
Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 27 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte 1 uti februari
Onsdagen den 27 februari
u.n.̊a. 111111 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas av Supraledare Charlie Jeansson klockan 17.24, n̊an minut
senare än tänkt.

1.2 Tiden och sättet

Herr Nils Johansson meddelar att handlingarna publicerades i tid men att
det tillkom en del kompletteringar senare.
Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Jeansson nominerar Fröken Ebba Hellstenius och Herr Jonas Ceder-
berg till justeringsmän tillika rösträknare och de godkänns av mötet. Vilket
senare visar sig vara ett fatalt misstag.

Mötet väljer Fröken Ebba Hellstenius och Herr Jonas Cederberg till juste-
ringsmän tillika rösträknare.

1.4 Närvaro

Med teknikstrul redan efter en minut f̊ar justeringsmännen använda sina
fingrar och manuellt räkna alla deltagare och kommer fram till dessa siffror.

E-18 13 st
E-17 14 st
E-16 10 st
E-15 5 st
E-14 och äldre 8 st
Totalt 50 st

1.5 Adjungeringar

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

Justeras:

Ebba Hellstenius Jonas Cederberg Charlie Jeansson
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1.6 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet publiceras p̊a nätet med namn.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.8 Föreg̊aende protokoll

Herr Jeansson har f̊att information fr̊an Herr Martin Lindström1 att förra
protokollet blev publicerad med en hel Tellus rotation p̊a 2π tillgodo.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Jeansson meddelar att Styret 19 har hunnit med tre (3) SÖT samt ett
gemensamt möte med styrelsen fr̊an Sektionen för Medicinsk Teknik. Styret
har även haft en kanslifrukost som gick väldigt bra och Styret har blivit
tillbaka bjudna i april av kansliet. Styret 2018 har tillsammans med styrelsen
för Sektionen för Medicinsk Teknik arbetat fram en krisplan som nu har
blivit publicerad p̊a hemsidan under styrdokument. Den nya Sektionsbilen
har även hunnit f̊a ett namn efter en omröstning och det segrande namnet
blev ”Bil Gates”, vilket nu är sektionsbilens inofficiella namn. Herr Cederberg
flikar in att han söker intresserade medlemmar till en projektgrupp, som
har i uppgift att se över köket och baren i Tolvan och hitta brister som
bör åtgärdas och renoveras när det har avsatts pengar för det. Herr Viktor
Lönnroth undrar hur en eventuell tidsplan ser ut. Herr Cederberg svarar
att att det inte finns n̊an riktig tidsplan innan gruppen f̊att en budget och
arbetet fram tills dess mest g̊ar ut p̊a att samla in åsikter. Herr Cederberg
avslutar med att om n̊an känner sig sugen p̊a att vara med i gruppen ska
man kontakta honom.

2.2 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet är närvarande och fr̊agan bordläggs till senare d̊a n̊agon
fr̊an kansliet förhoppningsvis dyker upp..

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

2.3.1 AMSe

Herr Joar Forsberg meddelar att han har anordnat en lunchföreläsning med
Texas instruments imorgon2 och att det kommer bli en elkraftskväll i Tolvan
20 mars med SVK och Reilers.

1Resistor tillika sekreterare 2018.
228 februari 2019
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2.3.2 PR

Herr Daniel Saber och Herr Wilhelm Westermark presenterar sig, de öppnar
med att budgeten för V̊arbalen kommer att höjas med femtiotusen (50 000)
kronor, med argumenten att de kommer ge femtio (50) platser extra, vilket
kommer ge att biljetterna kommer räcka i sexton (16) sekunder istället för
blygsamma sju (7) sekunder och att det kommer bli ”Fett nice”. Herr Lind-
ström fr̊agar om v̊arbalen kommer krocka med THS v̊arbal, vilket Herr Saber
säger att den gör. Bakifr̊an baren hörs Herr David Fogelbergs igenkännliga
sk̊anskastämma ”Tijps fre̊aon cioachien, ge̊ao pe̊ao ve̊aor ve̊aorbal!”.

2.3.3 Fø F

Knappt hinner Herr Lönnroth resa sig, innan en Fø F-kvartett intagit scenen.
Fröken Malin Häggström meddelar att de har haft en fadderpub tidigare i
veckan och att intresserade kan anmäla sig som fadder fram till 11 mars
och att en anmälningslänk finns i fadderpubseventet p̊a Facebook3 samt att
de ska lägga upp en länk p̊a hemsidan, vilket genererar i glada läten fr̊an
möten. Du kan även anmäla dig Här.

2.3.4 Källarmästarna

Källarmästarna Herr Cederberg, Fröken Anna Kinnander och Herr William
Ahlberg presenterar sig unisont. Herr Cerderberg meddelar sedan att de har
höjt frekvensen p̊a fixarkvällarna till ungefär varannan vecka istället för en
(1) g̊ang i m̊ananden och de tycker det har gett resultat. De har även m̊alat
om Sunq och köpt in nya städredskap och de har även börjat kolla p̊a en
ny vask till Sunq. Ytterligare förändringar som skett är att källarnissarnas
rutiner har uppdaterats och att det har bytts kod p̊a kassask̊apet i Funq.
Herr Cederberg säger även att fönstret i Funq som förstördes när det blev
inbrott har lagats och det förs en dialog med Akademiska hus om eventuella
åtgärder och just nu verkar det inte bli n̊att ytterligare larm för att Aka-
demiska hus hellre vill utöka larmtiderna. Källargillets budget nämns ocks̊a
och ”den ser s̊adär ut”.

2.3.5 K̊arfullmäktigeledamöter

Herr Lönnroth och Herr Jacob Cederlund är nu tillräckligt p̊a t̊arna för
att komma upp först, de är sittande ledamöten och de är nu p̊a jakt efter
efterträdare. Herr Lönnroth informerar mötet att KF4 är k̊arens högst be-
slutande organ och kan liknas med Sveriges riksdag och just nu ska de välja
en ny k̊arstyrelse. Det diskuteras även om att gör om THS organisation till
engelska för att utbytesstudenter ska först̊a mer om vad som händer och
varför, de uppmanar även Sektionerna att göra likadant men Sektionerna
behöver inte g̊a över till engelska om de inte vill. De avslutar med att säga

3Ansiktsboken
4K̊arfullmäktige
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att om man är intresserad av att vara med i k̊arfullmäktige kan man höra
med dem, s̊a kan de berätta lite mer ing̊aende om vad det g̊ar ut p̊a.

2.3.6 Moby Dick

Herr Nils Paulsrud meddelar den glädjande nyheten att han har f̊att in
kandidater till alla poster, varav en inte finns med p̊a kanditaurslistan d̊a
anmälan kom in sent. Han meddelar även att det g̊ar att ansöka till poster
inom k̊aren p̊a THS hemsida och anmälan är uppe till april.

2.3.7 Carakarl

Herr Jonas Hansson representerar Carakarlarna p̊a mötet och säger kort och
gott att alla fakturor runt sektionsbilen är skrivna och en del har skickats.

2.4 ELIN

Herr Samuel Johansson informerat att schemat för KTH-hallen finns upp-
satt p̊a anslagstavlan i Tolvan och att THS anordnar en volleybollturnering
senare i v̊ar.

2.5 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Herr Daniel Häll är studiesocialtavsvarig och representerar k̊aren p̊a dagens
SM. Herr Häll börjar med att informera om sin post och berättar att han har
tagit ett studieuppeh̊all i ett (1) år för att jobba med studiesociala fr̊agor
hos k̊aren och om det är n̊an som är sugen p̊a att veta mer om hans post ska
man inte tveka p̊a att höra av sig till honom, s̊a kan han bjuda p̊a lunch och
berätta mer om sin post. Sedan g̊ar han över till det han jobbar med just
nu5 vilket är en totalrevidering av uppl̊atelseavtalen för sektionslokalerna,
för att det finns en del juridiska ojämnheter som m̊aste klaras upp. Han
berättar att det mest handlar om att det är en studielokal dagtid och en
”Allmän samlingsplats” under resterande tid vilket genererar olika regler,
men ändringarna ska inte ge n̊agon större skillnad för Sektionerna. Han
har även jobbat med brandsäkerheten och ”nya snygga västar” kommer att
delas ut till sektionslokalerna och att den jobbiga blanketten som ska fyllas
i vid festanmälan har uppdaterats och byts ut, vilket Herr Fogelberg inte
insett och fyllt i fel blankett. KTH ska även byta vaktbolag fr̊an Cubsec
till Tempest men en del väktare kommer stanna kvar d̊a de g̊ar över till
Tempest. Herr Häll informerar även att det även har blivit inbrott i Oasen6

och Meta7, i Oasen stals det mycket sprit och lokalen vandaliserades och
det har diskuterats om hur säkerheten i sektionslokaler ska öka d̊a inbrott i
sektionslokaler är vanligare än inbrott i resterande lokaler. Akademiska hus
vill därför utöka larmtiderna till 24-06 istället för dagens 03-06, men om

5Betoning p̊a ”just nu”
6Sammhällsbyggnads sektionslokal
7Data och Medias sektionslokal
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det har inkommit en festanmälan kommer larmet inte sl̊as p̊a. De inkommer
en fr̊aga om Ordförande kommer kunna stänga av larmet men Herr Häll
svarar att KTH inte vill att studenter ska ha larmbefogenheter och därför
kommer inte Ordförande kunna larma av och p̊a. Herr Häll kommer att
h̊alla i ett möte med sektionslokalsansvariga nästa vecka och d̊a kommer
detta diskuteras grundligare. Herr Linus Dahlgren fr̊agar om vi kommer
kunna styra larmtiderna i Tolvan och Herr Häll svarar att han ska ta v̊ara
önskem̊al vidare. Herr Häll avslutar med att inspirera mötet till att söka
poster i THS.

Återöppnande av punkt 2.3.2

Herr Westermark kommer p̊a att han glömt informera om att det nu gäller
rökningsförbud i och i närheten av Tolvan. Herr Dahlgren ställer en enligt
han ”lagom dum fr̊aga” om det även gäller cigarrer, vilket Herr Westermark
säger att det gör. Herr Anders Erninger ställer en följdfr̊aga om man kan
g̊a till borgg̊arden för att avnjuta en cigarr vilket Herr Westermark tror är
okej.

3 Stadgefr̊agor

3.1 Revisionsberättelser och ansvarsfrihet Styret 2017

Herr Lönnroth säger att inget nytt har kommit upp och bokföringen är inte
klar och yrkar p̊a bordläggning p̊a obestämd tid. Herr Lindström undrar
varför just p̊a obestämd tid, Herr Lönnroths argument lyder att om vi inte
gör det kommer punkten bli tvungen att tas upp p̊a varje SM. Herr Ossian
Krödel kommer med ett motyrkande om att rösta om Styret 2017s ansvars-
frihet istället.

Mötet beslutar att inte ge Styret 2017 ansvarsfrihet.

3.2 Revisionsberättelser och ansvarsfrihet Styret 2018

D̊a Herr Jeansson var Fø Funder 2018 lämnar han över till Halvledaren Frö-
ken Ylva Modahl för att inte verka jävig under den här punkten. Revisorena
Herr Lönnroth och Herr David Ekvall ställer sig framför mötet och med-
delar att de har skrivit en revisionsberättelse och att det ser bra ut men
det saknas en del underlag, främst ang̊aende intäkter. Men att det är inget
att haka upp sig p̊a. Herr Westermark undrar om det kan liknas liknas med
pengatvätt och f̊ar som svar att det ser ju inte superbra ut men det är inget
anmärkningsvärt. Herr Daniel Ahlberg8 tar över och meddelar att sektionen
gick bra ifjol och att sektionen gick med vinst p̊a ungefär ett hundratusen
(100 000) kronor och att det har investerat femtiofemtusen (55000) kronor

8Halvledare tillika vice ordförande 2018
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i fonder. Revisorerna yrkar p̊a att ge Styret 2018 ansvarsfrihet.

