
Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 maj

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte 2 uti Maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.̊a. 111111 (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.

1.4 Närvaro

Herr Lukas Bjarre meddelar att han är närvarande. Inklusive honom ser
närvaron ut som följande:
E-17 8 st
E-16 9 st
E-15 8 st
E-14 7 st
E-13 och äldre 2 st
Totalt 34 st

1.5 Adjungeringar

Personer som ej är medlemmar i Konglig Elektrosektionen som under mö-
tet befinner sig i Tolvan väljs till klump och adjungeras med närvaro- och
yttranderätt.

1.6 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet publiceras p̊a nätet med namn.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

Justeras:
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1.8 Föreg̊aende protokoll

Herr Martin Lindström meddelar att ett välskrivet protokoll efter Februari-
SM publicerades i tid enligt konstens alla regler.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Fröken Carmen Dahlin talar för Herr Joakim Jaldén, programansvarig. Han
önskar meddela att det finns planer p̊a att göra masterprogrammet för ma-
skininlärning tillgängligt för studenterna p̊a Elektro.

2.2 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Eriksson meddelar att Styrelsen arbetar b̊ade h̊art och gediget, vilket
ofta sammanfaller. Han informerar ocks̊a om EU–direktivet General Data
Protective Regulation (GDPR) och dess p̊averkan p̊a Sektionens verksam-
het. P̊averkan förväntas bli relativt liten. I framtiden f̊ar man inte spara
personuppgifter som man inte har anledning att spara, som exempelvis lista
över festdeltagare efter festen ägt rum. Detta p̊abjuder att Sektionens digi-
tala arkiv rensas, men det fysiska arkivet f̊ar lämnas i nuvarande tillst̊and.

2.2.1 Budget

Herr Daniel Ahlberg informerar om budgetuppdateringarna, och en stor
förändring är att budgeten är TEX:ad! Detta framkallar spridda jubel bland
mötesdeltagarna. Vissa detaljer behöver fortfarande ändras, s̊asom att året
bör vara 2018. Herr Bjarre p̊apekar att det finns en inkomst fr̊an försäljning
av Cykeln, men att det inte finns en motsvarande utgift för ett nyinköp av
nästa bil. Herr Ahlberg instämmer att det borde finnas en s̊adan, men att
bilen kommer att betalas p̊a avbetalning. Denna post kommer att läggas till
när den behövs.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Herr Eriksson presenterar Ericsson Uniteam, vilka serverar fika. Han upp-
manar även alla att följa Ericsson Uniteam p̊a Instagram, samt söka en plats
där!

2.3.1 Källargillet

Källargillet, genom Herr Toni Tauriainen och Fröken Anna Kinnander, stiger
fram. De hälsar att om man bokar Tolvan bör man lämna den som man fann
den, eller bättre. De meddelar även att Tolvan nu är fin och nystädad efter
v̊arstädningen, och att man bör njuta av detta. Herr Bjarre tycker att det
nystädade tillst̊andet “redan är över”.

Justeras:
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2.3.2 Moby Dick

Herr Bjarre stiger nu fram i egenskap av Moby Dick, och uppmanar mötet att
spontankandidera till Projektledare för Arbetsmarknadsdagen. Han menar
att detta är “det är typ asviktigt att positionen fylls”.

2.3.3 PR

Herr Max Näf stiger fram i egenskap av Klubbmästare, och tackar för V̊ar-
balen. Eftersom Klubbmästarna är mycket upptagna i maj kommer det bli
f̊a torsdagspubbar, men att en kommer h̊allas 17 maj, samt att tentapubben
kommer h̊allas lördag 9 juni.

2.3.4 Elab

Herr Wilhelm Westermark meddelar att han “är n̊agon form av representant
för Elab” och meddelar att lördag 12 maj ska Elab städas. N̊agon skriker
att Sqvalp h̊alls under samma dag, men Herr Westermark framför att “det
skiter jag fullständigt i. Kom dit i alla fall!”.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Herr ‘Stenen’1 ställer sig upp i egenskap av Skolr̊adsordförande för EECS–
skolan. Han meddelar att det inte kommer att hända n̊agot med utbildningen
innan år 2025 förutom den nyhet Fröken Dahlin tidigare meddelade, och att
det specifikt inte kommer att bli n̊agot gemensamt förståar för EECS–skolan.
Herr Bjarre undrar vad tanken med EECS–skolan är om inget förändras.
Herr ‘Stenen’ svarar att det är främst administrativa och ekonomiska vinster
som väntas, samt att ett förslag för hur dessa skall ändras skall inkomma 11
maj.

3 Beslut

3.1 Godkännande av Elab

Herrarna Alexander Kolmodin och Ahmed Mayh t̊agar in i Tolvan precis
när denna punkt öppnas. Mötet godkänner dem p̊a sina respektive poster
utan omsvep.

