
Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 21 Februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte 1 uti Februari
Onsdagen den 21 februari
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas av Supraledare Daniel Eriksson klockan 17.27.

1.2 Tiden och sättet

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Eriksson nominerar Herrarna Patrik Johansson och Jonatan Nyström
till justeringsmän tillika rösträknare, vilket godkänns av mötet. Herr Ahmed
Dara meddelar att Fröken Johanna Olnén reserverar sig mot beslutet. Det
är dock oklart om detta utspel härrör fr̊an Fröken Olnén eller Herr Dara.

1.4 Närvaro

E-17 7 st
E-16 5 st
E-15 6 st
E-14 7 st
E-13 och äldre 4 st
Totalt 29 st

1.5 Adjungeringar

Personer som ej är medlemmar i Konglig Elektrosektionen väljs till klump
och adjungeras med närvaro- och yttranderätt.

1.6 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet publiceras p̊a nätet med namn.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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1.7 Fastställande av föredragningslista

Herr Eriksson meddelar att det skett en miss d̊a förra Styrelsen glömt att
uppdatera Reglementet, och att val till Projektledare för Arbetsmarknads-
dagen därför inte är med i föredragningslistan. Han yrkar därför p̊a att
godkänna föredragningslistan med tillskottet 6.9 Val av Projektledare för
Arbetsmarknadsdagen.

Mötet godkänner föredragningslistan med Herr Erikssons tilläggsyrkande

1.8 Föreg̊aende protokoll

Herr Eriksson1 meddelar att föreg̊aende protokoll publicerades i tid.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

2.1.1 Styrelsen 2017

Herr Dara fr̊agar Styret 17 hur g̊ar det med att kontakta Skatteverket an-
g̊aende de 80000 kronor i restskatt, vilka sektionen inte borde betalat. Herr
Viktor Lönnroth2 svarar att “det g̊ar s̊adär”, men att de hade kontakt i hös-
tas. Han p̊apekar att detta är ett problem som vandrat genom m̊anga Styren
och att det därför är sv̊art att reda upp. Herr Dara har f̊att intrycket att
kontakt har funnits, men att Styret 17 inte har gjort n̊agot åt problemet.
Vidare menar han att Fröken Lovisa Colérus3 har inte meddelat Herr Da-
niel Ahlberg4, och att man därför kommer att skjuta problemet p̊a Styret
18. Herr Lönnroth menar att eftersom deras verksamhets̊ar är över, har det
redan skjutits p̊a nästa styre. Herr Simon Ignat undrar om inte samma hän-
delseförlopp kommer upprepa sig för Styret 18. Herr Lönnroth menar att
det definitivt är en risk. Herr Jonatan Lindgren undrar varför man inte bara
deklarerar igen, d̊a korrekta siffror för verksamhets̊aret finns. Herr Lönnroth
menar att man definitivt kan göra detta, men att arbetsfördelningen i fr̊agan
är oklar. Herr Lindgren fr̊agar det nya styret hur de känner inför detta, p̊a
vilket Herr Ahlberg svarar att “om det inte görs av tidigare Styre s̊a m̊aste
vi göra det”. Fröken Sofia Bergström inflikar att man kan ta kontakt med
äldre Styren för att f̊a hjälp; dessa kanske har mer koll.

Den observanta läsaren bör notera att Fröken Bergström befinner sig sit-
tandes p̊a Tolvans frysbox, omgiven av förtrogna. Det är tydligt att Fröken
Bergström representerar l̊angt äldre och l̊angt drygare Styren; som för att

1Herr Eriksson innehade posten som Fø Fi Styrelsen 2017.
2Supraledare, tillika Ordförande i Styret 17.
3Halvledare, tillika vice Ordförande i Styret 17.
4Halvledare, tillika vice Ordförande i sittande Styre.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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p̊aminna yngre, men fortfarande gamla, sektionsmedlemmar att de fortfa-
rande är unga och odryga.

2.2 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

2.2.1 Herr Joakim Jaldén

Herr Joakim Jaldén, programansvarig för elektroteknik, representerar kans-
liet. Herr David Ekvall undrar hur samarbetet med Konglig Datasektionen
har g̊att5. Herr Jaldén meddelar att detta inte kommit ig̊ang än, men att
diverse r̊ad om hur den nya skolan ska fungera är beslutade, men inte är
ig̊ang än. Fröken Kajsa Hjort undrar hur studievägledare Anneli Åkessons
nya arbetsplats kommer se ut. Herr Jacob Cederlund inflikar att tanken är
att flytta alla studievägledarna i den nya skolan till samma ställe, men att
Anneli Åkesson fortsatt kommer vara främst ansvarig. Herr Jaldén tillägger
att alla studievägledare för EECS kommer sitta tillsammans vid Borgg̊ar-
den. Herr Jonatan Lindgren undrar vilka förändringar som kommer ske för
den nya skolan. Herr Jaldén svarar att det är väldigt oklart: en grupp med
representanter finns för att reda ut det, men att dessa p̊abörjade sitt ar-
bete 12 januari. Deras första rapport ska skrivas i slutet av februari eller i
början av mars. Herr Jaldén meddelar att det finns m̊anga dubblettkurser:
en kursomg̊ang p̊a Campus och en i Kista. KTH ska se över detta, d̊a det
kostar onödigt mycket pengar. Slutrapporten för detta arbete skall vara klar
i januari nästa år6. Herr Jaldén avslutar med att tacka alla inblandade för
ett mycket bra Giants-stöd.

2.2.2 Fröken Sissi Rizko

Fröken Rizko representerar den nya skolan, EECS, men är inte närvarande
än. Punkten ska återupptas när hon anländer.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

2.3.1 AMSe

Herr Johansson meddelar att det kommer att vara en elkraftkväll onsdag 28
februari, där ABB och Svenska Kraftnät kommer att deltaga. Han uppma-
nar alla att deltaga, men främst yngre, som vill undersöka Elkraftmastern,
samt folk som studerar Elkraftmastern, som f̊ar träffa möjliga arbetsgiva-
re7. Fröken Hjort undrar om det kommer att finnas en liknande kväll för
inbyggda system, vilket Herr Johansson säger att det kanske blir.

5Det är en skolsammanslagning p̊a g̊ang: nya skolan kallas EECS och är en samman-
slagning mellan Elektro, Data, ICT Kista och Media. Mer information finns här.

6U.n.̊a. 111111, 2019 b.t.
7Yngre och äldre inkluderar ju alla. Herr Johansson uppmanar allts̊a alla att deltaga.

S̊a gör det.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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2.3.2 PR

Herr Joel Björk representerar PR samt “ett av Campus bästa beerponglag”.
Han uppmanar alla att anmäla sig till beerpong-turneringen torsdag 22 feb-
ruari. Dock kräver han att detta skall ske inom en timme, för sedan skall
turneringsschemat läggas.

2.3.3 FøF

Herrarna Charlie Jeansson och Kristian “Herr ‘Stenen”’8 Westerlund repre-
senterar Förfadderiet. Herr Jeansson presenterar sig p̊a n̊agon sorts Väst-
kustska genom att utbryta i ett “Haij, Charlie här”. Herr ‘Stenen’ meddelar
att han är Sn̊alFø Fmen att han “inte hanterar pengar, endast ekonomin”.
Efter denna introduktion meddelar de att det är Fadderpub nästa torsdag,
där de bland annat skall göra årets märke.

2.3.4 Källarmästarna

Herrarna Jonatan Nyström och Toni Tauriainen, och Fröken Anna Kinnan-
der är Källarmästare. De meddelar att tisdag 27 februari är det Fixarkväll,
och att man ska anmäla sig till eventet p̊a Facebook9 för att f̊a tacos.

2.3.5 K̊arfullmäktigeledamöter

Herrarna Lukas Bjarre och Viktor Lönnroth är K̊arfullmäktigeledamöter.
De meddelar att det var ett sammanträde av K̊arfullmäktige (KF) förra
m̊andagen. Namnbytet av Osquldas väg till Malvinas väg diskuterades, och
beslutet har inte g̊att officiellt via THS. Malvinas ordförande10 och KTHs
vicerektor skickat förslaget direkt till Stockholms stad. Det konstaterades
att det ska vara ett stort “aja-baja” att g̊a förbi THS. Dock tycker THS inte
att Osquldas väg är ett bra namn. En omröstning för att bestämma ett nytt
namn hade sannolikt skett inom ett år, varför KTHs och Malvinas initiativ
kanske kunde väntat. Vidare konstaterades att en väg inte borde döpas efter
en förening.

