
Okt-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 Oktober

Protokoll fört vid:
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 högtidliga öppnande

Mötet öppnas av Supraledare Daniel Eriksson klockan 17.26.

1.2 Tiden och sättet

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Eriksson nominerar Herrarna Patrik Johansson och Charlie Jeansson
till justeringsmän tillika rösträknare, vilket godkänns av mötet.

Mötet väljer Herrarna Patrik Johansson och Charlie Jeansson till justerings-
män tillika rösträknare.

1.4 Närvaro

E-18 14 st
E-17 15 st
E-16 11 st
E-15 6 st
E-14 och äldre 10 st
Totalt 56 st

1.5 Adjungeringar

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

Ordningsfr̊aga: Öl till Musikborgarr̊adet

Fyra (4) starköl leveras medelst Herr Samuel Johanssons apostlahästar till
Presidiet. Ett mycket törstigt Musikborgarr̊ad vid namn Herr Ossian Krödel
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Okt-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 Oktober

formligen flyger fram till Presidiet och öppnar med Herrarna Martin Lind-
ströms och Samuel Johanssons hjälp fyra (4) av fyra (4) starköl. Herr Krödel
tar sedan plats för att avnjuta den gyllene drycken.

1.6 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet publiceras p̊a nätet med namn.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1.8 Föreg̊aende protokoll

Herr Lindström meddelar att protokollet fr̊an Maj-SM publicerades i tid p̊a
webben, men att det dröjde n̊agra dagar innan det var publicerat i Tolvan
p̊a grund av problem med justeringen.

Mötet godkänner publiceringen av föreg̊aende protokoll.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet finns närvarande, men Fröken Carmen Dahlin meddelar å
Herr Joakim Jaldéns vägnar1 att maskininlärningsmastern kommer att vara
valbar fr̊an v̊aren 2019 b.t.

2.2 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Eriksson meddelar att Styrelsen arbetar h̊art, och att det gedigna sty-
relsearbetet är mycket väl utfört. Han tipsar om att en eventuell fusion med
Sektionen för Medicinsk Teknik undersöks, och att man ska fylla i enkät om
detta vilken återfinns här. Enkäten kommer att sammanställas inom en snar
framtid. Styrelsen har även planerat in möten med funktionärer för att hjäl-
pa dessa i deras arbeten. Nu öppnar Herr Eriksson för fr̊agor till Styrelsen,
men fr̊agorna lyser med sin fr̊anvaro.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

En myriad av funktionärer väljer att informera och uppmana om diverse
tingestar.

1Herr Jaldén är ProgramAnsvarig för kandidatprogrammet i elektroteknik.
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2.3.1 Carakarlarna

Herr Wilhelm Holmberg representerar Carakarlarna och informerar mötet
om Cykelns tillst̊and, eller kanske snarare brist därp̊a. Han l̊ater hälsa att
Cykeln f̊att m̊angen parkeringsbot under Mottagningen och att totalsumman
av dessa uppn̊ar runt tv̊atusen (2000) till tretusen (3000) riksdaler. Han
varnar även framtida förare av Cykeln att denna läcker kylarvätska, s̊a detta
borde fyllas p̊a mycket och ofta.

2.3.2 Beatkeeper

Herr Olle Blomqvist är Beatkeeper, och uppmanar alla medlemmar att tes-
ta sina färdigheter som DiscJockey under torsdagspubar! Han planerar att
börja med detta torsdagen den 11 oktober.

2.3.3 StURe

Fröken Ida Kols söker, i egenskap av StURe, Ekvilibrier till den nybilda-
de nämnden Elektrosektionens JämlikhetsNämnd, EJN. Hon har annonse-
rat detta p̊a anslagstavlan i Tolvan och önskar motta ansökningar medelst
elektroniskt brev till sture@e.kth.se.

2.3.4 Moby Dick

Herr Nils Paulsrud är Moby Dick, och därmed ansvarig för valberedningen.
Han har f̊att kandidaturer till alla poster som ska väljas detta SektionsMöte
förutom IntSekt, vilket han uppmanar alla mötesdeltagarna att kandidera
till.

2.3.5 Källargillet

Källargillet, genom Fröken Anna Kinnander, önskar alla Ettan välkomna
till Tolvan och hälsar att man kan ställa fr̊agor om Tolvan till henne eller
n̊agon av de andra Källarmästarna, Herrarna William Ahlberg och Jonatan
Nyström.

2.3.6 E-post

Herr Jonatan Lindgren stiger fram och sk̊alar med Herr Jacob Cederlund.
Han meddelar att det tidigare funnits ett problem med att skapa ett konto
p̊a Sektionens hemsida elektrosektionen.se, men att detta nu är löst. Han
p̊ast̊ar även att han löst detta problem med kvickhet och glädje, vilket bör
tas med en stor nypa salt.