3.1.1 Ordförande

Herr Alexander Kolmodin godkänns som Elabs ordförande.

3.1.2 Kassör

Herr Ahmed Mayh godkänns som Elabs kassör.

1Även kallad Herr Kristian Westerlund.

Justeras:
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4 Stadgefr̊agor

4.1 Revisionsberättelser och ansvarsfrihet

Herr Bjarre kliver fram, denna g̊ang i egenskap av Revisor. Han säger att lä-
get gällande ansvarsfrihet för Styrelsen 2017 har förändrats sedan sist, men
att Revisorerna inte hunnit g̊a igenom det. Han yrkar därför att ärendet
bordläggs till Oktober–SM.

Mötet bifaller Herr Lukas Bjarres yrkande.

5 Motioner och Propositioner

5.1 Proposition ang̊aende Talet till Kvinnan eller Mannen

Herr Lindström läser upp Styrelsens proposition ang̊aende Talet till Kvinnan
eller Mannen. JML–enkäten som refereras däri är inte publicerad än. Herr
Jonatan Lindgren undrar om det finns n̊agra exempel p̊a d̊aliga tal som
h̊allits av tidigare Kontaktorer. Herr Linus Dahlgren, nuvarande Kontaktor,
p̊ast̊ar att det finns m̊anga d̊aliga tal, och att det till och med är sv̊art att
skriva ett tal som är bra; m̊anga har blivit kränkta av talets inneh̊all tidigare
år. Han tycker därför att det är dumt att tvinga Styrelsen att h̊alla talet.
Herr Jacob Cederlund undrar om man istället kan h̊alla ett Tal till v̊aren
istället. Herr Eriksson instämmer i att detta g̊ar, men att det fortfarande
inte behöver regleras i Stadgan. Herr Dahlgren undrar varför man m̊aste
specificera vad eller vem talen skall h̊allas till, d̊a det blir sv̊arare att förnya
talet för varje år som g̊ar. Med bakgrund i denna diskussion yrkar Herr Bjarre
p̊a att “Talet till . . . ” läggs till under Kontaktorns åtaganden i Reglementet;
under punkt 2.5.
Mötet bifaller Styrelsens proposition med Herr Lukas Bjarres tilläggsyrkan-
de.

5.2 Motion ang̊aende Jämlikhetsnämnd

Fröken Ida Kols läser upp sin motion, och Herr Lindström läser upp Sty-
relsens svar. Herr Eriksson förtydligar att Styrelsens tilltänkta medarbetare
i den nya nämnden, “Ekvilibrierna”, inte skulle vara funktionärer eftersom
de inte skulle väljas p̊a ett SM. Det är därför inte möjligt att ta posten
bara för att kunna g̊a p̊a Funqgasquen. Herr Rasmus Antonson yrkar p̊a att
man i Styrelsens svar förtydligar vilka som ing̊ar i nämnden, vilket Styrelsen
jämkar med. Herr Bjarre fr̊agar Fröken Kols hur hon ställer sig till Styrel-
sens svar. Fröken Kols h̊aller med Styrelsen och väljer senare att jämka med
Styrelsens svar. Herr Lindgren undrar det är tänkt att Elektrosektionens
Jämlikhetsnämnd skall representera Sektionen ut̊at. Herr Eriksson säger att
den ska arbeta mot THS och andra yttre intressen. StURe är tänkt att de-
legera, likt AMSe delegerar i ArbetsmarknadsGruppen. StURe sitter idag i
skolans JML–r̊ad.

Justeras:
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Mötet bifaller Styrelsens svar.

Ordningsfr̊aga: Öl till Musikborgarr̊adet

Fyra (4) starköl rör sig mot Presidiet, liksom ett mycket törstigt Musikbor-
garr̊ad. Herr Ossian Krödel begär Herr Lindströms och barpersonalens hjälp,
och lyckas d̊a öppna fyra (4) av fyra (4) starköl. En törstig Herr Krödel tar
sedan plats för att avnjuta den gyllene drycken.

5.3 Motion ang̊aende Elab sparkonto inom elektrosektionen

Herr Mayh motiverar Elabs motion, och Herr Lindström läser upp Styrel-
sens svar. Herr Bjarre p̊apekar att det i Reglementet under punkt 6 st̊ar
att Elab är en förening under Sektionen, vilka inte har n̊agot ekonomiskt
eller juridiskt ansvar inför Sektionen. Det st̊ar ocks̊a att Sektionen inte har
n̊agot ansvar inför dessa föreningar. Han undrar om det inte blir konstigt
om Elabs ekonomi de facto blir en del av Sektionens. Herr Ahlberg p̊apekar
att Noblesse, en annan förening under Sektionen, har samma upplägg som
Elab motionerar om, samt att det handlar om mindre summor. Dessa borde
därför inte p̊averka Sektionen speciellt mycket.
Mötet bifaller Styrelsens svar.