Herr Lindgren tar nu vid. Han meddelar att han har gjort en undersökning
om det parlamentariska läget i Stadsbyggnadsnämnden11. Han l̊ater avslöja
att han “kanske har pratat med samtliga ledamöter”, samt att de borger-
liga planerar att rösta emot namnbytet. Han har även skickat redogörelse
av Malvinas utspel till alla Socialdemokrater. Beslutet klubbas imorgon, 22

8Herr Westerlund har i egenskap av nyutnämnd Fan & R̊attbärare i efterhand krävt
att bli omnämnd som Herr ‘Stenen’, anspelande p̊a Dwayne ‘Stenen’ Johnson. Detta beror
dels p̊a deras mycket liknande frisörer, men ocks̊a p̊a deras lika muskulösa byggnad.

9Översättning: Ansiktsbok: populär social media. Läs mer om detta p̊ahitt här. Det
g̊ar även att finna eventet här.

10Orföranden för THS kvinnoförening.
11Nämnden som beslutar om namnbytet av vägen.

Justeras:
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februari. Den observante läsaren bör notera att mötet lovordade Herr Lind-
gren implicit, och tyckte att han skött denna affär p̊a ett mycket habilt sätt.

K̊arfullmäktigeledamöterna fortsätter. Införande av halv̊arsmedlemskap dis-
kuterades som ett alternativ till att endast ha hel̊arsmedlemskap – detta
skulle gynna utbytesstudenter. Dock klubbades detta ned p̊a grund av att
det är för kr̊angligt att implementera: det finns inte stöd för detta i det
nuvarande systemet. Man tror att förslaget, implementerat i det nuvarande
systemet, kommer att kosta mer än man f̊ar in. Herr Ignat ifr̊agasätter detta
resonemang, och undrar om THS syfte bör vara att f̊a fler medlemmar eller
tjäna pengar. Herr Bjarre fortsätter; flera poster är fortfarande vakanta i
THS centralt: sakrevisor och valberedning. Är man intresserad tycker Herr
Bjarre att man bör söka dessa poster. Vidare meddelar han att K̊arbokhan-
deln nu har andrahandsförsäljning av kurslitteratur.

2.3.6 THS valnämnd

Herr Bjarre stannar kvar bredvid Presidiet i egenskap av representant i THS
valnämnd. Han meddelar att ansökan till KF-ledamot är öppen nu. Han
menar att länk till detta säkert finns p̊a THS hemsida. För de som inte
vet vad K̊arfullmäktige är, meddelar Herr Bjarre att det är ungefär som
riksdagen i THS. Alla sektioner har representanter. Dessa har personligt
mandat, men det kan vara bra att ha sektionens åsikt i åtanke.

2.3.7 Moby Dick

Herr Bjarre stannar fortfarande kvar bredvid Presidiet, denna g̊ang i egen-
skap av Moby Dick. Han meddelar att det fortfarande saknas kandidat till
Moby Dick och Projektledare till Arbetsmarknadsmässan12. Han p̊ast̊ar att
dessa poster är bra att ha p̊a CV:t.

2.3.8 Carakarl

Herr Wilhelm Holmberg representerar b̊ade nuvarande och tidigare Carakar-
lar. De har fakturerat för användadet av Cykeln under 2017. Han meddelar
ocks̊a att Cykeln passerat besiktningen, och att den rullar ett år till, vil-
ket möts av ett mindre “wooo” av mötet. Herr Dara undrar hur g̊ar det
med att skaffa ny bil. Herr Lönnroth13 svarar att man m̊aste bestämma hur
den nya bilen ska köpas, ägas och användas tillsammans med Sektionen för
Medicinsk Teknik. Det m̊aste finnas en bra plan innan n̊agot beslut fattas.

Återöppnande av punkt 2.2.2

Fröken Rizko presenterar sig själv. Hon har tidigare varit studievägledare för
Kungliga Maskinsektionen, och efter detta har hon varit engagerad i JML-

12Införd som punkt 6.9 i föredragningslistan.
13Carakarl under verksamhets̊aret 2017.

Justeras:
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fr̊agor i ett halvdussin år. Nu arbetar hon för kansliet vid den nya skolan
EECS14 med att synka arbetet internt och mot sektionerna. Det skall finnas
tre servicecenter för EECS: ett i Q, ett vid Borgg̊arden och ett i Kista. Anne-
li Åkesson kommer finnas p̊a plan fyra (4) i E-huset fr̊an och med mitten av
mars, tillsammans med den internationella koordinatorn. I övrigt hanterar
Fröken Rizko mottagningsfr̊agor, JML-fr̊agor och den nya Code of Conduct,
vilket skall regulera hur studenter skall agera gentemot varandra. Hon vill
ha Sektionens hjälp att sprida denna kodex till alla studenter, och fr̊agar
mötet vem som är Sektionens kommunikationsansvarig. Mötet utbryter i ett
kollektivt “LIMPAN”, riktat till Herr Linus Dahlgren, för att väcka denna
ur sin djupa dvala. Fröken Rizko och Herr Dahlgren ska deltaga i strategiskt
kommunikationsarbete för att sprida kodexen i sektionen.

Fr̊agor följer om Code of Conduct. Herr Bjarre tycker att det l̊ater intres-
sant, men undrar vad det egentligen innebär. Fröken Rizko meddelar att det
är ganska flummigt, men att det inte ska inneh̊alla n̊agot som är nytt eller
orimligt. Tanken är att allt som nu är normer ska sättas p̊a papper för att
ingen ska kunna missa dessa. Herr Erik Alm undrar om det finns n̊agra ex-
empel p̊a s̊adana normer. Fröken Rizko exemplifierar: Kodexen ska reglera
hur studiemiljön ska vara, att man ska undvika mobbning och att man inte
ska förstöra. Herr Alm menar att de flesta av dessa redan är olagliga, och
att det därmed l̊ater mycket onödigt att införa en kodex som reglerar precis
samma sak. Fröken Rizko menar att KTH vill bestämma vilka normer och
regler som finns, och att man är skyldig att arbeta med aktiva åtgärder för
att förbättra miljön.

Herr Jaldén undrar hur studievägledningen kommer fungera om Anneli Åkes-
son inte är närvarande. Fröken Rizko menar att detta är fördelen med
skolsammanslagningen: andra kan stötta Fröken Åkesson i hennes arbete.

Ordningsfr̊aga: Öl till Musikborgarr̊adet

Herr David Fogelberg avbryter med en ordningsfr̊aga. Ett törstigt Musik-
borgarr̊ad, Herr Ossian Krödel, sprintar fram till Presidiet och kräver hjälp
av sekreteraren Herr Martin Lindström. Med stor elegans öppnar han fyra
(4) av de fyra (4) starkölen. Han sprintar därefter törstigt tillbaka till sin
plats för att inta den gyllene vätskan.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

K̊aren är närvarande genom Herr Jonas Rechreche och informerar. Doris
Serrato, lokalansvarig p̊a KTH, har slutat och ska ersättas av Sara Krytte-
bo. Mötet och k̊aren hoppas p̊a “mindre skit” i dessa fr̊agor i framtiden. Man
har även diskuterat om Osqledaren15 ska fortsätta att tryckas p̊a papper,

14En sammanslagning av Elektro, Data, Media och ICT Kista.
15K̊arens tidning.

Justeras:
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eller om den ska publiceras digitalt. Beslut i fr̊agan ska fattas snart. Fröken
Hjort inflikar att det är dags att engagera sig i den internationella mottag-
ningen, och att det bara är att ta kontakt med henne om man önskar göra
detta. Herr Rechreche meddelar att man även har diskuterat om vad man
ska göra med namnbytet av Osquldas väg, att man jobbar h̊art med hur man
ska tackla sexuella trakasserier, och till sist att man planerar öppna en ny
restaurang tillhörande k̊aren mellan L och B. Detta tror man kommer ske
inom tv̊a år, d̊a b̊ade k̊aren och KTH vill att detta skall ske.

