
December-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 december

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte 4 uti Decem-
ber
Onsdagen den 5 december
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas helt planenligt klockan 17.21 av Supraledare Daniel Eriksson.

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.

Mötet väljer Herrarna Patrik Johansson och Jonatan Nyström till juste-
ringsmän tillika rösträknare.

1.4 Närvaro

E-18 20 st
E-17 17 st
E-16 14 st
E-15 8 st
E-14 och äldre 9 st
Totalt 68 st

1.5 Adjungeringar

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

1.6 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet publiceras p̊a nätet med namn.
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1.7 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1.8 Föreg̊aende protokoll

Herr Lindström meddelar att protokollet fr̊an Oktober-SM publicerades i
tid, men att texten till det av Herr Ossian Krödel framförda Opuzet glömdes
bort. Detta kompletterades s̊a fort bristen upptäcktes.

Mötet godkänner publiceringen av föreg̊aende protokoll.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet finns närvarande, men det skulle snart visa sig att Herr
Joakim Jaldén, ProgramAnsvarig för elektroteknikprogrammet, var p̊a in-
g̊ang. Punkten återupptogs när detta inträffade, vilket är efter 2.4 Fr̊agor
till k̊aren och k̊aren informerar.

2.2 Fr̊agor till Styrelsen och Styrelsen informerar

Herr Eriksson har ett antal informationspunkter att lyfta.

• Herr Eriksson önskar p̊aminna samtliga mötesdeltagare att en diger
föredragningslista just fastställs, och att det krävs en nyanserad, seriös
samt cirkelargumentsfri debatt för att samtliga deltagare ska hinna
med kvällens sista tunnelbana hem1.

• Sektionen har äntligen f̊att en ny bil som ersättare för rosthögen kallad
“Cykeln”, vilken fram till nyligen var Sektionens bil. Herr Eriksson
meddelar följande om bilen:

◦ En namntävling skall snarast utlysas om bilens namn. (Denna
publicerades efter mötet, men har sedan stängts.)

◦ Bilen är en Golf Caddy fr̊an 2012 som köptes för sjuttofemtu-
sen (75 000) riksdaler tillsammans med Sektionen för Medicinsk
Teknik, MiT. Beloppet delas lika mellan Sektionerna, vilket in-
nebär en inköpskostnad p̊a trettiosjutusen femhundra (37 500)
riksdaler för Sektionen. Bilen kommer formellt sett att ägas av
Konglig Elektrosektionen, men MiT kommer faktureras för halva
kostnaden av alla utgifter. Bilen kommer skrivas av p̊a fyra (4)
år.

1Det bör poängteras att detta tekniskt sett är inkorrekt, d̊a denna egentligen är mor-
gondagens näst första tunnelbana, givet att den sista tunnelbanan g̊ar ungefär tjugo (20)
minuter i ett (1), och att sträckan trafikeras av halvtimmestrafik.
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• Herr Eriksson har även en hel del att meddela om Fusionsenkäten.
Rapporten efter enkäten som hölls i höstas är snart färdigskriven, och
generella trender i den är följande:

◦ B̊ada Sektionerna tyckte att samarbetet var och viktigt att fort-
sätta med.

◦ Hos medlemmarna i MiT var den största farh̊agan att man skulle
försvinna om Sektionerna slogs ihop.

◦ Konglig Elektrosektionens medlemmar var mest oroliga för att
man skulle tappa Sektionens namn och fana.

◦ Överlag var m̊anga positivt inställda till en Fusion, men det ver-
kar som att personernas egna föreställningar om vad en Fusion
skulle innebära har färgat deras uppfattning. Styrelsen poäng-
terar att inget ännu är bestämt, och att det därför är ganska
meningslöst med s̊adana farh̊agor.

◦ Nästa steg i processen ska vara att skapa en grupp som kan ta
fram konkreta förslag om hur en Fusion kan se ut. Gruppen ska
vara ganska liten och löpande ha kontakt med nästa Styrelse. Den
ska tillsättas innan årsskiftet, börja arbeta efter nẙar och ha ett
konkret förslag p̊a bordet till mars 2019. Vill man medverka i
en s̊adan grupp man kontakta Styrelsen p̊a styret@e.kth.se, eller
kontakta en Styrelsemedlem personligen.

Herr Daniel Ahlberg p̊apekar att han själv leder en Bokföringsgrupp, som
inte börjat arbeta med revideringen av tidigare års bokföring. Han skyller
sin h̊aglöshet p̊a att tre (3) av gruppens medlemmar är han själv samt de tv̊a
(2) revisorerna för verksamhets̊aret 2018, som av förklarliga skäl har annat
att göra. Han lovar att agera h̊agfullt i ärendet efter nẙar.

2.3 Fr̊agor till Funktionärer och Funktionärer informerar

2.3.1 Carakarlarna

Herrarna Wilhelm Holmberg och Jonas Hansson representerar stolta Cara-
karlar samt Mulle Meck, och skryter vitt och brett om Sektionens nya, fi-
na(re) bil. Denna är tillbaka fr̊an en välbehövd rekonditionering, och öns-
kar en medlem hyra denna g̊ar det bra att kontakta Carakarlarna p̊a cara-
karl@e.kth.se för en genomg̊ang.

2.3.2 Moby Dick

Herr Nils Paulsrud är sittande Moby Dick, och önskar uppmana samtliga
mötesdeltagare att överväga kandidatur till de poster som saknar kandidat:
bAMSe, Revisorer samt Directris.
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2.3.3 Esquaderamiralen

Esquaderamiralen heter Herr Simon Weideskog, och han önskar informera
mötet om sina framsteg å Esquadern u.n.̊a. 1000000. Han har skapat ett
evenemang å Ansiktsboken2 som man kan anmäla sig till om man önskar
deltaga, och han söker även driven personal till en Stab. B̊atar och övriga
flytverktyg är p̊a upphandling, men han gissar att fyra (4) b̊atar redan är
lejda. Röster fr̊an Tolvans bortre och mörkare hörnor höjs, vilka undrar vad
för policy Esquaderamiralen själv (samt även Farbror Staten) har ang̊aende
roderfylla p̊a sjön. S̊adana fr̊ageställningar tystas snarast av Herr Eriksson
som å det starkaste uppmanar mötet att följa Svea Rikes Lag. Detta sker
dock inte innan det bortre hörnet hunnit inflika n̊agot i stil med “r̊adande
reglering beror p̊a hur snabbt b̊aten kan åka”3.

2.3.4 Idrottsledaren

Herr Samuel Lemon önskar meddela Sektionens medlemmar om ELINs julav-
slutning den 16 december i KTH-hallen. Mötet uttrycker stor längtan efter
att testa sina atletiska kroppar med spökboll dagen efter LusseP(re)ost.

2.4 Ericsson UniTeam

Herr Johansson f̊ar nu eld i baken d̊a han glömt introducera Ericsson Uni-
Team, som dagen till ära st̊ar för fikat. Han hälsar, utöver en stark rekom-
mendation att ta av fikat4, att ansökan om sommarjobb 2019 har öppnat,
och att denna hittas p̊a Ericssons hemsida.

2.4.1 Projektledarna för Arbetsmarknadsdagen

Röster höjs för att kalla fram Projektledarna för Arbetsmarknadsdagen, Her-
rarna Kristian Westerlund och Jonatan Lindgren. Dessa har dock inte be-
hagat närvara, men ryktet l̊ater gälla att dessa ska ansluta sig senare. Herr
Eriksson meddelar att man kan h̊alla en utfr̊agning av Herrarna under 8.8
Övriga fr̊agor.

2.5 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Herr Daniel Häll är studiesocialt ansvarig i k̊arledningen, vilket innebär att
han arbetar p̊a heltid med studenters fr̊agor. Han meddelar att THS kommer
bedriva en funktionärsutbildning centralt för exempelvis Styrelser och Revi-
sorer, s̊a att dessa kan f̊a tips och tankar för att lättare bedriva sitt arbete.
Herr Häll l̊ater även hälsa att han “är perverst taggad” p̊a att KTH lovat att
genomföra ett pilottest med anonym examination! Han vet inte vad detta

2Även känd som Facebook p̊a utrikiska.
3Detta syftar givetvis till att om b̊aten kan framföras snabbare än polisb̊aten är havet

regelfritt.
4Ett mycket rutinerat Presidium har redan roffat åt sig av det mycket trevliga Ica-

baket, och kan nu smaska p̊a detta p̊a ett lite mer oblygt sätt.
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innebär i praktiken, men alla verkar vara rörande överens om att det är ett
stort steg i rätt riktning. Han avslutar med att göra lite smaklös reklam för
poster p̊a THS centralt d̊a ansökningen till valberedningen nu har öppnat.

