
Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti Oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

1.2. Tiden och sättet

1.3. Val av justeringsmän tillika rösträknare

1.4. Närvaro

1.5. Adjungeringar

1.6. Publicering p̊a webben

1.7. Fastställande av föredragningslista

1.8. Föreg̊aende protokoll

2. Rapporter

2.1. Fr̊agor till Kansliet och Kansliet informerar

2.2. Fr̊agor till Styrelsen och Styrelsen informerar

2.3. Fr̊agor till Funktionärer och Funktionärer informerar

2.4. Fr̊agor till K̊aren och K̊aren informerar

3. Beslut

3.1. Godkännande av ELAB

4. Stadgefr̊agor

4.1. Revisionsberättelser och ansvarsfrihet

5. Motioner och Propositioner

5.1. Återupptagande av Proposition ang̊aende Talet till Kvinnan
eller Mannen

5.2. Proposition ang̊aende Skapande av Bokföringsgrupp

5.3. Proposition ang̊aende Inköp av ny bil

5.4. Proposition ang̊aende Beskrivning av Vice SNO tillika PAS
arbetsuppgifter

5.5. Proposition ang̊aende Uppdatering av Stadgan
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5.6. Proposition ang̊aende Motion

5.7. Motion ang̊aende kaffe samt Te i Tolvan

5.8. Motion ang̊aende MasterprogramsAnsvariga Studenter

6. Val

6.1. Val av IntSekt

6.2. Val av Krill

• Åk-1

• Åk-2

• Åk-3

• Övriga

6.3. Val av ÅRe

• Åk-1

• Åk-2

• Åk-3

6.4. Val av E-post

6.5. Val av Equaderamiralen

6.6. Val av Vice Idrottsledare

6.7. Val av Hurtbullar

7. Övriga ärenden

7.1. Övriga fr̊agor

7.1.1. Diskussion om en eventuell sammanslagning med Sektio-
nen för Medicinsk Teknik

7.2. Närvaro

7.3. Publicering p̊a webben

7.4. Mötets högtidliga avslutande

X.Y. Hungriga magars lystmäte
Q.Z. Opuz till den fromma
Å.Ä. En Ub̊at
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Codé aux couleur

VIT: Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
GUL: Grönt är skönt.

BLÅ: Presidiet är törstigt!
RÖD: Talaren börjar bli l̊angrandig.
GRÖN: Vart tog Martin vägen

3



Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 maj

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 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

Att1 punkten “Ansvara för att talet till Kvinnan eller Mannen h̊alles p̊a
V̊arbalen.” tas bort fr̊an listan under punkt 3.3 i Stadgan.

Herr Lukas Bjarres tilläggsyrkande:

Att2 punkten “Ansvara för att talet till... h̊alles under V̊arbalen” läggs till
i listan under punkt 2.5 Kontaktor tillika Ambassadeur i Reglementet.

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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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Skapande av Bokföringsgrupp

Sedan räkenskaps̊aret 2015 b.t. har Sektionen haft en bokföring som inte är
komplett eller rent av felaktig. Sektionens ekonomiska situation kompliceras
ytterligare d̊a 80 000 kr, i form av en icke-existerande vinstskatt fr̊an 2015,
betalades till Skatteverket. Det är möjligt att göra en omprövning hos skat-
teverket av året 2015 för att f̊a tillbaka pengarna, men i detta fall behöver
skatteverket en komplett bokföring fr̊an året i fr̊aga. Eftersom bokföringen
för 2015 inte är fullständig behöver det här åtgärdas innan en omprövning
kan göras. Styret föresl̊ar därför att en arbetsgrupp skapas som ska f̊a en
överblick över bokföringen fr̊an 2015 samt reviderar och korrigerar denna.
Det bör noteras att man endast kan begära omprövning av bokföring i sex
(6) år, tiden för aktion är allts̊a nu eller aldrig om bokföringen ska kunna
korrigeras innan tidsfristen löper ut.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 Styrelsen ges befogenhet att fritt tillsätta en arbetsgrupp med tillhörande
medlemmar, där dessa f̊ar tillg̊ang till Sektionens ekonomi, för att re-
videra och korrigera bokföringen för 2015.

Att2 Uppföljning av arbetet ska presenteras p̊a varje SM fram till och med
nästkommande oktober-SM (2019) d̊a en sammanställning av arbetet
ska redogöras.

Ett relativt kompetent Styre
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Inköp av ny bil

Bakgrund

Sektionsbilen, Cykeln, sjunger å sista versen och läget är nu akut. Cykeln
kan g̊a sönder när som helst och bli stillast̊aende, n̊agot som temporärt
hände under andra veckan av Mottagningen. Ett permanent haveri skulle
bli katastrofalt för Sektionen d̊a mycket av verksamheten är beroende av en
fungerande bil; utskott s̊a som Källargillet och Programr̊adet är i behov av
bil för inköp av diverse tingestar samt alkoholhaltiga drycker. Det kommer
inte att dröja länge innan Cykeln behöver repareras och eftersom bilen är
s̊a pass gammal kommer reperationskostnaderna troligen att uppg̊a till mer
än bilens värde.