Herr ‘Stenen’ stiger upp och meddelar att han är n̊agonstans mittemellan
k̊aren och funktionär, i egenskap av Skolr̊adsordförande för EECS. Detta r̊ad
inkluderar Fröken Carmen Dahlin16, Herr Eriksson, och motsvarande repre-
sentanter för de andra sektionerna. Han visar en PowerPoint–presentation,
för vilken han behöver starta projektorn genom att kliva upp p̊a en stol.
Herr Ignat uppmanar Herr ‘Stenen’ att inte dö under denna strapats, vilket
han inte heller gör. Herr ‘Stenen’ ska jobba mot nya skolan; han sitter i
ledningsgruppsmöten och arbetar i förlängningen mot KTH centralt. Herr
Gustaf Rydholm undrar om delar av presentationen är TeX-ad17, p̊a vilket
Herr ‘Stenen’ svarar att det självklart är s̊a, d̊a det är en snygg presentation.
Herr ‘Stenen’ avslutar med att förtälja att man blir Skolr̊adsordförande om
man blir headhuntad18 av THS.

3 Stadgefr̊agor

3.1 Revisionsberättelser och ansvarsfrihet

Det skriks högljutt efter Herr Björk, som behöver väckas fr̊an sin plats bakom
baren. Även Herr Bjarre befinner sig framför mötet, för ungefär tv̊ahund-
rafjortonde (214:e) g̊angen under detta möte. De meddelar att 2017 års bok-
föring inte är färdig, och att de därför inte rekommenderar att mötet ger
Styrelsen 2017 ansvarsfrihet. Dock är ungefär 80 % av bokföringen klar,
varav mycket ser bra ut. Herr Eriksson yrkar därför p̊a att fr̊agan bordläggs
till Maj-SM, vilket mötet instämmer i.

Beslutet bordläggs till Maj-SM.

3.2 Verksamhetsplan

Herr Eriksson meddelar att Styrelsen har varit “mycket aktiva och gjort
en plan, ni f̊ar gärna kolla p̊a den”. Efter fr̊aga av Herr Ignat, meddelar
Herr Johansson att ArGs huvudsyfte under året är att f̊a en tydligare in-
tern struktur. Herr Dara undrar varför inte andra sektionsorgan, exempelvis
ELIN, är representerade i verksamhetsplanen. Herr Eriksson meddelar att

16SNO i Styret.
17Skapad i LATEX.
18Översättning: huvudjagad. Används vanligen d̊a n̊agon erbjuds ett jobb.

Justeras:
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det bara inte blev s̊a. Herr Max Näf inflikar att Styrelsen är representerade,
men att andra grupper gärna f̊ar skicka in verksamhetsplaner till nästa år.
Herr Lönnroth undrar vad Styrelsen kommer att prioritera högst under det
kommande året. Herr Eriksson meddelar att skolsammanslagningen och stu-
dienämndsfr̊agor har högst prioritet. Herr Martin Lindström inflikar att han
ämnar föra protokoll under kanslifrukostarna. Herr Torsten Molitor undrar
om Herr Lindström kan förtydliga vad som sker p̊a kanslifrukostarna. Det
kan Herr Lindström, som meddelar att Styrelsen äter frukost med kansliet
under kanslifrukostarna.

Verksamhetsplanen godkänns.

4 Beslut

4.1 Budget

Herr Ahlberg meddelar att han och Fröken Colérus har korrigerat allt som
poängterades under December-SM 2017. En fr̊agestund vidtar. Herr Ignat
poängterar att ePotential inte har dragit in s̊a mycket pengar som budgeten
indikerar, och han menar att man därför borde ändra detta. Han menar
ocks̊a att syftet med en budget är att man ska ha n̊agot att följa, och att
man därför borde ha n̊agot som stämmer. Herr Ahlberg svarar att detta
inte hanns med d̊a ePotential avslutades efter handlingarna skulle publice-
ras. Han instämmer med att det är vettigt att ha en budget som stämmer,
och att detta kan ändras i budgeten, men att det kanske räcker med att ha
det i åtanke under året. Herr Krödel menar att PR ska ha fyrtiotusen (40
000) kronor i intäkter fr̊an alkoholfritt är orimligt, och att femtusen (5000)
vore en rimligare siffra. Fröken Bergström menar att det är viktigt att ha en
budget, s̊a hon föresl̊ar att budgeten godkänns, men att en reviderad budget
presenteras till nästa SM. Herr Lönnroth menar att man även bör se över
vissa dubbelbokföringar som finns: exempelvis att när Fø Fhyr Cykeln bok-
förs detta b̊ade som en utgift för mottagningen och som en intäkt för Cykeln.
Han menar att man kan undvika detta, genom att skapa en överhängande
budget, med mindre underbudgetar som specificerar vad varje utskott ska
göra. Med bakgrund av detta yrkar Herr Björk, agerande helt p̊a eget initia-
tiv19, yrkar p̊a att budgeten bifalles, men att en reviderad budget presenteras
till nästa SM, samt att en överhängande budget skapas och att underbudge-
tar skapas för organisationer. Styrelsen jämkar sig med Herr Björks yrkande.

Budgeten godkänns med Herr Björks tilläggsyrkande.

4.2 Godkännande av Noblesses Ordförande

Fröken Ylva Modahl vinkar försynt fr̊an sin sittplats i egenskap av Noblesses
nya Ordförande.

19Läsaren bör notera att detta är sarkastiskt.

Justeras:
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Fröken Ylva Modahl godkänns som Noblesses Ordförande.

4.3 Godkännande av Noblesses Kassör

Fröken Modahl meddelar att Fröken Chloé Zetterberg är Noblesses nya Kas-
sör.

Fröken Chloé Zetterberg godkänns som Noblesses Kassör.

4.4 Godkännande av EGK(r4)s Ordförande

Fröken Angelica Waernlund och Herr Cederlund skrider fram, i egenskap
av Ordförande respektive Kassör för EGK(r4). De meddelar att det finns
fina blommor i Tolvan, vilka de är ansvariga för. En fr̊agestund vidtar. Herr
Lindgren följer upp p̊a en fr̊aga han ställde under förra SM, nämligen vil-
ken grässort man har tänkt att plantera p̊a Tolvans nya gräsmatta. Han
har gjort omfattande undersökningar i fr̊agan, och kommit fram till att de
grässorter som är grönast inte m̊ar bra av att trampas p̊a. Han efterfr̊agar
därför en detaljplan över tänkt grässort, men även om man tänkt införskaffa
staket. Herr Cederlund svarar att man redan införskaffat ett staket, och att
man söker efter lämplig grässort. Herr ‘Stenen’ meddelar att tidigare ite-
rationer av EGK har “l̊anat” gräs fr̊an andra ställen: exempelvis har Hans
Kungliga Majestät donerat delar av Lill-Jansskogen. Han undrar därför om
gruppen planerar att fortsätta denna tradition. Herr Cederlund svarar att
fr̊agan ställs som att det inte redan hänt. Herr ‘Stenen’ undrar hur högt
staketet är, och menar att det bör vara minst nittio (90) centimeter högt
s̊a att ingen riskerar att falla över det. Herr Cederlund säger att det är ett
barnstaket, s̊a att man kan se över det. Herr Dahlgren undrar hur hög spän-
ning det skall vara i staketet, men det har inte Herr Cederlund och Fröken
Waernlund tänkt p̊a än.

Fröken Angelica Waernlund godkänns som EGK(r4)s ordförande.

4.5 Godkännande av EGK(r4)s Kassör

Herr Cederlund stannar kvar framför mötet i egenskap av EGK(r4)s Kassör.
Mötet har än fler fr̊agor till Herr Cederlund. Herr Krödel fr̊agar om man
kommer f̊a pengar fr̊an Akademiska hus för detta åtagande. Herr Cederlund
svarar att han inte vet detta än. Herr Tauriainen undrar om man kommer
samarbeta med andra liknande föreningar runtom KTH. Herr Cederlund
svarar, även p̊a detta, att han inte vet än. Herr Näf undrar om man kommer
plantera ätbara växter i den, förhoppningsvis snart, frodande trädg̊arden.
Herr Cederlund svarar att Herr Näf ställer fr̊agan som att det inte redan
hänt: mynta har funnits i trädg̊arden, kvaliteten p̊a vilken har testats i di-
verse drinkar. Det kan ocks̊a vara s̊a att myntan tagit slut efter det mycket
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gedigna testandet.

Herr Jacob Cederlund godkänns som EGK(r4)s Kassör.