2.3.7 EMOT

Herr Lindgren stannar kvar framför mötet, men f̊ar sällskap av Herr Ce-
derlund. Dessa Herrar representerar EMOT, vilka gillar att sjunga. De l̊ater
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hälsa att de h̊aller ett öppet rep klockan 17.30 utanför Q tisdagen den 2
oktober, och att alla som vill sjunga i kör är välkomna.

2.3.8 K̊arfullmäktigeledamöter

Herr Cederlund är nu den som stannar kvar framför mötet, men f̊ar sällskap
av Herr Viktor Lönnroth. Tillsammans utgör de Sektionens representanter
i K̊arfullmäktige (KF), THS högsta beslutande organ. De hälsar att THS
h̊aller fyllnadsval och att information om detta finns p̊a THS hemsida. De
l̊ater även hälsa att KFs första sammanträde h̊alls den 10 oktober, och att
alla medlemmar är välkomna att delta i alla sammanträden. Man kan även
kontakta n̊agon av Herrarna om man är intresserad av att veta mer.

2.3.9 ELIN

Herr Samuel Lemon är Idrottsledare och s̊aledes ansvarig för ELIN. Han
hälsar att ELIN har mycket pengar över som “m̊aste sumpas” i år. Han
uppmanar därför alla att komma till honom med idéer för att göra just
detta.

2.3.10 PR

Herrarna Max Näf och David Fogelberg är Klubbmästare och gör reklam för
tv̊a (2) evenemang som kommer h̊allas i närtid. Det första är alumnpuben
torsdagen den 4 oktober, där runt femtio (50) Sektionsmedlemmar borde
f̊a plats. Det andra evenemanget är en Rymdpub med Christer Fuglesang
och andra astronauter, vilket kommer h̊allas tisdagen den 9 oktober. Eve-
nemanget föranleds av presentationer i E1, vilka börjar klockan 13 samma
dag.

2.3.11 ePotential

Herr ‘Stenen’2 är Projektledare för Arbetsmarknadsdagen ePotential och
söker villiga människor till anordnandet av mässan. ePotential kommer att
g̊a av stapeln den 21 februari 2019. Han söker allt fr̊an folk som vill göra
mackor, till företagsvärdar, men har inte satt n̊agon deadline för ansökning-
arna. Är man sugen p̊a att medverka kan man “haffa” han själv eller Herr
Lindgren3.

2.3.12 MIN och ELIN

Herr Lemon är tillbaka, denna g̊ang med Fröken Johanna Jacobsson i släp-
t̊ag. Tillsammans representerar de det sportigaste Konglig Elektrosektionen

2Herr ‘Stenen’ önskar vara anonym i detta protokoll. Den som vill veta vad det st̊ar p̊a
Herr ‘Stenen’s födelseattest kan fr̊aga honom personligen.

3Det är oklart om det räcker med en ansökan, eller om haff är ett ansökningskrav.
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och Sektionen för Medicinsk Teknik har att erbjuda. Fröken Jacobsson öns-
kar meddela att ett träningsschema för P1 finns uppsatt p̊a anslagstavlan,
att det kommer spelas badminton p̊a söndag och att anmälan till denna hit-
tas p̊a MINs Facebooksida, samt slutligen att en stegtävling anordnas där
ett fint pris i form av en stegräknare utg̊ar till vinnaren. Efter denna ut-
läggning f̊ar Herr Lemon nog och släpar Fröken Jacobsson bort fr̊an mötets
åsyn.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Som representant för k̊aren finns Herr Daniel Häll. Han är heltidsanställd
som studiesocialt ansvarig, och innan detta var han kemist. Han framför
att k̊aren är viktig d̊a den h̊aller i de fr̊agor som alla är beroende av, och
hanteras dessa centralt har man stödet fr̊an alla studenter p̊a KTH i ryggen,
vilket gör det lättare att p̊averka studenternas vardag. För att detta ska
kunna vara möjligt krävs bidrag fr̊an studenterna, b̊ade p̊a central niv̊a hos
THS, men ocks̊a lokalt p̊a Sektionerna. Han uppmanar därför alla att betala
sin k̊aravgift och börja engagera sig, antingen lokalt eller centralt.

3 Beslut

3.1 Godkännande av Elab

Elab har valt ny Överste Lödnisse, ÖL, och Kassör. D̊a dessa inte är när-
varande än beslutas det att denna punkt ska tas efter nästa punkt p̊a före-
dragningslistan.