Mötet beslutar att ge Styret 2018 ansvarsfrihet.

3.3 Verksamhetsplan

Under tiden Styret 2018 börjar fira med skumpa, börjar Herr Jeansson sam-
manfatta Styret 2019s verksamhetsplan om hur Styret ska verka för att
förbättra Sektionen.

Verksamhetsplanen godkänns.

4 Beslut

4.1 Godkännande av Noblesses Ordförande

Fröken Modahl var ordförande i Noblesse och föresl̊ar att mötet ska godkän-
na Fröken Anna Wilhelmsson som Noblesses nya ordförande. Fröken Wil-
helmsson säger att hennes m̊al med det kommande verksamhets̊aret är att
fortsätta jobba h̊art och satsa p̊a att locka fler tjejer till elektroteknik.

Fröken Anna Wilhelmsson godkänns som Noblesses nya ordförande.

4.2 Godkännande av Noblesses Kassör

Fröken Sofia Bedoire ställer sig vid Presediet och meddelar att hon är No-
blesses nya kassör.

Fröken Sofia Bedoire godkänns som Noblesses Kassör.

4.3 Godkännande av EGK(r4)s Ordförande

Fröken Angelica Waernlund och Herr Cederlund stiger upp framför mötet
och berättar att de vill fortsätta f̊a förtroende och sitta kvar p̊a sina poster.
Herr Erninger fr̊agar om det har planer p̊a att bygga en pool utanför Tolvan,
men till mötets missnöje säger de att det inte kommer att ske p̊a grund av
KTHs d̊aliga personklimat.

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

4.4 Godkännande av EGK(r4)s Kassör

Se punkt 4.3.

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

Justeras:
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4.5 Godkännande av Elabs Ordförande

D̊a Elabs Ordförande och kassör blev godkända under Oktober-SM, yrkar
Herr Jeansson p̊a att stryka punkten 4.5 och 4.6.

Mötet beslutar att stryka punkterna 4.5 och 4.6.

4.6 Godkännande av Elabs Kassör

Punkten är struken, se punkt 4.5

4.7 Godkännande av EMOTs Ordförande

Herr Cederlund kommer även nu upp framför mötet och meddelar att han
inte tänker vara EMOTs ordförande nästa verksamhetsperiod, d̊a han kän-
ner att han styrt skeppet länge nog och det är dags att lämna över till
n̊agonannan och föresl̊ar Herr Ola Johansson. Herr O Johansson närvarar
inte p̊a mötet men Herr Cederlund intygar att han har godkänt nominering-
en.

Herr Ola Johansson godkänns som EMOTs Ordförande.

4.8 Godkännande av EMOTs Kassör

Herr Henrik Åkerberg ropar ut, ”Det är jag!”, samtidigt som han tar sig
fram. Herr Cederlund intygar att Herr Åkerberg bör bli EMOTs kassör.

Herr Henrik Åkerberg godkänns som EMOTs Kassör.

4.9 Godkännande av Crapulas ordförande

Herr Hansson ställer sig framför mötet och meddelar att han är Crapulas
nya ordförande och berättar att det är Crapula som anordanar sillisar. P̊a
en sillis m̊aste det finnas sill och potatis och det är där namnet kommer
ifr̊an, men det kommer självklart finnas andra kulinariska mästerverk. Herr
Dahlgren fr̊agar Herr Hansson vilken som är den bästa bakiskuren och f̊ar
”l̊anka och treo” som svar. Herr Hansson f̊ar även en fr̊aga om vad bästa
bakispriset är, men han svarar att det är en ”hemlis”.

Herr Jonas Hansson godkänns som Crapulas ordförande.

4.10 Godkännande av Crapulas kassör

Herr Westermark kliver fram och f̊ar en fr̊aga av Herr Erninger, han undrar
om det kommer att finnas exotiska alternativ p̊a sillisen, Herr Westermark
undrar vad han menar mer exakt vilket Herr Erninger inte kan svara p̊a.
Herr Westermark fr̊agar om Herr Erninger ens har varit p̊a en sillis, vilket
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Herr Erninger inte har varit.

Herr Wilhelm Westermark godkänns som Crapulas kassör.

5 Motioner och Propositioner

5.1 Proposition ang̊aende tillägg av punkten ”Upplösning” i
Stadgarna

Fusionsgruppen tar plats p̊a scenen för att ge en kort sammanfattning av
deras rapport. Herr Lindström berättar att det vore lättast ifall Elektrosek-
tionens organisationsnummer behölls eftersom det mesta som Sektionerna
har gemensamt st̊ar p̊a Elektrosektionen t.ex. alkoholtillst̊andet och Tolvan.
Men innan en eventuell fusion kan äga rum m̊aste Konglig Elektrosektionens
och Sektionen för Medicinsk Tekniks stadgar ändras och Konglig Elektro-
sektionens bokföring m̊aste lösas. Herr D Ahlberg undrar vilka år det gäller
och Herr Lindström svarar att det gäller all bokföring som är yngre än sju
(7) år. Vad det gäller stadgarna ska Sektionen för Medicinsk Teknik ändra
sina Stadgar s̊a att en upplösning inte kräver ett enhälligt beslut, samt att
pengarna inte ska g̊a till en stiftelse. Konglig Elektrosektionen ska dock gö-
ra ett tillägg i sina stadgar om en upplösning och det är det propositionen
handlar om. Herr Lindström nämner även att THS ser fusion som n̊anting
positivt och kommer inte att sätta käppar i hjulen. Herr Max Näf undrar
ifall vi f̊ar välja sektionsfärg fritt efter en fusion och föresl̊ar att gul skulle
passa väldigt bra. Herr Linström svarar att det inte kommer kunna hända d̊a
m̊anga sektioner kommer att g̊a emot en s̊adan färg9. Herr Lönnroth undrar
vad som ska hända nu, Herr Lindström säger att det som st̊ar först i kön
nu är att fixa ekonomin och Stadgarna, men efter det blir det att försöka
hitta sektionsfärg(er), ny fana, namn och vilka nämnder som ska ing̊a i den
ny-gamla sektionen. Sen ska det även tillsättas en grupp som ska göra ett
förslag som mer exakt visar hur en fusion ska g̊a till. Herr D Ahlberg undrar
om när en eventuell fusion skulle kunna ske och f̊ar tillsvar att i en dröm-
värld skulle det kunna göras till hösten men att år 2020 vore mer realistiskt
med tanke p̊a att Konglig Elektrosektionens bokföring kommer att vara klar
tidigast i höst. Herr Krödel p̊aminner mötet om att vi ska diskutera en pro-
position och inte fusion. Herr N Johansson läser d̊a upp propositionen. Herr
Krödel undrar vad som menas med punkt tv̊a i att-sats 2, Herr Jeansson
säger att den är utformad p̊a det sättet för att lämna det mer öppet för vart
pengarna ska g̊a vid en upplösning, t.ex. om Sektionen ska sl̊as ihop med en
annan sektion vill man att pengarna ska gynna den nya sektionen och inte
g̊a till en stiftelse. Herr Lönnroth yrkar p̊a att ta bort punkt tv̊a i att-sats 2.
Herr Lindström tycker det bör st̊a i stadgarna vars pengarna ska g̊a och att
det vore bättre att ändra punkten istället för att ta bort den. Herr Jeansson
föresl̊ar att ändra punkten till att ett SM bestämmer vars pengarna ska g̊a.

9Konglig Kemisektionen har gul som sektionsfärg.
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Men mötet tycker att det känns lite väl riskabelt och Herr Lönnroth föresl̊ar
att punkten bordläggs tills efter maten s̊a att ett mer konkret förslag kan
skrivas ner och det tycker mötet l̊ater som en bra idé.

Mötet beslutar att bordlägga fr̊agan tills efter maten.

5.2 Proposition ang̊aende sektionsbilen

Herr N Johansson läser upp styrelsens proposition om att byta ut ordet cy-
keln till sektions bilen i Reglementet för att underlätta ändringar i PM vid
nya inköp av bil. Herr Näf undrar om Styret har tänkt att bilen ska omkom-
ma i en snar framtid, vilket Styret verkligen inte vill. Herr Erninger undrar
om det är nödvändigt att ändra d̊a det aldrig framg̊ar vad ”Cykeln” är för
n̊agot.

Mötet bifaller styrelsens proposition.

X.Y. Hungriga magars lystmäte

Klockan är 18:46, och Herr Jeansson börjar känner att ölen ger sig mer
tillkänna när man avnjuter den p̊a tom mage och anser därför att det är
dags för mötet att grunda rejält innan ölen blir övermäktig. Herr Jeansson
tycker att mötet ska tas vid igen 19.15, vilket f̊ar Herr Karl Marx att vända
sig i graven, d̊a rasten förkortas med en hel minut. Mötet startar 19:21.

Återupptagande av punkt 5.1

Under Rasten har Herr Lindström och n̊agra andra mötesanhängare kn̊apat
ihop ett ändringsyrkande om att ändra att-sats 2 punkt 2, till: ”Vid upplös-
ning av sektionen ska sektionens samtliga tillg̊angar fördelas i enlighet med
sektionens ändam̊al.”..

Mötet bifaller Styrelsens proposition med Herr Lindströms tilläggs yrkande.

6 Val

6.1 Val av Moby Dick

Herr Paulsrud säger att han har f̊att in en kandidatur till posten och det
är Herr Lindström. Herr Lindström presenterar sig med ”Hall̊a hall̊a!” och
säger därefter att han var med i Styrelsen 2018 som Resistor och han anser
därmed att han har bra koll p̊a sektionens verksamhet. Herr Rasmus An-
tonsson undrar vad Herr Lindström har för idéer för att utveckla posten.
Herr Lindström svarar att han har n̊agra idéer och en av dom är att han
tillsammans med Valberedningen diskuterar vilka personer som skulle vara
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lämpliga till en viss post och hör med dessa personer om de är intressera-
de att kandidera till posten och om de är intresserade ska valberedningen
förordna dom. Herr D Ahlberg undrar ur Herr Lindström förh̊aller sig till
förordning. Herr Lindström är positiv till förordning men att det beror p̊a
situation, för att ge ett exempel s̊a kommer valet av Supraledare i vintras
nära till hands d̊a Herr Jeansson ställdes mot en datalog, i ett s̊adant fall
skulle Herr Lindström inte tveka p̊a att förorda Herr Jeansson. Herr Antons-
son undrar hur Herr Lindström ställer sig till intervjuer och Herr Lindström
tycker de ska vara korta och m̊anga, vilket han tycker gör att det är lättare
att se vem som är lämplig. Herr Näf undrar hur Herr lindström ska f̊a fler att
söka poster och p̊a det svarar han tycker att kandidatlistan ska publiceras
med kallelsen och p̊a s̊a viss göra det möjligt för fler att se kandidatlistan i
god tid och p̊a s̊a viss f̊a viljan att söka en post som är tom. Herr Lindström
vill ha ett stort krillstim i ryggen och hans taktik börjar p̊a ”t” och slutar
p̊a ”acos”. Herr Dahlgren ger stort beröm till Sektionen för Medicinsk Tek-
niks valberedning och deras valkampanj och undrar om Herr Lindström har
tänkt göra n̊att liknande, Herr Lindström svarar att han har tänkt göra en
slagkraftig kampanj men han har inte tänkt ta upp hela anslagstavlan. Herr
lindström f̊ar en fr̊aga om hur han skulle ställa sig till om en utomst̊aende
sökte en post och Herr Lindström svarar att han inte skulle säga att den inte
fick kandidera eftersom att det är SM som ska ta besluten men han skulle
troligtvis inte förorda den personen.

Herr Martin Lindström väljs till Moby Dick.