4.6 Godkännande av Elabs Ordförande

Herr Alexander Kolmodin är Elabs Ordförande sedan i höstas, men ingen re-
presentant fr̊an Elab finns närvarande. Därför bordläggs fr̊agan till Maj-SM.

Beslutet bordläggs till Maj-SM.

4.7 Godkännande av Elabs Kassör

Av samma anledning som ovan bordläggs fr̊agan till Maj-SM.

Beslutet bordläggs till Maj-SM.

4.8 Godkännande av EMOTs Ordförande

I egenskap av Ordförande emeritus för EMOT, presenterar Herr Molitor
Herrarna Jakob Cederlund och Ola Johansson, ny Ordförande respektive
Kassör för EMOT. Herr Cederlund p̊ast̊ar att EMOT är oskuldsfulla teno-
rer och att de “inte har n̊agra större planer”. Det finns dock en tanke p̊a att
byta namn p̊a gruppen till B–s̊ang, i den tidigare nØllegruppens ära. Herr
Dalhgren menar att hela grejen med EMOT är att det inte skall vara B–
s̊ang. Herr Cederlund erkänner att originalmedlemmarna ställer sig “emot”
p̊ahittet, “men de drog s̊a vi har gjort v̊ar egen grej”. Han avslutar lugnande
med att meddela att planerna finns, men att inget är spikat.

Herr Jacob Cederlund godkänns som EMOTs Ordförande.

4.9 Godkännande av EMOTs Kassör

Herr Johansson är EMOTs kassör.

Herr Ola Johansson godkänns som EMOTs Kassör.

5 Motioner och Propositioner

5.1 Proposition ang̊aende Fonder

Herr Lindström läser upp Styrelsens proposition ang̊aende fonder. En fr̊a-
gestund tar vid. Herr Ignat undrar vilka fonder man tänkt att införskaffa,
p̊a vilket Herr Ahlberg svarar att man tänkt köpa blandfonder d̊a dessa är
l̊agrisk och sannolikt inte kommer minska i värde. Herr Bjarre undrar hur
mycket som i dagsläget finns i fonderna. Herr Björk svarar, fr̊an sin plats
bakom bardisken, att det ligger sjuttiotusen (70 000) kronor i Jubelfonden,
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fyrtiotusen (40 000) i Reservfonden och sjuttiofemtusen (75 000) i Fonden
för Nyinvesteringar20. Herr Lindgren inflikar att fonder har en tendens att
bli s̊alda, och undrar om Styrelsen kan hantera detta. Herr Ahlberg menar
att man förmodligen kan lösa det. Herr Bjarre undrar varför man i dagsläget
inte vill investera kapitalet i Jubelfonden, trots att det inte finns n̊agra jubel
snart, och i Fonden för Nyinvesteringar, trots att man inte ska nyinvestera
snart. Herr Ahlberg hänvisar till att det nästa år kommer vara u.n.̊a. 111111,
eller året efter det u.n.̊a. 1000000, vilka kan klassas som jubel. Han förtäljer
även att Styrelsen har för avsikt att rusta upp baren inom n̊agot år, och
d̊a kommer Fonden för Nyinvesteringar att användas. Herr Lönnroth menar
att fonder bör man absolut inte investera i, d̊a man behöver pengar snabbt
om n̊agot katastrofalt händer. Han menar att man istället bör investera ett
eventuellt överskott vid årets slut. Herr Lindgren yrkar p̊a att man borde
göra tvärt om: att investera Jubelfonden och Fonden för Nyinvesteringar i
fonder. Detta drar han dock tillbaka d̊a Herr Dahlgren poängterar att man
kommer använda dessa inom en snar framtid.

Herr Bjarre, med flera, menar att man i dagsläget inte har tillräcklig in-
formation ur flera avseenden. D̊a föreg̊aende års bokslut inte är färdigt än,
vet man inte hur mycket pengar som kommer finnas i fonderna; inte heller
vilken fond man planerar att investera dessa i. Detta, tillsammans med det
faktum att budgeten fick kritik, borde innebära att man väntar med att
investera pengar i fonder till ett senare tillfälle. Herr Lönnroth avslutar med
att konstatera att det är dumt att göra om besparingsstrukturen innan man
har koll p̊a alla tidigare nämnda bokföringstekniska problem.

Propositionen avsl̊as i sin helhet.

X.Y. Hungriga magars lystmäte

Klockan är 19:15, och ljudet fr̊an kurrande magar har ökat i b̊ade intensitet
och frekvens under en längre tid. D̊a PR har lagat mat tar man paus i en
halvtimme (12 timme) för att avnjuta denna. Herr Lönnroth är lite för ivrig,
och häller därför ut sin öl över b̊ade sig själv och soffan när han reser sig
upp. Han utbryter därför i ett självbesviket väsande och muttrar n̊agot om
“debil”, förmodligen riktat till sig själv. Mötet återupptas 19:45.

5.2 Motion ang̊aende Namngivning av toaletterna i Tolvan

Motionären Herr Olle Blomqvist läser upp motionen i sin helhet. Herr Lind-
ström läser upp Styrelsens svar. Under fr̊agestunden och diskussionen upp-
kommer m̊anga ytterligare förslag p̊a namn till utrymmen. Däribland tyc-
ket Herr Cederlund att E-DJs sk̊ap kan heta “Dunq” och att ELINs sk̊ap
kan heta “Hunq”. Herr Dara menar att spritsk̊apet kan heta “Klunq”. Herr

20Information om fonderna finns i PM för Ekonomi.
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Blomqvist yrkar p̊a att “Unq”, “Junq”, “Sunq” och “Runq” alla bör läggas
till i n̊agot Styrdokument. Herrarna Lönnroth och Eriksson menar att detta
är omotiverat och en d̊alig idé. Herr Lindgren instämmer, men meddelar att
han uppskattar tanken. Herr Ahlberg p̊apekar att det är d̊aligt om alla kan
se att Konglig Elektrosektionen har ett rum som heter “Runq”.

Motionen avsl̊as i sin helhet.

6 Val

6.1 Val av Moby Dick

D̊a flera poster st̊ar utan kandidat yrkar Herr Eriksson p̊a att öppna till
kandidatur för alla poster utan kandidat. Detta godkänns av mötet.

En intensiv nomineringsprocess inleds. Ungefär ett dussin nomineringar hag-
lar i möteslokalen, ingen av vilka godtas. Ett exempel p̊a en s̊adan är Herr
Lindgrens nominering av Herr Jonas Stylbäck21, som ödmjukt avböjer no-
mineringen. D̊a ingen kandidat har trätt fram yrkar Herr Eriksson p̊a att
bordlägga valet till Maj-SM.

Valet bordläggs till Maj-SM.

6.2 Val av Hoftorsk

Det finns ingen kandidat till posten, varför en kandiderings– och nomine-
ringsprocess vidtar. Herr Linus Dahlgren nominerar sig själv, och konstigt
nog godtar han nomineringen. Herr Lindgren nominerar Herr Torsten “Tors-
ken” Molitor, som godtar nomineringen. Herr Cederlund nominerar Herr
Jonatan Nyström, som ocks̊a godtar nomineringen. Herr Molitor menar att
posten ropade efter honom. Han menar att han gärna betraktar “skeppet
Elektro” som torsk under nästkommande verksamhets̊ar. Denna intensiva
pitch avslutar han med “välj mig, det blir kul”. Herr Dahlgren menar att
posten traditionellt varit nära Ambassadeursposten, och att han därför är
ytterst kvalificerad till den. Han iklär sig gärna hatt, och l̊ater meddela att
hans föräldrar har ett akvarium. Herr Nyström meddelar att han tänkt kan-
didera, men att det dokumentet “försvann, som Fröken Serrato”, n̊agot som
f̊ar Herr Dara att utbrista i ett “Tack och lov!!!”. Han tycker att han är en
mycket bättre kandidat än de andra, ur ett längdperspektiv22.

En fr̊agestund tar vid.