Herr Johan R̊agmark undrar vad THS Centralt gör för att se till att Rektor
Sigbritt Karlssons negativa inställning till mottagningen ska p̊averka denna
s̊a lite som möjligt. Han har f̊att detta negativa intryck fr̊an bland annat ar-
tiklar i Osqledaren (en av dessa återfinns här: http://osqledaren.se/artikel/
18119, Resistors anm.). Herr Häll svarar att k̊aren försöker fokusera p̊a det
positiva som mottagningen och övriga aktiviteter för med sig, och man hop-
pas genom detta arbete övertyga Rektor om hur viktigt detta är. Herr R̊ag-
mark byter nu sp̊ar till den svartpub som Arkitektursektionen under ett tag
bedrev. Han undrar om det blivit n̊agra repressalier mot Sektionen, samt om
de efter detta ansökt om att f̊a starta en legitim pub. Herr Häll vet ingen-
ting om detta, men lovar att undersöka ärendet. Herr R̊agmark menar att
svartpuben var en mycket trevlig s̊adan, och att det är synd att den tvingats
stänga.

Återupptagande av 2.1 Fr̊agor till kansliet och kansliet infor-
merar

Klockan är nu 17:47, och Herr Joakim Jaldén har anslutit sig till mötet. Han
meddelar att den största planerade förändringen är att administrationen
kring ansvaret för att h̊alla kurserna under grundutbildningen kommer att
förändras. Han hoppas att detta inte kommer förändra n̊agot under v̊arter-
minen. Han meddelar även att man behöver ha klarat minst etthundratjugo
(120) högskolepoäng för att f̊a skriva kandidatexsamensarbete, vilket i prak-
tiken innebär att studenter maximalt f̊ar ha femton (15) oavklarade poäng.
Detta kommer att börja gälla för E-17. Herr Jaldén uttrycker sig i mycket
positiva ordalag ang̊aende gamla EES-skolans studentkontakt med Sektio-
nen. Han har dock stött p̊a motst̊and i den nya EECS-skolan för åtgärder
som gamla EES brukade vidta, men det verkar som att tonlägena blir allt
mer positiva.

3 Ekonomisk rapport 2018

Herr Ahlberg informerar mötet om att Sektionen har g̊att bättre än förvän-
tat, och man ligger bättre till ekonomiskt än förra året gjorde vid denna
tidpunkt, trots att man saknar ungefär etthudrasextiotusen (160 000) kro-
nor fr̊an företag. Han tror att Sektionen kommer att g̊a plus i år, vilket är
lagligt trots att Sektionen är en ideell förening.

Ordningsfr̊aga: Öl till Musikborgarr̊adet

Herr Lukas Rane stegar med bestämda steg fram fr̊an barens relativa trygg-
het, mitt till mötets fokalpunkt: Presidiet. Medelst apostlahästarna har han
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transporterat fyra (4) starköl som Herr Krödel ska inmundiga. Herr Krö-
del anlitar Herrarna Lindström och Ranes hjälp för att öppna dessa. Han
lyckas med nöd och näppe öppna tre (3) av fyra (4) starköl, och h̊aller i pro-
cessen p̊a att tömma ut en (1) av de öppnade flaskorna p̊a Presidiet. Han
lyckas rädda situationen med liten grace och m̊anga högljudda svordomar,
och lämnar en stor pöl av starköl efter sig p̊a Presidiet. En av ren vrede
ångande Herr Krödel återtar sin plats, nu idogt pokulerande för att dränka
sina sorger över den öl som lämnats p̊a Presidiet.

4 Beslut

4.1 Budget 2019

Herr Ahlberg presenterar sin budget för verksamhets̊aret 2019. Han kom-
menterar att det finns vissa fel i den utskrivna budgeten, men att den som är
uppladdad tillsammans med övriga möteshandlingar p̊a elektrosektionen.se
är korrekt. Han skryter att detta är första g̊angen p̊a tre (3) år d̊a det st̊ar
rätt årtal p̊a budgeten. Mötet jublar över detta glädjebudskap. Han gör sex
(6) observationer gällande budgeten:

• Poster med texten “Bidrag” kommer generellt fr̊an andra Sektioner,
s̊asom Sektionen för Medicinsk Teknik.

• Alla kostnader för Tolvans drift och underh̊all ligger under KällarGil-
let.

• Den nya bilen ska skrivas av p̊a fyra (4) år, och hälften av det budge-
terade beloppet kommer faktureras Sektionen för Medicinsk Teknik.

• Intäkter och utgifter för PR g̊ar inte jämnt ut. Detta är fel, och tanken är
att dessa ojämnheter ska jämnas ut med en budgetpost kallad “interna
transaktioner” s̊a att PR i slutändan g̊ar ±0.

• Budgetposten “Renovering av baren” ska läggas i en fond med andra
medel som är avsatta för just det ändam̊alet. Det mesta av det övriga
överskottet är tänkt att läggas p̊a de tv̊a (2) Jubel som firas under
nästkommande år: Jublet för u.n.̊a. 1000000 samt Tolvans femtio̊ars-
fest.

• Evenemanget “LussePre” är tänkt att för en g̊angs skull g̊a jämnt ut.

Mötet beslutar att bifalla budgeten för 2019.

5 Stadgefr̊agor

5.1 Revisionsberättelser och ansvarsfrihet

Denna punkt återupptas d̊a den bordlades under Oktober-SM. Herr Viktor
’Åland’ Lönnroth kallas upp framför mötet, men han säger: “skit i det, vi
har bättre saker för oss”. Med detta bordläggs ärendet ännu en g̊ang.

Justeras:
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Mötet bordlägger ärendet till Februari-SM 2019.

6 Motioner och Propotsitioner

6.1 Återupptagande av Proposition ang̊aende Uppdatering
av Stadgan

Herr Lindström sammanfattar motionen. D̊a inga fr̊agor finnes bifaller mötet
propositionen direkt. D̊a detta är andra läsningen innebär detta att propo-
sitionen är slutgiltigt bifallen.

Mötet bifaller Styrelsens Proposition för andra och sista g̊angen.

6.2 Motion ang̊aende uppstartsbidrag till ESS

Herr Linus Pekkanen är motionär och presenterar sin motion. Herr Lind-
ström läser Styrelsens svar.

Under fr̊agestunden förtydligas att att alla, oavsett Sektionstillhörighet, gi-
vetvis är välkomna. Han vet inte hur m̊anga som är intresserade, men tror
att han ska kunna ta under 150 kronor per person och år. Han söker bidrag
för ett hel̊ar d̊a han vill kunna bygga upp engagemang löpande. Herr Anders
Erninger undrar om det inte är rimligare att starta upp föreningen informellt
i ett kompisgäng och bygga engagemanget p̊a ett s̊adant sätt, istället för att
be Sektionen om pengar. Herr Pekkanen anser att det är sv̊art att locka
intressenter om man inte har ett färdigt koncept att sälja.

En större diskussion utbryter om knappt tretusen (3000) kronor är en rimlig
summa. Herr Linus Dahlgren tycker att s̊a är fallet d̊a EGK(r4) fick exakt
tretusen (3000) kronor som uppstartsbidrag. I den kontexten anser han att
motionären äskar om en rimlig summa. Herrrarna Åland och R̊agmark anser
att det är rimligare att ge ESS nog med pengar för en bastukväll, det vill
säga runt sjuhundra (700) kronor. Herrarna tycker att Styrelsens yrkande om
att presentera Ordförande samt Kassör p̊a Februari-SM är mycket rimligt.
Diskussionen slutar med att Herr Åland lägger ett ändringsyrkande p̊a att
ändra summan i Styrelsens svar till sjuhundra (700) kronor.

Mötet bifaller Styrelsens svar med Herr Viktor ’Åland’ Lönnroths ändrings-
yrkande.

7 Val

7.1 Val av Supraledare tillika Ordförande

Herr Paulsrud presenterar kandidaterna: Herrarna Charlie Jeansson, E-17
och Magnus Davidsson, D-17. Herr Paulsrud tillägger att Valberedningen
valt att förorda Herr Jeansson för hans tidigare Styrelsearbete och nuvarande

Justeras:
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Sektionstillhörighet. Herr Jeansson presenterar sig som sittande Fø F. Han
känner sig redo för nästa steg, och anser att det steget är att ta rollen
som Supraledare. Herr Davidsson anser att om man ska försöka ta sig in i en
annan Sektion ska man sikta högt, och och det g̊ar inte att sikta högre än till
Supraledare. Han har tidigare suttit i flera Styrelser. Här tar en fr̊agestund
vid, där Herr Davidssons utfr̊agning börjar först.

Herr Ahmed Dara undrar om Herr Davidsson tar detta seriöst över huvud
taget, och varför han inte söker till Ordförande i Konglig Datasektionen. Herr
Davidsson svarar att han missade ansökningstiden till posterna i Konglig Da-
tasektionen, och att han faktiskt aldrig tänkt tanken att söka till Ordförande
i Konglig Datasektionen. Herr Häll undrar vad som gör Herr Davidsson mer
kvalificerad än Herr Jeansson. Herr Davidsson ser sig “typ som konsult, fast
mindre insatt än Herr Jeansson”, eftersom konsulter vanligtvis är mer insat-
ta än sina arbetsgivare. Herr Torsten Molitor undrar om Herr Davidsson är
sugen p̊a lite gediget Styrelsearbete. Herr Davidsson menar att han är det.
Herr Sandis Freimanis undrar vad Herr Davidsson gillar mest: ångb̊atar eller
ub̊atar. Herr Davidsson svarar rätt p̊a denna fr̊aga.