6.2 Val av Hoftorsk

Den sittande Hoftorsken Herr Torsten Molitor har kandiderat men han är ej
närvarande p̊a mötet, men han har lagt upp p̊a Hoftorsks instagram att han
kan närvara p̊a videolänk, vilket gör att Herr Cederberg än en g̊ang f̊ar käm-
pa med moderniteterna. Herr Cederlund kommer till undsättning och fixar
halva problemet d̊a Herr Molitor syns p̊a projektorn men ej kan höra mö-
tet, han kör därför p̊a envägskommunikation och börjar prata. Herr Molitor
öppnar med att säga: ”Det är en omöjlig uppgift och ingen kan genomföra
den men det är möjligt för vilken elektroteknolog som helst och det är inte
s̊a sv̊art.”. Herr Molitor fanns i chatten<3 för de som hade fr̊agor. Herr Näf
undrar hur Herr Molitor har tänkt förbättra posten. Herr Molitor tycker att
han ska fortsätta p̊a samma sätt som förra året som han tycker gick väldigt
bra och han hoppas att Sektionen kommer bidra med lika mycket saker att
prata om som förra året.

Herr Torsten “Torsken” Molitor väljs till Hoftorsk.

Justeras:

Ebba Hellstenius Jonas Cederberg Charlie Jeansson
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6.3 Val av Che

Herrarna Antonsson, Linus Backlund, Erik Wendel och Fröken Emelie Frost
vill ansöka som klump. Herr Antonsson och Fröken Frost är sittande Che
och är rutinerade medans Herrarna Backlund och Wendel kommer att bidra
med lite ”spice”10. För att prata mer klartext har de även n̊agra perfekta
idéer för poddar. Klumpen f̊ar en fr̊aga om de har tänkt försöka intervjua
n̊agon minister och klumpen svarar att det är en möjlighet.

Herrarna Rasmus Antonsson, Linus Backlund, Erik Wendel och Fröken
Emelie Frost väljs till klump och klumpen väljs som Che.

Å.Ä. En Ub̊at

Baren ser att Herr Jeansson behöver fukta strupen och det finns ju inget
bättre sätt att fukta strupen än att gurgla Bäska droppar. Med sköns̊ang tar
sig glaset med Bäska droppar mot en suktande Supraledare. Herr Jeansson
verkar dock ha missförst̊att instruktionerna och spottar vätskan tjugotre
(23) g̊anger, vilket leder till att Fröken Modahl f̊ar jobba febrilt med att
försöka rädda de ljuva dropparna.

6.4 Val av BeatKeeper

Herr Lucas Tunelid är enda kandidaten. Han berrättar att han har varit
E-DJ i flera år och har varit närvarande vid alla tentapubar och när Herr
Olle Blomqvist11 inte skulle fortsätta kände han sig lämplig att ta över. När
fr̊agestunden tar vid undrar Herr D Ahlberg om vad Herr Tunelid tycker om
”Darude - Sandstorm”, Herr Tunelid svarar att det finns bättre och det finns
sämre, mötet f̊ar blandade känslor av svaret. Herr Cederlund undrar ifall
Herr Tunelid har tänkt uppdatera utrustningen, men Herr Tunelid ser inte
det som prio ett, först ska han försöka se att allt fungerar och sen ska han
kanske kolla p̊a nya högtalare. Herr Cederberg har ett önskem̊al om införan-
det av en ”discoknapp” som den som är DJ kan trycka p̊a och alla lampor i
Tolvan börjar blinka, Herr Tunelid är positivt inställd till en installation av
en s̊adan knapp. Herr Näf skulle vilja att personer skulle kunna önska l̊atar
med hjälp av sin telefon, Herr Tunelid är mindre positiv till detta d̊a han
skulle känna sig begränsad av önskem̊alen och inte kunna spela den musik
han hade velat, men om n̊an verkligen vill önska l̊atar med sin telefon, s̊a
svara Herr Tunelid: ”Finns p̊a Tinder”. Men Herr Tunelid tycker det bara är
roligt ifall personer kommer fram och önskar l̊atar p̊a plats, för d̊a kan han
känna av stämningen och spela den om det skulle passa. Herr Tim Asking
undrar hur han ska hantera musikönskande elektrologer under en tentapub
och dem ska Herr Tunelid ska försöka hantera med raka rör och säga direkt

10Vad Herrarna menar med detta är högst oklart.
11BeatKeeper 2018

Justeras:

Ebba Hellstenius Jonas Cederberg Charlie Jeansson
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om l̊aten kommer spelas eller inte.

Herr Lucas Tunelid väljs till BeatKeeper.

6.5 Val av Qulturattachéer

Fröknarna Frost, Therese Persson och Angelica Waernlund önskar att f̊a
kandidera som klump som vi nu nämner som ”Klump 1” och läser upp en
vacker dikt om kaffesump för att förföra mötet. Men de ställs mot Fröken
Cornelia Smith Och Herr Patrik Svensson som ocks̊a vill ansöka som klump
som vi nu kallar för ”Klump 2” men de är ej närvarande och därför läser
Herr Paulsrud upp deras dikter som bygger p̊a den klassiska dikten ”Rosor
är röda och violer är bl̊a ...”. Herr Backlund informerar att Klump 2 har
tänkt försöka anordna n̊an sorts öltillverkning och undrar hur Klump 1 har
tänkt matcha det. Klump 1 säger att de har tänkt anordna film- och ka-
reokekvällar med massor av popcorn och ha koll p̊a olika roliga event som
händer p̊a stan. Herr Erninger undrar vilken som är Klump 1s gräddigaste
film, Klump 1 verkar inte först̊a fr̊agan s̊a Herr Erninger förtydligar med:
”Om kultureliten skulle komma till Tolvan för att se film, vad skulle ni visa?”
Klump 1 funderar en stund innan de utbrister Disney. Herr Åkerberg und-
rar hur de har tänkt marknadsföra deras event och de svarar att de tänkt
använda hemsidan, och ett jubel utbryter i salen. Mötet undrar om Klump
1 och Klump 2 skulle vilja klumpa ihop sig till en ”Superklump”, vilket b̊ada
klumparna kan tänka sig.

Mötet väljer Fröknarna Emelie Frost, Therese Persson och Angelica Waernlund
till klump. Mötet väljer Fröken Cornelia Smith och Herr Patrik Svensson till
klump. Mötet väljer klumparna till klump och klumpen till Qulturattachéer.

6.6 Val av Årets Kamrat 2018

Det finns fyra (4) nomineringar till posten. Herr Näf, Fröken Frost, Herr W
Ahlberg och Herr Jens Eilers Bischoff, där den sist nämnde inte närvarar p̊a
mötet. Herr Paulsrud läser upp deras motiveringar för mötet efter att de tre
(3) nominerade infinner sig i Funq. D̊a alla är s̊a ivriga att lägga sina röster
s̊a kr̊anglar tekniken än en g̊ang och det dröjer n̊agra minuter innan det g̊ar
att rösta.

Herr William Ahlberg väljs till Årets kamrat 2018.

Q.Z. Opuz till den fromma

Herr Asking stegar fram till Presediet med en ask inneh̊allande ”Djävulsk-
legg”, som Herr Asking förklarar är klegg spetsat med ghost pepper och
erbjuder äter upp tre (3) av fyra (4) och erbjuder Herr Jeansson att smaka
den sista, som synar att det verkligen är ghost pepper. Herr Jeansson är

Justeras:

Ebba Hellstenius Jonas Cederberg Charlie Jeansson
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lite blyg men sen tar han en stor tugga av chilin och lutar sig tillbaka för
att vänta in den hetta som snart ska sprida sig i hans munh̊ala. Medans
Herr Jeansson väntar p̊a lite hetta börjar en t̊arögd Herr Asking att sjunga
”Jävla kuk skit SL” som skildrar Herr Asknings första höst med storstadens
lokaltrafik. När opuzet är klart hävdar Herr Jeansson att det inte var ghost
pepper utan n̊an mildare variant. Mötet undrar om Herr Jeansson är okej,
Herr Jeansson svarar: ”Ass̊a, det gör ont när jag andas!”.

6.7 Val av Årets Lärare 2018

En rörd Herr Paulsrud st̊ar nu framför mötet för att läsa upp nomineringarna
till Årets lärare. De nominerade är Herrarna Petter Ögren, Ahmed Hemani,
Lorenzo Frassinetti, Mats Bengtsson och Stefan Östlund. Herr Paulsrud lä-
ser där efter upp allas motiveringar där den gemensamma nämnaren är att
de har haft ett stort engagemang och en vilja att lära ut.

Herr Mats Bengtsson väljs till Årets Lärare 2018.

6.8 Val av Årets Övningsassistent 2018

Herr Paulsrud st̊ar än en g̊ang framför mötet och presenterar de nominera-
de till Årets övningsassistent och de nominerade är Herr Movitz Lenninger
och Fröknarna Sanja Duvnjak Zarkovic och Mahsa Ebrahimpouri Hamlkar.
Det kommer m̊anga hyllningstal under diskussionen och under röstningen
kunde mötet höra det ljuva klirrande ljudet fr̊an ett glas som lämnar Herr
Fogelbergs händer och möter golvet.

Fröken Mahsa Ebrahimpouri Hamlkar väljs till Årets Övningsassistent 2018.

6.9 Val av Projektledare för Arbetsmarknadsdagen

Herr Paulsrud öppnar för kandidatur d̊a ingen har skickat in en kandidatur
i tid. Herr Forsberg nominerar Herr Filip Von Reis Marlevi, Herr Marlevi är
ej närvarande p̊a mötet d̊a han har födelsedagskalas men han har sagt till
Herr Forsberg att han vill kandidera men ej hann skicka in sin ansökan i tid.
Herr Forsberg berättar att Herr Marlevi har varit med som företagsvärd p̊a
ePotential och han har planer för hur han ska anordna och utveckla ePoten-
tial, han ska bland annat försöka hitta sm̊a företag som jobbar med moderna
grejer och p̊a s̊a viss f̊a fler företag till ePotential.

Herr Filip Von Reis Marlevi väljs till Projektledare för Arbetsmarknadsda-
gen.

6.10 Val av bAMSe

Herr Paulsrud beträder scenen för näst sista g̊angen och presenterar Herr
Joshua Sadiq som enda kandidat. Herr Sadiq presenterar sig och säger att

Justeras:

Ebba Hellstenius Jonas Cederberg Charlie Jeansson
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han kommer fr̊an OPEN där han började 2017. I OPEN satt han som kon-
taktor tillika epost, där han hade mycket administrativt arbete och han
känner att bAMSe är en roll han skulle klara av. Herr Cederlund undrar
ifall Herr Sadiq har varit med i ArG, vilket Herr Sadiq inte har. Herr Näf
undrar ifall han har bra koll p̊a ekonomi, vilket Herr Sadiq tycker att han
har d̊a det ingick lite ekonomirelaterat arbete i posten han hade hos OPEN.

Herr Joshua Sadiq väljs till bAMSe.

6.11 Val av Revisor

En lättad Herr Paulsrud g̊ar fram för sista g̊angen och presenterar Herr Krö-
del som enda sökande. Herr Krödel har varit revisor förut och kan tänka sig
vara det igen. Herr Westerberg undrar vad Herr Krödel tycker om Stadga-
och Reglementefr̊agor, Herr Krödel tycker att han har bättre koll p̊a det
än ekonomiskafr̊agor och att Herr Patrik Johansson12 ska ha förtur p̊a att
kontrollera ekonomin d̊a han troligtvis har bättre koll p̊a det än han själv.
Herr Antonsson undrar om Herr Krödel vet vad Stadgan säger om misstro-
endeförklaring. Herr Krödel svarar att han inte vet men han är osäker p̊a om
det ens st̊ar n̊att i Stadgan om misstroendeförklaringar. Vilket är stämmer,
det st̊ar inget i Stadgan om misstroendeförklaringar.

Herr Ossian Krödel väljs till Revisor.

7 Övriga ärenden

7.1 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

7.2 Närvaro

E-18 11 st
E-17 9 st
E-16 9 st
E-15 4 st
E-14 och äldre 5 st
Totalt 38 st

7.3 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet f̊ar publiceras p̊a internet med namn.

12Herr P Johansson blev vald till Revisor under December-SM.