Herr Holmberg menar att Fröken Serrato tidigare sagt nej till ett akvarium i
Tolvan, och undrar hur kandidaterna ställer sig till detta. Herr Nyström me-

21Vice Ordförande i Sektionen för Medicinsk Teknik
22Herr Nyström är ungefär ett huvud längre än samtliga andra kandidater.
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nar att det är lättare att be om förl̊atelse än om lov, medan Herr Dahlgren
förespr̊akar en digital lösning p̊a problemet, vilket dessutom skulle innebära
att fiskarna inte avlider om det r̊akar infinna sig alkohol i akvariet. Herr
Lindgren p̊ast̊ar att posten historiskt sett haft enormt inflytande över sek-
tionens vägval, och undrar hur kandidaterna tänkt utveckla posten. Herr
“Torsken” Molitor säger att han tänkt vara närvarande i sektionen och “sim-
ma lugnt, s̊a att säga”. Han meddelar även att han har en gossedjursgädda,
vilken han tycker gör honom mer än kvalificerad till posten. P̊a fr̊agan om
vad kandidaterna skulle döpa en ål, svarar Herr “Torsken” Molitor att han
skulle döpa den till “Torsten”. Herr Dahlgren förespr̊akar återigen en digital
lösning: en elektrisk ål, “tänk Snake”.

Herr Torsten “Torsken” Molitor väljs till Hoftorsk.

Å.Ä. En Ub̊at

Ackompanjerad av en sköns̊ang, befinner sig ett glas Bäsk vid Presidiet.
Denna inmundigar Herr Eriksson, varp̊a han gurglar denna tolv (12) g̊anger.
Han sväljer den gyllene vätskan och ryser en aning, antagligen av välm̊aende.
En och annan t̊ar syns i Herr Erikssons öga, vilka torde vara glädjet̊arar.
Herr Erikssons talförm̊aga är infinner sig inte helt p̊a n̊agra minuter.

6.3 Val av Che

Tre kandidater finns till posten, vilka har kandiderat i klump. Dessa är inga
mindre än Herrarna Charles Wellton och Rasmus Antonson samt Fröken
Emelie Frost. Den sistnämnda är den enda av kandidaterna som är närva-
rande. Fröken Frost meddelar att hon och Herr Antonson är nuvarande Che,
och att Herr Wellton agerat ljudtekniker under året. Herr ‘Stenen’ undrar
om klumpen planerar ägna sig åt grävande journalistik, till vilket Fröken
Frost avger ett “kanske det”.

Herrarna Charles Wellton och Rasmus Antonson och Fröken Emelie Frost
väljs till en Klump, och Klumpen väljs till Che.

6.4 Val av BeatKeeper

Herr Olle Blomqvist har kandiderat till posten. Han fick intresse för posten
under höstens mottagning, och vill arbeta med att driftsäkerställa ljud och
ljus. Han har eventuella planer p̊a att uppgradera systemen; hans fokus ligger
p̊a att förbättra ljudkvaliteten och utveckla datorstyrningen av ljussystemen.

En fr̊agestund vidtar.

Herr Lindgren undrar vilken Herr Blomqvists absoluta favorittryckarl̊at är,
men det vet Herr Blomqvist inte. Herr Nyström följer upp p̊a ett av sido-

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson

13



Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 21 Februari

sp̊aren som uppdagades under Herr Blomqvists motion, nämligen om Herr
Blomqvist har n̊agra planer p̊a att byta namn p̊a E-DJs sk̊ap till “Dunq”.
Herr Blomqvist uttrycker sig gillande, men har inga konkreta planer. Herr
Lönnroth menar att Herr Wellton23 ha sagt att f̊a var intresserade av pos-
ten, och undrar om detta har ändrat sig. Herr Blomqvist menar att detta
är fallet: tv̊a andra ettor är redan intresserade, och han har för avsikt att
rekrytera fler medlemmar under mottagningen i höst.

Herr Olle Blomqvist väljs till BeatKeeper.

6.5 Val av Qulturattachéer

Ingen har kandiderat till posten, men Herr Charles Wellton kandiderar fr̊an
annan ort. Han meddelar att han vill anordna uppesittarkvällar med “Game
of Thrones”24. Herr Joel Björk nominerar sig själv, en nominering han god-
tar. Mötet insisterar p̊a att Herr Dara agerar Herr Wellton s̊a att en ordentlig
fr̊agestund kan vidta25. Herr Björk menar att han gillar att styra upp saker.
Herr Darton meddelar att han är gammal E-DJ. Herr ‘Stenen’ undrar om
det kommer genomföras en Kurdisk afton, s̊asom tidigare år Qulturattachéer
lovat. Herr Dara informerar mötet om att regler satte stopp för detta. Han
menar ocks̊a p̊a att Herr Wellton kan göra lika mycket p̊a egen hand som
med Joel, och att han, som Herr Darton, är positivt inställd till att bilda
en Klump med Herr Björk. B̊ada Herrarna Wellton och Björk meddelar att
de gärna bildar en Klump. B̊ada de faktiska kandidaterna godtar allts̊a detta.

Herrarna Charles Wellton och Joel Björk väljs till en Klump, och Klumpen
väljs till Qulturattaché.

6.6 Val av Årets Kamrat 2017

Det finns tre nomineringar till posten. Herr Bjarre och Fröken Dahlin pre-
senterar kandidaterna genom att läsa upp de motiveringar som inkommit
valberedningen. S̊adana finns för Herrarna (Carl-)Daniel Ahlberg och Elias
Ågeby, men inte för Herr Charlie Jeansson. Fröken Hjort yrkar p̊a att pos-
ten öpnas för nominering, men detta avsl̊as efter en sluten votering. Herr
Lönnroth informerar om att den som väljs till Årets Kamrat även kan vinna
THS kamratpris, och vinnaren av detta erh̊aller en penningsumma.

Herr (Carl-)Daniel Ahlberg väljs till Årets Kamrat 2017.

23BeatKeeper under verksamhets̊aren 2016 och 2017
24Översättning: Spel om Troner. TV-serie baserad p̊a boken med den svenska ti-

teln:“Kampen om Järntronen”.
25I protokollet kommer denna person att benämnas Herr Darton, som strikt bör skiljas

fr̊an b̊ade Herr Dara och Herr Wellton. Herr Dartons åsikter är Herr Dartons egna, och
skall ej ihopblandas med Herr Daras eller Herr Welltons.
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Q.Z. Opuz till den fromma

I egenskap av Musikborgarr̊ad meddelar Herr Krödel att han ska framföra
ett opuz. Det opuz han tänkt att framföra heter “Det här tar vi p̊a nästa
SM”, vilket han ämnar ta upp p̊a nästa SM. Han sjunger därför sitt back-
up-opuz och ber om ursäkt för att han inte kan sitt opuz tillräckligt bra.
Opuzet kallas “Längtan till Q plan 2”, där texten är egenkomponerad, men
ackordföljd och inspiration är tagna fr̊an “Alla vägar har sitt pris” av Lars
Winnerbäck. Texten är ett plagiat av en sann historia för n̊agra veckor sedan,
när m̊anga var n̊agon annanstans än Q plan 2. Opuzet handlar om Herr Jo-
natan Lindgren, som lyckades fly fr̊an just Q plan 2 i en vecka. Han meddelar
att referenser till en “Jonte” skall tolkas som referat till Herr Lindgren, och
referat till källargillet syftar p̊a Källarmästare Jonatan Nyström. Herr Krö-
del känner sig även manad till att be om ursäkt för eventuellt gitarrspel, d̊a
detta är första g̊angen han spelar inför en levande själ. Vid denna tidpunkt
börjar Herr Krödel att sjunga, och läsaren bör notera att Herr Lindgren blir
mycket rörd av Herr Krödels vackra opuz, en känsla som verkar tillta för var
strof som passerar. Att b̊ade texten och framförandet är uppskattat av mötet
är mycket uppenbart av de m̊anga kvävda skratt som hörd fr̊an publiken.
Efter att ha framfört opuzet framför Herr Krödel Musikborgarr̊adets signa-
turmelodi, som best̊ar av ungefär ett ackord. Mötet kräver dock en omstart.
Till denna kommer ytterligare en utläggning, denna g̊ang om öppenhet. I
egenskap av ÖSK ligger detta nära Herr Krödels hjärta, och omstarten är
dedikerad till just hur det ser ut bakom Skænderiets kulisser. Herr Krödel
vänder p̊a sitt papper, vilket är blankt, och börjar spela. Omstarten best̊ar
av samma melodi som opuzet, men är helt befriat fr̊an text.