6 Val

6.1 Val av Projektledare för Arbetsmarknadsdagen (verk-
samhets̊ar 1 mars - 31 mars året därp̊a)

Herr Bjarre meddelar att ingen kandidat inkommit, och därför yrkar Herr
Eriksson att det öppnas för kandidatur. Mötet bifaller yrkandet. Det som föl-
jer beskrivs närmast som ett ih̊allande hagel av nomineringar, ingen av vilka
godtas. Herr Johansson marknadsför posten genom att p̊apeka att arbetet
utförs av en större grupp, och att Projektledare för Arbetsmarknadsdagen
just är en projektledare. D̊a ingen nominering godtas yrkar Herr Bjarre p̊a
att ärendet bordläggs till efter punkt 6.10, vilket är mötets sista val.
Mötet bifaller Herr Lukas Bjarres yrkande, och punkten återupptas som
punkt 6.11.

X.Y. Hungriga magars lystmäte

Klockan är arton och sexton (18:16), 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. Mötet
återupptas en munit sent, klockan arton och fyrtiosju (18:47), p̊a grund av
en kabelläggande Halvledare.

Justeras:
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6.2 Val av Moby Dick (verksamhets̊ar 1 jul - 30 jun)

Herr Bjarre presenterar kandidaterna, Herrarna Nils Paulsrud och Joar Fors-
berg. Herr Forsberg säger att han söker Moby Dick för att det verkar roligt
och “bra”. Herr Paulsrud säger att han suttit i valberedningen i ett år och nu
vill ta nästa steg. En fr̊agestund inleds. Herr Näf undrar hur väl kandidater-
na känner till Sektionen. Herr Paulsrud menar att han känner den ganska
väl efter sitt år i valberedningen. Herr Forsberg säger att han har god koll
för att vara en etta. Herr Krödel undrar om kandidaterna kommer läsa hela
kandidaturer, även om de är l̊anga. Herr Paulsrud tänker endast läsa det
som är relevant, och antyder att Herr Krödels kandidaturer inte inneh̊aller
relevant information. Herr Simon Ignat har valet av Projektledare för Ar-
betsmarknadsdagen i färskt minne när han undrar hur kandidaterna skulle
sälja in posten i en mening. Herr Forsberg menar att posten är lärorik och
prestigefylld, medan Herr Paulsrud säger att “det blir kul”. Herr ‘Stenen’
undrar om kandidaterna har läst boken Moby Dick, och om de ser n̊agra
paralleller mellan posten och boken. Ingen av kandidaterna kan dra n̊agra
paralleller. Herr Jonas Hansson undrar “att välja, är det ett val? Är det en
val?”. Fr̊agan är mycket oklar, och svaren fr̊an kandidaterna är lika oklara.
En diskussion vidtar.
Herr Nils Paulsrud väljs till Moby Dick.

6.3 Val av Snövaran

Herr Bjarre presenterar Fröken Ebba Hellstenius och Herr Jonatan Nyström,
vilka har tänkt kandidera till posten i klump. Herr Nyström informerar mötet
att han sitter som Källarmästare i Styrelsen, och Fröken Hellstenius med-
delar att hon är E-17. Tillsammans vill de göra Åreresan “skitbra”, och att
de vill åka t̊ag om möjligt. En fr̊agestund vidtar. Herr Omid Assadi undrar
vem av kandidaterna som är längst, och efter en noggrann mätning meddelar
Herr Eriksson att Herr Nyström är längst. Herr Näf undrar om kandidaterna
kan garantera en bastu i varje stuga. Fröken Hellstenius tycker att man kan
dela en bastu d̊a detta blir mysigt, medan Herr Nyström meddelar att han
“ska försöka garantera” en bastu i varje stuga. Herr Lindström undrar vad
Herr Nyström menar när han säger att han “ska försöka garantera” bastu.
Herr Nyströms svar är lika oklart som hans uttalande.
Fröken Ebba Hellstenius och Herr Jonatan Nyström väljs till klump, och
klumpen väljs till Snövaran.

6.4 Vice IntSekt (verksamhets̊ar 1 jul - 31 dec)

D̊a ingen har kandiderat till posten yrkar Herr Eriksson p̊a att öppna posten
för kandidatur, vilket godtas av mötet. Efter en intensiv nomineringsprocess
st̊ar ingen kandidat att finna, och det beslutas därför att punkten ska åter-
upptas efter man återupptagit valet av Projektledare för Arbetsmarknads-
dagen; som punkt 6.12.
Punkten återupptas som punkt 6.12.

