ska representera
studenterna i frågor som indirekt påverkar utbildningen genom att närvara på
lämpliga råd och möten.”

att7 i sektionens reglemente §3.3.2 ändra formulering:
”Fakultetsförnyarna ska representera studenterna vid frågor rörande anställning
på Kemi- respektive Bioskolan.” ändras till
”Fakultetsförnyarna ska representera studenterna vid frågor rörande anställning
inom områdena Bioteknik respektive Kemi på CBH-skolan.”
Stockholm, 2018-04-16

SN 17/18 genom
Samuel Emilsson
Skolledningsrepresentant Kemiskolan 17/18
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Karin Garefelt
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MOTIONSVAR SM4 17/18
Skolledningsrepresentant för CBH-skolan
förtydligande av SN:s reglemente

samt

Bakgrund
Under våren har bioskolan, kemiskolan och skolan för hälsa slagits ihop till CBH-skolan.
Sektionens reglemente refererar fortfarande till de gamla skolorna, och behöver anpassas
efter de nya förhållandena. Den här motionen behövs!

Yrkande
Därför yrkar Styrelsen
att bifalla motionen i sin helhet.

Åkersberga, 2018-04-21
$$ 17/18 genom

Karin Garefelt
Nr1 17/18
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MOTION SM4 17/18
Tidigare val av Alkemisterna
Bakgrund
Denna motion syftar till att tidigarelägga valet av Alkemisterna till SM1, för att öka chanserna
till att mottagningens arbete kommer igång i tid. Bakom den står Utvecklingsgruppen
mottagningen 2018, vars syfte är att bidra till en mer hållbar och öppen mottagning på
Kemisektionen.
Att vi har sökande till alla tre posterna inom Alkemisterna till SM2, då de enligt reglementet
skall väljas, är en sällsynt händelse. Nästan varje år behöver minst en av Alkemisterna utses via
interrimsval kring jul eller i period 3. Detta orsakar extra arbetsbörda för Styrelsen, men
framförallt försenas starten på planeringsarbetet inför mottagningen, såväl som att söken till
många mottagningsorgan försvåras. Utöver de praktiska problemen efter en sen start utsätts
KLUMP för stor stress.
Utvecklingsgruppen menar att dessa problem skulle kunna stoppas, eller åtminstone lindras,
om ordinarie val till Alkemisterna låg tidigare, i detta fall under SM1. Detta skulle vara
hjälpsamt oavsett hur många som söker. Betrakta följande fall:
1. I bästa fall söker några och väljs under SM1, och kan sedan väldigt tidigt börja bolla
tankar samt diskutera visioner med kandidater för valen till KLUMP under SM2.
Mottagningen kan då börja planeras i mycket god tid.
2. I näst bästa fall blir åtminstone en eller två av posterna i Alkemisterna tillsatta under
SM1, och dessa har sedan gott om tid att leta efter en tredje, som skulle interrimsväljas
av Styrelsen och konfirmeras på SM2. Alternativt, om SM finner det lämpligt, kan
valet av kvarstående post bordläggas till SM2. Det faktum att det redan finns en eller
två valda alkemister skulle sannolikt markant öka chanserna att någon annan tar
möjligheten och söker till SM2.
3. Om ingen söker till SM1 finns i alla fall, till skillnad från i nuläget, en buffertperiod
där potentiella kandidater kan överväga att söka utan att mottagningen blir försenad.
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Yrkande
Därför yrkar jag

att1

i sektionens reglemente §4.1 (Sektionsmöte 1) efter ”Val av ordförande i CIA”
lägga till
” Val av ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus i Alkemisterna”

att2

i sektionens reglemente §4.2 (Sektionsmöte 2) stryka
” Val av ÖpHverpHeus, HvispHeus och KronpHeus i Alkemisterna”

Stockholm, 2018-04-13
Utvecklingsgruppen genom

Adrian Södergren
Utvecklingsgruppen mottagningen 2018 AKA Kemisektionens Mueller investigation
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MOTIONSSVAR SM4 17/18
Tidigare val av Alkemisterna
Bakgrund
Utvecklingsgruppen presenterar i sin motion en konkret och enkel åtgärd som Styrelsen
anser kan utgöra ett steg på vägen mot att förebygga den rådande trenden av vakans inom
Alkemistposterna och i längden leda till ett mer hållbart sektionsengagemang.

Yrkande
Därför yrkar Styrelsen

att bifalla motionen i sin helhet.

Stockholm, 2018-04-18
$$ 17/18 genom

Alfred Kedhammar
Sekreterare 2017/2018
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MOTION SM4 17/18
Rädda smörgåstäfvlan!
Bakgrund
Beakta följande: i sektionens reglemente §4.2 (Sektionsmöte 2), §4.3 (Sektionsmöte 3) och §4.4
(Sektionsmöte 4) omnämns, som de vitala delarna av sektionsmötena de är, tårttäfvlan,
punschtäfvlan respektive silltäfvlan. I §4.1 (Sektionsmöte 1), däremot, står inte ett ord om
smörgåstäfvlan. Detta är inte bara inkorrekt, odemokratiskt och vulgärt, utan även
SKANDALÖST!

Yrkande
Därför yrkar jag

att1

i sektionens reglemente §4.1 (Sektionsmöte 1) under ” Konfirmation av val av
ledamöter i TLC” lägga till
”Smörgåstäfvlan”

att2

i sektionens reglemente §4.1 (Sektionsmöte 1) under ”Presentation av K-Krönika
för föregående verksamhetsår” lägga till
”Smörgåstäfvlan”
(Givetvis måste vi ha med smörgåstäfvlan 2 gånger som kompensation för
alla år den lämnats utanför)

Stockholm, 2018-04-13

Adrian Södergren
Oroad sektionsmedlem
PS. Jag har aldrig lämnat in en smörgås, och inte heller smakat på ett bidrag, men rätt skall
banne mig vara rätt. DS.
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MOTIONSSVAR SM4 17/18
Rädda smörgåstäfvlan!
Bakgrund
Styrelsen anser att vi självklart ska rädda smörgåstäfvlan, men endast en gång.

Yrkande
Därför yrkar styrelsen

att1 bifalla motionens att1.
att1 avslå motionens att2.