Det är nu Herr Jeanssons tur att bli utfr̊agad. Herr Krödel undrar vad som
motiverar Herr Jeansson att söka till Styrelsen ytterligare ett år. Herr Jeans-
son menar att han höll sig mest till Mottagningen under det g̊angna året;
han önskar nu att förkovra sig mer i Styrelsearbetet. Herr Dara undrar vad
Herr Jeansson vill förändra i jämförelse med tidigare Styrelser. Herr Jeans-
son vill se till att den nya Styrelsen känner sig bekväma i sina poster tidigt
p̊a året, och därmed har chans att arbeta l̊angsiktigt under längre tid. Herr
Lindgren undrar om Herr Jeansson har för avsikt att förbättra sin tyngpunkt
i kontaktsporter. Det tar Herr Jeansson ett tag att först̊a referensen, men
han har inget svar5.

Mötet väljer Herr Charlie Jeansson till Supraledare tillika Ordförande.

X.Y. Hungriga magars lystmäte

Klockan är 19.04, och Herr Eriksson börjar bli märkbart “hangry”6. Ett
ljud med frekvens p̊a omkring femtio (50) hertz har börjat ljuda i Tolvan,
inte bara fr̊an Herr Erikssons inneh̊allsfattiga bukh̊ala. Herr Eriksson har
medelst trynet samt elektroniska kommunikéer f̊att veta att middagen är
färdig. Han beslutar att bryta mötet i trettio (30) minuter i ett försök minska
det l̊agfrekventa ljudets intensitet till en tolererbar niv̊a.

Mötet återupptas 19.24.00.

5Den som först̊ar referensen, den först̊ar. Den som inte först̊ar referensen men önskar
förkovra sig i den, föresl̊as att p̊a lämpligt sätt vidta efterforskningar. Ett tips är att börja
hos godtycklig deltagare p̊a Styrelsemiddagen hos Konglig Bergssektionen u.n.̊a. 111110.

6En vämjelig anglicism som av mindre spr̊akbeg̊avade används för
att beskriva en arg samt hungrig person. För ytterligare information, se
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hangry.
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7.2 Val av Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Ylva Modahl, E-16, är postens enda kandidat. Hon har engagerat
sig p̊a lite olika sätt genom åren, och tyckte att Halvledare kändes som den
roligaste Styrelseposten. Hon har ingen tidigare erfarenhet av ekonomi, men
är villig att lära sig. En fr̊agestund vidtar.

Flera fr̊agor ang̊aende hennes relation till den nyvalde Herr Jeansson ställs.
Herr Dara undrar hur hon tror att samarbetet med Herr Jeansson kommer
att g̊a. Fröken Modahl ser inga uppenbara hinder för samarbetet. Herr Näf
ställer följande tankeexperiment: Fröken Modahl har träffat Lundastyrelsen
och sedemera m̊alat en kiosk och bastat. I processen har Supraledarens ena
sko samt kavaj förolyckats. En skallg̊ang utlyses för den säkra återbörden
av dessa förem̊al, men d̊a tappas Supraledaren själv bort. Herr Näf undrar
om Fröken Modahl d̊a skulle leta reda p̊a Supraledaren, eller se till att Ord-
förandekedjan är i säkra händer. Fröken Modahl meddelar tvärsäkert att
kedjan är högsta prioritet7. Herr Bjarre ber Fröken Modahl föreställa sig att
hon befinner sig i Finland. Hon ser d̊a sin Supraledare helt naken i baren vid
klockan 03:00. Vad gör hon d̊a? Fröken Modahl skulle försöka skyla honom8.

Det finns även ett par seriösa fr̊agor till kandidaten. Herr Åland p̊ast̊ar att
Sektionens ekonomi har varit lite... trasslig. Han undrar vad Fröken Modahl
tycker om detta, samt vad hon planerar att göra åt det. Hon svarar att hon
tänker ta hjälp och sätta sig in i bokföringsprocessen s̊a tidigt som möjligt.
Hon poängterar att en Bokföringsgrupp tar hand om den äldre, felaktiga
bokföringen, och att hon därför inte behöver ta hand om denna själv. Herr
Johansson undrar hur hon tänkt att integrera sitt arbete med Noblesse i
Styrelsearbetet. Fröken Modahl har inga direkta planer p̊a att göra detta

Mötet väljer Fröken Ylva Modahl till Halvledare tillika vice Ordförande.

7.3 Val av Resistor tillika Sekreterare

Herr Paulsrud presenterar tv̊a (2) kandidater: Herrarna Nils Johansson och
Sandis Freimanis, b̊ada g̊ar i E-18. Herr Freimanis är sittande Krill samt
ÅRe i sin årskurs och tycker att detta har varit insiktsfullt och givande.
Herr Johansson söker posten för att han vill engagera sig, vilket han gjorde
när han studerade i Ume̊a, där han satt i Sektionsstyrelsen. En fr̊agestund
vidtar där Herr Freimanis utfr̊agas först.

Herr R̊agmark undrar vad Herr Freimanis tror att Styrelsen gör. Herr Frei-
manis tror att Styrelsen gör mycket: dels administrerar Sektionen, dels re-
presenterar Sektionen ut̊at, samt att den för kontakt med KTH och THS
för att förbättra allas tillvaro. Herr Näf undrar hur mycket Herr Freimanis

7Eftersom detta är rätt svar p̊a fr̊agan f̊ar Fröken Modahl en stor appl̊ad.
8Detta svar är inte lika korrekt som det förra, varför ett l̊agmält sus börjar höras fr̊an

mötet.
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vet om tidigare händelser och om Sektionens historia. Herr Freimanis har
läst lite tidigare protokoll och tycker att dessa är underh̊allande. Han har
försökt skapa sig s̊a mycket insikt som möjligt, och tycker sig ha lyckats till
viss del. Herr Rasmus Antonson undrar hur Herr Freimanis skulle priorite-
ra om Styrelsearbetet skulle krocka med studierna. Herr Freimanis skulle i
s̊adant fall inte tveka att ta en paus med Styrelsearbetet. Han är trots allt
student först och främst. Flera hyperrelevanta fr̊agor följer.

Herr Westerlund ponerar att han själv vill finnas med i protokollet under ett
fingerat namn. Vilket namn skulle väljas? Herr Freimanis tror att ett namn
med “n̊agonting n̊agonting Sten kanske?” är lämpligt. Herr Krödel undrar
vad skillnaden är mellan “backslash emph och backslash textit”. Detta vet
inte Herr Freimanis9.

Herr Johanssons fr̊agestund vidtar. Herr Westerlund undrar varför Herr Jo-
hansson inte tar ett större steg, givet att Herr Johansson redan suttit i en
Sektionsstyrelse. Herr Johansson tycker att detta är ett lämpligt steg trots
allt, och förtydligar att han bara satt som suppleant i Ume̊a. Herr R̊agmark
undrar vad Herr Johansson tror att Styrelsen spenderar sin tid p̊a. Herr Jo-
hansson tror att oavsett vad de gör är det mycket alkohol inblandat10. Herr
Westerlund noterar Herr Johanssons stora överarmsomkrets, och undrar om
detta kommer hjälpa eller stjälpa Herr Johansson. Herr Johansson tror att
det kommer göra det lättare att bära datorer mellan möten. Herr Erninger
undrar hur m̊anga datorer Herr Johansson kan bära samtidigt. Detta har
Herr Johansson inte testat. Herr Jeansson undrar hur man skriver “ja” p̊a
norrländska. Herr Lindström uttrycker ocks̊a ett intresse för att f̊a veta sva-
ret, d̊a han m̊aste skriva det i protokollet. Till Herr Lindströms stora förtret
vet Herr Johansson inte detta11. Herr Bjarre undrar om Herr Johansson
kommer inkludera norrländska f̊ataligheter i sina protokoll. Det tänker Herr
Johansson göra, förutsatt att det finns intresse för det. Mötet uttrycker inget
ointresse, och detta bör tolkas som en uppmaning att inkludera norrländska
f̊ataligheter. Herr Krödel undrar vad som skiljer “backslash begin section
stjärna och backslash begin section”. Herr Johansson tror att den ena num-
rerar, och att den andra inte gör det. Herr Krödel meddelar dock att b̊ada
kommer ge kompileringsfel d̊a ingendera av kommandona ska inkludera “be-
gin”. Herr Bjarre undrar slutligen om Herr Johansson är intresserad av lite
gediget Sty... Ja, ja, ja självklart, avbryter Herr Johansson.

Mötet väljer Herr Nils Johansson till Resistor tillika Sekreterare.

9Vill man skriva kursiverat inuti ett kursiverat textstycke ger \emph{} följande: kursi-
verat inuti kursiverat stycke, medan \textit{} endast ger: kursiverat inuti kursiverat stycke.
I exemplet är ordet “inuti” kursiverat med de tv̊a (2) metoderna.