Det har varit p̊a tal att köpa ny bil i tv̊a år och det har även funnits med
en budget för köp av ny bil i förra årets budget. För att undvika samma
problem som nu finns med Cykeln vill Styrelsen investera i en lite dyrare
bil som kan h̊alla längre. Samtal har även förts med Styrelsen för Sektionen
för Medicinsk Teknik och de är eventuellt beredda att investera i en ny bil.
Det bör dock tas höjd för att Sektionen för Medicinsk Teknik väljer att inte
investera i en ny bil, varför en stor summa bör allokeras till inköpet.

Yrkande

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Carlakarlarna ges till uppgift att utse förslag p̊a ny bil till Styrelsen.

Att2 Styrelsen ges mandat att godkänna ett köp av ny bil till högst 100 000
riksdaler, men att kostnaden delas lika med Sektionen för Medicinsk
Teknik om dessa väljer att investera i en ny bil.

Att3 Bilens ägarskap delas med Sektionen för Medicinsk Teknik om dessa
väljer att investera i bilen.

Att4 Avskrivningen av den nya bilen läggs 2019 års budget.

Styrelsen cyklar för mycket
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Beskrivning av Vice SNO
tillika PAS arbetsuppgifter

Bakgrund

Efter flera skolors fusion till EECS–skolan har möten och r̊ad p̊a skolan
förändrats. Det har resulterat i att Reglementet refererar till r̊ad som inte
längre existerar, och därför behöver uppdateras och göras mer flexibelt för
ytterligare förändringar som kan komma att ske.

Yrkande

Styret yrkar p̊a

Att1 under 4.1.3 Vice SNO tillika PAS i Reglementet ta bort punkten
”Aktivt delta i Utbildningsnämnden Grundutbildningsr̊adets möten
och relevanta arbetsgrupper.” och ersätta denna med de tv̊a
punkterna ”Deltaga i relevanta arbetsgrupper p̊a KTH.” samt
”Deltaga i relevanta r̊ad vid THS.”.

Ett PASivt Styre
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Uppdatering av Stadgan

Bakgrund

Efter flera skolors fusion till EECS–skolan har kanslier och r̊ad p̊a skolan
förändrats. Det har resulterat i att Stadgan refererar till kanslier som inte
längre existerar, och därför behöver uppdateras och göras mer flexibelt för
ytterligare förändringar som kan komma att ske.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 under 2.3 Kallelse i Stadgan ersätta EES skolkansli med skolkansliet.

Ett kancellerande Styre
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Motion

Bakgrund

Hurbulle är idag en Funktionärspost som väljs p̊a Oktober–SM. Den lik-
nar Källarnissar, Ekvilibrier, ArGs medarbetare med avseende p̊a typ och
omfattning. Hurtbulle är dock den enda av dessa poster som kräver ett val
p̊a SM. Detta vill Styrelsen ändra p̊a. Att ha ett mindre val p̊a ett SM ger
mer tid åt väsentligheterna och ger mötesdeltagarna en möjlighet att va-
ra hemma samma dag som mötet p̊abörjades. Hurtbullarna skulle istället
kunna tillsättas av Idrottsledaren, analogt med det sätt som Källarnissar,
Ekvilibrier och ArGs medarbetare tillsätts.

Det framg̊ar även, efter noggranna studier av Reglementet, att beskrivning
av Hurtbullarnas arbetsuppgifter saknas. Detta bör åtgärdas.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 under 2.3.3 Okt-SM i Reglementet ta bort punkten ”Hurtbullar”.

Att2 under 4.7.3 Idrottsledaren i Reglementet lägga till punkten ”Utse
Hurtbullar.”.

Att3 infoga följande text i Reglementet:

4.7.5 Hurtbullar

• Det åligger Hurtbullar att efter Idrottsledarens direktiv utföra
ELINs uppgifter.

Ett Styre med hurtiga bullar
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti Oktober
...Måndagen den 01/09
u.n.̊a. 111 111 (2018 b.t.)
Å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende kaffe samt Te i Tolvan

Inledning

Vi vill att Tolvan ska vara en plats där man kan känna sig som hemma och
en viktigt komponent av hemtrevlighet är konsumtion av varma drycker. I
dagsläget köps allt kaffe och te in av enskilda individer p̊a en hedersbasis
där de som dricker kaffe förväntas att köpa in en ungefärlig mängd kaffe som
de själva har druckit. Detta leder till att man m̊aste springa ner snabbt till
T-Snabben och köpa kaffe om det r̊akar vara slut när man är sugen p̊a en
kopp. D̊a det är billigare att köpa in kaffe och te i bulk anser vi att det är
rimligast att Källargillet st̊ar för inköpen av kaffe och te, d̊a de änd̊a ofta
åker till Martin Servera för att handla inför Fixarkvällar kan det lösas utan
extra arbete.