4 Stadgefr̊agor

4.1 Revisionsberättelser och ansvarsfrihet

Herr Lukas Bjarre är revisor för verksamhets̊aret 2017 och informerar mö-
tet ang̊aende framstegen med revideringen av bokföringen fr̊an 2017. Han
erkänner dock att han varit sjuk och “inte gjort ett skit” och tycker att ett
beslut kräver ordentligt underlag, oavsett vad detta beslut sedan blir. Han
yrkar därför p̊a bordläggning av fr̊agan till December-SM. Herr Lönnroth var
Supraledare under 2017 och ställer sig framför mötet för att svara p̊a fr̊agor
om detta. Han konstaterar att Styrelsen 2017 förmodligen inte kommer f̊a
ansvarsfrihet d̊a större delen av den för närvarande inte befinner sig inom
Svea rike. Han förtydligar att ansvarsfrihet innebär att Styrelsen f̊ar avg̊a
och bli godkända för sina ekonomiska beslut; efter detta kan de inte bli stäm-
da personligen. Herr Lönnroth förtydligar att det som saknas i bokföringen
är n̊agra oegentligheter ang̊aende inkomsterna till Sektionen, men att det
inte finns n̊agra större brister i redovisningen av utgifterna. Det konstateras
slutligen att om en Sektionsmedlem önskar utöka sina kunskaper ang̊aende
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bokföringsproblematiken kan hen kolla i tidigare års SM-protokoll, d̊a pro-
blematiken beskrivits där. Det g̊ar även att kontakta Herr Daniel Ahlberg,
Halvledare, för att f̊a ett utdrag ur bokföringen.

Mötet bordlägger ärendet till December-SM.

Återupptagande av 3.1 Godkännande av Elab

Herrarna David Rozenbeek och Erik von Keyserlingk är nyvalda Ordförande
respektive Kassör i Elab. Herr Rozenbeek beskriver Elab som “en underbar
organisation där man gör dumt skit”, vilket exempelvis kan utgöras av di-
verse elektriska projekt, lödande, meckande och programmerande. Vill man
veta mer kan man besöka elab.kth.se, och vill man bli medlem kontaktar
man Herr Rozenbeek via elektronisk postg̊ang p̊a ol@elab.kth.se. Ett med-
lemskap kostar gratis för Ettan och andra nytillkomna KTH-studenter, och
111 svenska riksdaler för övriga studenter.

Mötet godkänner Herr David Rozenbeek som Elabs Överste Lödnisse och
Erik von Keyserlingk som Elabs Kassör.

Q.Z. Opuz till den fromma

Klockan är endast 18.04, och Herr Krödel har gjort en kort affär av de fyra
(4) starkölen, och befinner sig nu framför mötet som den narcissistiska delen
av sig själv. Han förklarar att han befinner sig där han faktiskt gör av en
simpel anledning: han är Musikborgarr̊ad, ett anrikt ämbete som funnits
länge p̊a Sektionen. Hans uppgift är att inmundiga fyra (4) starköl, och
sedan framföra ett Opuz till den fromma, vilket i detta fall kan vara mötet.
Detta är han dock osäker p̊a. Han spelar signaturmelodin och blir bemött
av ett “aaaah” och förväntansfulla appl̊ader. Han säger sig vara nervös inför
sitt framträdande, och eggar mötesdeltagarna genom att antyda att Opuzet
handlar om en liten händelse vid namn Fusionen. Han är dock snabb att
poängtera att hans framträdande kanske inte nödvändigtvis speglar hans
egna åsikter, utan bara behandlar fr̊agan p̊a n̊agot sätt. Han framför sitt
Opuz, som är mycket uppskattat av mötet. Det visar sig att THS uppskattar
det mest av alla, och blir mycket förtjust när han f̊ar veta att detta händer
varje SektionsMöte. Mötet kallar p̊a Ω-start, men detta bönerop blir inte
hört.

5 Motioner och propositioner

5.1 Återupptagande av Proposition ang̊aende Talet till Kvin-
nan eller Mannen

Herr Lindström sammanfattar den Stadgeändring som föreslogs av Styrelsen
under Maj-SM, samt den diskussion som Maj-SM förde. Inga nya fr̊agor
ang̊aende detta finnes.
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Mötet bifaller Styrelsens proposition med Herr Lukas Bjarres tilläggsyrkan-
de.