Åkersberga 2018-04-21
$$17/18 genom

Tamara Patranika
Ordförande 17/18
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MOTION SM 4 17/18
Ännu en Krexet-motion
Bakgrund
Krexet har sedan starten haft något som är väldigt vanligt inom teaterbranschen, men sällsynt
för spex: en konstnärlig ledare. Den konstnärliga ledaren (KL) är ansvarig för att Krexets
konstnärliga vision bibehålls genom åren, och gör detta främst genom att agera rådgivare åt
direktion och chefer, samt lära ut sina erfarenheter till manusgruppen, oftast genom att deltaga
i deras arbete. Denna metod har fungerat bra genom åren, med det enda problemet att reglerna
kring KL varit något obskyra då denna inte omnämns i något styrdokument. Syftet med denna
motion är alltså att formellt befästa att det finns en KL, hur den väljs och vad den har för
befogenheter.
Först och främst, vad är Krexets konstnärliga vision, och varför är den viktig? Visionen kan
sammanfattas som följande:
”Krexet skall våga frångå klassiskt studentikosa traditioner och i högre grad än andra spex ta
efter teater, exempelvis genom att reflektera extra över dramaturgin samt karaktärernas motiv.
Dessutom skall Krexet vara i ständig utveckling och aldrig låta sig hindras av gamla vanor.”
Denna konstnärliga vision är vad som ger Krexet dess identitet och får det att i mångas mening
sticka ut bland alla andra spex på Campus. Utöver denna estetiska och försäljningsstrategiska
fördel ger visionen även frihet till den nuvarande ledningen att pröva på nya saker, göra
reformer och utmana traditioner. Visionen syftar till att hindra Krexet från att hamna i tankar
såsom ”de gjorde så förra året, så vi borde också göra så” eller ”bättre förr”.
Hur väljs KL? Hittills har KL valts av sittande KL på obestämd tid, vilket alltså innebär att KL
sitter på obestämd tid och väljer sin egen efterträdare. Denna motion syftar till att bibehålla
detta system.
Verkar det motsägelsefullt att någon från en äldre produktion sitter kvar flera år för att se till
att Krexet utvecklas? Vid första anblick kan det tyckas så, men det finns flera anledningar till
att detta inte är fallet, och till att denna variant inte bara fungerar, utan till och med är
fördelaktig:
1. KL skall inte ha någon beslutsmakt. Det är en hederspost, menad endast som en
rådgivare och bärare av kunskap. De faktiska ledarna, valda av SM respektive
direktionen, ges möjlighet att rådfråga KL men behöver aldrig lyssna. Detta är varför
jag i denna motion yrkar för att göra KL till en maskotpost och inte ledamot eller
ansvarig.
2. Rollen som KL förväntas fylla kräver i princip att KL har vart med åtminstone ett par
år, så att hen fått ordentlig insikt i hur Krexet fungerar som organisation, och erfarit
vad som går bra och vad som går mindre bra.
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3. Dessutom krävs erfarenhet av manusskrivande för att hjälpa till med manus.
Manuschefen är givetvis den som leder manusgruppens arbete, men ofta har hen
mindre erfarenhet av själva skrivandeprocessen, och där kan hen vända sig till KL för
assistans. Detta upplägg har använts de senaste åren och har fungerat bra.
4. Bara genom att vara med en längre tid kan KL få den övergripande bild över Krexets
utveckling som krävs för att guida organisationen längs visionens långsiktiga mål. Om
KL byttes ut varje år skulle kontinuiteten och de gamla erfarenheterna försvinna.
Den obestämda tiden istället för en satt period är för att posten kräver mer än ett år för att
vara meningsfull, medan det skulle kunna anses som ett för tungt eller begränsande uppdrag
om det fanns en satt siffra på exempelvis 2 eller 3 år, samt att potentiella kandidater skulle
kunna ”missas”. Det är värt att nämna att samtliga tidigare KL har valt att sitta i ca 3 år.
Att KL väljer sin egen efterträdare kan även det tyckas märkligt, men där finns också bra
anledningar:
1. KL, genom att ha suttit med i flera år, antagligen även som en del av
manusgruppen flera av dessa år, har störst insikt i potentiella kandidater då
hen getts möjlighet att observera hur folk arbetat med manus och Krexets
långsiktiga utveckling.
2. De egenskaper som söks hos en KL (långsiktigt intresse för Krexet, insikt i
dramaturgi och karaktärsutveckling, ödmjukhet [förmåga att ge råd, hjälpa till
och vägleda utan att försöka bestämma eller ta över] samt en pragmatisk
inställning till traditioner kontra utveckling) är svåra att fånga i en intervju av
en tredje part, och upptäcks bäst genom att arbeta nära personen i fråga under
en längre tid.
Sammanfattningsvis: KL är en levande överlämning för både manuschef och direktion, något
som är otroligt hjälpsamt i ett så stort och relativt nytt organ som Krexet, där ordinarie
överlämningar dessutom ofta faller lite mellan stolarna. Därför anser jag att denna post bör
behållas även efter de reformer vi genomfört det senaste året, men att den skall befästas i
reglementet för att öka transparensen samt tydliggöra vad KL får och inte får göra. Efter
mycket reflektion är en maskotpost som fortsättningsvis väljs av sittande KL på obestämd tid
det mest passande sättet att formalisera uppdraget.
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Yrkande
Därför yrkar jag

att

i sektionens reglemente §3.22.1 (Organisation) ändra
Krexets verksamhetsperiod sträcker sig från 1:a juli till 31:a december nästkommande år.
Krexet består av en direktör tillika organansvarig, en ekonomichef tillika
bokföringsansvarig, en producent, samt ett varierande antal ledamöter (chefer och
gruppmedlemmar), valda på en verksamhetsperiod. Ekonomichef och producent är båda
vice organansvarig. De tre ansvarsposterna kallas direktionen. Krexets chefer väljs av
direktionen. Krexets gruppmedlemmar väljs av direktionen och cheferna. Dessa val
konfirmeras av SM.

till
Krexets verksamhetsperiod sträcker sig från 1:a juli till 31:a december nästkommande år.
Krexet består av en direktör tillika organansvarig, en ekonomichef tillika
bokföringsansvarig, en producent, samt ett varierande antal ledamöter (chefer och
gruppmedlemmar), valda på en verksamhetsperiod. Krexet innehar även en maskot, den
konstnärliga ledaren (KL) som sitter på obestämd tid. Ekonomichef och producent är båda
vice organansvarig. De tre ansvarsposterna kallas direktionen. Krexets chefer väljs av
direktionen. Krexets gruppmedlemmar väljs av direktionen och cheferna. Dessa val
konfirmeras av SM. Sittande KL väljer sin efterträdande KL