Justeras:

Ebba Hellstenius Jonas Cederberg Charlie Jeansson
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7.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 21:08 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Mötesordförande

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Ebba Hellstenius
Kontaktor tillika Ambassadeur
Elektrosektionen
THS

Jonas Cederberg
Källarmästare
Elektrosektionen
THS

Justeras:

Ebba Hellstenius Jonas Cederberg Charlie Jeansson

15



Verksamhetsplan

Konglig Elektrosektionen 2019

Styret

Styrelsen ämnar i år att skapa en kontinuitet i styrelsearbetet mellan verk-
samhets̊aren. Detta är menat att gynna sektionen i längden, d̊a framtida
styrelser kommer kräva mindre tid att komma till rätta i sina poster. Mitt
m̊al är även att sektionens och EECS-skolans nära samarbete fortsätter d̊a det
gynnar b̊ada parterna. Styrelsen vill ocks̊a främja samarbetet med andra sek-
tioner b̊ade p̊a campus och utanför.

Charlie Jeansson, Supraledare

ESN - Studienämnden

Målet för ESN 2019 är att fortsätta ge bra återkoppling p̊a utbildningen till
kursansvariga och programansvarig. Vi ska se till att v̊ara nytillsatta MAs-
teransvariga Studenter kommer ig̊ang med sina uppgifter s̊a att bevakningen av
masterkurser kan förbättras, samtidigt som vi upprätth̊aller kvalitén p̊a befintlig
studiebevakning. Vi vill se att alla p̊a sektionen känner att de har n̊agon att
vända sig till om n̊agonting i en kurs känns fel oavsett studieniv̊a.

Adam Miksits, SNO
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ArG - Arbetsmarknadsgruppen

Fokus i år ligger p̊a att arbeta mer internt inom ArG, främst genom att fördela
arbetet mer p̊a gruppens medlemmar. Dessutom kommer arbete läggas p̊a att
marknadsföra ArG och öka dess profil inom sektionen. Näringslivsarbetet kom-
mer grunda sig i att öka antalet evenemang, samt att bredda ämnesomr̊aden
och branscher representerade.

Joar Forsberg, AMSe

PR - ProgramR̊adet

Programr̊adet ämnar bibeh̊alla den goda stämningen, servicen och kamratskapet
under året. Prioriteringen läggs p̊a att rekrytera nya festPRissar och kalasPin-
gloR samt att se till att även gruppens trivsel höjs. Detta skall göras genom
att i slutet p̊a v̊arterminen ha ett utvärderingssamtal, samt att varje termin
ha en teambuilding. Detta ska i sin tur se till att kunna h̊alla en bra niv̊a av
nykterhet samt ordning p̊a fester. V̊arbalen ska h̊allas enligt givna standards
med ett undantag p̊a ökat antal platser, mottagningen kommer vara anpassad
s̊a b̊ade faddrar och nyantagna kommer ha det roligt och möjlighet att kynta
nya band.

Daniel Saber, Klubbmästare

Mottagningen

Målet är att introducera de nyantagna till en varm och välkomnande miljö,
genom att skapa starka band mellan faddrarna och föra det vidare till de nyan-
tagna. Vi kommer lägga en del nya grunder, men främst ha kvar och förbättra
de som redan finns. Mottagningen ska bli en fantastisk upplevelse och vi FoF
kommer göra allt i v̊ar makt för att se till att detta sker!

Malin Häggström, Fø F

Källargillet

Vi Källarmästare tänker utveckla Källargillet genom att skapa mer sätt för Nis-
sarna att visa engagemang genom Internfixarkvällar och ställa mer krav p̊a den
veckoliga verksamheten. Även tänker vi strukturera upp ansvaret mellan oss
Källarmästare p̊a ett tydligare sätt s̊a att internkommunikation blir lättare och
ingen del av verksamheten riskerar att falla mellan stolarna och göra ett tydli-
gare underlag för gillets budget.

Jonas Cederberg, Källarmästare
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 27 februari
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende tillägg av punkten ”Upplösning”
i Stadgarna

Bakgrund

Fusionsgruppen har gett styret ett utl̊atande om vad som bör göras inför
en eventuell fusion. Under deras arbete upptäckte dom att det saknades en
punkt ang̊aende upplösning av Elektrosektionen i stadgarna. Under diskus-
sion med styrelsen uppmanade de till att det ska läggas till en punkt om vad
som händer vid en eventuell upplösning. Styrelsen ämnar att ändra sektio-
nens stadgar enligt nedan, d̊a en komplett stadga bör täcka en upplösning
av sektionen. För ytterligare information se bifogad fusionsrapport.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 P̊a punkten 1 Allmänt lägga till punkten ”Upplösning” i Stadgan.

Att2 Upplösning läggs till i stadgan under 1 Allmänt, med följande text:

1.15 Upplösning

• För beslut om upplösning av sektionen krävs beslut med tre
fjärdedelars (3/4) majoritet p̊a tv̊a SM under tv̊a p̊a varandra
efterföljande verksamhets̊ar.

• Vid upplösning av sektionen ska sektionens tillg̊angar gynna sek-
tionens samtliga medlemmar.

Ett oupplösligt styre
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 27 februari
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende sektionsbilen

Bakgrund

D̊a cykeln inte längre är med oss och vi har sett oss om samt hittat en
ersättare, bör reglemenet ändras där efter. För att förenkla framtida inköp
av bil vill Styret ändra i Reglementet till ett mer allmänt namn.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 under punkten 1.4 i Reglementet ändra ”Cykeln” till ”Sektionsbilen”.

Att2 under punkten 1.5 i Reglementet ändra ”PM för Cykeln” till ”PM för
Sektionsbilen”.

Att3 under punkten 4.2.2 i Reglementet ändra ”Cykelns” till ”Sektionsbi-
lens”.

Att4 under punkten 5.1 i Reglementet ändra ”PM för Cykeln” till ”PM för
Sektionsbilen”.

Ett i-f̊anigt styre
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Sektionen för Medicinsk Teknik

Konglig Elektrosektionen
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1 Introduktion

Fusionsgruppen, best̊aende av fyra (4) Fusionärer fr̊an Konglig Elektrosek-
tionen och fyra (4) Fusionärer fr̊an Sektionen för Medicinsk Teknik, fick som
ansvar att undersöka möjligheterna till en eventuell sammanslagning mel-
lan Sektionerna. Processen började med en undersökning initierad av b̊ada
Sektionernas Styrelser under hösten 2018, och undersökningen visade att
medlemmarna i b̊ada Sektionerna i vilket fall inte var negativt inställda till
en Fusion. Denna rapport är resultatet av vidare undersökningar ang̊aende
hur en Fusion rent formellt kommer behöva ske, men rapporten inneh̊aller
även Fusionärernas förslag till vidare åtgärder.

2 Arbetssätt

Arbetet har huvudsakligen best̊att i att granska diverse relevanta dokument,
b̊ade fr̊an Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik,
men även fr̊an Tekniska Högskolans Studentk̊ar (THS) och Konglig Sam-
hällsbyggnadssektion. En stor tillg̊ang i detta arbete har varit den pärm
som Fusionärerna f̊att l̊ana av Konglig Samhällsbyggnadssektion, vilken de-
taljerar processen som enade Lantmäterisektion och Konglig Sektion för Väg
och Vattenbyggnadskonst till den Sektion som nu kallas Konglig Samhälls-
byggnadssektion. Arbetet har även innefattat samtal med bland annat THS
Sakrevisor, THS Ordförande Emma Ingo, Styrelsen för Konglig Samhälls-
byggnadssektion samt Styrelsen för Kongliga Kemisektionen.

3 Att upplösa en Sektion

Flera av de undersökta sätten som Sektionerna kan sammanfogas p̊a inne-
fattar att en eller tv̊a av Sektionerna läggs ner. Dessa kräver ett antal beslut
av olika instanser, vilka listas nedan.

3.1 Att upplösa Sektionen för Medicinsk Teknik

En upplösning av Sektionen för Medicinsk Teknik kräver ett enhälligt beslut
p̊a tv̊a p̊a varandra följande SM, p̊a tv̊a p̊a varandra följande verksamhets̊ar.
Sista dagen för verksamhets̊aret är 30:e april. Sektionens tillg̊angar ska d̊a
tillfalla en stiftelse, vars uppgift är att “stödja studenter inom utbildning
som tidigare ing̊att i sektionen p̊a KTH eller studenter p̊a liknande utbild-
ningsprogram”. En upplösning innefattar även ett beslut av THS om vilken
Sektionstillhörighet som studenter p̊a utbildningen “medicinsk teknik” ska
tillhöra.

3.2 Att upplösa Konglig Elektrosektionen

Det st̊ar ingenting i Stadgarna för Konglig Elektrosektionen om hur en upp-
lösning ska g̊a till, eller vad som händer med Sektionens tillg̊angar efter en
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upplösning. Dock innefattar en upplösning ett beslut av THS om vilken Sek-
tionstillhörighet som studenter p̊a utbildningen “elektroteknik” ska tillhöra.

3.3 Att flytta medlemmar fr̊an en Sektion till en annan

Om det beslutas att medlemmarna fr̊an en eller tv̊a nedlagda Sektioner
ska tillhöra en annan Sektion, krävs ETT beslut av THS K̊arfullmäktige.
Det är högst osannolikt att THS motsätter sig detta, förutsatt att b̊ade
Konglig Elektrosektionen samt Sektionen för Medicinsk Teknik har n̊att en
överenskommelse.

4 Tingestar som används av b̊ada Sektionerna

Det finns flera saker och platser som dagligen används av medlemmar och
organ fr̊an b̊ada Sektionerna. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till,
Tolvan, Sektionsbilen, baren, tankkort till Sektionsbilen, kundkort i diverse
butiker, samt alkoholtillst̊andet. Samtliga dessa saker är idag skrivna p̊a
Konglig Elektrosektionen.

5 Tänkbara scenarier

Arbetet har syftat till att undersöka vilka beslut som krävs för att samman-
foga Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik p̊a flera
givna sätt. Dessa scenarier listas nedan, tillsammans med en kort beskriv-
ning samt Fusionärernas bedömning.

5.1 Konglig Elektrosektionen absorberas av Sektionen för
Medicinsk Teknik

Detta scenario innebär att Konglig Elektrosektionen upphör att existera,
samt att alla Konglig Elektrosektionens medlemmar blir medlemmar i Sek-
tionen för Medicinsk Teknik. Konglig Elektrosektionen kommer d̊a att läggas
ned, och dess medlemmar överföras till Sektionen för Medicinsk Teknik. Det-
ta sker enligt det som listats under punkt 3. Detta kommer innebära att allt
det Sektionerna idag använder, som listas under punkt 4, behöver tecknas
om.

5.2 Sektionen för Medicinsk Teknik absorberas av Konglig
Elektrosektionen

Scenariot är analogt till ovanst̊aende förslag, och besluten som krävs är lis-
tade under punkt 3. Skillnaden mellan detta förslag och ovanst̊aende, är
att allt som listas under punkt 4 kan beh̊allas och fortsätta användas fr̊an
dag ett (1). Liknande alternativet ovanför, men utan nackdelen att alko-
holtillst̊andet försvinner. Att Sektionen för Medicinsk Teknik absorberas in
i Elektrosektionen betyder inte att Medtek inte kommer ha inflytande p̊a
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den nya sektionen, det är endast det enklaste alternativet fr̊an en praktisk
synvinkel. Fusionsgruppen förespr̊akar detta alternativ.

5.3 B̊ada Sektionerna upphör att existera och en helt ny
Sektion skapas

Detta scenario innebär att b̊ade Konglig Elektrosektionen och Sektionen
för Medicinsk Teknik läggs ner, och att en helt ny Sektion skapas i deras
ställe. Denna nya Sektion skulle inneh̊alla b̊ada de tidigare Sektionernas
medlemmar. De beslut som krävs för att genomföra detta scenario listas
under punkt 3, och liksom under 5.1 kommer allt som listas under punkt 4
att behöva tecknas om.