5.2 Proposition ang̊aende Skapande av bokföringsgrupp

Herr Lindström läser upp propositionen, och Herr Ahlberg informerar mötet
om att det stora felet begicks 2016 d̊a en icke-existerande vinstskatt p̊a
80.000 kronor betalades till Skatteverket, som kommer av att Sektionen
är en ideell organisation som inte f̊ar g̊a med vinst. Han uppmanar även
samtliga medlemmar som är intresserade av bokföring eller pengar att g̊a
med i denna grupp. Herr Omid Assadi l̊ater hälsa att han gillar pengar,
kanske mer än m̊anga andra. Herr Lönnroth yrkar p̊a att gruppen borde ges
mandat till att revidera bokföringen fr̊an och med år 2015 d̊a ändringar där
förmodligen kommer resultera i följdfel. Herr Bjarre yrkar p̊a att gruppen
borde starta med år 2014 d̊a det finns sm̊a felaktigheter redan där, och att
det borde förtydligas att gruppen inte ska ha tillg̊ang till Sektionens konton,
utan bara till banktransaktionerna. Styrelsen och Herr Lönnroth jämkar sig
med Herr Bjarres yrkande. Herr Ahmed Dara undrar hur gruppen kommer
se ut och hur arbetet kommer g̊a till. Herr Ahlberg medger att han inte
vet detta, men att tanken är att gruppen ska avlägga rapport under varje
kommande SM fram till och med Oktober-SM 2019, allt detta enligt Att2.

Mötet bifaller Styrelsens proposition med Herr Bjarres tilläggsyrkande.

5.3 Proposition ang̊aende Inköp av ny bil

Herr Lindström läser upp propositionen, och Herr Holmberg tillägger att
“Cykeln inte alls m̊ar n̊agot bra” och att man bör överväga att skaffa en
större bil för transporter som kan köra i Hufvudstadens innerstad efter ett
införande av miljözoner. Han rekommenderar även ett inköp p̊a runt ett-
hundratjugotusen (120 000) kronor, och tycker att ett helt avslag av pro-
positionen vore mycket dumt. En diskussion startar om huruvida det är
nödvändigt att äga en bil eller om det g̊ar lika bra att hyra en när det be-
hövs. Herr Bjarre p̊ast̊ar att “alla sektioner.. ehm alla respektabla sektioner”
äger en egen bil, och att det är dumsn̊alt att förlita sig p̊a att n̊agon annan
kan tillhandah̊alla transportmedel. Han p̊apekar även att under Mottagning-
en används bilen i princip konstant och kan behövas p̊a mycket kort varsel,
och att det d̊a är opraktiskt att behöva åka iväg n̊agon annanstans för att
hämta en bil. Herr Bjarre yrkar dessutom p̊a att avskrivningen av bilen ska
ske med början under år 2019. Styrelsen jämkar sig med detta yrkande.

Mötet bifaller Styrelsens proposition med Herr Lukas Bjarres tilläggsyrkan-
de.
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X.Y. Hungriga magars lystmäte

Klockan är 18.41 och bullret fr̊an de hungriga magarna har ökat i b̊ade in-
tensitet och frekvens. Herr Eriksson beslutar därför att utlysa middagspaus
i trettio (30) minuter, och att mötet därför ska återupptas 19.11. Återupp-
tagandet är punktligt ner p̊a sekundniv̊a.

5.4 Proposition ang̊aende Beskrivning av Vice SNO tillika
PAS arbetsuppgifter

Herr Lindström läser upp propositionen, och eftersom inga fr̊agor eller dis-
kussionspunkter finns fattas beslut direkt.

Mötet bifaller Styrelsens proposition.

5.5 Proposition ang̊aende Uppdatering av Stadgan

Herr Lindström läser upp propositionen, och eftersom inga fr̊agor eller dis-
kussionspunkter finns fattas beslut direkt.

Mötet bifaller Styrelsens proposition.

5.6 Proposition ang̊aende Motion

Herr Lindström läser upp propositionen, och det förtydligas att beslutet inte
kommer gälla valet av Hurtbullar idag, utan att det kommer börja gälla efter
mötets slut. Herr Bjarre yrkar p̊a att de Hurtbullar som väljs under mötet
ska arbeta med den arbetsbeskrivning som lagts fram av Styrelsen, vilket
Styrelsen jämkar sig med.

Mötet bifaller Styrelsens proposition med Herr Lukas Bjarres tilläggsyrkan-
de.

5.7 Motion ang̊aende kaffe samt Te i Tolvan

Herr Cederlund representerar motionärerna och sammanfattar motionen
muntligt, där han poängterar att man kan testa den föreslagna mängden
och justera efter första året. Herr Lindström läser sedan upp Styrelsens svar.
Randiga klubben, best̊aende av Herrarna Lukas Bjarre och Wilhelm Wes-
termark4, är mycket intresserade av motionen och har m̊anga fr̊agor till
motionären. De undrar hur pengarna är tänkta att öronmärkas, och efter en
diskussion beslutar sig Herrarna i Randiga klubben för att yrka p̊a att det
under 4.2.2 Uppgifter i Reglementet, vilket reglerar Källargillets arbetsupp-
gifter, ska läggas till en mening om att Källargillet ska tillhandah̊alla kaffe
och te. De lämnar det i Herr Lindströms dugliga händer att formulera detta.
Herr Cederlund jämkar sig med Randiga klubbens tilläggsyrkande.