Stockholm, 2018-04-13

Adrian Södergren
Konstnärlig ledare Krexet 2017/2018
#intressekonflikt
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MOTIONSSVAR
17/18

SM4

Ännu en Krexet-motion
Åkersberga 2018-04-21

Bakgrund
Styrelsen anser att Krexets vision om att
göra organet mer transparant motverkas
genom att ha en post som väljs av sin
företrädare. Den konstnärliga ledaren har
mycket insyn i produktionen och om
posten ska formaliseras tycker styrelsen
det är rimligare att den tillsätts av sittande
direktion. Motionen i sin grundform går
mot en mer odemokratisk verksamhet,
vilket styrelsen vill hindra.

$$17/18 genom

Tamara Patranika
Ordförande 17/18

Karin Garefelt

Yrkande

Nr1 17/18

Därför yrkar styrelsen

att avslå motionen i sin helhet.
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Proposition angående budget 18/19
Emelie Wistedt
2018-04-23
Sid 1(5)

PROPOSITION SM4 17/18
Proposition angående budget 18/19
Bakgrund
Det går bra för sektionen ekonomiskt, KK har under de senaste åren ökat sin försäljning och
KNUT har fått stora intäkter då många företag visar stor intresse för BKW. Dessa intäkter
samt att vi inte längre har kvar budgetposten för organskåpen gör att vi går mycket plus i
budgeten.
Då vi vill sektionen öppen och välkomnade har internrepen för många organ ökat, dels för
att jämna ut resultat då sektionen inte ska gå i vinst och dels för att få en större
gruppsammanhållning för organen och för överlämningar. Organ som fått större summa
under intern representation är Bluffis, Kaos, KK, KOMPIS, Krexet, Liganderna och
Styrelsen.
Att vara fanbärare är ett av sektionens hedersuppdrag och det förväntas att man ska delta i
många evenemang och även klä sig enligt en viss klädkod. Därför har en summa lagts till
under representation lagts till ge ett bidrag dem då detta kan medföra stora utgifter och
många kan ha svårt att stå för denna utgift. Vi vill inte att man ska behöva tacka nej till detta
hedersuppdrag för att man har svårt att stå för dessa kostnader.
Under Alkemisternas kostandställe har många av kommentarerna förtydligats och blivit
tydligare för att öka transperensen. Benämningar som nollan har t.ex. ändrats till nyantagna.
Sektionen gör en mycket stor vinst enligt denna budget och ett förslag till vad man kan lägga
en summa av pengar på är att sektionen kan anordna ett event eller göra något kul för sina
medlemmar. Vi vill därför att sektionens medlemmar lämnar in förslag på vad man skulle
kunna göra.

Underlag
Denna budget är författad i samråd med BAR och underlaget kommer från detta och förra
årets resultat samt visioner inför nästa år. Sektionens ansvariga har fått vara delaktiga och
skicka in förslag på hur de vill att budgeten för deras verksamhet ska se ut, detta för att öka
transparens och göra budgeten mer inkluderande

Sammanfattning av ändringar
RS1- Centralt
 Inköp av varor har minskat med 19 500 kr, vilket är kostanden för organskåpen.
Tygmärken för SN har tagits bort och ersatts med Menti Pro, vilket ska användas
för röstningen under SM.
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Hyrbilskostnader har tagits bort då denna budgetpost var till för att frakta
organskåpen.
Posten inköp av fika har minskat med 1 100 kr. Hedersprisgruppen har fått en
fikabudget på 100 kr, CHUST har fått 200 kr för att kunna bjuda på fika när de
marknadsför sig. Liganderna har tidigare haft 1 000 kr men denna kostanad har
tagits bort och de har istället pengar under intern representation. Då man under den
senaste storstädningen har bjudit på mat har utgifterna för storstädningen flyttat till
inköp av mat. OAR har fått 600 kr för inköp av fika.
Inköp av mat har ökat 1 900 kr för storstädningarna.
Liganderna har fått ett en summa på 1 500 kr för intern representation då det
tidigare enbart hade en budget för fika. De har även fått 2 000 kr för inköp av mat
för att kunna anorna event enklare och få mer transparens om det finns i budgeten,
denna kostnad har balanserats upp med 2 000 kr under försäljning av mat.
Då flera organ efterfrågade en budget för affischering och marknadsföring har
reklamtrycksaker och direktreklam ökat med 400 kr till 1 000 kr.

RS2- Styrelsen
INFO har tagits bort från detta kontställe då detta inte lägre är något som anordnats.
 Vidarefakturerade kostander och intäkter, vilka balanserade varandra, på 20 000 kr är
borttaget då INFO inte längre är ett event som sker.
 Intern representation har ökat med 1 800 kr till 7 000 kr, varav 600 kr är så att alla
styrelseledamöter ska kunna ha en bra överlämning då man som ny ledamot annars
inte kan arbeta.
 Då Styrelsen stärkt sin kontakt med W har representation ökat med 500 kr till 6 500
kr för att underlätta framtida vänskapsevent.

RS3- TLC
Under TLC resultatställe har ändringar gjorts efter hur året och tidigare års försäljning sett ut.
I beskrivningen till flera av dessa poster stod det tidigare att 2 ÄPSar och det är nu ändrat till
3, vilket är det verkliga antalet.
 Posten försäljning av varor har ökat från 61 000 kr till 70 000 kr för att anpassas till
verkligheten, av det nya totalbeloppet är 37 000 avsatt för overaller och 30 000 kr
för märken.
 Posten försäljning av alkoholbiljett har ökat med 1 000 kr till 26 000 kr för att
motsvara verkligheten.
 Försäljning av alkoholfria biljetter har ökat med 1 000 kr till 3 000 kr.
 Försäljning av alkohol har ökat med 2 000 kr till 12 000 kr.
 Posten inköp av varor har ökat från 50 000 kr till 62 000 kr, varav 37 000 kr är för
overallerna och 25 000 är för märken.
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RS4- IN
Detta läsår har IN haft svårt att få summan för hallhyran att räcka till, därför har den
budgetposten ökat.
 Lokalhyra har höjts med 2000 kr till 10 000 kr.