10Man kan, utifr̊an historia, inte kategoriskt konstatera att Herr Johansson har fel i sak.
11Herr Lindström tror i efterhand att “Shwopp!” sagt p̊a inandning är en vettig över-

sättning.
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7.4 Val av Studienämndens Ordförande, SNO

Herr Adam Miksits, E-16, är den enda kandidaten till posten. Han har under
det g̊angna året suttit som vice SNO och tycker att SNO är nästa logiska
steg, samtidigt som han tror att Styrelsearbetet är roligt. Herr Åland undrar
om Herr Miksits kan vara tuff när han behöver vara det. Herr Miksits tycker
att det är kul att höra när saker förändras fr̊an år till år, och att det d̊a
krävs rak och ärlig kommunikation. Herr Jaldén undrar hur Herr Miksits
ska samla in åsikter fr̊an personer som inte vistas i Tolvan. Herr Miksits tror
att ÅRe samt MAS är mycket viktiga här, d̊a de träffar alla som g̊ar p̊a
föreläsningar. Herr Jaldén tillägger att han tycker att Herr Miksits inte är
“lika aggressiv som kanske Carmen eller Kajsa var”, men att han är djupt
engagerad och alltid dyker upp p̊a möten. Herr Erninger noterar ett stort
omf̊ang p̊a Herr Miksits biceps, och undrar vem av dem tv̊a (2) som skulle
vinna p̊a armbrytning. Herr Miksits undrar om det skulle vara möjligt att
byta tävling till marklyft istället. Herr Bjarre undrar om det gedigna Sty-
relsarbetet intresserar Herr Miksits. Herr Miksits säger att han är mycket
sugen p̊a lite gediget Styrelsearbete.

Mötet väljer Herr Adam Miksits till Studienämndens Ordförande, SNO.

7.5 Val av ArbetsMarknadsSekreteraren, AMSe

Herr Joar Forsberg, E-17, stegar fram i egenskap av postens enda kandidat.
Han har varit en del av ArGs arbete i ett halv̊ar och tycker att detta är
givande. Han vill nu ta mer ansvar och söker därför till AMSe. Han ser
gärna att Sektionen arrangerar flera olika typer av evenemang, och tycker
att den sittning som Noblesse nyss arrangerade kan vara ett bra evenemang
att införa. Detta skulle även passa mindre företag, som d̊a inte behöver
locka dit folk nog för en hel lunchföreläsning eller pubkväll. Han ser även
att medlemmarna i stort ger fler förslag p̊a evenemang som kan anordnas.

Herr Åland undrar vilket drömföretag Herr Forsberg har. Herr Forsberg sva-
rar att Saab eller Bombardier är mycket intressanta. Herr R̊agmark undrar
hur han skulle kontakta företag för att locka hit dem p̊a ett evenemang. Herr
Forsberg skulle bestämma en typ av evenemang som han tror lockar företa-
get, och sedan kontakta dem med ett erbjudande. Han skulle dock undersöka
hur första kontakt med företag har gjorts tidigare. Herr Bjarre noterar att
även Herr Forsberg har biceps med betydande omkrets. Hur mycket bänkar
Herr Forsberg? Med en antydan till avsmak p̊a rösten svarar Herr Forsberg
att han aldrig bänkat. Herr Erninger undrar om han kunde tänka sig att
göra det, om s̊a bara för att en g̊ang för alla avgöra vem i Styret 19 som är
starkast. Det kan Herr Forsberg tänka sig att göra.

Mötet väljer Herr Joar Forsberg till ArbetsMarknadsSekreteraren, AMSe.

Justeras:
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7.6 Val av Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Paulsrud presenterar Fröken Ebba Hellstenius, E-17, som postens enda
kandidat. Hon tycker sig ha varit ganska delaktig i Sektionen hittills, och
tror att de flesta känner igen henne. Herr Dahlgren informerar Fröken Hell-
stenius om att posten innebär att bibeh̊alla och kanske skapa nya relationer,
och undrar därför vilka nya relationer hon vill skapa. Fröken Hellstenius
tycker att Sektionen har ganska m̊anga kontakter redan, och vill börja lo-
kalt p̊a Campus. Hon tycker dock att det skulle vara roligt om att fler än
sittande Styrelse fick kontakt med Sektionens vänföreningar. Herr R̊agmark
p̊ast̊ar att Kontaktor är det närmsta Styrelsen kommer till en ledamot. Han
undrar därför vilka fr̊agor som Fröken Hellstenius önskar driva gemensamt i
Styrelsen. Hon ser gärna att man fortsätter med Fusionen s̊a att detta inte
glider ut i sanden. I övrigt ser hon sig som “fixig som gärna ordnar och fixar
med grejer, hahaha”.

Herr Jeansson har en ganska seriös fr̊aga och ber Fröken Hellstenius att sätta
sig in i följande scenario: hon har druckit lite för mycket, och är tvungen
att g̊a till Sleven. Där r̊akar hon spy. Torkar hon upp det själv, eller ber
hon n̊agon annan att göra det? Fröken Hellstenius ber Herr Jeansson att
betänka KTHs m̊anga, fina rabatter samt Hans Majestät Konungens fina
ägor i anslutning till Campus. Herr Erninger erinrar sig att Herr Jeansson
ville arbeta l̊angsiktigt. Han undrar därför hur l̊ang sikt Fröken Hellstenius
har. Hon svarar att hon är lite mer l̊angsint med kontaktlinser p̊a, men att
hon kompenserar för detta med andra saker av betydande längd. Herr Olle
Blomqvist tolkar Fröken Hellstenius önskan att l̊ata fler Sektionsmedlemmar
f̊a kontakt med vänföreningar, som ett yrkande p̊a att öka frekvensen av SIK.
Fröken Hellstenius tycker att detta l̊ater som ett utmärkt förslag, förutsatt
att Sektionen i helhet tycker att detta l̊ater bra, samt att detta g̊ar att
planera. Herr Bjarre undrar om Fröken Hellstenius vet hur en kontaktor ser
ut, om hon är tvungen att köpa en s̊adan p̊a exempelvis Elfa. Detta kan
Fröken Hellstenius tyvärr inte.

Mötet väljer Fröken Ebba Hellstenius till Kontaktor tillika Ambassadeur.

Q.Z. Opuz till den fromma

Herr Krödel tar sig sprintandes upp mot sin plats bredvid Presidiet. Han
har med sig en toapappersrulle, som han p̊ast̊ar kommer komma till hands
d̊a “det finns risk för att känslor rubbas”; han uppmanar därför samtliga
lyssnare att ta en ruta toapapper i förebyggande syfte. Han inser att detta
är sista g̊angen hela Sektionen kommer lyssna till honom, och tänker där-
för ta sin tid. Denna plan börjar lovande, d̊a han har stora sv̊arigheter att
montera notstället korrekt tills han p̊aminner sig om åt vilket h̊all skruvar
skall skruvas.
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Enligt Herr Krödel är Musikborgarr̊adets uppgift att, om denne s̊a vill, kon-
sumera fyra (4) av Sektionen bekostade starköl för att sedan framföra ett
Opuz. Han gör följande resonemang: enligt Wikipedia är ett opuz ett verk.
Enligt synonymer.se är ett verk en prestation. Därför har han till detta SM
gjort en prestation och “mer eller mindre skrivit en pjäs, fast egentligen
mer”. Han vill skapa en sittningsstämning, och har därmed bestämt sig för
att skapa en trerätters middag i form av tre (3) verk kallade förrätt, varm-
rätt och efterrätt. Han vill inte sprida rykten, men meddelar trots detta att
det ryktas att efterrätten skrevs i eftermiddags.

Förrätten levereras i form av en dikt kallad “Ibland”. “Ibland” är alltid l̊ang,
och handlar alltid om den gamla Sektionsbilen Cykeln, som numera är s̊ald12.

Ibland

Det händer ibland att bilarna dör
det händer det f̊ar man förl̊ata

det är bara s̊adant som bilarna gör
och lämnar oss andra att gr̊ata

det händer ibland inte jämt men ibland
att bilarnas motorer blir kalla

och aldrig mer ratten s̊a trygg i din hand
det händer med bilar med alla

det händer ibland att det slocknar ett ljus
att bilen aldrig mer vaknar

där stannar en motor där tystnar ett brus
vi lämnas med sorg och vi saknar

det händer ibland att man älskar en bil
man älskar det gör man det bör man

man älskar en bil, den rullar n̊agra mil
men fortsätter älska det gör man

det händer ibland att bilarna dör
det händer att tiden är inne

dom dör och vi andra st̊ar kvar utanför
och lämnas med kärlek och minne

Inte ett öga är torrt efter den vackra dikten. Med detta är förrätten avklarad.

12Cykeln är definitivt s̊ald och förmodligen skrotad. Styrelsen känner sig aningen oärliga
som lyckades bli av med Cykeln, och samtidigt tjäna pengar i processen.
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Huvudrätten inleds med orden “man f̊ar m̊anga bra idéer till December-SM.
Dessa trycks ofta ihop till en, stor idé vilken ofta är sämre än den sämsta
bra idén.” Detta är vad som serveras till varmrätt. Han lyckas klämma in
Musikborgarr̊adets traditionsenliga intro, och säger att varmrätten handlar
om “det som hänt, det som kommer att hända och allt som är vackert med
Elektrosektionen”. Med detta sagt serveras och avnjuts varmrätten.