4Namnet Randiga klubben kommer av de b̊ada Herrarnas försök att härma varandra
genom att bära i princip identiska randiga tröjor.
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Mötet bifaller motionen med Randiga klubbens tilläggsyrkande.

5.8 Motion ang̊aende MasterprogramsAnsvariga Studenter

Fröken Dahlin är motionär och sammanfattar sin motion muntligt, och efter
detta läser Herr Lindström upp Styrelsens svar. Herr Westermark undrar
om det är viktigt att MAS bara införs p̊a de fem (5) program som är specifi-
cerade i motionen. Fröken Dahlin vet inte hur andra Sektioner skulle reagera
om Sektionen stiger in och tar över deras verksamhet. Herr Johan R̊agmark
“bryr sig inte ett jävla piss om andra Sektioner” och tycker att klagorätten
trumfar andra Sektioners eventuella känslor. Han tar sig rätten att klaga
trots att han själv inte är direkt p̊averkad, och p̊ast̊ar att detta är för Sek-
tionsmedlemmarnas bästa. Herr Linus Dahlgren intygar att posten behövs
d̊a det sker mycket konstiga saker som inte rättas till d̊a det inte finns n̊agon
att prata med.

Mötet bifaller motionen i sin helhet.

6 Val

6.1 Val av IntSekt

Herr Nils Paulsrud är Moby Dick, och inleder hela valproceduren med d̊a-
liga nyheter: det finns ingen kandidat till IntSekt. Han yrkar därför p̊a att
posten öppnas för kandidatur, vilket ocks̊a beslutas av mötet. Nominering-
arna haglar, men ingen av de berörda godtar sin nominering. Herr Eriksson
yrkar därför p̊a att punkten återupptas efter 6.7 Val av Hurtbullar, s̊a att
mötesdeltagarna har möjlighet att tagga till och kandidera till posten.

Mötet beslutar att återuppta punkten efter 6.7 Val av Hurtbullar.

Å.Ä. En Ub̊at

Ackompanjerad av vacker sköns̊ang leveras ett glas Bäska Droppar, medelst
Herr S. Johanssons apostlahästar, till Presidiet. Herr Eriksson inmundigar
densamma och gurglar den tretton (13) g̊anger innan den fantastiskt bäska
drycken sväljs. Herr Eriksson är märkbart p̊averkad av Bäskens lena smak,
och har i flera minuter sv̊art att andas utan att drabbas av luftvägsbesvär
värdiga en tobakmissbrukare.

6.2 Val av Krill

• Åk-1
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Tre nytillkomna Herrar har kandiderat till posten, och dessa är inga
mindre än Herrarna Tim Asking, Sandis Freimanis och Henrik Åker-
berg. Efter en mindre utfr̊agning av kandidaterna utbrister Herr Åker-
berg att han egentligen sökte Krill d̊a det är “inkörsporten till tyng-
re droger”5, vilket verkar vara kandidaternas samlade åsikt. Herrarna
samtycker även till att bli valda i klump.

Mötet väljer Herrarna Tim Asking, Sandis Freimanis och Henrik Åker-
berg till en Klump, och Klumpen väljs till Krill Åk-1.

• Åk-2

Herr Albin ‘Albib’ Mosskull har kandiderat till posten eftersom han
inte haft n̊agon post tidigare, och önskar dra sitt str̊a till den magnifika
stack som är Konglig Elektrosektionen. Herr Anders Erninger p̊apekar
att Krill är valmat, och undrar därför hur Herr Albib känner inför att
bli uppäten. Herr Albib ställer sig tveksam till detta.

Mötet väljer Herr ‘Albib’ Mosskull till Krill Åk-2.

• Åk-3

Herr Thomas Lundquist kandiderar som representant för E-16 och kän-
ner, likt Herr Albib, att han nu vill börja engagera sig i Sektionen.

Mötet väljer Herr Thomas Lundquist till Krill Åk-3.

• Åk-Övriga

D̊a inga har kandiderat till posten yrkar Herr Paulsrud att posten ska
öppnas för kandidatur. Detta yrkande bifalls av mötet. Det sedvanliga
nomineringshaglet vidtar, och Herrarna Vlad Chelcea och Jonas Hans-
son st̊ar som kandidater till posten. Efter en mycket seriös utfr̊agning
av kandidaterna, inneh̊allande relevanta fr̊agor som “Gillar ni banan
p̊a era tacos?”6, bestämmer sig mötet för att g̊a till val.