RS5- Alkemisterna
För att öka transperensen har några av kontoposternas kommentarer skrivits om för att
bättre stämma överens och ge en tydligare bild åt hur mycket olika saker kostar. På de flesta
av dessa har inte kostnaderna ändrats.
 Då KAOS kommer att synas mer under den kommande mottaganingen har posten
inköp av varor ökat med 1 500 kr till 3 000 kr för att täcka en större kostanad för
inköpen av kläder till dem.
 Inköp av mat har ökat med 6 000 kr som MD använder för att köpa pizza för under
storrepet för nøllespexet.
 Hyran för Osqvik har ökat med 1 500 kr och därför hamnar denna posten lokalhyra
på 3 000 kr.
 Förbrukningsartiklar ökar med 500 kr till 3 000 kr
 Ett utökat tillstånd för alkoholservering har lagts till á 600 kr under tillsynsavgifter
myndigheter.
 Posten intern representation har ökat med 4 200 kr till 41 000, där den höjts 1 300
för KOMPIS, 1 600 för Bluffis och 1 300 kr för KAOS.

RS6- KNUT
KNUT och BKW har gått mycket bra detta verksamhetsår, men då KNUTs verksamhet inte
är avslutad och resultatet inte än helt sammanställt och det har därmed inte det gjorts någon
större ändringar. Då de gått med stor vinst under BKW kan vi ändå höja deras intäkter i
budgeten.
 Posten reklamtrycksaker och direktreklam har sänkts med 500 kr till 2 500 kr då
denna utgift varit större än vad som tidigare använts. Även beskrivningen vad
denna kostnad ska gå till är ändrad.
 Posten annonsering har lagts till för kostanden för banderollplats och ligger på 700
kr.
 Intäkterna för försäljning av tjänster har ökat med 13 000 kr till 173 000 kr då BKW
vuxit och dragit fler företag
.
RS- Krexet
Krexet har nu anpassat sin inkomst efter att det förväntar sig att inte ha alla föreställningar
helt utsålda och detta gör att de får mindre pengar att röra sig med. Intäkterna täcker
fortfarande kostnaderna för föreställningarna.
 Posten försäljning av biljetter med alkohol, har lagts till på 2 500 kr då de säljer
biljetter under gasquer. Försäljningen av biljetter utan alkohol minskar då istället
med 2 000 kr till 1 600 kr.
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I budgeten har man tidigare räknat intäkterna från biljettförsäljningen som helt
utsålt, men nu räknar man med 75 % utsålt, vilket gör att intäkterna minskar till
56 250 kr.
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, ger ekonomiskt stöd till Krexets verksamhet,
men summan som innan var budgeterar var för hög, den har nu sänkts med 4 000 kr
till 19 000 kr.
Lokalhyra har sänkts från 41 800 till 39 000 kr, vilket är kostaden för två hyror av
teater 3.
Inköp av varor, mer specifikt scenografin, sänks med 3 000 kr till 10 300 kr då den
summan aldrig används helt tidigare.
Trycksaker sänks med 3 000 kr till 5 000 kr då det vara för högt budgeterat.
Krexet gör sin biljettförsäljning via hemsidan och då med tjänsten Stripe, då Stripe
tar en kostnad för varje såld biljett ökas posten bankkostnader med 1000 kr till 1 600
kr för att täcka den ökade kostanden.
Intern representationen för Krexet höjs med 100 kr till 16 300 kr för en överlämning
till producenten.

RS8- KK
KK har stora intäkter vid försäljning under pubar och evenemang vilket är en stor
inkomstkälla till sektionen. KK har även sett över budgeten och anpassat den till hur
organets verksamhet ser ut.
 Då KKs försäljning har ökat höjs intäkten för försäljning av alkohol med 70 000 kr
till 500 000 kr.
 Inköp av varor har minskat med 3 000 kr till 43 000 kr, då kostander för iPad och
DJ-dator tagits bort samtligt som andra kostander ökat.
 Kostanden för lokaler under Berzelii har ökat och därför höjs posten lokalhyra med
4 000 kr till 60 000 kr.
 Hyra av inventarier och verktyg har också ökat i kostnad och höjs med 1 000 kr till
3 000 kr.
 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer mm har lagts till på
2 000 kr för att täcka kostander för underhåll av kassautrustning.
 Hyrbilskostnader ökar med 2000 kr till 3000 kr för att avsaknad av tillgång till bilar,
vilket leder till att man under event som Berzelii och Nølle kommer att behöva hyra
bilar för transport.
 Posten representation har lagts till med en summa på 500 kr för presenter till andra
klubbmästeri vid vänskapsevenemang.
 Tillsynsavgifter myndigheter har ökat med 600 kr till 4 800 kr för ett extra utökat
alkoholtillstånd
 Intern representation har ökat med 6000 kr till 18 300 kr, utav dessa är 3000 kr för
ett gemensamt internrep med TLC under Berzelii. Även den interna
representationen för KK har ökat.
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Yrkande
Därför yrkar styrelsen

att1 anta budget för verksamhet 18/19 enligt bilaga.

Stockholm, 2018-04-22

$$ 17/18 genom Emelie Wistedt
Vice ordförande 2017/2018
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Resultatbudget Kemisektionen 2018/2019
Budget 2018/2019
Resultat

Resultatställe
1 Centralt

Intäkter

Kostnader

Budget 2016/2017
varav
avskrivningar

Resultat

Intäkter

Kostnader

-

74 960 kr

171 350 kr

255 310 kr

-

85 760 kr

171 350 kr

266 110 kr

2 $ektions$tyrelsen -

40 200 kr

- kr

40 200 kr

-

37 900 kr

20 000 kr

57 900 kr

3 TLC

17 200 kr

111 000 kr

93 800 kr

18 700 kr

98 000 kr

79 300 kr

8 000 kr

16 300 kr

-

22 300 kr -

8 000 kr

14 300 kr

-

48 000 kr

399 400 kr

447 400 kr

4 IN

-

24 300 kr -

5 Alkemisterna

-

64 550 kr

399 400 kr

463 950 kr

133 900 kr

194 000 kr

60 100 kr

121 100 kr

181 000 kr

59 900 kr

6 750 kr

93 750 kr

100 500 kr

8 200 kr

116 400 kr

108 200 kr

123 600 kr
63 940 kr

786 000 kr
1 747 500 kr

662 400 kr
1 692 560 kr

66 700 kr
20 740 kr

716 000 kr
1 694 150 kr

649 300 kr
1 682 410 kr

6 KNUT
7 Krexet
8 KK
Totalt

-

Sektionens nuvarande tillgångar

Per datum

Transaktionskonton

461 243,76 kr

2018-04-21

Räntefonder
- Stratega ränta
- Sekura

392 708,65 kr
265 437,93 kr
127 270,72 kr

2018-03-29

Totalt

853 952 kr

- kr

varav
avskrivningar

- kr

Sid 2(19)

Konto

18/19

Kommentarer

RS 1 - Central verksamhet
30-39

Intäkter

3011 Försäljning av mat

2 000 kr

3025 Försäljning av lättdryck

1 000 kr

3034 Försäljning biljetter, resa

120 000 kr

3050 Medlemsavgifter

25 000 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm.