Justeras:
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Å.Ä. En Ub̊at

Ackompanjerad av en sköns̊ang anländer en Ub̊at till Herr Erikssons läp-
par. Han inmundigar denna, varp̊a han gurglar den tio (10) g̊anger. Under
tiden f̊ar han hjälp av Herr Lindström som, med ansenlig kraft, h̊aller en
disktrasa tätt emot Herr Erikssons käkben och haka d̊a denna väts av de
fantastiskt bäska dropparna Bäska Droppar. Herr Lindström minskar, med
alla tillgängliga medel och med stor bestämdhet, Herr Erikssons alkohol-
missbruk. Presidiets fantastiska samarbete märks tydligt under resten av
mötet.

6.5 Val av Idrottsledar(en)

D̊a ingen har kandiderat till posten yrkar Herr Eriksson p̊a att öppna posten
för kandidatur, vilket godtas av mötet. Efter p̊atryckningar fr̊an Herrarna
Lindström och ‘Stenen’ övertalas Herr Daniel Saber att kandidera, dock
endast om han f̊ar köpa medaljer till ELIN. Han meddelar även att han
inte kommer kunna närvara under torsdags– och fredagsträningar samt att
det kanske blir en till fußballturnering. Om denna turnering h̊alls kommer
denna att inneh̊alla tre (3) g̊anger s̊a mycket klegg som tidigare turnering.
Herr Samuel Lemon kandiderar; han är nuvarande Vice Idrottsledaren. Han
p̊ast̊ar att han är väl bekant med att skicka länkar i korrekta sociala fo-
ra, och ska försöka närvara p̊a träningstider. Herr Lindström undrar om
kandidaterna kan lova att det finns ett lag till nästa års upplaga av Burning
Balls2. Kandidaterna meddelar att de ska “försöka lova” att det finns ett lag.
Herr Ahlberg blir nu tillfällig mötesordförande d̊a Herr Eriksson besöker fa-
ciliteterna, och ett p̊atagligt kaos infinner sig. Efter en mycket oklar och
ostrukturerad fortsättning av fr̊agestunden, avbryts den av Herr Ahlberg.
Han skickar ut kandidaterna med ett bestämt “g̊a ut”, och ett val följer.
Herr Samuel Lemon väljs till Idrottsledar(en).

6.6 Val av Carakarl

D̊a ingen har kandiderat till posten yrkar Herr Eriksson p̊a att öppna posten
för kandidatur, vilket godtas av mötet. Herr Toni Tauriainen godtar en no-
minering. Han presenterar sig som sittande Källarmästare utanför Styrelsen
och som körkortsinnehavare. Han tycker därför att han är en lämplig kandi-
dat, och vissa ur mötet utbrister i “honom ska vi ha!!”. Herr Bjarre undrar
vad Herr Tauriainen tycker om att köpa en ny bil. Herr Tauriainen menar
att han gärna gör det, och att han har kontakter som kan hjälpa honom.
Herr Krödel undrar om han kan tänka sig att bygga världens största pickup,
n̊agot som Herr Tauriainen ställer sig positiv till.
Herr Toni Tauriainen väljs till Carakarl.

2Brännbollsturnering som brukar h̊allas under valborg i Ugglevikskällan.

Justeras:
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Q.Z. Opuz till den fromma

En s̊angsugen ÖSK stegar fram och fipplar mycket l̊angsamt med sitt not-
ställ. Herr Bjarre undrar om Herr Krödel ämnar ta av sig handsken lika
l̊angsamt, men Herr Krödel l̊ater detta förbli obesvarat. Herr Krödel har
tänkt länge och noga p̊a vad han ska sjunga om, och har blivit influerad
av nutida fejder i Tolvan. Herr Krödel stödjer inte detta, men är glad för
inspirationen. Han l̊anar en röd hoodie med en konstig fladdermus p̊a, och
bjuder sedan upp en mycket (o)förberedd Herr Cederlund. Denne har en
källargilletröja p̊a sig, men Herr Krödel l̊ater meddela att Källargillet sak-
nar känsla för b̊ade smutsiga golv och tröjdesign. De b̊ada förbereder sig för
en duett medan Herr Krödel spelar Musikborgarr̊adets signaturmelodi, som
r̊akar vara en mycket melodisk och vacker skapelse. Efter framförandet av
opuzet uttrycker Herr Eriksson sig uppskattande och återupptar mötet med
nästa punkt.