5.4 Övriga scenarier

Övriga scenarier som Fusionärerna undersökt är: “Villkorlig Fusion till Sek-
tionen för Medicinsk Teknik”, “Villkorlig Fusion till Konglig Elektrosektio-
nen”, “En eller flera av Sektionerna tar emot medlemmar fr̊an den andra”
samt “Fusion där b̊ada Sektionerna finns kvar”. Det som samtliga dessa för-
slag har gemensamt är att de inkluderar att medlemmarna själva f̊ar välja
Sektion, och därmed att b̊ada Sektionerna finns kvar. Det är osannolikt att
detta kommer g̊a, eftersom det innebär att THS behöver ändra Stadga, Reg-
lemente och/eller IT-system. I THS Stadga st̊ar idag “THS medlemmar är
indelade i sektioner som svarar mot medlemmens utbildning eller utbild-
ningsort, vid tveksamma fall avgör k̊arstyrelsen medlems sektionstillhörig-
het”. Ett förslag om att medlemmarna ur Konglig Elektrosektionen samt
Sektionen för Medicinsk Teknik själva ska f̊a bestämma Sektionstillhörighet
strider mot detta, och det skulle dessutom r̊ana THS p̊a det tolkningsföreträ-
de man idag har över Sektionstillhörighet. Om detta skulle g̊a att förändra,
skulle hela Fusionsprocessen föras i öppen strid mot THS, vilket har l̊ag
sannolikhet att lyckas.

6 Slutsats

Fusionsgruppen förespr̊akar alternativet under punkt 5.2, där Sektionen för
Medicinsk Teknik absorberas av Konglig Elektrosektionen. Skälen till detta
är praktiska, och grundar sig i att samtliga saker listade under punkt 4 idag
är registrerade p̊a Konglig Elektrosektionen. Att upplösa Konglig Elektro-
sektionen skulle allts̊a leda till att alkoholtillst̊andet försvann, vilket skulle
leda till ett tämligen torrt år generellt, men en torr mottagning i synnerhet.
Att Fusionärerna förordar detta alternativ, skall ej tolkas som ett förordande
av (det som nu är) Konglig Elektrosektionens namn, färg eller fana. Dessa
kan alla ändras om medlemmarna s̊a vill, och denna debatt bör föras mellan
Sektionerna och deras medlemmar. Det som, av praktiska skäl, förordas, är
att Konglig Elektrosektionens organisationsnummer beh̊alls.
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Oavsett vad denna process för med sig, bör Konglig Elektrosektionen ha
n̊agot i Stadgan om hur Sektionen ska upplösas, och vad som i s̊adant fall
händer med Sektionens tillg̊angar. Om en sammanslagning sker enligt Fu-
sionärernas rekommendation, finns det en risk att Skatteverket väljer att
titta lite extra noga p̊a Konglig Elektrosektionens bokföring, d̊a denna Sek-
tion över en natt kommer att f̊a en betydande ökning av medlemmar och
tillg̊angar. Därför bör Sektionens ekonomi vara i god ordning, annars är det
i praktiken olämpligt att genomföra en Fusion. Med tanke p̊a att Kong-
lig Elektrosektionens bokföring inte varit bra p̊a m̊anga år, kan det vara
lämpligt att undersöka huruvida man borde ta in extern hjälp för att lösa
problemen.

Passagen i Stadgan för Sektionen för Medicinsk Teknik ang̊aende att ett be-
slut att helt lägga ner Sektionen m̊aste vara enhälligt är problematisk. Inget
beslut av s̊adan magnitud kommer n̊agonsin att vara enhälligt, varför alla
planer som innefattar en upplösning av Sektionen för Medicinsk Teknik re-
dan p̊a förhand är dömda att misslyckas. De flesta andra Sektioner (inklusive
THS) kräver endast en kvalificerad majoritet om 2/3 eller 3/4 för motsva-
rande beslut. Det är därför rimligt att detta ändras. Man bör även ta bort
kravet p̊a att specifikt en stiftelse skall ha hand om Sektionens tillg̊angar
efter en upplösning. En passage om att Sektionens tillg̊angar p̊a bästa sätt
ska gagna tidigare medlemmar i Sektionen för Medicinsk Teknik, skulle va-
ra likvärdig i innebörd, men kunna innebära att Sektionens tillg̊angar kan
flyttas över till den Sektion som ersätter Sektionen för Medicinsk Teknik.

Sammanfattningsvis har Fusionärerna n̊att slutsatsen att den resulteran-
de Sektionen bör beh̊alla Konglig Elektrosektionens organisationsnummer.
Detta beror p̊a att samtliga saker under punkt 4 idag förvaltas eller st̊ar un-
der (det som nu är) Konglig Elektrosektionen. Att göra om allt verkar vara
onödigt arbete, d̊a man istället kan beh̊alla organisationsnumret, men by-
ta namn, fana och/eller färg. Att beh̊alla organisationsnumret innebär inte
att n̊agra av de attribut som idag tillhör Konglig Elektrosektionen behöver
beh̊allas, eller att Styrdokumenten m̊aste beh̊allas.

7 Förändringsförslag

7.1 Förändringsförslag till Sektionen för Medicinsk Teknik

I dagsläget krävs det för upplösning av Sektionen för Medicinsk Teknik ett
enhälligt beslut, vilket gör ett s̊adant beslut i praktiken omöjligt att ge-
nomföra. Det st̊ar även att Sektionens tillg̊angar ska tillfalla en stiftelse vid
eventuell nedläggning, vilket innebär att de inte skulle kunna g̊a till en annan
Sektion. Fusionärerna föresl̊ar därför att följande förändringar genomförs av
Sektionen för Medicinsk Teknik:

Att1 ta bort kravet att ett beslut om eventuell nedläggning m̊aste ske en-
hälligt, och ändra till att det krävs en kvalificerad majoritet mötes-
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medlemmar.

Att2 ersätta kravet att Sektionens tillg̊angar m̊aste tillfalla en stiftelse, med
en passage om att Sektionens tillg̊angar ska användas till de tidigare
Sektionsmedlemmarnas väl.

7.2 Förändringsförslag till Konglig Elektrosektionen

I Konglig Elektrosektionens Stadga st̊ar dagsläget ingenting om hur man
upplöser Sektionen, eller vad som händer med Sektionens tillg̊angar om det-
ta sker. Detta borde finnas ifall man n̊agon g̊ang vill lägga ner Sektionen,
men det är även (typ nästan) ett lagkrav p̊a en Stadga. Det är d̊a rimligt
att Sektionens tillg̊angar ska p̊a bästa sätt gynna de som tidigare varit med-
lemmar i Sektionen. Det är även viktigt att Sektionens bokföring ordnas, d̊a
detta förmodligen kommer krävas innan en Fusion. Med tanke p̊a hur lite
som skett med detta de senaste åren, kan det vara lämpligt att överväga att
ta in extern hjälp för att lösa detta

Att1 lägga in i n̊agot i Stadgan om hur en upplösning av Sektionen ska ske,
samt vad som händer med Sektionens tillg̊angar i s̊adant fall.

Att2 Sektionens tvivelaktiga bokföring fixas omg̊aende.

8 Tl;dr samt underskrifter

För att se till att Sektionerna fungerar som de alltid gjort, borde vi ändra
p̊a allting. Tack för oss!

Rasmus Antonson

Martin Lindström

Samuel Johansson

Fabian Lundberg

Erik Micski

Nils Paulsrud

Johanna Jacobsson

Jacob Cederlund
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Nomineringar Februari-SM

den 27:e Februari u.n.̊a. 111111 (2019 b.t.)

Årets kamrat

Jens Eilers Bischoff

Personen jag vill nominera till årets kamrat är en härlig grabb. Han skapar alltid bra stämning runt omkring
sig och har ett smittsamt skratt. P̊a föreläsningar ställer han alla fr̊agor man själv inte v̊agar yttra och man
kan inte hitta n̊agon bättre att panika med över passiv tecken konvention mitt i ens allra första tentaperiod.
I17 ville till och med skapa ett märke för att föreviga när han suddade tavlan åt Tam förra året. Han har
sannerligen gjort intryck p̊a m̊anga, mig inkluderat. Jag har aldrig tidigare träffat en s̊a positiv människa och
därför vill jag nominera Jens Eilers Bischoff till årets kamrat.

Max Näf

Max Näf är en person med enorm drivkraft, engagemang och empati. Med sin initiativförm̊aga tar han tag i
de saker som behöver göras trots det redan tidskrävande ämbete som han haft under det g̊angna året. Han
är otroligt engagerad och är ett vanligt ansikte i denna sektion och f̊ar alla att känna sig välkomna. Han har
förm̊agan att ta olika roller; ansvarstagande, professionell, en värd men framförallt en kamrat. Hamnar han i
en diskussion med en person som har en annan åsikt än honom s̊a kan han motivera sina åsikter p̊a ett lugnt,
sansat och genomtänkt sätt utan att skapa br̊ak eller förolämpa n̊agon. Han lägger ned tid och stöttar de vänner
som behöver en stöttande axel, samt de fyllon p̊a allt fr̊an pubar till gasquer och gör det p̊a en högra empatiniv̊a
än vad som krävts av hans ämbete.

Emelie Frost

Emelie är en omtänksam person som alltid gör sitt bästa för att alla ska känna sig inkluderade. Det märks
tydligt att hon bryr sig mycket om hur andra m̊ar och hon tvekar inte att hjälpa andra när det behövs. Emelie
har under sina år p̊a Teknis spridit mycket glädje till oss andra p̊a sektionen och därför vill jag nominera henne
till Årets Kamrat 2018.

William Ahlberg

William Ahlberg kom till Konglig Elektrosektionen fr̊an OPEN hösten 2017. Han har snart suttit som källarmästare
i ett år, han var fadder i höstas och han har sedan dagen han kom till Elektro varit en riktigt god kamrat som
alltid ställer upp! Han har inget emot att släpa bord mellan maskinparken och Tolvan när det är minst 30 ◦C
ute. Han fortsätter att bygga b̊at p̊a Squvalp trots att det sprutar blod fr̊an ett s̊ar i fingret. När han inte är
ute p̊a uppdrag sitter han i Tolvan till sent p̊a kvällarna hjälpandes de i nöd. William är, med ett rött och ett
vitt byxben, men ett rent Elektrovitt hjärta en given kandidat till Årets Kamrat!

Årets lärare

Petter Ögren

Jag vill nominera programansvarige för mastern SCR, Petter Ögren till årets lärare. Detta d̊a han har en otrolig
förm̊aga att uppmuntra och höja sina studenters engagemang och motivation, även under s̊a omöjligt hopplösa
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och rakt a dödstr̊akiga omständigheter vi refererar till som ’global seminarium’. Hur ofta hör man lärare yttra
sig i stil med ”what the fuck is that?” eller ”it is a beautiful and crisp winter morning, I dont feel like sitting in
a boring conference room, lets continue the seminar outside during a walk”.

Kort och gott: han gör tr̊akigt plugg kul!

Ahmed Hemani

Ahmed har varit engagerad i sina studenter fr̊an kursens start till slut där elever haft möjligheten att p̊averka
kursens upplägg. Föreläsningarna anpassades efter studenternas önskem̊al eller om n̊agot inte fungerade, och
föreläsaren anpassade arbetsbelastningen d̊a hemuppgifter blev för omständiga. Föreläsaren möjliggjorde även
hemarbete med hjälp av mycket föreläsningsmaterial p̊a Canvas samt ett eget labbkit för labbarna.

Lorenzo Frassinetti

Lorenzo har i flera år genomfört kursen vektoranalys för v̊art program och har tidigare blivit utnämnd till
årets lärare för sina insatser. Under den senaste kursomg̊angen fortsatte han att leta efter förbättringar och
lyssnade b̊ade p̊a tidigare kursutvärderingar samt feedback som gavs löpande under kursen. Han hade ett gott
bemötande och tog alltid till sig d̊a studenterna lyfte åsikter om kursen och skillnader kunde ses redan nästa
vecka. Utöver det ger han även lite extra genom att ha en frivillig föreläsning om plasmafysik och bjuder in
klassen till skolans fusionsreaktor. Att han har gjort ett gott arbete under flera år samt fortfarande söker efter
förbättringar genom att samarbeta med Kursnämnd och studenter gör honom värd priset Årets lärare.