19 250 kr

3990 Övriga ersättningar och intäkter

6 100 kr

Summa intäkter
40-49

Försäljning vid event anordande av
Liganderna.
Försäljning hävdryck
KÅT-biljetter 120 000 kr, baserat på
40 personer.
Baserat på 500 medlemmar á 50 kr
Förbundet Unga Forskare 15000 kr, UFS
2000 kr, Bidrag från KTH för
förbrukningsmateriel (pappershanddukar,
toalettpapper) 2250 kr
Deltagaravgift från ickesektionsmedlemmar CHUST 2 st á 50 kr,
returpant 6000 kr

171 350 kr

Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor

13 180 kr

Priser och diplom 500 kr, Gåva SNföreläsningar 500 kr, Sittningsbiljett Årets
Lärare 600 kr, Paparazzi färg och tryck
labrockar 1550 kr, Paparazzi priser 130 kr,
CIA hoodies 3900 kr, SN profilkläder
2700 kr, Städverktyg SOFT 1300 kr, Färg
till baskrar och tröjor KÖN 500 kr, Menti
pro för SM 1500 kr.

4011 Inköp av mat

16 900 kr

SM 8000 kr, MUTA 5000 kr,
Liganderna 2000 kr, Mat till
storstädning 1900 kr

Sid 3(19)

4012 Inköp av fika
4025 Inköp av lättdryck
4040 Inköp av tjänster
Summa rörelsekostnader
50-76

3 400 kr
800 kr
500 kr
34 780 kr

Övriga kostnader

5070 Reparation och underhåll

18 000 kr

5460 Förbrukningsartiklar

15 000 kr

5520

Fika till OAR 600 kr, SN 1200 kr,
CIA 800 kr, Valberedningen 500kr,
Hedersprisgruppen 100kr, CHUST
200kr.
Hävdryck till KÖNs event.
Gravyr av priser 500 kr

Reparation och underhåll av
inventarier, verktyg och datorer mm.

5800 Resekostnader
5830 Kost och logi
5890 Övriga resekostnader

9 000 kr
31 000 kr
39 000 kr
48 000 kr

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam

1 000 kr

6070 Representation

6 700 kr

6110 Kontorsmateriel

900 kr

Upprustning av Draget 18 000 kr
Pappershanddukar, diskmedel,
diskborstar, soppåsar etc.
Gemensamma reparationskostnader
och TUT-budget
Busskostnader KÅT
Stughyra KÅT 35000 kr, Övriga
vistelsekostnader 4000 kr
Liftkort KÅT
Affischer för val, SN, CHUST,
Liganderna mm.
Fanborgen valborg 500 kr och Nobel
2700 kr, samt 3500 kr för bidrag till
klädesel
Pärmar, papper och toner till
bokföringsskrivare

6230 Datakommunikation

2 500 kr

(270 USD) Squarespace Webbhotell
och domän, www.kongligkemi.com

6570 Bankkostnader

8 500 kr

Bankavgifter och kostnad för
kassaregister (250 kr/ månad)

Sid 4(19)

6930 Kostnader för varumärken mm.

3 220 kr

STIM-kostnad för upphovsskyddad
musik i draget (1610 kr / halvår)

6950 Tillsynsavgifter myndigheter

3 310 kr

Livsmedelskontroll 1310 kr,
serveringstillstånd 2000 kr

6993 Intern representation

32 600 kr

Pengar som ska användas av organ för att
öka sammanhållningen och höja
stämningen i gruppen. Av detta är 100 kr
per ansvarig till för överlämning. (OAR
4300 kr, BAR 2500 kr, revisorerna 1000
kr, SN 4100 kr, valberedningen 3100 kr,
CIA 3100 kr, paparazzi 4100 kr, Talman
1900 kr, KN 500 kr, CHUST 500 kr,
SOFT 500 kr, HU 600 kr, KÖN 2700 kr,
TUT 500 kr, Utrikeskommittén 1100 kr,
Liganderna 1500 kr)

7610 Utbildning

1 800 kr

STAD 12 pers á 150kr

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

83

220 530 kr
255 310,00 kr

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8390 Övriga finansiella intäkter
Summa övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

Resultat

9 000 kr
9 000 kr

-74 960,00 kr

Fondernas värdeförändring

Sid 5(19)

Konto

18/19

Kommentarer

RS 2 - $ektions$tyrelsen
30-39

Intäkter
- kr

Summa intäkter
40-49

Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor
4032 Inköp av biljetter alkoholfri
Summa rörelsekostnader
50-69

100 kr
1 000 kr

Styrelsens pris
Till för subventionering av biljetter till
sektionens evenemang till andra sektioner
och lärosätens representanter

1 100 kr

Övriga kostnader

5800 Resekostnader
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam

4 800 kr
500 kr

6070 Representation
6950 Tillsynsavgifter Myndigheter

6 500 kr
300 kr

6992 Styrelsens dispositionsfond

20 000 kr

6993 Intern representation

7 000 kr

Summa övriga kostnader

39 100 kr

Summa kostnader

40 200 kr

Resekostnader för Polystyren
Affischer SM, pubar m fl
Extern representation
Kontroll hos Bolagsverket av $$
Denna summa används för att bevilja
oförutsedda utgifter under året. Styrelsen
bör inte bevilja äskningar till ett större
totalbelopp än detta.
Pengar som ska användas av organ för att
öka sammanhållningen och höja stämningen
i gruppen. Av detta är 100 kr till för
överlämning för presidiet och 6 ledamöter.