Efterrätten riktar sig till alla “E-senast”, hellre än n̊agot annat. En bitterljuv
efterätt serveras Mötet till fromma.

Ordningsfr̊aga: ElO(r)

Fröken Johanna Jacobsson är Ordförande i ElO(r), och önskar ocks̊a fira
Cykeln. Om budgeten till̊atit det hade hon bjudit alla p̊a fyra (4) öl, men
eftersom den inte gör det f̊ar hon nöja sig med att bjuda p̊a en fyra (4) öl.
Hon tar även upp s̊angen “Om cykling”. Hon poängterar att detta är ett
firande, inget annat. Herr Krödel instämmer i detta, och önskar förtydliga
att hans hyllning av Cykeln var ironisk. Fröken Jacobsson ger även Herr
Thomas Lundquist, nybliven Ordförande i KESSSO, spelet Been Boozled.

7.7 Val av Källarmästare med Styrelseansvar

Herr Jonas Cederberg, E-17, presenteras som kandidat till posten. Han har
tidigare varit aktiv i Studienämnden och som Källarnisse. Han beskriver
sig som lagom kompetent, har stora planer samt en rimlig uppfattning om
ansvaret. Det han tycker är bäst med Tolvan är att den är fylld med liv, även
utan biologiskt liv. Han är just nu alkoholansvarig p̊a Naturvetenskapliga
Föreningen p̊a SU, och har tidigare städat en källare. Flera fr̊agor följer
om hur han vill utveckla KällarGillets arbete, och han tycker att nyckeln
till detta ligger i att motivera Källarnissarna p̊a ett bättre sätt än tidigare,
snarare med moroten än med piskan. Herr Lindgren undrar vad han tycker
att Källamästaren borde ha för titel p̊a engelska, samt varför han tycker att
titeln borde vara “Chief Executive Dungeon Master”. Herr Cederberg tycker
att den titeln är passande. Herr Nyström poängterar att det fortfarande är
stökigt i Junq, och undrar hur man löser detta p̊a bästa sätt. Herr Cederberg
tror att Herr William Ahlberg är en utmärkt temporär lösning, men att det
p̊a sikt krävs bättre struktur. Herr Jacob ‘Punsch’ Cederlund undrar hur
Herr Cederberg ser p̊a banan i tacos. Herr Cederberg svarar rätt p̊a denna
fr̊aga.

Mötet väljer Herr Jonas Cederberg till Källarmästare med Styrelseansvar.

7.8 Val av Klubbmästare med Styrelseansvar

Herr Näf önskar, genom ökad transparens, bryta traditionen av ett överras-
kande avslöjande. Personen som han nominerar är en person som huggit i
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lite extra, och som är redo att göra bytet till svart. Han har troget motat
bort det törstiga klientelet, och under de senaste m̊anaderna prövat p̊a ser-
veringsansvar och bokföring. Han talar givetvis om Herr Daniel Saber, E-17.

Herr Westerlund undrar huruvida Herr Blomqvist är barstoppad d̊a han
kommer med sjumilakliv fr̊an DJ-bordet. Herr Saber meddelar, till Herr
Blomqvists stora förtret, att han är det. Herr David Fogelberg undrar om
Herr Saber tänker fortsätta med dem mycket uttjatade couscous-salladen
p̊a alla SektionsMöten. Herr Saber föresl̊ar att man kan återuppfinna hju-
let genom att byta couscousen mot matvete. Herr Bjarre undrar hur Herr
Saber ser p̊a KällarGillet. Herr Saber säger sig ha god kontakt med Herr Ce-
derberg, och hoppas därmed att tina upp de frostiga förh̊allandena mellan
PR och Gillet. Herr R̊agmark undrar om Herr Saber kommer fortsätta med

torsdagspubbar. Herr Saber tycker att torsdagspubbarna borde fortsätta.

Mötet väljer Herr Daniel Saber till Klubbmästare med Styrelseansvar

7.9 Val av Förfadder med Styrelseansvar (Fø F)

Herr Paulsrud presenterar tv̊a (2) kandidater: Herr Vlad Chelcea, E-15, samt
Fröken Malin Häggström, E-16. Fröken Häggström söker Fø Fför att hon
tycker att mottagningen är fruktansvärt rolig. Herr Chelcea instämmer i
Fröken Häggströms bedömning, och tillägger att han tycker att det är en
bra idé att rita in Fø Fp̊a sidan av huvudet, precis som sittande Fø Fgjorde
under Mottagningen 2018. En fr̊agestund vidtar, där Herr Chelcea utfr̊agas
först.

Herr Antonson undrar vad Herr Chelcea tycker fungerar bra respektive mind-
re bra med Mottagningen. Herr Chelcea tycker främst att det är bra att
nyantagna kan komma in i studentlivet och Sektionen p̊a det bra sätt. Herr
Pekkanen undrar varför Herr Chelcea är lämpad för ämbetet. Herr Chel-
cea svarar han tycker att han leder grupper bra eftersom han gjort detta
i flera år som klättringsinstruktör. Han fokuserar gärna p̊a kommunikation
för att han tycker att detta är det viktigaste. Herr Jeansson p̊apekar att
Herr Chelchea befann sig i ett aningen överförfriskat tillst̊and som Fadder
under Mottagningen 2018, och att detta hände även efter en sträng tillsä-
gelse av Fø F, och undrar därför hur han tänker ang̊aende detta, om han
blir ansvarig för Mottagningen. Herr Chelcea gör bedömningen att detta är
problematiskt och oacceptabelt. Han tänker arbeta emot detta, och p̊apeka
detta under förberedelseveckan.

Det är Fröken Häggströms tur att fr̊agas ut. Herr Dahlgren undrar vilka ak-
tiviteter Fröken Häggström tycker är lämpliga under en förberedelsevecka.
Hon svarar att hon anser att gruppbyggande aktiviteter, som ger de nyan-
tagna goda förebilder, är relevanta aktiviteter. Herr Saber undrar hur Fröken
Häggström tänker hantera en överförfriskad Fadder under ett mottagnings-
evenemang. Fröken Häggström skulle skicka hem Faddern och ta snacket
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efter̊at. Herr Krödel ber Fröken Häggström att föreställa sig följande situa-
tion: Fø Fhandlar material till n0lleskyltar, och ska just till att transportera
hem materialet. Det visar sig d̊a att bagageluckan har g̊att i bakl̊as. Han
undrar om Fröken Häggström d̊a a) kommer l̊ata MiT-Fø Ftransportera
de stora pinnalerna medelst kollektivtrafik, och “tillsammans med Sn̊alFø F
glassa hem i bilen”, eller b) har en annan lösning p̊a problemet. Fröken Hägg-
ström verkar klart lockad av alternativ a), men skulle, lockelsen till trots,
ringa en kompis. Herr R̊agmark tar, återigen, upp att Rektor är fientligt
inställd till Mottagningen, och undrar om Fröken Häggström ser det som
sitt eget eller Styrelsens ansvar att arbeta emot detta. Fröken Häggström
tror att det främst är hennes eget ansvar, men att hon gärna har en dialog
med sitt Styre om detta.

Mötet väljer Fröken Malin Häggström till Förfadder med Styrelseansvar
( Fø F).

7.10 Val av Vice SNO tillika PAS

Klockan är nu 22.22, och Presidiets stressniv̊a har nu n̊att en kritisk punkt.
Herr Eriksson, vars stämma närmast kan liknas panikartad, uppmanar mö-
tesdeltagarna återigen att betänka klockslaget, eftersom fjorton (14) val fort-
farande återst̊ar.

Herr Paulsrud presenterar tv̊a (2) kandidater: Fröken Ida Kols, E-17, och
Herr Puya Faghi, E-18. Fröken Kols är sittande StURe och gillar att tycka
till och skapa förändring. Herr Faghi är en före detta fackligt aktiv Ettan som
efter Oktober-SM upptäckt att han brinner för studiefr̊agorna. En fr̊agestund
av Herr Faghi följer.

Herr Dahlgren kan, med sin stora rutin, se till historien. D̊a ser han trenden
att Vice SNO ofta blir SNO senare, och undrar om Herr Faghi har tänkt sig
att fortsätta denna trend. Herr Faghi menar att han faktiskt ämnar att sitta
som SNO, och att denna post därmed blir en spr̊angbräda mot SNO. Herr
Cederberg undrar vad Herr Faghi tror att Studienämnden gör. Herr Faghi
tror att Studienämnden fungerar som ett medium för Sektionens åsikter.

En fr̊agestund av Fröken Kols vidtar. Herr Nyström ställer samma fr̊aga som
Herr Dahlgren tidigare gjorde; han undrar huruvida Fröken Kols har tänkt
att söka SNO senare. Fröken Kols svarar affirmativt. Herr Westerlund är p̊a
fiskehumör. Denna g̊ang fiskar han efter en efterträdare som SRO, och han
tillägger att det är kul. D̊a ingen närvarande vid mötet vet vad en SRO är, är
Herr Westerlund tvingad att förtydliga att det är en SkolR̊adsOrdförande.
Fröken Kols kan inte ge n̊agot definitivt svar d̊a hon inte vet vad ämbetet
innebär. Herr Näf undrar vilka m̊al Fröken Kols har när det kommer till
kontakten med Herr Jaldén. Fröken Kols hoppas etablera ett gott samarbete
och en fungerande arbetsdialog.