Kostnaden per kilo p̊a Martin och servera är 84,9kr/kilo om man räknar
att det konsumeras 10 kilo per år i Tolvan s̊a kan en budgetökning p̊a 1 000
kr anses rimlig för ändam̊alet. Jämförelsevis s̊a kostar det billigaste kaffet
p̊a t-snabben 118kr/kg.

Yrkande

Vi yrkar p̊a

Att1 utöka källargillets budget fr̊an 10 000 till 11 000 kronor.

Att2 Överföra ansvaret p̊a att det ska finnas kaffe och te i Tolvan till
källargillet.

Rasmus Antonsson, Jacob Cederlund,
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

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

Styrelsens svar till Motion ang̊aende kaffe samt Te
i Tolvan

Resonemang

Styrelsen tycker att detta är ett mycket trevligt initiativ som skulle gyn-
na m̊anga av Tolvans kaffe- eller tedrickande inv̊anare1. D̊a detta gynnar
m̊anga tycks det vara befogat att Sektionen bekostar dessa drycker. Styrel-
sen är dock inte beredd att lägga mer än de 1000 riksdaler som motionärerna
äskar, utan anser att när pengarna är slut f̊ar man återg̊a till det nuvarande
systemet som lyder principen den som dricker betalar”.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Motionen bifalles i sin helhet.

Ett koffeinstyrt Styre

1Detta torde vara ∼100 % av det totala antalet inv̊anare.
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende MasterprogramsAnsvariga
Studenter

Bakgrund

För stunden är bevakningen av masterprogrammen och deras kurser
underm̊alig och näst intill icke-existerande. Detta är ett stort problem d̊a
man åtminstone spenderar tv̊a (2) år p̊a masterprogrammet och ett svagt
studentinflytande gör att b̊ade kurserna och programmen är av varierande
kvalitet. Om det hade funnits en student som kan bolla idéer och tankar
med programmets ProgramAnsvarig (PA), som g̊ar p̊a programmet själv,
kan studenterna f̊a en bättre möjlighet att göra skillnad och skapa en
förändring p̊a sitt program och initiera en kontinuerlig förbättring av
programmet liksom dess kurser. Studentinflytande kan ocks̊a minska stress
eftersom man d̊a kan flytta kurser som interfererar destruktivt.

Idag är det Studienämndsorförande som ansvarar för all studiebevakning
p̊a Sektionen, och att hantera masterprogrammen utöver grund-
utbildningen överstiger den allra bästas förm̊aga. Att sätta sig in i ett
program är bara det en stor uppgift och för att f̊a den bästa möjliga
studiebevakningen borde den som bevakar g̊a p̊a programmet; detta skulle
öka feedbackens trovärdighet. MasterprogramsAnsvariga Studenter (MAS)
skulle kunna h̊alla konstuktiva diskussioner med PA p̊a samma sätt som
SNO och PAS gör detta för grundutbildningen. Därmed borde varje
masterprogram som lyder under Sektionen ha en egen MAS för att öka
studentinflytandet p̊a masterprogrammen och förbättra dagens kursutbud
och utbildning.

Yrkande

ESN yrkar p̊a

Att1 En MasterprogramsAnsvarig Student, MAS, införs för samtliga
masterprogram tilldelade Konglig Elektrosektionen.

Att2 P̊a 2.6 Studienämndsordförande, SNO lägga in punkten ”Ansätta
lämpliga kandidater till MAS för varje masterprogram tilldelade
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Konglig Elektrosektionen i bästa möjliga m̊an.”.

Att3 P̊a 4.1.1 Sammansättning i Reglementet lägga till punkten
”MasterprogramsAnsvariga Studenter, MAS”.

Att4 MAS läggs in i Reglementet under 4.1 Studienämnden, ESN med
följande text:

4.1.6 MasterprogramsAnsvariga Studenter, MAS

Det åligger MAS att:

• Bist̊a SNO i dennes arbete att utföra bevakningen p̊a
masterprogrammet.

• Arbeta för att förbättra dagens kursutbud och utbildning p̊a
masterprogrammet.

• Deltaga i relevanta arbetsgrupper p̊a KTH.

• Deltaga i relevanta r̊ad vid THS.

Att5 P̊a 2.4 Behörighet i PM för ESN lägger till punkten ”MAS”.

SNO Carmen Dahlin, E-15

2



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

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

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Masterprogram-
sAnsvariga Studenter

Resonemang

Pling.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Motionen bifalles i sin helhet.

Ett MASivt Styre
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