Sid 6(19)

Resultat

-

40 200 kr

Sid 7(19)

Konto

18/19

Kommentarer

RS 3 - TLC
30-39

Intäkter

3000 Försäljning varor
3021 Försäljning alkohol, spritdrycker
3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl
Försäljning alkohol, andra jästa
3024
drycker
3031 Försäljning biljetter, alkohol
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri
Summa intäkter
40-49

Märken 30000 kr, Overaller 37000 kr,
Sångböcker 3000 kr

12 000 kr

Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

26 000 kr
3 000 kr

Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar
Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

111 000 kr

Rörelsekostnader

4000
4011
4021
4022
4023
4024

Inköp av varor
Inköp av mat
Inköp av alkohol, spritdrycker
Inköp av alkohol, vin
Inköp av alkohol, öl

62 000 kr
10 000 kr

Overaller 37000 kr, Märken 25000 kr
Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

13 000 kr

Oldies but Goldies + 3 st ÄPSar

Inköp av alkohol, andra jästa drycker

Summa rörelsekostnader
50-69

70 000 kr

85 000 kr

Övriga kostnader

5010 Lokalhyra
5460 Förbrukningsmateriel
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam

1 500 kr
2 000 kr
100 kr

Lokal till Oldies but goldies
Plastglas, servetter, dukar osv.
Affischer Oldies but goldies

Sid 8(19)

6993 Intern representation
Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Resultat

5 200 kr
8 800 kr
93 800 kr

17 200 kr

Pengar som ska användas av organ för att
öka sammanhållningen och höja
stämningen i gruppen. Av detta är 100 kr
per ansvarig till för överlämning.

Konto

18/19

Kommentarer

RS 4 - IN
30-39

Intäkter

3050 Medlemsavgifter

2 000 kr

3730 Lämnade rabatter

10 000 kr

Summa intäkter
40-49

-

Deltagaravgifter och terminsavgifter
Subventionerat deltagarpris för
sektionsmedlemmar på specialevent

8 000 kr

Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor
Summa rörelsekostnader
50-69

3 000 kr

Övriga kostnader

5010 Lokalhyra
Reklamtrycksaker och
5930
direktreklam
6993 Intern representation

10 000 kr
100 kr

3 200 kr

Summa övriga kostnader

13 300 kr

Summa kostnader

16 300 kr

Resultat

Idrottsmaterial (fotbollar, klubbor etc) 3000 kr

3 000 kr

- 24 300 kr

Hallhyra 10 000 kr
Affischer, Lasergame, Bowling etc.
Pengar som ska användas av organ för att öka
sammanhållningen och höja stämningen i
gruppen. Av detta är 100 kr per ansvarig till
för överlämning.
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Konto

18/19

Kommentarer

RS 5 - Alkemisterna
30-39

Intäkter

3000
3011
3012
3021
3022
3023

Försäljning varor
Försäljning mat
Försäljning fika
Försäljning alkohol, spritdrycker
Försäljning alkohol, vin
Försäljning alkohol, öl
Försäljning alkohol, andra jästa
3024
drycker
3025 Försäljning lättdryck

9 000 kr
13 000 kr
8 000 kr

Spex: tröjor 5000 kr, märken 2500 kr
Mat till mottagare 12000 kr, Pubmat 1000 kr
Café Kajan

53 000 kr

Eftersläpp i Dragskåpet som hålls av
mottagningsorgan eller under mottagningen.
(T.ex. Spexfesten, pH-sittningen,
Osquaruldasgasque m.fl)

3031 Försäljning biljetter, alkohol

129 700 kr

3032 Försäljning biljetter, alkoholfri

30 800 kr

3033 Försäljning biljetter, föreställning

18 500 kr

3040 Försäljning tjänster

57 000 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm.

80 400 kr

Summa intäkter
40-49

Rörelsekostnader

399 400 kr

Mottagningsgasquer, nyantagnas gasquer
subventioneras ca 25 kr/biljetter
Mottagningsgasquer, nyantagnas gasquer
subventioneras ca 25 kr/biljetter
Spexbiljetter
Företagstorg 35000 kr, Skogsvandring 2 x
5000 kr, Sveriges ingenjörer 17000 kr,
Lunchföreläsningar företag 3000 kr
Bidrag från kansliet

Sid 11(19)

4000 Inköp av varor

39 050 kr

4011 Inköp av mat

158 000 kr

4012
4021
4022
4023

Inköp av fika
Inköp av alkohol, spritdrycker
Inköp av alkohol, vin
Inköp av alkohol, öl
Inköp av alkohol, andra jästa
4024
drycker
4025 Inköp av lättdryck
4032 Inköp biljetter, alkoholfri
Summa rörelsekostnader
50-69

6 000 kr

Spex: tröjor 5000 kr, 2500 kr märken,
dequor och quostym 8000 kr. KOMPIS:
tröjor 3800 kr. MD: overaller 2500 kr. pH:
overaller 4000 kr. Preppis: kläder 1500 kr.
KAOS: kläder 3000 kr. Bluffis: Rollkläder
1500 kr. Mottagningsmärken 1500 kr.
Överig rekvisita 2250 kr.
Luncher, gasquer, mat till storrep för spex
6000 kr, etc.
Inköp Café Kajan 6000 kr

95 000 kr

Till eftersläpp samt sittningar som hålls av
mottagningsorgan eller under mottagningen.

38 000 kr

Sponsring av biljetter åt nollan för
nollegasquen 8000 kr och banketten 30000
kr

336 050 kr

Övriga kostnader

5010 Lokalhyra

3 000 kr

Hyra för osqvik under stugphest 3000 kr

5060 Städning och renhållning
Hyra av maskiner och andra
5210
tekniska anläggningar
5220 Hyra av inventarier

18 000 kr

Städavgifter för THS lokaler

25 500 kr

RN-teknik nollespex

4 000 kr

5460 Förbrukningsartiklar

3 500 kr

Finsittning Nymble
Gasquedekorationer och material till den
trojanska grisen

Sid 12(19)

Övriga kostnader för
transportmedel
Övriga kostnader för frakter och
5790
transporter
5690

1 500 kr

Milersättning för privat bil 25 kr/mil

1 500 kr

Parkeringskostnader under mottagningen

6110 Kontorsmateriel

1 000 kr

6150 Trycksaker

10 500 kr

6230
6570
6890
6950

Datakommunikation
Bankkostnader
Övrig inhyrd personal
Tillsynsavgifter myndigheter

1 000 kr
4 800 kr
12 000 kr
600 kr

Färgade papper, pennor
MD kramkort 500 kr, pH idolkort 500 kr,
företagsguide 3000 kr, nollefotolista 1500
kr, 5000 kr spexprogram
www.pheuseriet.com

Intern representation

41 000 kr

6993

Summa övriga kostnader

127 900 kr

Summa kostnader

463 950 kr

Resultat

-

64 550 kr

RN nollespex och Osquarsgasque
Utökade alkoholtillstånd 1 st á 600 kr
Pengar som ska användas av organ för att
öka sammanhållningen och höja stämningen
i gruppen. Av detta är 100 kr per ansvarig
till för överlämning. Alkemisterna: 3300 kr.
Bluffis: 6800 kr. KAOS: 6500 kr. KOMPIS:
7000 kr. MD: 8200 kr. pH: 6200 kr.
KLUMP:3000 kr.