Mötet väljer Herrarna Jonas Hansson och Vlad Chelcea till Krill Åk-
Övriga.

5Den exakta tolkningen av “droger” är oklar, och vidare fr̊agor bör riktas till Herrn
själv.

6Herr Chelcea meddelar att han, till mötets stora lättnad, har ändrat åsikt i fr̊agan
och ställer sig nu negativ till banan p̊a sina tacos.

Justeras:

Patrik Johansson Charlie Jeansson Daniel Eriksson
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6.3 Val av ÅRe

• Åk-1

Herr Tim Asking har kandiderat till posten, men Fröken Dahlin menar
att man bör öppna för kandidatur d̊a det är bra med fler perspektiv i
ESN. Mötet bifaller yrkandet, och efter en nomineringsprocess är även
Herrarna Sandis Freimanis och Samuel Winquist kandidater till pos-
ten. Fröken Dahlin tycker att det är bra att det finns tre (3) represen-
tanter, och det framg̊ar att kandidaterna kan tänka sig att kandidera
i Klump.

Mötet väljer Herrarna Tim Asking, Sandis Freimanis och Samuel Winquist
till en Klump, och Klumpen väljs till ÅRe Åk-1.

• Åk-2

Herrarna Jonas Cederberg och Alexander Medén har kandiderat. Herr
Cederberg har suttit som ÅRe Åk-1 under föreg̊aende året, och tyc-
ker att det har varit givande att kunna p̊averka undervisningen. Herr
Medén är nytillkommen fr̊an Open-17, och tycker att det skulle vara
givande att f̊a öppet perspektiv p̊a studierna. Herrarna kan även tänka
sig att kandidera i Klump.

Mötet väljer Herrarna Jonas Cederberg och Alexander Medén till en
Klump, och Klumpen väljs till ÅRe Åk-2.

• Åk-3

Herrarna Osar Gustavsson och Jonatan Nyström har kandiderat, men
Herr Nyström kan tyvärr inte närvara p̊a grund av “sjukdom”. Herr
Gustavsson åtar sig att “typ kanske föra hans talan”, och meddelar att
de kan tänka sig att kandidera i klump.

Mötet väljer Herrarna Oscar Gustavsson och Jonatan Nyström till en
Klump, och Klumpen väljs till ÅRe Åk-3.

6.4 Val av E-post

De tre (3) Herrarna Oscar Gustavsson, Thomas Lundquist och Henrik Åker-
berg har kandiderat till (E-)posten, och uppger att de kan tänka sig att kan-
didera i Klump. Herr Lundquist söker till E-post för att han tycker att det är
kul att vistas p̊a Internet7. Herr Gustavsson har lite tidigare erfarenhet fr̊an
webutveckling sedan tidigare och han har programmerat mycket p̊a fritiden

7Han specificerar inte vilka hemsidor han frekventerar, utan detta f̊ar läsaren dra sina
egna slutsatser om.

Justeras:

Patrik Johansson Charlie Jeansson Daniel Eriksson
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i flera år. Herr Åkerbergs kvalifikationer utgörs främst av Googlekunskaper
samt kunskaper i att bygga hemsidor i HTML. Herrarna är alla beredda att
lära sig PHP för att uppdatera vissa egenskrivna script som är aktiva, och
de har dessutom ett par idéer om festliga saker man skulle kunna göra med
hemsidan.

Mötet väljer Herrarna Oscar Gustavsson, Thomas Lundquist och Henrik
Åkerberg till en Klump, och Klumpen väljs till E-post.

6.5 Val av Esquaderamiralen

Herr Simon Weideskog st̊ar som ensam kandidat till posten. Han har seglat
i hela sitt liv och tycker att segling är en mycket trevlig fritidssyssla. Herr
Asking undrar “hur m̊anga fot som kan erbjudas”, men detta vet inte Herr
Weideskog8. Herr Weideskog visar stor entusiasm och menar att han ska
försöka leta reda p̊a en lämplig kustbelägen ort som kan vara med att hysa
Esquadern p̊a dess vilda färd.

Mötet väljer Herr Simon Weideskog till Esquaderamiralen.

6.6 Val av Vice Idrottsledaren

Fröken Silvia Barrett och Herr Simon Weideskog kandiderar till posten, och
kan tänka sig att kandidera i Klump. Fröken Barrett blev inspirerad av
Herr Lemon, sittande Idrottsledaren, att kandidera till posten. Hon är en
mycket habil klättrare och önskar ge ELIN fler icke-bollsportsevenemang.
Herr Weideskog är, som nämnt tidigare, seglare, men gillar i stort sett allt
som faller under parollen“att svettas tillsammans svetsar oss samman”. Herr
P. Johansson undrar om kandidaterna räknar FIFA som en sport. Ingen av
kandidaterna gör detta, vilket Herr P. Johansson tycker är en klok slutsats.