Mötet väljer Fröken Ida Kols till Vice SNO tillika PAS.
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7.11 Val av StURe

Knappt hinner Fröken Kols hinna tillbaka till mötet innan hon är tvungen
att kandidera för en andra g̊ang. Denna g̊ang söker hon StURe, och hon f̊ar
motst̊and av Fröken Caroline Skoglund, E-16. Efter en kort och tyst överlägg-
ning meddelar Fröknarna att de ämnar förekomma eventuella heta debatter,
och beslutar att de vill kandidera i Klump. Fröken Kols förklarar, i egenskap
av sittande StURe, att posten innefattar en stor mängd arbete d̊a posten b̊a-
de innefattar skyddsombudsansvar samt studiesocialt ansvar. Det finns även
behov av en diskussionspartner i sv̊ara situationer. Efter en kort diskussion
instämmer mötet i Fröken Kols bedömning. Herr Jaldén undrar hur Frök-
narna tror att man bör arbeta med exkluderande normer och traditioner p̊a
Sektionen. Fröknarna tycker att man bör föra en informationskampanj om
varför förändring är nödvändig. Herr Krödel informerar Fröknarna att han
under flera år har kämpat för att ett stort arbetsmiljöproblem skall tillrät-
taläggas: den trasiga golvlisten p̊a Q plan 2. Han menar att den innebär ett
konstant irritationsmoment för Q plan 2:s samtliga inv̊anare, samt att den
innebär en potentiell skaderisk p̊a grund av risken för att snubbla. D̊a detta
har varit ett problem mycket länge, undrar Herr Krödel om det finns n̊agon
chans att Fröknarna, om de blir valda, kan lova att fixa problemet p̊a mindre
än tv̊a (2) år. Fröknarna lovar att försöka lösa problemet p̊a mindre än tv̊a
(2) år13.

7.12 Val av Förfadder med ekonomiskt ansvar (Sn̊alFø F)

Herr Thomas Lundquist, E-16, stiger fram som postens enda kandidat. Han
tycker att Mottagningen är det roligaste som finns. Han har varit Fadder i
flera år, och vill nu göra Mottagningen bättre än den n̊agonsin varit. Han
tycker även att han har viss insikt i ekonomi d̊a han varit ekonomiansvarig i
ett Ung Företagsamhetsföretag, samt sitter nu som ekonomir̊adgivare. Herr
Westerlund undrar om Herr Lundquist har dubbelbokfört tidigare samt om
det är bäst att bokföra löpande, eller göra som Herr Westerlund själv och
lämna all bokföringen till sista stund. Herr Lundquist tycker att det ver-
kar smartare att bokföra löpande, n̊agot som Herr Ahlberg samt 2018 års
Revisorer verkar instämma med. Herr Paulsrud undrar hur Herr Lundquist
vill hantera överförfriskade Faddrar. Herr Lundquist har hört talas om att
Kongliga Kemisektionen har ett Fadderkontrakt där tingestar s̊asom alko-
holintag regleras. Han förespr̊akar inte att kontraktet kopieras rakt av, utan
att man skulle kunna ta lite inspiration fr̊an det.

Mötet väljer Herr Thomas Lundquist till Förfadder med ekonomiskt ansvar
(Sn̊alFø F).

13Det skulle senare visa sig att Fröknarna arbetade betydligt snabbare än s̊a; golvlis-
ten var lagad p̊a mindre än tv̊a (2) dagar. Detta epokgörande tillfälle har förevigats p̊a
Hoftorskens Instagram.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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7.13 Val av Batman

I egenskap av sittande Batman, tillfaller det Herr Omid Assadi att presente-
ra PRs kandidat till Batman. Han är dock svag för en gedigen killromans14,
och ger därför den svarta tröjan till Herr Dahlgren som presenterar sin rums-
kamrat Herr Wilhelm Westermark, E-11, som postens kandidat. Herr Bjarre
fr̊agar “är inte du p̊a tok för gammal för detta?” Herr Westermark tycker att
detta är ett slag under bältet. Herr Ahlberg undrar om Herr Westermark
gillar att bada. Herr Westermark tycker att även detta är ett slag under
bältet.

Mötet väljer Herr Wilhelm Westermark till Batman.

7.14 Val av bAMSe

D̊a ingen har kandiderat till posten, yrkar Herr Paulsrud p̊a att posten öpp-
nas för kandidatur. Ingen närvarande vid mötet ställer upp som kandidat,
tills Herr R̊agmark p̊apekar att Herr V.A. Kant alltid är villig.

Mötet väljer Herr V.A. Kant till bAMSe.

7.15 Val av Revisorer

Herr Paulsrud har inte f̊att n̊agra kandidater till denna post heller, varför
mötet beslutar att öppna posten för kandidatur. Herr Westerlund, E-13,
nominerar sig själv, en nominering han även godtar. Även Herr Patrik Jo-
hansson, E-16, godtar en nominering. Herr Johansson är sittande AMSe,
och tycker att detta har varit mycket givande. Han önskar grotta ner sig i
ännu mer i Sektionsfr̊agor. Herr Westerlund p̊ast̊ar sig vara Herr Johanssons
motsats i alla ting. Han har ingen inblick i Sektionen och har fantastisk koll
p̊a bokföring15. De tycker sig komplettera varandra väl, d̊a Herr Johansson
är bra p̊a att piska Halvledaren, medan Herr Westerlund kan hjälpa Herr
Johansson att sikta. Herr Ahlberg undrar om de kommer vänta med revide-
ringsarbetet till sista stund. Herrarna svarar efter viss intern överläggning
“ja. Men även nej. S̊a nej.” Efter detta uttalande känner de sig manade att
förtydliga att de faktiskt är seriösa i sin kandidatur, detta intryck till trots.

Mötet väljer Herr Patrik Johansson till Revisor.

Detta innebär att en post som Revisor är vakant, och att Supraledaren kan
tillsätta den interimt innan Februari-SM.

14Anglicismen bromance har här valts bort till förm̊an för det svenska uttrycket killro-
mans; som sig bör i ett protokoll p̊a svenska.

15Den oinvigde läsaren bör uppmärksammas p̊a att Herr Westerlund är en förklädd
mästare i sarkasmens ädla konst.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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7.16 Fyllnadsval av IntSekt

Herr Tim Asking, E-18, är postens enda kandidat. D̊a han är fr̊anvarande
ämnar han kandidera medelst grafiskt inspelat material. Slutbilden av detta
elektroniska material är en bild av Herr Ernst Kirchsteiger. Mötet utbrister
i ett unisont och entusiasmerat “honom ska vi ha!”, varp̊a val direkt följer.

Mötet väljer Herr Tim Asking till IntSekt.

7.17 Val av Vice IntSekt

Herr Paulsrud har mottagit tv̊a (2) kandidaturer, men Herr Emil Bergvall,
E-18, har lagt ner sin kandidatur. Därmed st̊ar Herr Erik Landewall som
ensam kandidat. Herr Landewall beskriver sig som “typ E-17”, och har in-
nan 2017 varit internationell Fadder. Han ser gärna att de internationella
involveras mer i Sektionen. Herr Krödel ber mötet att tänka tillbaka till den
sm̊att kaosartade SIK-gasquen 2017. Herr Landewall gjorde d̊a ett “riktigt
hästjobb, trots att han inte hade n̊agot ansvar att göra detta”. Han undrar
om Herr Landewall planerar att göra en (1) procent av det jobb han gjorde
p̊a SIK 2017 som Vice IntSekt. Herr Landewall siktar p̊a att göra aningen
mer än bara en (1) procent. Detta gör Herr Krödel helt övertygad, varför
han utbrister i ett entusiasmerat “honom ska vi ha!”. Och s̊a blev det ocks̊a.

Mötet väljer Herr Erik Landewall till Vice IntSekt.

7.18 Val av Carakarl

Tre (3) rutinerade tillika sittande Carakarlar har kandiderat: Herrarna Jonas
Hansson, Wilhelm Holmberg och Linus Pekkanen. Herr Holmberg är fr̊anva-
rande, men de övriga tv̊a (2) kandidaterna för hans talan. De meddelar att
de kandiderar i Klump, och att de gärna fortsätter att arbeta med den nya
bilen.

Mötet väljer Herrarna Jonas Hansson, Wilhelm Holmberg och Linus Pekka-
nen till en Klump, och väljer Klumpen till Carakarl.