Sid 13(19)

Konto

18/19

Kommentarer

RS 6 - KNUT
30-39

Intäkter

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker
3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl
Försäljning alkohol, andra jästa
3024
drycker
3025 Försäljning lättdryck
3031 Försäljning biljetter, alkohol
3021 Försäljning biljetter, alkoholfri
3040 Försäljning av tjänster
Summa intäkter
40-49

4000
4011
4012
4021
4022
4023
4024
4025

Pub, mingel, BKW

8 000 kr
2 000 kr

BKW
BKW
BKW 100 000 kr, övriga KNUTarrangemang 10 000 kr och
huvudsponsorintäkter 63 000 kr.

173 000 kr
194 000 kr

Rörelsekostnader

Inköp av varor
Inköp av mat
Inköp av fika
Inköp av alkohol, spritdrycker
Inköp av alkohol, vin
Inköp av alkohol, öl
Inköp av alkohol, andra jästa drycker
Inköp av lättdryck

Summa rörelsekostnader
50-69

11 000 kr

1 500 kr
25 000 kr
1 000 kr

Märken, dekor och material
BKW,mingel
BKW-lounge

8 000 kr

Pub, mingel, BKW

35 500 kr

Övriga kostnader

5010 Lokalhyra
5220 Hyra av inventarier och verktyg

12 000 kr
1 000 kr

Lunchföreläsningar, BKW
Mingelglas

Sid 14(19)

5460 Förbrukningsmaterial
5829 Hyrbil
5910 Annonsering

1 000 kr
500 kr
700 kr

Tejp, mm.
Hyrbil
Banderollplats

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam

2 500 kr

Affischer, BKW-banderoll

6250 Porto
6890 Övrig inhyrd personal

6993

Intern representation

100 kr
500 kr

6 300 kr

Summa övriga kostnader

24 600 kr

Summa kostnader

60 100 kr

Resultat

133 900 kr

Frimärken för fakturor
Serveringsansvarig till mingel
Pengar som ska användas av organ för att
öka sammanhållningen och höja
stämningen i gruppen. Av detta är 100 kr
per ansvarig till för överlämning.

Sid 15(19)

Konto

18/19

Kommentarer

RS 7 - Krexet
30-39

Intäkter

3000 Försäljning varor
3012 Försäljning fika

5 000 kr
2 000 kr

Märken 2000 kr, t-shirts 3000 kr
Pausförsäljning

9 900 kr

Kollationering, pubar, gasquer,
premiärfest.

3021 Försäljning alkohol, spritdrycker
3022 Försäljning alkohol, vin
3023 Försäljning alkohol, öl
3024

Försäljning alkohol, andra jästa drycker
3025 Försäljning lättdryck
3031 Försäljning biljetter, alkohol
3032 Försäljning biljetter, alkoholfri

2 500 kr
1 600 kr

3033 Försäljning biljetter, föreställning

56 250 kr

3980 Erhållna offentliga stöd mm.

19 000 kr

Summa intäkter
40-49

Gasquer och/ eller premiärfest
Gasquer och/ eller premiärfest
375 biljetter á 120/180 kr. 50/50
student/ordinarie ger ett snitt på 150
kr/biljett.
Ekonomiskt stöd från Arbetarnas
Bildningsförbund, ABF

93 750 kr

Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor

10 300 kr

4011
4012
4021
4022
4023
4024

3 500 kr
2 700 kr

Inköp av mat
Inköp av fika
Inköp av alkohol, spritdrycker
Inköp av alkohol, vin
Inköp av alkohol, öl
Inköp av alkohol, andra jästa drycker

7 800 kr

Scenografi 5500 kr, tröjor 3000 kr, märken
1800 kr
Mat premiärfest, omstartsfest 3500 kr
Inköp till pausförsäljning

Sid 16(19)

4025 Inköp av lättdryck
Summa rörelsekostnader
50-69

5010
5220
5460
5611
5820

24 300 kr

Övriga kostnader

Lokalhyra
Hyra av inventarier och verktyg
Förbrukningsartiklar
Drivmedelskostnader
Hyrbilskostnader

39 000 kr
12 400
1 800 kr
1 000 kr
6 500 kr

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam

5 000 kr

6150 Trycksaker
6570 Bankkostnader

5 000 kr
1 600 kr

6993 Intern representation

16 300 kr

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

Resultat

76 200 kr
100 500 kr

- 6 750 kr

Teater två helger á 19500 kr dag.
Teknik
Plastglas, servetter, dukar osv.
Bensin under föreställningar
Hyrbil under föreställningar
Affischer 140 st á 10 kr + utskrifter
annonsering
200 program
Avgift för iZettle och Stripe
Pengar som ska användas av organ för att
öka sammanhållningen och höja
stämningen i gruppen. Av detta är 100 kr
per ansvarig till för överlämning.

Sid 17(19)

Konto
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Kommentarer

RS 8 - KK
30-39

3000
3011
3021
3022
3023
3024
3025
3031
3032

Intäkter

Försäljning varor
Försäljning mat
Försäljning alkohol, spritdrycker
Försäljning alkohol, vin
Försäljning alkohol, öl
Försäljning alkohol, andra jästa
drycker
Försäljning lättdryck
Försäljning biljetter, alkohol
Försäljning biljetter, alkoholfri

Summa intäkter
40-49

60 000 kr
25 000 kr

500 000 kr

168 000 kr
33 000 kr
786 000 kr

Rörelsekostnader

4000 Inköp av varor

43 000 kr

4011
4012
4021
4022
4023

114 000 kr
4 000 kr

Inköp av mat
Inköp av fika
Inköp av alkohol, spritdrycker
Inköp av alkohol, vin
Inköp av alkohol, öl

353 000 kr

4024

Inköp av alkohol, andra jästa drycker
4025 Inköp av lättdryck
Summa rörelsekostnader
50-76