6.7 Val av Årets Lärare 2017

Herr Bjarre och Fröken Dahlin befinner sig åter igen framför mötet, denna
g̊ang för att läsa upp nomineringar till Årets Lärare 2017. Dessa presenteras
genom att till valberedningen inkomna motiveringar läses upp, där varan-
nan motivering läses av Herr Bjarre och varannan läses av Fröken Dahlin.
Detta märks tydligt, d̊a Herr Bjarres uppläsande är mycket mer koncist.
Kandidaterna presenteras p̊a följande vis: Herr Daniel Månssons motivering
läses upp i sin helhet, Herr Wojtek Chachólskis motivering läses ocks̊a upp
i sin helhet, Herr Lorenzo Frassinettis kortas ned till “han är en bra grabb”,
Herr Mats Bengtssons motivering läses upp i sin helhet, Herr Peter Händels
motivering kortas ned till att han är “vettig och n̊at om CSN och SSSB”,
och Herr Joakim Jaldéns motivering läses upp i sin helhet. Herr Dahlgren
yrkar p̊a att öppna posten för nominering, n̊agot som avsl̊as av mötet.

Herr Joakim Jaldén väljs till Årets Lärare 2017.
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6.8 Val av Årets Övningsassistent 2017

Herr Bjarre och Fröken Dahlin befinner sig framför mötet än en g̊ang. Fyra
(4) inkomna kandidater finns: Fröken Sanja Duvnjak Zarkovic, Herr Hans-
Peter Nee, Herr Tâm Vũ och Herr Torsten Molitor. Motiveringar finnes, och
läses upp, för alla kandidater utom Herr Vũ, som inte har f̊att n̊agon moti-
vering. Herr Lindgren yrkar p̊a att öppna posten för kandidatur, n̊agot som
bifalles. Herr Lindgren nominerar därefter Herr Franz Čech, med en mycket
rörande motivering trots att han bara h̊allit tv̊a övningar i år. Herr Čech
ska, enligt utsago, ta upp Hallénbibeln varje år. Han är även Sect–Ion i Den
Vitsomfrejdade Ion–Secten. Herr Lönnroth tycker att det vore ett fint tec-
ken att ge honom denna utmärkelse under sitt sista år p̊a KTH. Herr Jonas
Hansson nominerar “skatekillen”, med motivering att han var “cool och hade
flanellskjorta”. “Skatekillen” var övningsassistent i vektoranalys. Dessa sex
(6) kandidater ställs mot varandra, blankt och W.A. Kant.

Herr Franz Čech väljs till Årets Övningsassistent 2017.

6.9 Val av Projektledare för Arbetsmarknadsdagen

Ingen kandidat har inkommit. Styrelsen yrkar därför p̊a att valet bordläggs
till Maj-SM för att förbereda ett vettigt val och kunna f̊a fram en god kandi-
dat. ArG, genom Herrarna Damir Vrabac och Patrik Johansson, menar att
man fr̊an ArGs sida inte har haft möjlighet att se över lämpliga kandidater
till posten, och att detta krävs för en god överlämning.

Valet bordläggs till Maj-SM.

7 Övriga ärenden

7.1 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

7.2 Närvaro

E-17 9 st
E-16 8 st
E-15 7 st
E-14 6 st
E-13 och äldre 4 st
Totalt 34 st

7.3 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet f̊ar publiceras p̊a internet med namn.
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7.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 21:17 av Supraledare Daniel Eriksson

Vid protokollet Mötesordförande

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Jonatan Nyström
Källarmästare
Elektrosektionen
THS

Patrik Johansson
AMSe
Elektrosektionen
THS

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson

17



Verksamhetsplan

Konglig Elektrosektionen 2018

Styrelsen

Styrelsens främsta arbeta är att jobba med studiebevakning, näringslivsverksamhet
och studiesocial. I detta ing̊ar att jobba för en mer inkluderande sektion s̊a
att alla känner sig hemma p̊a sektionen och inga trakasserier sker i an-
knytning till v̊ar verksamhet. Mitt m̊al är även att jobba nära den nya
EECS-skolan s̊a att ett bra samarbete kan utvecklas för framtiden. Ett bra
samarbete med kansliet är en förutsättning för att vi ska kunna p̊averka v̊ar
egen utbildning och göra den s̊a bra som möjligt.

Även samarbbete med andra sektioner och universitet är viktigt d̊a detta
ger ett idé -och kulturutbyte som främjar b̊ada parter.

Daniel Eriksson, Supraledare

PR - ProgramR̊adet

Programr̊adet ämnar bibeh̊alla den goda stämningen, servicen och kamrat-
skapet under året.

Fokus läggs p̊a att antalet festPRissar och kalasPingloR ska öka och att
trivseln ska öka i gruppen. Detta ska göras genom att varje termin ha
utvärderingssamtal, ha mer teambuilding och se till att h̊alla en bra niv̊a av
nykterhet och ordning p̊a fester. V̊arbalen ska h̊allas enligt givna standarder
och mottagningen ska vara rolig, välkomnande och inkluderande för faddrar
och nyantagna.

Max Näf, Klubbmästare

1



Mottagningen

Huvudm̊alet det här året är att skapa en väldigt stark gemenskap i nølle/fadder-
grupperna och även skapa band mellan de olika grupperna. Vi är en stor
familj och gemenskapen mellan de nyantagna och de äldre är oerhört viktig
för s̊a väl sektionen som eleverna själva. Varje dag man kommer till KTH
ska man känna sig hemma. Mottagningen 2018 kommer självklart ocks̊a va-
ra den bästa mottagningen n̊agonsin!

Charlie Jeansson, Fø F

Källargillet

Källargillet har i avsikt under året att h̊alla kvar det höga intresset för
fixarkvällar samt planera ett mer tillgänglig v̊arstädning. Ett stort fokus
kommer ocks̊a ligga p̊a att öka intresset för fler MedTekare. För övrigt s̊a
skall beställningar av ovvar göras innan sommaren d̊a fler ska f̊a möjligheten
att köpa sina ovvar utan l̊anga väntetider.

Jonatan Nyström, Källarmästare

ARG - Arbetsmarknadsgruppen

ARG st̊ar inför stora strukturella förändringar med ett införande av en led-
ningsgrupp. Under året är planen att genomföra implementationen av led-
ningsgruppen som och innebär en inkludering och närmare samarbete med
projektledare för ePotential. Utöver det kommer året i första hand handla
om att stärka de relationer som vi haft tidigare år.

Patrik Johansson, AMSe

ESN - Studienämnden

Mitt m̊al är att f̊a en bra överg̊ang till den nya skolan och h̊alla eleverna upp-
daterade över vad som händer. Detta skulle h̊alla eleverna lugna och känna
sig trygga i sin utbildning samtidigt som det undviker ryktesbildning. Jag
vill ocks̊a jobba för att f̊a lärarna att fundera över förändring och ifr̊agasätta
om kursen verkligen är s̊a bra som den kan bli. Detta för att f̊a en s̊a bra
utbildning som möjligt.

Carmen Dahlin, SNO
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Budget 2018
Intäkt Sektionen Intäkt Cykeln
Sektionsavgifter 20000 Uthyrning 6000