6.7 Val av Frequensnormalen (verksamhets̊ar 1 jul - 31 dec)

Herr Bjarre presenterar Herr Vlad Chelcea, postens enda kandidat. Herr
Chelcea söker posten för att han gillar att sjunga och vill vara en god utbil-
dare för de nyantagna. Herr Lindgren undrar vad Herr Chelceas favorits̊ang
är, och varför det är En ballad om den franske kungens spelemän. Herr Chel-
cea menar att alla s̊anger har en speciell plats i hans hjärta. Herr Cederlund
undrar vad Herr Chelcea skulle göra om han är oförberedd, Defibrillatorn
är ett as och ett tempo är p̊a g̊ang. Herr Chelcea skulle bara köra p̊a. Herr
Dahlgren undrar vilken s̊ang Herr Chelcea skulle ta upp om hans vän svalt
en glowstick. Herr Chelcea skulle ta upp Elektricitetsvisan. Herr Antonson
undrar om Herr Chelcea kan sjunga en l̊at för mötet. Herr Chelcea sjunger
dock bara s̊anger. Herr Eriksson meddelar att ingen s̊ang kommer framföras.
Herr Vlad Chelcea väljs till Frequensnormalen.

6.8 Val av Källarmästare

Herr Bjarre presenterar Herrarna Anton Näslund och William Ahlberg. Herr
Ahlberg började p̊a KTH i Open-16 och har varit med i Källargillet sedan
han gick med i Sektionen. Han vill nu ta nästa steg inom Källargillet. Herr
Näslund är E-17 och har varit Källarnisse sedan han började p̊a KTH, och
tror att Källarmästare skulle vara ännu roligare. Herr Eriksson undrar hur
kandidaterna tänker utveckla posten. Herr Ahlberg är trött p̊a att viktiga
ärenden ofta skickas vidare; han vill istället göra allt snabbare och gedigna-
re. Herr Näslund vill, utöver Herr Ahlbergs tankar, se till att toaletterna är
renare samt skaffa fler gafflar till Tolvan. Herr Dahlgren undrar vad kandi-
daterna skulle göra för att återbörda en viss helikopterskylt. Herr Näslund
skulle göra allt. Fröken Anna Kinnander säger att posten kräver att man är
i Tolvan mycket, och undrar därför hur mycket tid som kandidaterna kan
spendera i Tolvan. Herr Ahlberg kan spendera hur mycket tid som helst i
Tolvan. Herr Näf undrar vad kandidaterna först tänker ta tag i. Herr Ahlberg
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tänker fokusera p̊a Tolvans fönster, samt se till att det inte p̊ag̊ar s̊a m̊anga
parallella projekt. Herr Näslund tänker fokusera p̊a mottagningen. Herr As-
sadi undrar om n̊agon av kandidaterna skulle vilja söka till Källarmästare
med Styrelseansvar senare. Herr Näslund menar att han inte tänkt tanken,
men att det inte är n̊agot han är avfärdar. Herr Ahlberg är inte intresserad
av den mer gedigna delen av styrelsearbetet, utan tror att andra skulle göra
det bättre än han själv. Herr Ahmed Dara menar dock att Herr Ahlbergs
representativa förm̊aga är mer än nog. Nu följer ett antal fr̊agor som Herr
Eriksson inte har t̊alamod för. Han avbryter därför kandidaterna innan de
har chans att svara. En diskussion vidtar. Under diskussionen p̊ast̊ar Herr
Jonas Stylbäck att det finns tv̊a typer av Källarmästare: en som gör n̊agot
och en som super. Det är därför viktigt att man väljer en handlingskraftig
kandidat för att komplettera Herr Nyström.
Herr William Ahlberg väljs till Källarmästare.

6.9 Val av Paleograf(er)

Herr Bjarre presenterar Herr Joar Forsberg, postens enda kandidat. Han
undrar vad Herr Forsberg tycker om den ärorika revolutionen. Herr Forsberg
p̊ast̊ar sig vara utan åsikt i fr̊agan, n̊agot som f̊ar Herr Dahlgren att skrika
av fasa. Han menar att eftersom revolutionen är “ärorik” är rätt åsikt ganska
uppenbar. Herr Forsberg lovar att läsa in sig p̊a ämnet. Herr Dara undrar
om Herr Forsberg ämnar att faktiskt kolla upp n̊agot i arkivet om Herr Dara
ber honom göra det. Herr Forsberg lovar att försöka göra det.
Herr Joar Forsberg väljs till Paleograf.

6.10 Val av Klubbmästare

Fröken Jennie Andersson stiger fram. Hon meddelar att PR ska f̊a en ny
“svarting”3 och att Herr Dara är fel “svarting”4. Eftersom hon vill ha in lite
mer dialekt ibland Klubbmästarna presenterar hon Herr David Fogelberg5.
Herr Fogelberg presenterar sig själv och meddelar att han har försökt dricka
tjugofyra (24) öl p̊a tolv timmar, och att han inte är taggad p̊a att försöka
göra detta igen. Han ska även försöka tillfredsställa alla behov p̊a beställning.
Herr David Fogelberg väljs till Klubbmästare.