7.19 Val av Fan- & R̊attbärare

Till posten finns, för ovanlighetens skull, tv̊a (2) nomineringar. Herr Eriks-
son meddelar att Styrelsen nominerar en kandidat som synnerligen främjat
Sektionens intressen, och som efter l̊ang och trogen tjänst gjort sig förtjänt
av denna hederstitel: Herr Viktor ‘Åland’ Lönnroth! Fr̊an Sektionen har det
inkommit en nominering som Herr Paulsrud läser upp. Sektionsmedlemmen
har beslutat att nominera en kandidat som, med sin kontinuerliga drivkraft,
engagemang och kungliga skägg, gjort sig förtjänt av denna utmärkelse: Herr
Max Näf!

Mötet väljer Herr Viktor ‘Åland’ Lönnroth till Fan- & R̊attbärare.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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7.20 Val av Frequensnormalen

Tre (3) kandidaturer har inkommit till Herr Paulsrud, men efter att Herr Tim
Asking dragit tillbaka sin kandidatur återst̊ar endast Herrarna Johan R̊ag-
mark, E-12, och Henrik Åkerberg, E-18. Herr R̊agmark har varit engagerad
i b̊ade det ena och det andra under sina m̊anga och l̊anga år vid KTH; han
har exempelvis suttit som Frequensnormalen under 2015. Hans tid har dock
framför allt förgyllts av s̊ang och gasque; ett arv som han gärna förvaltar och
vidareutvecklar. Herr Åkerberg har skapat en PowerPoint-presentation, där
all text är skriven med typsnittet “comic sans”, som han önskar framföra.
Kontentan fr̊an denna är, bland annat, att s̊ang är bra, att s̊ang är harmoni
samt att allting blir bra16. Han förespr̊akar även “oro samt fylleslag varje
torsdag” och att verserna tre (3) till fem (5) av “En ballad om den franske
kungens spelemän” är underskattade. Herr Åland undrar om kandidaterna
kan tänka sig att kandidera i Klump. Detta tycker ingen av kandidaterna
är en bra idé, varför mötet är tvunget att göra ett sv̊art val mellan tv̊a till
synes mycket kapabla kandidater.

Mötet väljer Herr Johan R̊agmark till Frequensnormalen.

7.21 Val av Directris

D̊a ingen kandidat finns öppnas posten för kandidatur. Herr Linus Backlund,
E-18, väljer att nominera sig själv samt att sedan acceptera nomineringen.
Han var med p̊a n0llespexet och spelade där den mycket uppskattade birollen
som buske. Han tycker att scenkonst är läskigt, men att det samtidigt är
roligt. Han “ska lösa ett (1) spex, siktar p̊a tv̊a (2) spex, men hoppas p̊a tre
(3) spex”. Efter detta är mötet enigt om att Herr Backlund är en mycket
god kandidat.

Mötet väljer Herr Linus Backlund till Directris.

7.22 Val av Musikborgarr̊ad

Herr Tim Asking, E-18, kandiderar, fortfarande i sin fr̊anvaro. D̊a den tidi-
gare visade videon var en kandidatur till b̊ada posterna, varför mötet känner
sig nöjda med bilden de f̊att av Herr Asking. Efter en kort diskussion r̊ader
det koncensus om att Herr Asking, trots sin nyktra tillvaro, vanligtvis ligger
p̊a en stabil niv̊a á fyra (4) returglasförpackade starköl.

Mötet väljer Herr Tim Asking till Musikborgarr̊ad.

16Det är uppenbart att Herr Åkerberg inte läst kursen EI1220 Teoretisk Elektroteknik
E. Hälsningar, en noggrann Resistor med stor reluktans.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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7.23 Val av Den Konglig Öfverskændaren

Herr Krödel har den stora äran att presentera kandidaten till nästa ÖSK
vilket, efter mycket om och men, visar sig vara Fröken Amanda Ullvin, MiT-
14. Fröken Ullvin var med i DKS under 2015 och 2016, och tänker nu återta
den svarta frackkavajen för att förinta n0llan. Herr R̊agmark undrar hur
Fröken Ullvin tänkt hantera den n0llepest som säkerligen kommer infektera
Elektrien i augusti. Fröken Ullvin planerar att med emfas “skicka dem”. Herr
Krödel har f̊at nys om att Fröken Ullvin har ett egenvalt smeknamn, och
undrar om Fröken Ullvin kan tänka sig att dela med sig av detta. Fröken
Ullvin meddelar att det är “Lilla Amanda”, men en mycket observant Herr
Krödel misstänker att namnet är n̊agot l̊angt mer pinsamt. Efter mycket
lirkande framg̊ar det att Fröken Ullvin valde namnet “Grodan”.

Mötet väljer Fröken Amanda ‘Grodan’ Ullvin till Den Konglig Öfverskæn-
daren.

8 Övriga ärenden

8.1 Övriga fr̊agor

Herr Åland krävde för sex (6) timmar sedan en statusuppdatering av Pro-
jektledarna för Arbetsmarknadsdagen. Han är nu otaggad p̊a en s̊adan, men
Herr Krödel kliver d̊a in och kräver en statusuppdatering. Herr Westerlund
stiger fram för att svara p̊a fr̊agor. Herr Krödel undrar hur arbetet g̊ar, om
det finns intresserade företag samt vilket datum som är bokat. Herr Wes-
terlund meddelar att det finns ungefär tjugofem (25) intresserade företag,
att ePotential kommer äga rum den 21 februari 2019 i Nymble samt att
Projektledarna försöker hitta nya företag att locka dit. Mötet sitter nöjt17

efter denna rapport.

8.2 Närvaro

E-18 12 st
E-17 11 st
E-16 10 st
E-15 9 st
E-14 och äldre 9 st
Totalt 51 st

8.3 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet f̊ar publiceras p̊a internet med namn.

17Rättare sagt börjar mötesdeltagarna s̊a sakteliga att nöjt röra sig mot tunnelbanan.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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8.4 Eloge fr̊an Styrelsen

Styrelsen önskar i efterhand att dela ut en stor eloge till Herr Joakim Jaldén,
som representera kansliet till en bra bit efter tio (22). Styrelsen uppskattade
att Herr Jaldén deltog aktivt, och önskar se detta beteende även i fortsätt-
ningen.

Justeras:

Patrik Johansson Jonatan Nyström Daniel Eriksson
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8.5 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas, till allas stora förv̊aning, samma dag som det startade. Den
förbluffade Supraledaren Daniel Eriksson förklarar mötet avslutat klockan
23.59.40.

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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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 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

1



Månad-SM ELEKTROSEKTIONEN dd m̊anad

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti decem-
ber
Onsdagen den 5e december
u.n.̊a. 2018
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende uppstartsbidrag till ESS

Bakgrund

Elektrosektionens SaunaSällskap, ESS, har st̊att inaktivt i över ett år vil-
ket kan anses högst oturligt för bastufantaster inom sektionen som ej har
n̊agon förening som kan representera just detta intresse. En återstart av
ESS är d̊a fördelaktigt b̊ade för ångbadets veteraner och för nybörjare som
är intresserade att ta del av detta kulturarv. En preliminär plan p̊a fyra
bastuevenemang per år finns i dagsläget, vilket kan ökas i framtiden om
begäran skulle visa sig vara nog stort.

Användandet av bastun i Nymble är dock inte gratis och kostnaden för
en bokning är 700 kronor per tillfälle, vilket gör att evenemangen för ett år
utgör en kostnad p̊a 2800 kronor. ESS siktar p̊a att vara finansiellt oberoende
men ett inledande bidrag för att finansiera evenemang tills föreningen har
byggt upp ett intresse och kan försörja sig själv skulle göra en stor positiv
skillnad.

För att locka nog m̊anga intressanter till ESS s̊a ska en stark närvaro p̊a
sociala medier upprättas och information ang̊aende sällskapet ska finnas
lättillgängligt s̊a studenter har lätt att ta kontakt med de ansvariga och
f̊a vetskap om när och var evenemang kommer ske. Eftersom det är en
frist̊aende förening s̊a kan ocks̊a studenter fr̊an andra sektioner under THS
inkluderas, och med exempelvis en rabatt för de som deltar för första g̊angen
kan bland annat de som ej har bastuvana lockas att prova p̊a. En begränsad
mängd märken finns ocks̊a i dagsläget som endast kommer säljas under eve-
nemang och en beställning av ytterligare märken, förmodligen i annan design
för att beh̊alla viss exklusivitet, kan hjälpa till med finansieringen.

Yrkande

Elektrosektionens SaunaSällskap yrkar p̊a

Att1 ett uppstartsbidrag p̊a 2800 kronor ska utdelas till Elektrosektionens
SaunaSällskap, ESS, för att finansiera ett års event.

1
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Linus Pekkanen, ε-17
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December-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 december

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Onsdagen den 5 december
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende uppstartsbi-
drag till ESS

Resonemang

Styrelsen uppskattar allt engagemang som innebär ett ökat mervärde för
Sektionens medlemmar, och det finns en stor sannolikhet att ett uppstartat
SaunaSällskap kan gagna Sektionen i m̊anga år framöver. Det tycks dessutom
som att Herr Linus Pekkanen har realistiska planer p̊a hur SaunaSällskapet
ska bli självförsörjande, varför en investering i SaunaSällskapet sannolikt är
en eng̊angsinvestering. Herr Ahlberg har blivit tillfr̊agad av Herr Pekkanen
huruvida ett års bastande kan finansieras av Sektionen, och Herr Ahlberg
tror att denna summa kan rymmas i 2019 års budget. Denna bör dock läggas
till som en egen budgetpost i 2019 års budget, där pengarna tas fr̊an posten
“Sektionsarrangemang”. Styrelsen tycker dock att det bör förtydligas att ESS
ska presentera en Ordförande och en Kassör för sin verksamhet, och tycker
att detta borde ske under Februari-SM 2019.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a att motionen bifalles med följande tilläggsyrkanden

Att1 ESS presenterar Ordförande samt Kassör under Februari-SM 2019.