Sponsring/ARG 140000 Summa 6000

Sponsring för Konglig Elektrosektionen 5000 Intäkt E-potential 260000

Försäljning av Cykeln 15000

Summa 180000 Totala intäkter
Summa 1 242 000

Intäkt PR

Tentapubar 15000 Kostnad Sektionen
Vårbal 75000 Styret 11000

LussePre 12000 Utbildning av funktionärer 2000

Vin 10000 Inbjudningar 1000

Sprit 170000 Gåvor 3000

Öl 140000 Fanborg 1000

Mat 25000 SIK-gasque 5000

Alkoholfritt 40000 Noblesse 2000

Cider 25000 Gäster 3000

Alkoläsk 10000 Funqgasque 20000

Övriga fester 20000 SektionsMöten 8000

Summa 542000 Representation (halva DKS och FoFs n0llegasquebiljett) 3000

Representation (n0llegasque, Vårbal, Resor) 16000

Intäkt mottagningen Representation (Middagar, Kanslifrukost) 15000

Arrangemang 15000 Extraordinära kostnader 5000

Kansliet 74000 ARG 38000

Phösargasque 13000 E-DJ 13000

Interna Arrangemang 10000 Emissionen 2000

Elektroprojekt 11000 Bidrag Elin 5000

Företagsspons 25000 Moby Dick 1500

Företagsarrangemang 23000 Mottagningsaktivitet med Styrelsen 7000

Bidrag från Sektioner 36000 Bidrag nyantagnas n0llegasquebiljetter 5000

Nollegasque 47000 Fixarkväll Tacos 4000

Summa 254000 Elor 1000

Tolvan 10000

Kostnad PR Funqrummet 10000

Tentapubar 6000 ESN 3000

n0llepubrunda 25000 Hemsidan 3000

n0llegasque 1000 Kontorsmaterial 2000

Vårbal 180000 Porto 500

Vin 10000 Bankkostnader 3500

Sprit 70000 Alkoholtillstånd 0

Drinktillbehör 8000 Avsättning reservfond 10500

Öl 110000 Vårbal 5000

Mat 25000 Sektionsarrangemang 9500

Alkoholfritt 10000 Internarrangemang 5000

Cider 20000 EGK 1000

Alkoläsk 9000 Hyra av kökslokal 4000

Övriga kalas 15000 Internationella mottagningen 13000

Kortbetalning 12000 Avsättning Jubel u.n.å. 100000 30500

Nyinvesteringar 10000 Renovering bar 25000

Förbrukningsvaror 3000 Bidrag Nollegasque 20000

Tillståndskostnader 7500 Summa 327000

Övrigt 5000

Finansiella kostnader 500 Kostnad mottagningen
LussePre 15000 Arrangemang 32000

Summa 542000 Interna arrangemang 10000

n0llegruppspåhitt 4000

Kostnad Cykeln DKS 18000

Drivmedel 10000 T-shirts Fadderiet 18000

Trängselskatt 4000 Phösargasque 13000

Skatt 1400 Mat Fadderiet 5000

Parkering 6600 Mat nyantagna 25000

Försäkring 7000 E-DJ 3500

Underhåll 10000 Nolleskyltar och Nollebrickor 3500

Summa 39000 Elektroprojekt 5000

Nollegasque 105000



Kostnad E-potential Hyra av cykel 3000

Mat och Dryck 40000 Övriga kostnader Fadderiet 7000

Banderoll 8000 Övriga kostnader 2000

Lokalhyror 11000 Summa 254000

Avtack 6000

Övrigt 15000

Summa 80000

Totala kostnader

Summa 1242000



Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 21 Februari

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 Februari
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende fonder

Bakgrund

Sektionen har ett antal besparingskonton, exempelvis Jubelfonden och Re-
servfonden. Dessa är i själva verket inte fonder utan enbart besparingskon-
ton där pengarna, under r̊adande l̊aga reporänta, varken ökar eller mins-
kar i värde. D̊a sektionen tidigare haft fonder anser Styrelsen att det är
rimligt att återigen införskaffa fonder för l̊angsiktiga besparingar. D̊a Ju-
belfonden och Fonden för nyinvesteringar kommer, men största sannolikhet,
förbrukas under de kommande åren kan dessa inte betraktas som l̊angsiktiga
besparingar. Fonden som kvarst̊ar är Reservfonden och denna är lämplig för
l̊angtidsinvesteringar.

Yrkande

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 köpa fonder för besparingskontots fulla värde , exklusive 10 000 kr,
som ligger p̊a 150 745 338 ”RESERVFONDEN”.

Ett fondigt styre

1



Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 21 februari

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 februari
u.n.̊a. 111110 (2918 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende Namngivning av toaletterna i Tol-
van

Bakgrund

Runtom v̊art stolta KTH finnes m̊angen fin sektionslokal. Det finns dock en
som är utav märkbart högre klass. Undertecknad syftar självfallet p̊a plat-
sernas plats, palatsernas palats, plasternas plast; Tolvan! I denna underbara
lokal tar vi v̊ar tillflykt när diverse vardagssituationer blir för mycket.

Det finns m̊anga aspekter som gör Tolvan till den fantastiska sektionslo-
kal som den de facto är. Ett ypperligt exempel p̊a detta är det mycket
fördelaktiga geografiska läget gentemot m̊anga andra sektionslokaler. Utöver
detta s̊a har Tolvan under m̊anga år visat sin fantastiska m̊angsidighet som
till exempel b̊ade mötes- och festlokal.

F̊a ting är perfekta och Tolvan är tyvärr inget undantag. Många skrymslen
och vr̊ar har f̊att sina egna namn uti v̊ar fagra lokal. Exempel p̊a dessa är
Funq, Junq och Sunq. För att försöka fortsätta i linje med detta har d̊a un-
dertecknad funderat som själve fan p̊a vad lämpliga namn kan tänkas vara,
för de tv̊a toaletterna i tolvan. (P̊a grund av att nämnda vr̊an verkar sakna
ordentliga benämningar) [1].

Vad kan d̊a rimliga namn tänkas vara? Jo, resonemanget lyder som s̊a: Un-
der den sittning kallad Minus (2017), ämnad för de kvinnliga nyantagna.
S̊a gick handfatet p̊a ”den stora toaletten” sönder och en ohygglig stank
lade sig illa kvickt över tidigare nämnda vattenklosett. För att icke glömma
denna händelse som sedan kom att hemsöka toalettbesökarnas näsor i flera
m̊anader efter̊at, är d̊a undertecknads förslag att ge toaletten ifr̊aga, namnet
Unq.

Taco lov, s̊a finns det tv̊a toaletter i Tolvan. Den andra och även den mindre
utav de tv̊a, som ligger intill b̊ade Junq och Sunq, är ocks̊a i behov av ett
namn. D̊a denna toalett är avsevärt mindre och rimligtvis ”mysigare”, skulle
undertecknad vilja anspela p̊a s̊ang nr. 11 ur s̊angboken [2]. Därmed föresl̊as
det att den ”lilla toaletten” ges namnet Runq.
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Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 21 februari

Yrkande

Motionären yrkar p̊a

Att1 ”Den stora toaletten” f̊ar namnet Unq.

Att2 ”Den lilla toaletten” f̊ar namnet Runq.

”Var Osquar som g̊ar p̊a v̊ar sektion av äldre kollegor har lärt en tradi-
tion. . . ”
Olle Blomqvist E-17 Frequensnormal

Referenser

[1] Protokoll för SektionsMöte vid Konglig Elektrosektionen oktober 2017,
punkt 2.3.1.
[2] S̊angbokskommitén 2016. Konglig Elektrosektionsens och Sektionen för
Medicinsk tekniks S̊angbok, första upplagan, 2016.

2



Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 21 februari

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 februari
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Namngivning
av toaletterna i Tolvan

Resonemang

Styrelsen uppskattar Herr Olle Blomqvists initiativ och nytänkande, men
tycker inte att namngivning av Tolvans toaletter är motiverad. Herr Blomqvists
argument bygger p̊a att utöka den, i folkmun, existerande namngivningen
av utrymmen med ändelsen ”-unq”, men varken i Stadga, Reglemente eller
PM för Tolvan existerar n̊agon referens till ”Sunq”eller ”Junq”. Att d̊a införa
”Unq” och ”Runq” i n̊agot Styrdokument vore omotiverat och inkonsekvent.
Vidare kan det r̊ada tvivel om rätt toalett f̊ar rätt namn. Händelsen un-
der Minus, som p̊a ett barbariskt sätt totalförstörde handfatet i ”den stora
toaletten”, ligger i handling närmare ”Runq” än ”Unq”. Vidare är ”den lilla
toaletten”nära belägen ”Sunq”, vilken avger en ”Unq”-en lukt. Det r̊ader där-
med oklarheter om varför toaletterna skall namngivas s̊asom Herr Blomqvist
yrkar p̊a. Slutligen ifr̊agasätter Styrelsen visdomen i att döpa en toalett efter
Herr Blomqvists favoritsyssla.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 avsl̊a motionen i sin helhet.

Ett välduschat och kyskt Styre
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Kandidatlista Dec-SM
den 5:e December u.n.å. 111110 (2017 b.t.)