6.11 Återupptagande av 6.1. Val av Projektledare för Ar-
betsmarknadsdagen (verksamhets̊ar 1 mars - 31 mars
året därp̊a)

Punkten återupptas, och mötet väntar spänt p̊a om det finns n̊agra kandida-
ter, och alla mötesdeltagarna drar en lättnadens suck d̊a Herrarna ‘Stenen’
och Lindgren kandiderar till posten i klump. Herr Lindgren har varit p̊a

3Klubbmästarna bär svarta hoodies.
4Herr Dara har en mörkvit hudton.
5Herr Fogelberg studerar medicinsk teknik i årskurs tv̊a.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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Sektionen länge och har varit med i ArG sedan 2013. Herr ‘Stenen’ har varit
i ArG sedan 2014, och tillägger att han och Herr Lindgren satt tillsammans
i Styrelsen 2015. Herr Dara undrar vad kandidaterna vill ändra med all sin
erfarenhet. Herr ‘Stenen’ vill skippa mässan helt och istället åka jorden runt
i luftballong, medan Herr Lindgren eftersträvar kontinuitet genom att knyta
arbetet närmare till ArG och dess ledning. Herr Ignat undrar hur kandida-
terna ställer sig till en efterfest efter mässan. B̊ade Herr ‘Stenen’ samt Herr
Lindgren ställer sig positiva till detta, och Herr Lindgren tillägger att han
har viss erfarenhet av detta sedan tidigare år.
Herrarna Kristian ‘Stenen’ Westerlund och Jonatan Lindgren väljs till en
klump, och klumpen väljs till Projektledare för Arbetsmarknadsdagen.

6.12 Återupptagande av 6.4. Val av vice IntSekt (verksam-
hets̊ar 1 jul - 31 dec)

Punkten återupptas och nu har Fröken Kajsa Hjort6 anlänt mötet. Hon gör
lite reklam för posten, och meddelar att arbetet involverar att ta hand om
internationella nyantagna; som att vara fadder fast lite mer. I arbetet ger
man internationella en ing̊ang till det svenska livet, och träffar människor
man vanligtvis inte skulle träffa. Hon avslutar sin annonsering med att sam-
manfatta posten som Fø F, fast bara det roliga. Att man dessutom f̊ar 0,2
meritpoäng mer när man själv söker utlandsstudier tycker Fröken Hjort inte
skadar. Herr Lindgren ställer tre (3) aningen ledande fr̊agor för att hjälpa
Fröken Hjort rekrytera kandidater. Han undrar om posten är ett perfekt
insteg till ettan eller tv̊aan, om den är en perfekt anledning till att g̊a p̊a
Funqgasquen7, samt om det är ett bra insteg till THS. Fröken Hjort svarar
“ja” p̊a alla tre fr̊agorna. Ett intensivt nomineringsarbete vidtar nu, men
ingen kandidat st̊ar att finna. Därför väljer mötet att vakantsätta posten.

7 Övriga ärenden

7.1 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

7.2 Närvaro

E-17 12 st
E-16 13 st
E-15 7 st
E-14 6 st
E-13 och äldre 5 st
Totalt 43 st

6Sittande vice IntSekt.
7En gasque som antingen MiTs eller Elektrosektionens Styrelse h̊aller för att tacka

Funqtionärerna för deras arbete.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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7.3 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet f̊ar publiceras p̊a internet med namn.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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7.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 20:13 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
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Talet till Kvinnan eller Man-
nen

Bakgrund

I Stadgan framg̊ar det att det åligger Styrelsen att h̊alla talet till Kvinnan
eller Mannen p̊a V̊arbalen, men p̊a grund av statistiska skäl h̊alls oftast
talet till Kvinnan. Söker man via sökmotorn Google p̊a ”Talet till kvinnan”,
är första resultatet ett tal som inleds med ”Med krut och kvinnor skall
man ju handskas varsamt, s̊a det är väl bäst att jag väljer mina ord.”1.
Annat man ser direkt fr̊an sökmotorn Googles sökresultat är ”De flesta av
er gentlemän kan nog intyga att det inte är lätt att hitta genomg̊aende
positiva egenskaper hos kvinnan”2 och ”Jag tycker om kvinnor. Det gör jag.
I stort sett, allts̊a.”3. Detta borde nu vara tydligt för samtlig E-Osquarulda
varför talet till Kvinnan eller Mannen är en mycket förlegad tradition, och
att krav p̊a detta ej ska regleras i Stadgan. Detta framkommer ocks̊a p̊a de
JML–enkäter som StURe genomfört detta år. Många har ångest inför talet,
och känner sig kränkta av talets inneh̊all, och därför bör kravet p̊a talet tas
bort.

