
Alt 1: Försäljningsutskott 

37 § Kompendiekommittén Försäljningsutskottet består av ordförande och kassör. Kommittén 

Utskottet åligger att 

          1) utröna behovet efterfrågan av kompendier och säljbara KK-artiklar och sträva till att 

utge sälja sådana i den utsträckning som befinns nödvändigt  

          2) i kompendiefrågor upprätthålla klubbens kontakter med Fakulteten för 

naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi 

          3) 2) vid behov assistera styrelsen i försäljningen av kompendier och KK-artiklar. Detta 

främst i början av ny period 

          4) 3) i god tid inlämna bokslut till klubbens ekonomiser 

          5) 4) regelbundet redogöra för sin verksamhet för styrelsen 

          6) 5) upprätthålla tentarkivet. 

Över kommitténs ekonomi förs en särskild, från klubbens övriga ekonomi avskild bokföring. Ett 

eventuellt positivt resultat kan användas till befrämjandet av Kemistklubben eller Axels 

Sportklubb r.f. utförd verksamhet som berör samtliga teknologer samt kemister vid Fakulteten 

för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. 

  



Alt 2: Projektutskott 

37 § Kompendiekommittén Projektutskottet består av ordförande, och kassör och ifall intresse 

och behov finns, 1-2 funktionärer. Kommittén Utskottet åligger att 

1) Ha huvudansvar för att ordna ASINDA 

2) Utföra projektuppgifter som styrelsen eller ett medlemsmöte besluter  

1) 3) utröna behovet efterfrågan av kompendier och sträva till att utge sådana i den 

utsträckning som befinns nödvändigt 

          2) i kompendiefrågor upprätthålla klubbens kontakter med Fakulteten för 

naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi 

          3) 4) vid behov assistera styrelsen i försäljningen av kompendier. Detta främst i början 

av ny period 

          4) 5) i god tid inlämna bokslut till klubbens ekonomiser 

          5) 6) regelbundet redogöra för sin verksamhet för styrelsen 

          6) 7) upprätthålla tentarkivet 

Över kommitténs ekonomi förs en särskild, från klubbens övriga ekonomi avskild bokföring. Ett 

eventuellt positivt resultat kan användas till befrämjandet av Kemistklubben eller Axels 

Sportklubb r.f. utförd verksamhet som berör samtliga teknologer samt kemister vid Fakulteten 

för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi 

//Lade till det här som sista grej här nedanför: 

 40 § 9) En (1) ÅK4 ansvarig, som ansvarar för ÅK4:s fullgörande av deras diverse 

åligganden, bland dessa även inkluderat Axels och Stinas Industridag (ASINDA) 

//Alternativt tas hela ÅK4-ansvarig uppgiften bort  

 



 

Alt 3: Projektutskott 2 (ASINDA + försäljning) 

37 § Kompendiekommittén Projektutskottet består av ordförande och kassör. Kommittén 

Utskottet åligger att 

1) utröna behovet efterfrågan av kompendier och säljbara KK-artiklar och sträva till att 

utge sälja sådana i den utsträckning som befinns nödvändigt  

2) Bistå ÅK4-ansvariga med att ordna ASINDA (asinda nakkikone) 

          2) i kompendiefrågor upprätthålla klubbens kontakter med Fakulteten för 

naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi 

          3) vid behov assistera styrelsen i försäljningen av kompendier och KK-artiklar. Detta 

främst i början av ny period 

          4) i god tid inlämna bokslut till klubbens ekonomiser 

          5) regelbundet redogöra för sin verksamhet för styrelsen 

          6) upprätthålla tentarkivet. 

Över kommitténs ekonomi förs en särskild, från klubbens övriga ekonomi avskild bokföring. Ett 

eventuellt positivt resultat kan användas till befrämjandet av Kemistklubben eller Axels 

Sportklubb r.f. utförd verksamhet som berör samtliga teknologer samt kemister vid Fakulteten 

för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. 

 