Drinkmärken
Pubmat

Övriga kostnader

514 000 kr

Arbetskläder 5500 kr , Märken 33000 kr,
barutrustning 3000 kr, DJ-mjukvara 500
kr, övrigt 1500 kr.
Pubmat, sittningar

Sid 18(19)

5010 Lokalhyra

60 000 kr

5220 Hyra av inventarier och verktyg

3 000 kr

5460 Förbrukningsmateriel

25 000 kr

5520

Reparation och underhåll av
inventarier, verktyg och datorer mm

5611
5690
5710
5820
5930

Drivmedelskostnader
Övriga kostnader för transportmedel
Fraktkostnader
Hyrbilskostnader
Reklamtrycksaker och direktreklam
Varuprover, reklamgåvor,
5960
presentreklam och tävlingar
6070 Representation

6570 Bankkostnader
6890 Övrig inhyrd personal
6950 Tillsynsavgifter myndigheter

2 000 kr
500 kr
1 500 kr
3 000 kr
3 000 kr
2 500 kr

Hyra av lokal nollegasque samt extern
lokal Berzelii
Hyra av bord, stolar och glas till
sittningar.
Plastglas, servetter, dukar osv.
Underhåll och ersättning av
kassautrustning.
Milersättning 25 kr/mil

1 500 kr

Klubbor till NØllan, priser till Berzelii

500 kr

Presenter till andra klubbmästerier vid
vänskapsarrangemang.

6 000 kr
15 000 kr
4 800 kr

Väktare NØlle, valborgspubrundan
Utökade alkoholtillstånd 7 st á 600 kr

6993 Intern representation

18 300 kr

Pengar som ska användas av organ för
att öka sammanhållningen och höja
stämningen i gruppen. Av detta är 100 kr
per ansvarig till för överlämning och
3000 kr är för Berzelii.

7610 Utbildning

1 800 kr

Klubbmästarrådet för 3 personer

Summa övriga kostnader

148 400 kr

Summa kostnader

662 400 kr
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Resultat

123 600 kr

Propostition SM4 17/18
Kulinariskt incitament för försäkrandet av fortsatt hållbart
engagemang inom vissa administrativa poster
på sektionen
$$17/18
2018-04-21
Sid 1(1)

PROPOSITION SM4 17/18
Kulinariskt incitament för försäkrandet av fortsatt
hållbart engagemang inom vissa administrativa
poster på sektionen

Bakgrund
Kom igen var lite sköna.

Yrkande
Därför yrkar Styrelsen

att ifrån sektionens huvudaffärskonto använda 20 kr per medlem i $$17/18 för
införskaffandet av glass.

Åkersberga, 2018-04-21

$ektions$tyrelsen 17/18

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com

VAL
Ordförande i Styrelsen
Adrian Södergren (förordad)
Vice Ordförande i Styrelsen
Adrian Södergren (förordad)
Emelie Wistedt (förordad)
Kassör i Styrelsen
Anna Tian (förordad)
Ledamöter i Styrelsen
Adrian Södergren (förordad)
Elin Hedberg (förordad)
Elizaveta Kim (förordad)
Lovisa Wåhlström (förordad)
SNOK
Paula Sommer (förordad)
PAS-King
Alif Kabir (förordad)
Masterkoordinator
Rebecka Karmakar (förordad)
Trygghetsombud
Jonathan Persson (förordad)
TLCO
Simon Dahlberg (förordad)
Bjarne Falk (ej förordad)
TLCnous
Simon Dahlberg (förordad)
Bjarne Falk (förordad)
KNUTO
Elsa Arksand (förordad)
KNUTVO
Malin Ekman (förordad)

KNUTE
Evelina Tvinne Flyg (förordad)
INO
Alexander Lines (förordad)
Viktor Nykvist (förordad)
VIN
Andreas Renberg (förordad)
Viktor Nykvist (förordad)
Direktör i Krexet
Helena Olsson (förordad)
Ekonomichef i Krexet
Emanuel Nelsson Vedung (förordad)
Ligandansvarig
Lou Hellquist (förordad)
Vice Ligandaansvarig
Lou Hellquist (förordad)
Erik Lyrén (förordad)
Utrikeskommittén
Elias Lallo (förordad)
Fredrik Abele (förordad)
Fredrik Persson (förordad)
Revisor och Revisorssuppleant
Vakant
PAS-K
Vakant
PAS-Bio
Vakant
Skolledningsrepresentant CHE
Vakant
Skolledningsrepresentant BIO
Vakant

Fakultetsförnyare CHE
Vakant
Fakultetsförnyare BIO
Vakant
Talman
Vakant
Vice Talmän
Vakantater
PapaA
Vakant
Producent i Krexet
Vakant
Val av C-red
Vakant

Konfirmeringar

KONFIRMERINGAR
1 Hederspriset
Presenteras under mötet

2 Ledamöter i KAOS
Bjarne Falk
Sarah Andersson
Matilda Fornstad
Cornelia Thane
Frida Preuss
Denis Rootsi
Anton Smuk
Jonathan Persson
Adrian Södergren
Madeleine Lövås
Klara Lindkvist
Oskar Westöö
Elin Ljungström
Oscar Skirfors
Amanda Hamrin
Rebecka Lund
Magda Thomas-Lyri
Viktor Kalinowski
Lovisa Brandt
Miranda Jonsson
Elias Lallo
Simon Dahlberg
Elizaveta Kim
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Konfirmeringar

Kid Karjalainen
Lou Hellquist
Bruno Fierro

3 Ledamöter i KK
Alexander Hellgren
Andreas Renberg
Anna Köttö
Avital Cherednik
Elin Ljungström
Eliot Diklev
Elizaveta Kim
Emil Tiger Lundell
Emma Kroon
Fredrik Thorsén
Frida Preuss
Gustav Aniander
Hanna Dubeck Schömer
Lou Hellqvist
Malin Lill
Nima Ahanian
Oscar Bergström

4 Ledamöter i KÖN
Bjarne Falk
Bruno Fierro
Elin Hedberg
Elin Ljungström
Emanuel Nelsson Vedung
Lou Hellquist
THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com

Konfirmeringar

Marcel Neuman
Miranda Jonsson
Olle Kamperin
Simon Dahlberg
Simon Edin
Victor Fredlund
Viktor Kalinowski

5 Interimsval
Ayush Agarwal – MAK
Emmie Pohjanen - PapaA

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com