Mötet väljer Fröken Silvia Barrett och Herr Simon Weideskog till en Klump,
och Klumpen väljs till Vice Idrottsledaren.

6.7 Val av Hurtbullar

Herrarna Anton Näslund och ‘Albib’ Mosskull har kandiderat till posten.
Mötet beslutar dock för att öppna för kandidatur, och d̊a framträder även
Fröken Kristina Kjellberg och Herrarna Tim Asking, Erik Lindberg samt
Samuel Johansson som kandidater. Den sista är MiT-16 och beskriver sig
själv som “en avdankad Korpenspelare med en stor Vision om Fusion”9. I
övrigt presenterar sig alla kandidater, och de framst̊ar som engagerade och
villig att bidra till ELIN. Kandidaterna g̊ar med p̊a att bli valda i Klump.

8Det är mycket möjligt att Herr Weideskog kan erbjuda Herr Asking m̊anga fot, men
detta överlämnas åt Herrarna att reda ut p̊a egen hand (och helst bakom stängda dörrar).

9N̊agra i mötet utbröt i ett passionerat “Honom ska vi ha!” när Herr S. Johansson sade
detta.

Justeras:

Patrik Johansson Charlie Jeansson Daniel Eriksson
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Mötet väljer Fröken Kristina Kjellberg och Herrarna Anton Näslund, ‘Albib’
Mosskull, Tim Asking, Erik Lindberg samt Samuel Johansson till en Klump,
och Klumpen väljs till Hurtbullar.

Återupptangande av 6.1 Val av IntSekt

Valet bordlades tidigare under mötet i hopp om att läpliga kandidater skulle
finnas. Detta är dock inte fallet, och det beslutas därför att posten ska
vakantsättas.

Mötet väljer W.A. Kant till IntSekt.

7 Övriga ärenden

7.1 Övriga fr̊agor

7.1.1 Diskission om en eventuell sammanslagning med Sektionen
för Medcinsk Teknik

En omfattande diskussion tar vid, men denna är allt för omfattande för att
kunna återges i sin helhet här. En sammanfattning följer nedan:

• Den Fusionsenkät som skapats i samr̊ad med Styrelsen för Sektionen
för Medicinsk Teknik kommer snart att stänga, och svaren kommer
därefter att sammanställas. Svaren är tänkta att ge en indikation om
det över huvud taget är lönt att arbeta vidare mot en Fusion.

• Herr Lindström förtäljer om den historieförteckning som skickats till
Styrelsen av Jakob Wallander, E-04. Fusion har, enligt honom, varit p̊a
tal tre (3) g̊anger tidigare och den fr̊aga som varit sv̊arast att komma
överens om har varit vad den resulterande Sektionen ska ha för namn
och fana. Han menar att det finns tre (3) troliga alternativ som bör
undersökas, samt att diskussionen snarast bör bottna i vilken av dessa
alternativ som ska undersökas. Det första alternativet är att Sektio-
nen för Medicinsk Teknik läggs ner, och att den de facto assimileras
av Konglig Elektrosektionen. Detta har dock försökts och misslyckats
tidigare. Det andra alternativet är att Sektionen för Medicinsk Teknik
g̊ar med i Konglig Elektrosektionen p̊a ett sätt s̊a att Konglig Elektro-
sektionen fortfarande är en av de ursprungliga sju (7) Sektionerna vid
THS, men att namnet och fanan inte nödvändigtvis är demsamma.
Det tredje alternativet är att b̊ada Sektionerna läggs ner och en helt
ny startas, likt det arrangemang som gjordes när Konglig Samhälls-
byggnadssektionen startades genom en sammanslagning av Lantmäte-
risektionen och Konglig Sektion för Väg och Vattenbyggnadskonst.

• Herr R̊agmark h̊aller en utläggning p̊a fem (5) minuter, som kan sam-
manfattas som att beredningen av fr̊agan tidigare g̊anger har varit
bristfällig, att Sektionernas samarbete i m̊anga fr̊agor redan är gott.