Att2 det i budgeten för 2019 tas 2800 kronor fr̊an posten “Sektionsarrange-
mang” vilka läggs som budgetposten “Uppstartsbidrag ESS” under
“Kostnad Sektionen”.

Och därmed basta

1



Huvudrätt 
 
(Can you feel the love tonight) 
F                C 
Det har hänt så mycket 
     F               C 
Under detta år  
        F                G          Am 
Fussionsprocess, ny bil med mera 
     F             G 
Men styrelsen avgår 
F                C 
Så mycket att sumera  
     F               C 
Den bördan känns massiv 
        F                G          Am 
Men hoftorsks instagraamkonto  
     F             G 
Förgyller våra liv  
 
 C      G        Am     F 
Omfamna förändringen  
C             F       G 
Vi väljer nytt ikväll 
     F          C       G   Am     
Frequnsnormal, snål-FoF och directris  
     C         F        G          
Ska äntligen bli bytt 
(Kent) 
 
    Em         G     
Vi säger hejdå till Cykeln 
                Em 
Det inte en en dag för sent 
                      C 
Du var ett ständigt stressmoment 
     D              Em 
men jag älskade att hata dig 
 
 
Em           G    
Jag vet det är läskigt 
            Em 
När förändring är på väg 
                      C 
Finns det nåt att lita på? 
       D           G 
Finns det nåt som består? 
 
                  C 
Det är ovissa dar  

          D           Em    G 
på vår sektion, vad kommer hända? 
                   C 
Alla frågor och svar 
                 D 
Men en fast punkt vi har  
   Em             C   
För Teten den finns kvar 
      Am       D 
Vad vore vi, utan tetens magi? 
 
(It's been hurting all the way with you Jo) 
D                     G 
Jag kliver in, med nacken böjd 
D                                G 
Allt jag vill, är att gö' dig nöjd  
Em 
Din trygga röst 
A 
Säger räkna mer 
Em 
Hur jag än gör  
A7                D 
Blir det alltid fel 
 
D         Bm                          G 
Du har plågat mig i omgångar Lars Johnsson 
             Em 
Det är tredje gången nu  
      G                  A       D 
Och det enda bra med TETen det är du 
          Bm                           G 
Du har plågat mig i omgångar Lars Johnsson 
            Em 
Det är tredje gången nu 
     G                   A            D 
Och det enda bra med TETen det är du 
          Bm                           G 
Du har plågat mig i omgångar Lars Johnsson 
            Em 
Det är tredje gången nu 
     G                   A            D 
Och det enda bra med TETen det är du 
 
F                C 
Nåt annat som är säkert 
     F               C 
Är att Stefan gillar tåg 
        F                G          Am 
Men hur blev det med ordförande, 
     F             G 



Blev det en datalog?? 
 
 C      G        Am     F 
Omfamna förändringen  
C             F       G 
Vi väljer nytt ikväll 
     F          C       G   Am     
Frequnsnormal, snål-FoF och directris  
     C         F        G          
Ska äntligen bli bytt 
 
 
    C      G       Am    F     
Men ni väljer nån ny ikväll 
 C       F    G 
Med känsla för musik 
       F      C        G    Am 
Spelar så fint som ni förtjänar 
     F        G      C 
Som underbar publiiiiiik 
 



Efterrätt 
 

 

A               Bm   C#m               D 

 

Nu har jag skändat dig, borde ha pluggat algebra 

 

         A            Bm           C#m       D 

 

Tog inget poäng men nu är ni inte rädda för mig 

 

A                      Bm 

 

Du är rätt ung, jag är äldre än du 

 

       C#m                  D              A             Bm  E     

 

Men du pluggar så jag skulle säga att vi är plus minus noll 

 

 

              A   C#m                 Bm   E 

 

Vi kommer att exa samtidigt, du och jag 

 

              A   C#m                 Bm   E 

 

Vi kommer att exa samtidigt, du och jag 

 

              A   C#m   Bm   E 

 

Vi kommer att exa.....  

 

A   C#m   Bm   E  E 

 

Dö...... 

 



Intäkt Sektionen Budget 2019

Sektionsavgifter

Sponsring/ARG

Sektionsarrangemang

Summa

Intäkt PR

Tentapubar

V̊arbal

LussePre

Vin

Sprit

Öl

Mat

Alkoholfritt

Cider

Alkoläsk

Övriga intäkter

Summa

Intäkt Mottagningen

Arrangemang

Kansliet

Interna Arrangemang

Elektroprojekt

Företagsspons

Företagsarrangemang

Nollegasque

Bidrag fr̊an sektioner

Summa

Intäkt ePotential

Intäkt fr̊an företag

Intäkt Bil

Uthyrning

Bidrag Sektioner

Summa

Intäkt Källargillet

Overall

Märken

Sk̊apshyra

Bidrag fr̊an sektioner

Summa

Totala Intäkter

1

20000

140000

25000

185000

20000

75000

17000

6000

220000

145000

20000

5000

20000

6000

12000

546000

24000

55000

10000

11000

32500

40500

65000

7500

245500

190000

7000

28500

35500

35000

3000

8000

13500

59500

1261500



Kostnad Sektionen

Styret

Utbildning av funqtionärer

Inbjudningar

G̊avor

Fanborg

SIK-gasque

Noblesse

Gäster

Funkgasque

SektionsMöten

Representation (halva DKS och Fø Fs n0llegasquebiljett)

Representation (n0llegasque, V̊arbal, Resor)

Representation (Middagar, Kanslifrukost)

Styrelsearrangemang

Extraordinära kostnader

ARG

E-DJ

Emissionen

Bidrag Elin

Moby Dick

Mottagningsaktivitet med Styrelsen

Elor

Funqrummet

ESN

Hemsidan

Kontorsmaterial

Porto

Bankkostnader

Alkoholtillst̊and

Avsättning Jubelfond

Avsättning Reservfond

V̊arbal

Sektionsarrangemang

Internarrangemang

EGK

Internationella Mottagningen

Kostnad Sektionen (Fortsättning)

Hyra av kökslokal

Avsättning Jubel u.n.̊a. 100000

Renovering av Bar

Summa

Kostnad PR

Tentapubar

n0llepubrunda

n0llegasque

V̊arbal

Vin

Sprit

Drinktillbehör

Öl

Mat

Alkoholfritt

Cider

Alkoläsk

Kortbetalning

Nyinvesteringar

Förbrukningsvaror

Tillst̊andskostnader

Övrigt

Barpersonal

Finansiella kostnader

LussePRe

Summa

2

10000

1000

500

2000

1000

16000

2000

2000

20000

8000

3000

16000

15000

7000

5000

35000

7000

1000

4000

1500

5000

1000

1000

6000

2000

2000

500

2000

0

10000

0

5000

7800

5000

1000

13000

4000

15000

4700

242000

8500

18500

1000

195000

6500

80000

35000

85000

25000

7000

15000

4500

13000

10000

3000

7500

7000

3000

500

15000

540000



Kostnad Mottagningen

Arrangemang

Interna Arrangemang

n0llegruppsp̊ahitt

DKS

T-shirts Fadderiet

Mat Fadderiet

Mat Nyantagna

Nolleskyltar och Nollebrickor

Elektroprojekt

Nollegasque

Övriga kostnader Fadderiet

Övriga kostnader

Summa

Kostnad Bil

Drivmedel

Trängselskatt

Skatt

Parkering

Försäkring

Avbetalning

Underh̊all

Summa

Kostnad ePotential

Mat och Dryck

Banderoll

Lokalhyror

Avtack

Övrigt

Summa

Kostnad Källargillet

Fixarkvällar

Overall

Märken

Tolvan

Övgriga kostnader

Summa

Totala Kostnader

Resultat

3

32000

10000

4000

18000

18000

10000

35000

3500

5000

120000

6500

2000

264000

8000

3000

5000

9000

9000

20000

10000

64000

35000

8000

18500

6000

15000

82500

8000

35000

3000

21000

2000

69000

1261500

0



Interna Transaktioner

Intäkter Bil

Mottagningen

PR

Styret

Källargillet

Övriga organisationer

Summa

Intäkter E-DJ

Mottagningen

PR

Summa

Kostnad styret

Mottagningen

Bidrag Nollegasque

Bidrag nyantagnas n0llegasquebiljetter

Källargillet (Tolvan)

Källargillet (Fixarkväll Tacos)

Summa

4

10000

2500

2500

3000

2000

20000

3500

3500

7000

7500

20000

7500

10500

3000

48500
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