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson vill att alla studenter ska vara delaktiga p̊a hans föreläsningar och först̊a inneh̊allet. Med
tekniska hjälpmedel ställer han fr̊agor under föreläsningarna där eleverna kan svara anonymt. P̊a s̊a sätt f̊ar han
en översikt över hur m̊anga som först̊ar och vad han behöver förklara bättre. Han l̊ater även eleverna diskutera
svaren med varandra. Detta gör att han h̊aller föreläsningarna varierade och intressanta.

Stefan Östlund

Stefan Östlund har visat ett starkt engagemang i sin undervisning och skapat en positivt överraskande bild av
omr̊adet elkraftteknik. Han har ansträngt sig för att kursen ”Eleffektsystem” ska bli s̊a bra som möjligt och
lyssnar p̊a studenterna.

Årets övningsassistent

Movitz Lenninger

Movitz nomineras för sin goda inställning och för ett bra utförande av övningarna. Han anpassade sig snabbt
och ansträngde sig alltid för att vi skulle kunna lära oss det vi behövde. Movitz borde därför lyftas fram som
en förebild för andra assistenter.

Sanja Duvnjak Zarkovic

Sanja var alltid förberedd och engagerad inför övningarna i elkretsanalys. För varje övning fanns ett kom-
pendium med relevant teori och utvalda tentauppgifter. Hon var noggrann med att förklara och lära ut mate-
rialet p̊a ett sätt s̊a att alla hängde med och förstod.

Mahsa Ebrahimpouri Hamlkar

Masha lyckades göra det samtlig teknolog trodde var omöjligt. Hon fick fortsättningskursen i teoretisk elek-
troteknik att verka först̊aelig. Med sina övningar och tillhörande hemuppgifter lärde sig studenterna ett koncept
åt g̊angen och bemästrade snart plana v̊agor, v̊agledare och kvasistationära tillst̊and. Hon visade en först̊aelse
för vad studenterna tycker är sv̊art för ämnet - n̊agot som andra undervisande i ämnet ofta saknar. Därför är
hon en värdig kandidat till årets övningsassistent!
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1.2 Året som g̊att . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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1 Styrelsen

1.1 Sammansättning

Konglig Elektrosektionens styrelse under verksamhets året 2018 bestod av följande mede-
lemmar:

• Supraledare tillika Ordförande - Daniel Eriksson

• Halvledare tillika Vice Ordförande - Daneil Ahlberg

• Resistor tillika Sekreterare - Martin Lindström

• SNO - Carmen Dahlin

• AMSe - Patrik Johansson

• Kontaktor tillika Ambassadeur - Linus Dahlgren

• Källarmästare - Jonatan Nyström

• Klubbmästare - Max Näf

• Fø F- Charlie Jeansson

1.2 Året som g̊att

Nu har ännu ett år g̊att och 2018 var ett händelserikt år. Det började med att den gamla
EES skolan slogs ihop med CSC och ICT, och blev EECS skolan istället. Denna överg̊ang
till den nya skolan har i praktiken inte medfört n̊agra enorma förändringar för oss stu-
denter. Vi fr̊an styrelsen har försökt och fortsätta med de goda relationer som vi hade
till den förra skolan. Detta har lyckats bra och styrelsen har forstatt med kanslifrukostar,
där styrelsen träffar skolans kansli över en frukost och där b̊ade kansliet och styrelsen
f̊ar en chans att utbyta problem och information. Dessa var det nya kansliet tveksamma
till i början, men med Joakim Jaldéns hjälp har de blivit mer positiva till det och dessa
f̊ar förhoppningsvis fortsätta nästa år. P̊a grund av att den nya skolan har blivit väldigt
mycket större s̊a är det sv̊arare att h̊alla kontakt med den allra högsta ledningen. Mer om
den nya skolan återfinns under 2.5 ESN - Studienämnden.

I och med den nya skolan har det anordnas en gasque med de andra sektionerna som nu
ing̊ar i den nya skolan, allts̊a Datasektionen, Sektionen för medieteknik, och Sektionen
för Informations- och Nanoteknik. Sittningen blev lyckad och förhoppningsvis kan nya
samarbeten med dessa sektioner fortsätta i framtiden.

Under året som har g̊att har en ny nämnd tillsatts, EJN - Elektrosektionens JämnlikhetsNämnd,
p̊a initiativ av en aktiv sektionsmedlem. Nämnden har för syfte att främja och utveckla
JML-fr̊agor p̊a sektionen.

Styrelsen har p̊abörjat en utredning om en sammanslagning med Sektionen för Medi-
cinsk Teknik är möjlig. Där styrelsen genomförde en enkätundersökning för att undersöka
den generalla inställningen till en sammanslagning. Det genomfördes även en workshop
med funktionärer för att undersöka hur deras arbeta skulle p̊averkas. Vidare tillsattes en
grupp i slutet av året för att undersöka hur en sammanslagning praktiskt skulle kunnas
genomföras. Gruppens arbete fortsätter vidare p̊a nästa år.
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Året har även medfört att sektionens bil, Cykeln, s̊aldes och en ny bil införskaffades som
ersättning. Den nya bilen är en sk̊abil av modell Golf Caddy med mycket utrymme för
lastning och tillämpar sig bra för inhandling av stora mängder mat och diverse malthaltiga
drycker.

Styrelsen har även under året skrivit ihop en krisplan, samt arbetat med att engagera fler
medlemmar, mest specifikt de nya studenterna genom att synas under mottagningen. Vi
har även h̊allit ettans lunch där vi informerade om vad sektionen h̊aller p̊a med och hur
man kan engagera sig p̊a olika sätt. Vi tycker att vi har sett ett ökande intresse bland
förståarselever som söker funktionärsposter och engegerar sig p̊a olika sätt.

Daniel Eriksson, Supraledare 2018

2 Nämnder

Nedan följer en sammanställngning av året fr̊an varje nämnd som representeras i styrelsen.

2.1 PR - ProgramR̊adet

Målen för året inkluderade en väl utförd och uppskattad v̊arbal, en bra mottagning, fan-
tastisk LussePost och att öka trivseln i PR. Att fokusera p̊a att PR ska trivas har varit en
fr̊aga som försökt hanteras med utvärderingssamtal, att f̊a in fler och att ha kul tillsam-
mans utanför baren. Det är tyvärr n̊agot som har varit sv̊art att f̊a ihop i den mängd som
önskats, men mer häng och nya kollegor har tillkommit. Jag hoppas att mina efterträdare
tar efter med utvärdering och ser till att v̊ara event är lika bra och uppskattade s̊a vi kan
fortsätta med säker servering.

Gällande ekonomin s̊a har den skötts väl enligt revisorerna, det sista av bokföringen har
sammanställs och vi har haft en omsättning p̊a 579 054 kr och ett beräknat resultat p̊a 39
725 kr. Detta är ett uppsving gentemot tidigare år och har sett till att vi kunnat köpa in
nya tröjor och glas för PR. Detta öppnar upp för möjligheter att lösa en bra v̊arbal även
i år samt att bedriva verksamheten under året utan problem.

Vid början av året s̊a var inte Stockholm Stad speciellt glada p̊a oss d̊a provet hos
tillst̊andsmyndigheten inte hade avlagts med godkänt resultat året tidigare. Nu är det
godkänt för 2018, alkoholdeklarationen har skickats in utan klagom̊al och de tv̊a g̊anger
de har varit hos oss p̊a tillsyn har det varit positivt bemötande utan n̊agra vidare kom-
mentarer p̊a hur festerna bedrivits.

Nu ser vi fram emot ett roligt år med bra event och god stämning i Tolvan.

Max Näf, Klubbmästare 2018

2.2 Mottagningen

Fø F2018 lyckades med sitt m̊al att skapa den bästa mottagningen n̊agonsin! Evaluering
av mottagningen gav toppbetyg, och ändring av KAMEL till K.E.M.I-festivalen blev en
stor succé. Kan även tillägga att arbetsfördelningen mellan Elektro- och Medtek-Fø Fvar
ytterst jämn i år.

Charlie Jeansson, Fø F2018
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2.3 Källargillet

Under året s̊a har Källargillet h̊allit ig̊ang med fixarkvällar som planerat. Det har varit
ett ökat intresse för fixarkvällar fr̊an ettan vilket var uppskattat. Antalet medtekare som
är en del av KG har ökat fr̊an förg̊aende år. Under sommaren beställdes ovvar i syfte att
kunna mätta efterfr̊agan p̊a de direkt. Tyvärr vart det en felleverans där de vita ovvarna
fick ett medtek tryck p̊a sig. Detta ledde till att vi inte lyckades uppfylla efterfr̊agan för
elektrostudenter direkt och fick beställa nya. De nybeställda ovvarna har kommit in s̊a
alla ska ha f̊att en.

Jonatan Nyström, Källarmästare 2018

2.4 Arg - Arbetsmarknadsgruppen

ARG har under året gjort ett försök till implementering av en ledningsgrupp med resultatet
att den inte längre finns kvar. Tyvärr har försöket lett till en segregering i gruppen och
steget mellan Amse och arbetare i Arg är större nu än när året började. Tanken med
ledningsgrupp var god men implementering visade sig vara tyngre arbetsmässigt än tänkt.
För att i framtiden f̊a en mer naturligt flyt i gruppen är inkluderande ett viktigt steg
som tappats under året. Vi har även haft samordnade dagar med möjlighet att l̊ata alla
medlemmar i gruppen ta egna initiativ, komma med idéer och l̊ata de genomföra dem.

Resultatmässigt har gruppen g̊att bra. Även om intäkterna är lägre än förra året är slut-
giltiga resultatet änd̊a väldigt bra d̊a utgifterna ocks̊a var lägre än förra året. Arg har
under året skapat nya l̊angsiktiga relationer med exempelvis Syntronic och Scania samt
ytterligare stärkt de relationer som redan finns. Detta innebär att möjligheterna för fram-
tiden är goda för att bygga p̊a ett framtida l̊angsiktigt Arg.

Patrik Johansson, AMSe 2018

2.5 ESN - Studienämnden

I början av året förväntades stora förändringar p̊a grund av skolsammanslagningen som
hade skett, däremot visade det sig att inte mycket skulle hända änd̊a p̊a denna front.
Istället hamnade nya skolans fokus p̊a att undersöka de förändringar som kan komma ske
och det lades fram idéer om hur skolan kan se ut i framtiden. Inget har ännu beslutats
och det kommer säkerligen ta ytterligare ett år innan n̊agot slags beslut kommer att tas.
Däremot har en god kontakt h̊allits med Ann Lantz som är vice skolchef och Marianne
Lundin som är administrationsansvarig för utbildning p̊a EECS. D̊a det har varit mycket
strul med inskannade tentor och nya Ladok har det varit en hög kontakt med Marianne
för att uppmärksamma att studenterna börjar bli frustrerade och undersöka om det g̊ar
att göra n̊agot åt det.

ESN har fortsatt att h̊alla ett gott samarbete med programansvarig Joakim Jaldén och
varit med att se över de b̊ada schemaremisserna som är varje år. Därmed har PA även
f̊att input fr̊an ett studentperspektiv p̊a hur schemat kan förbättras och även fast inte alla
förändringar som man hoppats ska ske har det änd̊a skett förbättring, b̊ade i avseende p̊a
hur tentor ligger (b̊ade över årskullen men ocks̊a åren över som eventuellt skriver omtentor)
och onödiga schemakrockar.

ESN har även h̊allit sin andra lärarmiddag där lärare som undervisar p̊a kandidatniv̊a,
och SNO emeritus blivit inbjudna. Detta för att främja kontakten med lärare och ha
möjligheten att diskutera eventuella problem och studentperspektiv i en mer avslappnad
miljö.