Yrkande

Styrelsen yrkar p̊a

Att punkten “Ansvara för att talet till Kvinnan eller Mannen h̊alles p̊a
V̊arbalen.” tas bort fr̊an listan under punkt 3.3 i Stadgan.

Ett f̊ataligt Styre

1Källa: http://canonbilder.com/humor/kvinnan.html
2Källa: http://user.it.uu.se/~emho5679/talet.html
3Källa: http://www.tal.nu/tal-till-kvinnan.php
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 3/5
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende Jämlikhetsnämnd

Bakgrund

I dagsläget bär en enda funktionär, StURe, ansvaret att främja jämlikheten
p̊a sektionen. Att en enda person svarar för jämlikheten p̊a Konglig Elektro-
sektionen är begränsande. Förändringsarbetet p̊a sektionen har potenti-
al att vara mycket mer omfattande. Genom att inkludera fler medlem-
mar i jämlikhetsarbetet har vi möjlighet att driva utvecklingen fram̊at.
Därför bör man vid behov kunna införa en arbetsgrupp med syfte att främja
jämlikheten p̊a sektionen.

Andra sektioner har redan banat vägen. T.ex. har flera sektioner p̊a cam-
pus en nämnd med syfte att främja jämlikheten p̊a sektionen. De anord-
nar aktiviteter för medlemmar och m̊anga genomför årligen en omfattande
enkätundersökning om sektionsmedlemmarnas uppfattning om jämlikheten
p̊a sektionen. Denna har de sedan använt som underlag för att uppdatera
en likabehandlingsplan. Det är dags att vi f̊ar samma kapacitet p̊a v̊ar sek-
tion. Att StURe idag är ensam p̊a sektionen för att genomföra allt detta och
skyddsombudsarbetet är inte rimligt.

Posten StURe är viktig och gör skillnad, och med en grupp finns möjlighet
att göra mycket mer. För att göra Konglig Elektrosektionen s̊a inkluderande
som möjligt m̊aste vi helt enkelt vara fler som jobbar för det.

Yrkande

StURe yrkar p̊a

Att1 i Reglementet under paragraf 4.1.4 lägga till ”Vid behov bilda en
arbetsgrupp för arbetet med JML-fr̊agor.”.

StURe Ida Kols, E-17

1
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Jämlikhets-
nämnd

Resonemang

Styrelsen h̊aller till fullo med Fröken Ida Kols, och anser att Sektionen behö-
ver utöka sitt JML—arbete. Styrelsen vill dock g̊a ett steg längre och vidta
kraftigare åtgärder för att främja förändringsarbetet. Styrelsen vill istället
instifta en Jämlikhetsnämnd, motsvarande ESN eller ArG, fast arbetande
med JML—fr̊agor. Det är hög tid att detta sker. Specifikt menar Styrelsen
att StURe ska leda gruppen och välja gruppens medlemmar p̊a egen hand.
Dock f̊ar gruppen gärna inneh̊alla människor av olika synsätt och bakgrund,
s̊a att nya och slagkraftiga förslag kan utarbetas.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 motionen avsl̊as i sin helhet.

Att2 följande text läggs till Reglementet:

4.9 Elektrosektionens Jämlihetsnämnd, EJN

4.9.1 Sammansättning

Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd best̊ar av Studiesociala Utskot-
tets Representant, StURe, och Ekvilibrier.

4.9.2 Uppgifter

Det åligger Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd att:

• Förmedla information ang̊aende JML—fr̊agor till sektionens med-
lemmar.

• Representera sektionen i JML—fr̊agor.

1
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• Att p̊a alla tillgängliga sätt främja och utveckla sektionens arbete
i JML—fr̊agor.

4.9.3 Studiesociala Utskottets Representant, StURe

Det åligger StURe att:

• Vara sektionens skyddsombud.

• Ansvara för det studiesociala arbetet p̊a sektionen.

• Ansvara för sektionens JML-fr̊agor.

• Föra sektionens talan i studiesociala fr̊agor.

• Utse Ekvilibrier och leda EJNs arbete.

4.9.4 Ekvilibrier

Det åligger Ekvilibrier att efter StURes direktiv utföra EJNs uppgifter.

Att3 Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd läggs till under 1.3 Sektionens
utskott.

Att4 texten under 4.1.4, vilken tidigare reglerade StURes uppgifter, ändras
till “Vad som åligger StURe återges i 4.9.3”.

Att5 EJN ges en budget under å ettusen (1000) svenska kronor.