Justeras:

Patrik Johansson Charlie Jeansson Daniel Eriksson
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Det finns dock friktion i kommunikationen mellan Styrelserna, i ekono-
miska fr̊agor samt i studiebevakning och arbetslivskontakt. Man skulle
gynnas i och med att man fick en större rekryteringsbas, och färre pos-
ter skulle vakantsättas. Han tycker dock att den främsta anledningen
till att överväga en Fusion är att det är det enda sättet att se till
att Sektionerna inte driver isär i längden, antingen naturligt eller ge-
nom förändring inducerad av exempelvis KTH; KTH skulle exempelvis
kunna bestämma sig för att förlägga Sektionen för Medicinsk Tekniks
kandidatprogram helt i Flemingsberg. Han avslutar med att han inte
tycker att man ska se assimilering av Sektionen av Medicinsk Teknik
som det enda alternativet.

• Många röster höjs för att Fusionen inte ska resultera i att man tappar
kontakten med Sektionens alumner, vilket gjordes när Konglig Sam-
hällsbyggnadssektionen bildades.

7.2 Elogen

Fröken Emelie Frost är Directris och därför ansvarig för Sektionens lustspel
Elogen. Hon ska försöka anordna ett Lustspel och undrar om det finns n̊a-
got intresse av att medverka i ett s̊adant. En ljudlig acklamation avslöjar
att intresset finns, och hon beslutar d̊a att ansl̊a information p̊a anslags-
tavlan i Tolvan, samt kontakta de Ettan som medverkade i n0llespexet p̊a
n0llegasquen.

7.3 Närvaro

E-18 12 st
E-17 16 st
E-16 8 st
E-15 6 st
E-14 och äldre 7 st
Totalt 49 st

7.4 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet f̊ar publiceras p̊a internet med namn.

Justeras:

Patrik Johansson Charlie Jeansson Daniel Eriksson
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7.5 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 21:48 av Supraledare Daniel Eriksson

Vid protokollet Mötesordförande

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Charlie Jeansson
Fø F
Elektrosektionen
THS

Patrik Johansson
AMSe
Elektrosektionen
THS

Justeras:

Patrik Johansson Charlie Jeansson Daniel Eriksson
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Opuz till den fromma 
 

C                      Em 

Vi är en gammal fin sektion  

                   Am 

Med en stark ambition 

                A#  F 

Att sluka hela medtek 

C                       Em 

Vi kallar planen för fusion 

                   Am 

En taskig illusion  

                 A#  C 

Det kommer aldrig bli så 

 

Dm          Em 

Och om jag ska ärlig va 

F           Em 

Tror jag inte det blir lätt 

Dm          Em          F      G 

Men det kan gå för oss två att bli 

ett 

 

 

 

[Chourus] 

            C        Am         

Vi har vision om fusion  

F        Dm              C      Am 

Två sektioner ska bli en till slut 

     F             G 

Och allt ska bli så bra 

             C        Am     

Nu förs en hård diskussion 

F         Dm             C      Am 

Som kan leda till nåt mycket mera 

 F         Dm            A#      

Men är det verkligen en  

           F 

vision  

            C 

Eller illusion 

 

 

 

C                     Em 

Att var ärlig med vad man vill 

                    Am 

Det hjälper oftast till 

                  A#   F 

Om ingen ska bli sårad  

C                      Em 

Vi vill ha våran fana kvar  

                  Am 

I alla våra dar 

                   A#   C 

Och alltid va’ en E-sektion 

 

 

 

 

 

 

Dm          Em 

Och om jag ska ärlig va 

F           Em 

Tror jag inte det blir lätt 

Dm          Em          F      G 

Men det kan gå för oss två att bli 

ett 

 

[Chourus] 

 

            C        Am         

Vi har vision om fusion  

F        Dm              C      Am 

Två sektioner ska bli en till slut 

     F             G 

Och allt ska bli så bra 

             C        Am        

Nu förs en hård diskussion 

F         Dm             C      Am 

Som kan leda till nåt mycket mer 

     F         Dm            A#        

Men är det verkligen en  

     F 

vision  

            C 

Eller illusion 

 

 

[Bridge] 

     G#                      Cm 

Att det kan bli problem har jag fått 

lära mig 

G#                        Cm 

Om man är snabb att säga 'ja' 

Em          A                D              

Men det är faktiskt ganska svårt  

Bm 

att säga 'nej' 

        E                Em    A 

När det är dig jag vill ha 

 

 

            C        Am         

Vi har vision om fusion  

F        Dm              C      Am 

Två sektioner ska bli en till slut 

     F             G 

Och allt ska bli så bra 

             C        Am        

Nu förs en hård diskussion 

F         Dm             C      Am 

Som kan leda till nåt mycket mera 

 F         Dm            A#      

Men är det verkligen en  

A#  F 

vision  

            C 

Eller illusion 
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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

1
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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 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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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

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

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
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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 Masterprogram-
sAnsvariga Studenter

Resonemang

Pling.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Motionen bifalles i sin helhet.

Ett MASivt Styre

1
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