3



MasterprogramsAnsvariga Studenter (MAS) har även införts för att öka studentinflytande
och bevakning p̊a masterniv̊a. Detta implementerades efter att b̊ade studenter och THS
uppmärksammat att inflytande p̊a masterniv̊a inte är lika etablerat som p̊a kandidat-
niv̊a. Arbetet här har bara börjat men ansvariga studenter p̊a Elektromagnetism, fusion
och rymdteknik, Elkraftteknik, Information och nätverksteknologi, samt Systemteknik och
Robotik har ordnats, däremot har det ännu inte införts n̊agon student p̊a Nanoteknik än.
Arbetsbeskrivning för MAS har ocks̊a utformats och kontakt har även etablerats med
respektive programansvarig.

Carmen Dahlin, SNO 2018
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3 Bokslut

3.1 Större ekonomiska förändringar

Källargillet, som tidigare varken bokförde eller hade en budgetpost, har under året blivit
en del av sektionens bokföring och är även med under budgeten för 2019. ELAB har även
f̊att ett bankkonto under sektionen och för egen bokföring. D̊a ELAB är ”utanför” sektio-
nens ekonomi ing̊ar inte deras bokföring i resultatrapporten.

En ny bil har köpts in tillsammans med Sektionen för Medicinsk Teknik. Kostnaden för
fordonet var 37 500 kr/sektion och avskrivningen sker under 4 år, varav 10 000 kr skrevs
av under 2018.

Utgifterna under året var överlag mindre än förväntat, medan intäkterna var ungefär
samma som budgeterat. Det här resulterade i ett överskott p̊a ca 102 000 kr. En detalje-
rad räkning av utgifter och intäkter finns under resultatrapporten. Överskottet fr̊an året
har delvis avsatts enligt Tabel 1 och resterande summa avsätts som likvida medel under
huvudkassan.

Avsättning Summa (kr)

Jubelfond 10 000

Reservfond 10 000

Jubel u.n.̊a 1000000 25 000

Renovering av Bar 10 000

Totalsumma 55 000

Tabell 1:
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3.2 Tillg̊angar

Bankonto Kontonummer Tillg̊angar (kr)

ANDERS TILINGS MINNESFOND 150 745 818 0.00

DKS 150 741 138 2 294,33

E-DJ 500 612 838 3 507,90

e-Kapitalkonto 963 262 688 64 350,00

ESQUADERN 150 743 618 6 478,24

FONDEN FÖR NYINVESTERINGAR 150 745 338 62 451,00

FÖRFADDERIET 150 740 468 13 792,11

HUVUDKASSAN 150 738 838 301 668,41

Jubel 765 511 142 114 078,73

KÄLLERIET 150 740 018 87 240,83

PR 150 739 508 95 118,13

RESERVFONDEN 150 744 668 38 866,00

Spärrmedel mot BC 973 899 948 20 000,00

Tabell 2:
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3.3 Anmärkningsvärda avvikelser fr̊an budgeten

Kontonummer
(enl. Fortnox)

Beskrivning Kommentar

3131/4007 Intäkter/kostnader sty-
ret evenemang

Bland annat SIK-bokfördes
p̊a ett mer transparent sätt
vilket bidrog till ökade utgif-
ter och intäkter

4003 G̊avor Present som köptes in till Sek-
tionen för Medicinsk tekniks
10-̊ars jubel överskred budge-
ten

4041 Drinktillbehör PR Inköp av märken till sektions-
drinkarna bidrog till en ökad
kostnad

4230 Kostnad Försäkring
BIL

B̊ade försäkring för cy-
keln samt den nytecknade
försäkringen till den nya bilen
betalades under 2018

4505 Noblesse Hög kostnad p̊a grund av
företagsevenemang. Kost-
naden jämnas ut av intäkt
under konto 3800

4506 Kostnader EGK Stor best̊andsdel kommer fr̊an
en uppstartskostnad av EGK
som inte vad budgeterad

3116 Intäkt friskv̊ardsbidrag Årliga bidraget fr̊an KTH för
hallhyra av KTH-hallen un-
der 1 år. Omfattar ett av-
tal mellan ELIN och motsva-
rande nämnd p̊a Bergssektio-
nen där Elektro fick det tota-
la friskv̊ardsbidraget för b̊ada
sektionerna under 2018.

4111 Kostnad ELIN hallhyra Kostnaden för hallhyran av
KTH-hallen

Tabell 3:
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THS Konglig Elektrosektionen
802413-0778
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
FOF 

Kostnadsställe FOF - fof 

Utskrivet 2019-02-21 23:13
Senaste vernr 0A 340 ELAB 37 FOF 124 

KG 22 PR 260 

  Period Årsbudget Avvikelse*

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3073 Inkomst nollegasque 54 250,00 36 000,00 +51%
3074 Intäkt företagsarrangemang FoF 46 420,00 30 500,00 +52%
3075 Intäkt sponsring FoF 0,00 32 500,00 -100%
3110 Intäkt arrangemang FoF 18 730,00 15 000,00 +25%
3120 Intäkt från kansliet FOF 54 875,00 74 000,00 -26%
3130 Intäkt från sektionen 4,00 47 000,00 -100%
3150 Intäkt Phösargasque FoF 0,00 13 000,00 -100%
3160 Intäkt interna arrangemang FoF 0,00 10 000,00 -100%
3170 Intäkt elektroprojekt FoF 10 000,00 11 000,00 -9%
3180 Intäkt Övrigt Fof 442,00 0,00 

Summa nettoomsättning 184 721,00 269 000,00 -31%

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 184 721,00 269 000,00 -31%

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4031 Kostnader N0llegasque FoF -105 536,00 -105 000,00 +1%
4114 Kostnad arrangemang FoF -41 698,05 -32 000,00 +30%
4119 Kostnad elektroprojekt FoF -4 083,85 -5 000,00 -18%
4121 Kostnad Nolleskyltar FoF -3 975,90 -3 500,00 +14%
4124 Kostnad interna arrangemang FoF -4 451,45 -10 000,00 -55%
4134 Kostnad n0llegruppspåhitt FoF -3 913,48 -4 000,00 -2%
4144 Kostnad DKS FoF -5 618,00 -18 000,00 -69%
4154 Kostnad T-shirts Fadderiet FoF -12 508,00 -18 000,00 -31%
4164 Kostnad Phösargasque FoF 0,00 -13 000,00 -100%
4174 Kostnad mat Fadderiet FoF -12 817,17 -10 000,00 +28%
4175 Kostnad mat nyantagna FoF -37 062,31 -35 000,00 +6%
4194 Övriga Kostnader Fadderiet FoF -393,75 -7 000,00 -94%
4195 Övriga kostnader FoF -5 237,85 -2 000,00 +162%

Summa råvaror och förnödenheter -237 295,81 -262 500,00 -10%

BRUTTOVINST -52 574,81 6 500,00 -909%

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -237 295,81 -262 500,00 -10%

BERÄKNAT RESULTAT -52 574,81 6 500,00 -909%

Avvikelse* = Avvikelse Ackumulerat mot Årsbudget 

Sida 1(1)



THS Konglig Elektrosektionen
802413-0778
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
PR 

Kostnadsställe PR - Programrådet 

Utskrivet 2019-02-21 23:33
Senaste vernr 0A 340 ELAB 37 FOF 124 

KG 22 PR 260 

  Period Årsbudget Avvikelse*

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3001 Intäkt Vårbal PR 76 450,00 65 000,00 +18%
3002 Intäkt Lusse PRe PR 16 700,00 14 000,00 +19%
3003 Intäkt tentapubar PR 21 140,00 15 000,00 +41%
3004 Intäkt övriga fester PR 4 430,00 20 000,00 -78%
3030 Intäkt vin PR 7 885,00 10 000,00 -21%
3040 Intäkt sprit PR 226 418,95 230 000,00 -2%
3050 Intäkt Ölförsäljning PR 168 030,65 140 000,00 +20%
3060 Intäkt matförsäljning PR 12 810,00 20 000,00 -36%
3062 Intäkt alkoholfritt PR 6 475,05 4 000,00 +62%
3070 Intäkt ciderförsäljning PR 21 992,00 20 000,00 +10%
3071 Intäkt alkoläskförsäljning PR 7 443,50 9 000,00 -17%
3090 Övriga intäkter PR 9 279,00 20 000,00 -54%

Summa nettoomsättning 579 054,15 567 000,00 +2%

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 579 054,15 567 000,00 +2%

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4017 Kostnad tentapubar PR -7 086,14 -6 000,00 +18%
4018 Kostnad Nollepubrunda PR -8 420,00 -35 000,00 -76%
4019 Kostnad N0llegasque PR 0,00 -1 000,00 -100%
4022 Kostnad Vårbal P -168 674,52 -180 000,00 -6%
4024 Kostnad LussePRe PR -21 395,93 -15 000,00 +43%
4032 Kostnad vininköp PR -9 042,00 -7 500,00 +21%
4040 Kostnad spritinköp PR -84 350,40 -80 000,00 +5%
4041 Drinktillbehör PR -40 250,41 -15 000,00 +168%
4053 Kostnad ölinköp PR -108 167,11 -95 000,00 +14%
4054 PR Personal, förbrukningsvaror 0,00 -3 000,00 -100%
4060 Kostnad mat PR -20 192,40 -25 000,00 -19%
4061 Kostnad alkoholfritt PR -9 452,18 -4 000,00 +136%
4070 Kostnad ciderinköp PR -14 894,88 -16 000,00 -7%
4071 Kostnad alkoläskinköp PR -10 243,40 -9 000,00 +14%
4079 Kostnad förbrukningsvaror PR -1 189,66 -4 000,00 -70%
4080 Övriga kalas PR -131,60 -15 000,00 -99%
4089 Kostnader kortbetalningar PR -14 823,19 -12 000,00 +24%
4090 Kostnad nyinvesteringar PR -13 820,00 -10 000,00 +38%
4160 Tillståndskostnader PR -6 189,00 -7 500,00 -17%
4711 Övriga kostnader PR -504,35 -6 500,00 -92%

Summa råvaror och förnödenheter -538 827,17 -546 500,00 - 1 %

BRUTTOVINST 40 226,98 20 500,00 +96%

Övriga externa kostnader

6751 Finansiella kostnader PR -501,50 -500,00 +0%

Summa övriga externa kostnader -501 ,50 -500 ,00 +0%

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -539 328,67 -547 000,00 - 1 %

BERÄKNAT RESULTAT 39 725,48 20 000,00 +99%

Avvikelse* = Avvikelse Ackumulerat mot Årsbudget 

Sida 1(1)



THS Konglig Elektrosektionen
802413-0778
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
Total 

Kostnadsställe 
0,BIL,ELIN,FOF,KG,PR,STYRET 

Utskrivet 2019-02-21 23:14
Senaste vernr 0A 340 ELAB 37 FOF 124 

KG 22 PR 260 

  Period Årsbudget Avvikelse*

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3001 Intäkt Vårbal PR 76 450,00 65 000,00 +18%
3002 Intäkt Lusse PRe PR 16 700,00 14 000,00 +19%
3003 Intäkt tentapubar PR 21 140,00 15 000,00 +41%
3004 Intäkt övriga fester PR 4 430,00 20 000,00 -78%
3008 Uthyrning av Cykeln BIL 7 729,00 6 000,00 +29%
3021 Inkomst sektionsavgifter 21 120,00 20 000,00 +6%
3022 Inkomst ARG 157 971,84 160 000,00 -1%
3030 Intäkt vin PR 7 885,00 10 000,00 -21%
3040 Intäkt sprit PR 226 418,95 230 000,00 -2%
3050 Intäkt Ölförsäljning PR 168 030,65 140 000,00 +20%
3060 Intäkt matförsäljning PR 12 810,00 20 000,00 -36%
3062 Intäkt alkoholfritt PR 6 475,05 4 000,00 +62%
3070 Intäkt ciderförsäljning PR 21 992,00 20 000,00 +10%
3071 Intäkt alkoläskförsäljning PR 7 443,50 9 000,00 -17%
3073 Inkomst nollegasque 54 250,00 36 000,00 +51%
3074 Intäkt företagsarrangemang FoF 46 420,00 30 500,00 +52%
3075 Intäkt sponsring FoF 0,00 32 500,00 -100%
3090 Övriga intäkter PR 9 279,00 20 000,00 -54%
3100 Inkomst ePotential 179 000,00 190 000,00 -6%
3110 Intäkt arrangemang FoF 18 730,00 15 000,00 +25%
3111 Inkomst E-dj 500,00 0,00 
3116 Intäkt friskvårdsbidrag 40 000,00 0,00 
3120 Intäkt från kansliet FOF 54 875,00 74 000,00 -26%
3130 Intäkt från sektionen 4,00 47 000,00 -100%
3131 Intäkter styret, evenemang 10 984,00 5 000,00 +120%
3150 Intäkt Phösargasque FoF 0,00 13 000,00 -100%
3160 Intäkt interna arrangemang FoF 0,00 10 000,00 -100%
3170 Intäkt elektroprojekt FoF 10 000,00 11 000,00 -9%
3180 Intäkt Övrigt Fof 442,00 0,00 
3500 Intäkt Skåpshyra KG 6 001,00 0,00 
3501 Intäkt Overall KG 32 065,50 0,00 
3502 Intäkt Märken KG 9 363,84 0,00 
3503 Intäkt Accessoarer (pins, manschettknappar, stickers osv.) 