Kandidater

Post Kandidat Årskull

Moby Dick — —

Hoftorsk — —

Che

Charles Wellton E-13

Rasmus Antonsson Open-14

Emelie Frost Open-14

Beatkeeper Olle Blomqvist E-17

Qulturattaché — —

Nomineringar

Utnämnelse Nominering

Årets Kamrat
Daniel Ahlberg

Charlie Jeansson

Årets Lärare

Daniel Månsson

Wojtek Chacholski

Lorenzo Frassinetti

Mats Bengtsson

Peter Händel

Joakim Jaldén

Årets Övningsassistent

Sanja Duvnjak Zarkovic

Hans-Peter Nee

Tam Vû



Nomineringar

Årets kamrat

Carl-Daniel Ahlberg

(Carl-)Daniel Ahlberg är en individ som har gjort mycket gott för sektionen, men inte minst välkomnar han nya
sektionsmedlemmar med öppna armar. Han bibeh̊aller ett öppet sinne lyssnar alltid till alla med den respekt
som dem förtjänar. Han knyter enkelt nya band, samtidigt som han bibeh̊aller kontakten med befintliga. Han
tar noga hand om de som olyckligvis har f̊att för mycket att dricka och sätter i allmänhet andras välbefinnande
framför sitt eget. Det finns m̊anga exempel p̊a goda gärningar som Carl-Daniel Ahlberg har utfört, för m̊anga
för att hinna räkna upp här, och därför tycker jag att han absolut ska tilldelas Årets Kamrat 2017.

Elias Ågeby

Har n̊agon p̊a SM n̊agonsin blivit illa behandlad av honom? Nej, precis.

Årets lärare

Daniel Månsson

Daniel har alltid försökt f̊a undervisningen rolig och inspirerande för studenterna. Under lektionerna finns aldrig
en anekdot eller en liten spännande historia l̊angt bort när vissa ögonlock blir tunga. Dessutom är han flexibel
och lyssnar p̊a studenterna för att underlätta för alla, allt fr̊an att f̊a omtentor att inte krocka till lektionernas
inneh̊all.

Wojtek Chacholski

Wojtek har varit en blandad upplevelse för m̊anga men under året genomgick han tydliga förbättringar och
lyssnade p̊a eleverna ang̊aende sin undervisning. Med utförliga föreläsninganteckningar och slides tillgängliga
innan varje föreläsning lades potentialen för en bra bas inför varje lektion. Hans passionerade stämma gjorde
även att matematikens spr̊ak mycket lätt sipprade in genom trumhinnorna och motiverade m̊anga, mycket tack
vare hans oförglömliga frasering.

Lorenzo Frassinetti

Lorenzo har grundligt g̊att igenom allt fr̊an Flervariabelanalysen och f̊ar alla elever att hänga med i kursen.
Han f̊ar vektoranalys att bli en väldigt rolig kurs för alla som äntligen först̊ar Flervariabeln. Han förbereder
dessutom eleverna väldigt väl inför TETen, genom att peka ut vad som kommer vara viktigt och repetera det
som Lars Jonsson inte tycker eleverna kan tillräckligt bra.

Mats Bengtsson

Med pedagogiska metoder för interaktiv inlärning med regelbunden feedback f̊ar han med de flesta p̊a koncepten i
kursen. Han anpassar snabbt kursen till den nya läroplattformen och ger m̊anga olika verktyg för att f̊a först̊aelse
p̊a egen hand. Efter tentan ändrar han snabbt inställning till att förbättra kursen till nästa omg̊ang, och är
väldigt mottaglig för feedback fr̊an oss elever.
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Peter Händel

Stokastiska signaler och system har alltid varit en problemkurs för elektroutbildningen innan Peter Händel blev
kursansvarig. Han har även tagit tag i Global Impact där han har vettiga idéer för att göra en av elektros mest
ogillade kurser till n̊agot man kan se fram emot, samtidigt som man f̊ar viktiga lärdomar för framtiden. Han
bryr sig även om studenterna, tar åt sig av feedback och svarar snabbt p̊a problem som hans studenter har,
vilket har löst problem med CSN och SSSB för ett antal studenter.

Joakim Jaldén

Joakim är en lärare som inte bara har en fenomenalt bra kurs med tydlig röd tr̊ad, smarta fr̊agor som f̊angar
eleverna under föreläsningen samt en labb där han bjuder p̊a sig själv i form av fantastiska Snapchat-selfies.
Utöver denna kurs s̊a har han även rollen som Programansvarig och har där de tre senaste åren verkat för
att elektrostudenterna ska f̊a hjälp d̊a det praktiska som krockande tentor eller sena kollegor ställer till det
för oss. Joakim Jaldén är läraren som lyckas med att h̊alla en fantastisk kurs samtidigt som han brinner för
elektroprogrammets bästa.

Årets övningsassistent

Sanja Duvnjak Zarkovic

Sonja har en otrolig förm̊aga att ta till sig feedback fr̊an studenter och vända kritik till positiv utveckling. B̊ade
under övningar och laborationer visade hon en sann vilja att motivera studenterna och lära ut efter studenternas
egna behov. Sanjas bemötande, självgjorda häften för övningar och vilja att förbättras bör h̊allas upp som ett
lysande exempel av hur en assistent bör vara.

Hans-Peter Nee

Man märker p̊a honom att han är mycket intresserad av ämnet och har stora kunskaper i omr̊adet. Han
engagerar sig ordentligt för att alla elever i hans klassrum ska först̊a och gör detta mycket pedagogisk. Ser han
en förvirrad själ sätter han sig med den och g̊ar igenom igen och svarar p̊a osäkerheter, vilket inte är n̊agot
m̊anga övningsassistenter skulle göra.

Torsten Molitor

Torsten gav alltid allt han kunde till sina sm̊a elever. Elever dök upp trots att att övningen började 08.15. Inte
s̊a att det blev fullt. Inte ens halvfullt om man ska vara helt ärlig men n̊agra kom det änd̊a. Torsten blandade
teori med att demonstrera tillämpningar i matlab, allt för att ge eleverna den bästa upplevelsen. Utan n̊agon
statistik p̊a detta vill jag hävda att alla elever som gick till Torsten klarade tentamen med enkelhet och fina
betyg. Rent statistiskt var det säkert n̊agon som gick till Torsten som fick A. Kanske.
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Längtan till Q plan 2  
C                    G                     Am 

Jag satt och pluggade en dag 

C                     G                    Am 

Och tänkte att var kunde Jonte va? 

F                     Dm                 G 

Sen slog det mig att han hade rest iväg 

C                     G                    Am 

Så jag ringde för att höra hur det var  

C                     G                    Am 

Han berätta med glädje och gav mig alla 

svar 

F                     Dm                 G 

Han erkände med vemod i sin röst  

F                     Dm                 G 

Att saknaden de n river i mitt bröst 

 

F          C        G 

Vi är en ny nivå  

F          C        G 

Pojkarna på Q plan 2 

F           E                  Am 

Aldrig någonsin ger vi upp 

F                C                  G                    C 

Här så hänger teknis bästa studiegrupp 

 

 

På bygget togs det dåliga beslut 

För 15 drinkar hade Jonte pungat ut 

Och pungen ut var inte särskilt populärt 

Och vakten fick snart syn på jontes pitt  

Han blev nervös och ringde numret mitt 

Jag sa snälla jonte stoppa in din lem 

Han skrek förtvivlat att han längtade hem  

 

Till dem som går att lite på  

Pojkarna på plan 2  

Vi som alltid har din rygg 

Jag på Q plan 2 där är man trygg 

 

Dagen efter klev han upp så elegant  

Hann bort till liftkön innan han spydde på 

en tant 

På skakiga knän så kröp han hem 

Han la sig på soffan för att koppla av 

Han flög upp igen för fjäder gick av 

Trots detta så somna han direkt 

Och han drömde om gäng som är perfekt 

 

Vi som brukar sitta på  

Det som kallas QP2 

Vi som alltid står dig bi 

Jag häftigast på teknis måste vara vi 

 

I stugan bredvid var det fest med mat och 

vin 

Och där fanns alkohol och nikotin osv 

Och allt detta medan Jonte låg och sov 

Och från ett handfat så hördes det en 

krasch 

Medan Joel söp sin lever till en gulasch 

Och källlargillet var så fulla med skit 

Svårt att inte vara när man alltid är full 

med sprit 

 

Jonte vakna smärta i sin kropp 

o tänkte kaffe det brukar pigga opp 

Men kaffeskåpet ekade så tomt 

Så Jonte gick ut letade en fest 

Men ingenstans ville man ha jonte som sin 

gäst 

Jag vill ha synder sex och sprit 

Då får du packa ihop och komma hit 

 

 

Allt detta kan du få 

Av pojkarna på Q plan 2 

Inga andra är så bra 

Vi ger dig vad du vill ha 

 

Men som ni kan förstå  

Är allt detta hitte på  

Men ni kan lita på 

Att bäst är pojkarna på Q plan 2 
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