Ett ekvivalent Styre

2
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti Maj
Torsdagen den 3 Maj
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende ELAB sparkonto inom elektrosek-
tionen

Bakgrund

ELABs ekonomi sköts idag via ett privat bankkonto d̊a nuvarande styrelse
ans̊ag att det var alldeles för dyrt att ha ett helt eget föreningskonto. Sty-
relsen beslöt därav att stänga ner kontot och använda sig av ett privatkonto
tills en bättre lösning kan finnas. D̊a ELAB är en del av elektrosektionen
föreslogs det under senaste ELAB styrelsemöte att labbet bör ha ett bank-
konto under elektrosektionen. Denna lösning kommer att öka säkerheten av
ELABs tillg̊angar.

Yrkande

ELAB:s kassör, Ahmed Mayh yrkar p̊a

Att1 elektrosektionen beviljar ELAB ett sparkonto”under sektionens bank-
konto.

ELAB kassör Ahmed Mayh

1
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Elab sparkonto
inom elektrosektionen

Resonemang

Styrelsen ser inga uppenbara problem med att skapa ett sparkonto för ELAB
under sektionens företagskonto. För att ELABs tillg̊angar ska st̊a under
sektionen krävs dock att bokföring ska skötas p̊a ett korrekt sätt fr̊an ELABs
sida. Styrelsen har granskat ELABs bokföring och upplever att det inte
kommer vara n̊agra sv̊arigheter att fortsätta bokföringen enligt Sektionens
system.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a att motionen bifalles med följande tilläggsyrkande

Att Elabs konto läggs under punkt “2.1 Konton” i PM för Ekonomi när
kontot är skapat.

Ett experimenterande Styre
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Opuz till den fromma 

Av: Ossian Krödel 
 

       F           C 

Jag är röd, jag är blå 

 G         Em      C          F 

Tillsammans så tar vi hand om 

Tolvan 

             C 

Och när jag vill ha en shot  

             G              Em  C   

Så vet du, att det är mig du går 

till 

 

       C 

Vårt förhållande är komplicerat 

G                             F     

Ibland blir jag arg på dig 

 

 

Och smäller upp en meme 

 

    C 

Men när Tolvan måste städas 

G                            F 

Oftast är det under våren 

 

Så finns ni och ställer upp 

       C       G                F 

Ni städar i Tolvan och det blir 

flott 

 

    C           G               F 

Ni blandar och mixar och det blir 

gott  

 

  C             G            F 

Tillsammans kan ingenting stoppa 

oss 

 

C       G       F          F# G 

Så länge vi kramas och inte slåss 

                              C 

Men det är synd att jag hatar dig 

G    F 

Oooh 

 

C G    F   F# G 

Jag hatar dig 

 

         C                G 

Ni är äckligt lata, ni är lätta 

att hata 

 

     F                         G 

Hur svårt ska det vara varför 

måste jag tjata 

    C                    G 

För värst av allt, vet du ens  

 

  

       F                G 

Hur en diskborste ser ut? 

         C                      G           

Ni är en parasit, era drinkar ät 

skit 

 

      F                             

G 

Hur kan ni se förbi att vi är 

Tolvans elit 

        C      G 

Och snälla ni, kan ni lära er 

    F                G 

Hur man bokför någon gång  

 

 

 

       C                G  

Och trots att ditt organ är stort 

   F                  G       C 

Är det pinsamt hur lite ni gjort 

 

     G       F               G 

Och de fula tröjorna ni bär             

C                G            F 

Det är misär, att tvinga andra se 

dig sådär 

 

G             C             G 

Din själ du sålt, testa några volt 

för 

 

       F              F F#G 

Inte ens din mamma är stolt 

 

G F# F 

 

F F# G 

 

 

       F           C 

Jag är blå, Jag är röd 

 

       G           Em 

Tillsammans är vi en avig, 

halvfull, smutsig, 

                          C    F 

konstig, äcklig, gräslig, duo 

 

             C 

Men när det bränner till 

                        

             G             Em                   

Så vet vi att, ingen annan kommer 

stå ut med 

C 

Oss! 

      C 

Vårt förhållande är komplicerat 

G                             F 



Ibland så har jag svårt att minnas  

 

 

Vad du gör för mig 

 

    C 

Men när strupen dammar torrt 

G                        F 

Händer nästan varje torsdag 

 

Finns du där för mig 

       C       G                F 

Du bråkar med Doris för våran 

skull 

    C           G               F 

Du pratar med Roine så jag blir 

full 

 

  C              G            F 

Tillsammans kan ingenting stoppa 

oss  

C       G       F          F# G 

Så länge vi kramas och inte slåss 

 

                                            

C 

Och det känns bra att jag älskar 

dig 

 

G    F 

Oooh 

 

                  C 

Jag älskar också dig 

                     G       

Förstå att det är svårt, 

 

                    F    F#  

Men vi måste hjälpas åt 

 

    G                           C 

Jag vill bara lägga min hand i din 

 

Va? 

 

Va? 
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