KG
460,00 0,00 

3504 Intäkt sångböcker 120,00 0,00 
3505 Intäkt Pant 800,00 0,00 
3506 Intäkt Övrigt KG 304,00 0,00 
3740 Öresutjämning -1 ,24 0,00 

Summa nettoomsättning 1 230 193,09 1 217 000,00 +1%

Aktiverat arbete för egen räkning

3800 Intäkter Noblesse 22 760,00 0,00 

Summa aktiverat arbete för egen räkning 22 760,00 0,00

Övriga rörelseintäkter

3999 Bilförsäljning BIL 5 212,10 15 000,00 -65%

Summa övriga rörelseintäkter 5 212,10 15 000,00 -65%

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 258 165,19 1 232 000,00 +2%

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000 Kostnader styret -14 520,38 -11 000,00 +32%
4001 Utbildning av funqtionärer -710,00 -1 000,00 -29%
4002 Inbjudningar -45,43 -1 000,00 -95%

Sida 1(3)



THS Konglig Elektrosektionen
802413-0778
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
Total 

Kostnadsställe 
0,BIL,ELIN,FOF,KG,PR,STYRET 

Utskrivet 2019-02-21 23:14
Senaste vernr 0A 340 ELAB 37 FOF 124 

KG 22 PR 260 

  Period Årsbudget Avvikelse*

4003 Gåvor -7 483,70 -2 000,00 +274%
4004 Kostnad Fanborg -500,00 -1 000,00 -50%
4006 Gäster -650,00 -3 000,00 -78%
4007 Kostnader styret, evenemang -22 087,26 -3 000,00 +636%
4008 Hyra av kökslokal -300,00 -4 000,00 -93%
4017 Kostnad tentapubar PR -7 086,14 -6 000,00 +18%
4018 Kostnad Nollepubrunda PR -8 420,00 -35 000,00 -76%
4019 Kostnad N0llegasque PR 0,00 -1 000,00 -100%
4020 Funkgasque -21 365,30 -20 000,00 +7%
4022 Kostnad Vårbal P -168 674,52 -180 000,00 -6%
4024 Kostnad LussePRe PR -21 395,93 -15 000,00 +43%
4030 Kostnader SM -1 213,96 -8 000,00 -85%
4031 Kostnader N0llegasque FoF -105 817,60 -105 000,00 +1%
4032 Kostnad vininköp PR -9 042,00 -7 500,00 +21%
4040 Kostnad spritinköp PR -84 350,40 -80 000,00 +5%
4041 Drinktillbehör PR -40 250,41 -15 000,00 +168%
4050 Representation (subventionering) -15 988,16 -16 000,00 -0%
4051 Representation (Middag, kanslifrukost) -12 303,16 -15 000,00 -18%
4052 Representation (DKS och Fofs nollegasquebiljetter) 0,00 -3 000,00 -100%
4053 Kostnad ölinköp PR -108 167,11 -95 000,00 +14%
4054 PR Personal, förbrukningsvaror 0,00 -3 000,00 -100%
4060 Kostnad mat PR -20 192,40 -25 000,00 -19%
4061 Kostnad alkoholfritt PR -9 452,18 -4 000,00 +136%
4070 Kostnad ciderinköp PR -14 894,88 -16 000,00 -7%
4071 Kostnad alkoläskinköp PR -10 243,40 -9 000,00 +14%
4079 Kostnad förbrukningsvaror PR -1 189,66 -4 000,00 -70%
4080 Övriga kalas PR -131,60 -15 000,00 -99%
4089 Kostnader kortbetalningar PR -14 823,19 -12 000,00 +24%
4090 Kostnad nyinvesteringar PR -13 820,00 -10 000,00 +38%
4099 Extraordinära kostnader 0,00 -5 000,00 -100%
4111 Kostnad ELIN hallhyra -30 405,00 0,00 
4112 kostnad ELIN övrigt -1 216,00 0,00 
4114 Kostnad arrangemang FoF -41 698,05 -32 000,00 +30%
4119 Kostnad elektroprojekt FoF -4 083,85 -5 000,00 -18%
4121 Kostnad Nolleskyltar FoF -3 975,90 -3 500,00 +14%
4124 Kostnad interna arrangemang FoF -4 451,45 -10 000,00 -55%
4134 Kostnad n0llegruppspåhitt FoF -3 913,48 -4 000,00 -2%
4144 Kostnad DKS FoF -5 618,00 -18 000,00 -69%
4154 Kostnad T-shirts Fadderiet FoF -12 508,00 -18 000,00 -31%
4160 Tillståndskostnader PR -6 189,00 -7 500,00 -17%
4164 Kostnad Phösargasque FoF 0,00 -13 000,00 -100%
4174 Kostnad mat Fadderiet FoF -12 817,17 -10 000,00 +28%
4175 Kostnad mat nyantagna FoF -37 062,31 -35 000,00 +6%
4194 Övriga Kostnader Fadderiet FoF -393,75 -7 000,00 -94%
4195 Övriga kostnader FoF -5 237,85 -2 000,00 +162%
4210 Kostnad drivmedel BIL -8 714,49 -10 000,00 -13%
4230 Kostnad Parkering BIL -11 314,00 -9 000,00 +26%
4250 Kostnad försäkring BIL -16 688,00 -7 000,00 +138%
4255 Kostnad Underhåll BIL -4 783,50 -10 000,00 -52%
4260 Kostnad fordonsskatt BIL -1 202,00 -2 000,00 -40%
4270 Kostnad trängselskatt BIL -3 308,00 -4 000,00 -17%
4300 Kostnad Overall KG -32 747,00 0,00 
4303 Kostnad fixarkväll KG -2 161,50 0,00 
4305 Kostnad Swish KG -180,00 0,00 
4400 Kostnader ARG -33 395,85 -38 000,00 -12%
4402 Kostnader ePotential -79 735,41 -80 000,00 -0%
4430 Kostnad E-dj -8 917,98 -9 000,00 -1%
4440 Kostnad Emissionen -100,00 -1 000,00 -90%
4501 Bidrag till ELIN 0,00 -4 000,00 -100%
4502 Moby Dick -185,55 -1 500,00 -88%
4504 Bidrag Arrangemang -1 495,20 0,00 
4505 Noblesse -8 770,15 -2 000,00 +339%
4506 Kostnader EGK -2 878,15 -1 000,00 +188%
4510 Bidrag nollans nollegasquebiljetter 0,00 -9 000,00 -100%
4511 Mottagningsaktivitet med styrelsen -5 030,00 -5 000,00 +1%
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THS Konglig Elektrosektionen
802413-0778
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 
Total 

Kostnadsställe 
0,BIL,ELIN,FOF,KG,PR,STYRET 

Utskrivet 2019-02-21 23:14
Senaste vernr 0A 340 ELAB 37 FOF 124 

KG 22 PR 260 

  Period Årsbudget Avvikelse*

4573 kostnad Internationella mottagningen 0,00 -13 000,00 -100%
4574 Kostnad Elor 0,00 -1 000,00 -100%
4711 Övriga kostnader PR -504,35 -6 500,00 -92%

Summa råvaror och förnödenheter -1 126 799,71 -1 108 500,00 +2%

Övriga varu- och materialkostnader

4800 fixarkväll 0,00 -4 000,00 -100%

Summa Övriga varu- och materialkostnader 0,00 -4  000,00 -100%

BRUTTOVINST 131 365,48 119 500,00 +10%

Övriga externa kostnader

5010 Kostnader Tolvan -6 251,25 -10 000,00 -37%
5011 Kostnader Funqrummet 0,00 -1 000,00 -100%
5012 Kostnader ESN -3 550,99 -3 000,00 +18%
5430 Kostnader hemsidan -1 265,00 -3 000,00 -58%
6110 Kontorsmaterial -4 021,50 -2 000,00 +101%
6251 Porto -137,90 -500,00 -72%
6570 Bankkostnader -3 417,50 -3 500,00 -2%
6751 Finansiella kostnader PR -501,50 -500,00 +0%

Summa övriga externa kostnader -19 145,64 -23 500,00 -19%

Avskrivningar

7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel -10 000,00 0,00 

Summa avskrivningar -10 000,00 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 155 945,35 -1 136 000,00 +2%

BERÄKNAT RESULTAT 102 219,84 96 000,00 +6%

Avvikelse* = Avvikelse Ackumulerat mot Årsbudget 

Sida 3(3)



Jävla kuk skit SL  ~ Tim Asking  

Melodi från När vindarna Viskar Mitt Namn 

 

Jag stod på perrongen  Där kom inga tåg, och klockan den tickar ju på 

Gm            F    D#          F  Gm 

I bussarnas sken fanns mitt hopp och min tro  Men chaffisen tog och försvann 

Gm             F            D# F     Gm 

~ Då tar jag min cykel  Jag ska trampa mig till Östermalm 

D#   F     Gm          F  D# 

Snart är min tid  passé  Seminariet hinner jag ej med   ~ 

          D#        F           D m     F 

 

 

Femhundra i månaden  För ett   ~   par åk med er 

Gm           F          D#        F    Gm 

Alltid sviker ni mig när   Jag tentan ska skriva för hand  För hand... 

Gm        F           D#   F      Gm   F     Gm 

 

 

Skadan är skedd jag får dölja min sorg Och omregistrera hos Roy 

Gm       F           D#         F  G 

Jag gick mot min cykel för att ta mig hem  Men någon har klippt av mitt lås 

       Gm         F            D#   F            Gm 

~       Några minuter   Till östra så springer jag skevt 

D#  F         Gm         F       D# 

Dörrarna stängs  försent  För att ta sista avgången hem ~  

    D#   F              Dm    F 

 

 

Tuben buss och pendeltåg  Är det som SL ger 

Gm      F        D#         F   Gm 

Dyngrak full och nerdrogad  Är människan du har bredvid   Bred-vid… 

Gm      F        D#  F Gm   F       Gm 

 

 

~ Nu är jag hemma  Ge mig kraft att till skrivbordet gå 

D#      F     Gm        F    D# 

KS på g   sup mer  Nu till våren ska SL få se ~ 

           D#         F             Dm   F 

 

Stockholms jävla länstrafik  Ni är   ett stort problem 

Am      G       F        G           Am 

Jag vill inte plågas mer Till götet jag slingrar mig ner   

Am        G   F          G      Am 

För Västtrafik är ej  så fel~ 

       F             G          Am 
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