
Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 maj

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte 2 uti maj
Måndagen den 6 maj
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Det första mötet under Jubileums̊aret u.n.̊a 1000000 öppnas högtidligt av
Supraledare Charlie Jeansson klockan 17.43.

1.2 Tiden och sättet

Herr Nils Johansson meddelar att handlingarna publicerades i tid.

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Jeansson nominerar Fröken Malin Häggström och Herr Jonas Ceder-
berg till justeringsmän tillika rösträknare och de godkänns av mötet.

Mötet väljer Fröken Malin Häggström och Herr Jonas Cederberg till juste-
ringsmän tillika rösträknare.

1.4 Närvaro

Utan teknikstrul f̊ar den gula lampan p̊a Codé aux couleur lysa över Elekt-
rien.

E-18 11 st
E-17 10 st
E-16 7 st
E-15 1 st
E-14 och äldre 5 st
Totalt 34 st

1.5 Adjungeringar

Personer som ej är medlemmar i Konglig Elektrosektionen väljs till klump
och adjungeras med närvaro- och yttranderätt.
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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 Nils Johansson säger att förra protokollet publicerades i tid, men haina1

vet dock inte med hur god marginal.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Jeansson meddelar Styret har f̊att in en förfr̊agan om att skicka trespr̊a-
kiga studenter fr̊an EECS till Järvaveckan, ”Det är typ som Almedalsveckan
fast alla f̊ar komma.” Den som är intresserad av detta f̊ar höra av sig till
Styret.

2.2 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

D̊a ingen fr̊an Kansliet finns närvarande bordläggs punkten tills n̊an dyker
upp.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

2.3.1 PR

Herr David Fogelberg träder fram ur skuggorna och informerar att det är
pub p̊a de tv̊a nästkommande torsdagarna. Haina vill även sl̊a ett slag för
PRs ekonomi, haina säger att det finns mycket som visar p̊a att folk dricker

mindre alkohol än tidigare och det börjar synas i PRs ekonomi. Haina vill
inte p̊apeka att de nyantagna är nalta skräp men... Syftet varför haina kom
fram idag är för att haina vill lyfta en diskussion om att i framtiden ge ett
bidrag till att anorda en v̊arfest, d̊a intäkterna blir mindre och en V̊arbal blir
för dyrt d̊a intäkterna minskar. Herr Fogelberg f̊ar en fr̊aga om hur mycket
mindre intäkterna är, haina svarar att intäkterna p̊a torsdagspubarna har
halverats p̊a bara n̊agra år.

2.3.2 Elin

Herr Samuel Johansson intar scenen med storm och meddelar KTH-hallen
är bokad nästa år tillsammans med BEFF. Haina säger även att de har f̊att
ett bidrag p̊a tiotusen (10000) riksdaler och att MIN2 fick sextusen (6000)

1han.
2MedTeks motsvarighet till ELIN.
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kronor och att det m̊aste bestämmas vad de pengarna ska g̊a till d̊a tiderna
p̊a KTH-hallen kostar en de och det är f̊a som utnyttjar tiderna.

2.3.3 Fusionärerna

Fusionärerna som de s̊a läcker kallar sig för t̊agar upp till vänster om Presi-
diet. Herr Jacob Cederlund tar tag i taktpinnen och berättar kort om deras
uppgift om att undersöka hur en eventuell fusion mellan Konglig Elektro-
sektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik ska g̊a till. Herr Cederlund
fortsätter och säger att det kommer att bli ett strategiskt Styre3. De har
även undersökt Sektionens nämnder och de vill d̊a minska arbetsbördan för
Källarmästare och Klubbmästare och de vill ha input fr̊an de mindre nämn-
derna. Detta för att de inte har lika stor insikt i hur de fungerar och de
vill d̊a veta hur en perfekt nämnd ska se ut. Herr Martin Lindström belyser
än en g̊ang vikten av att f̊a in input, s̊a att de kan ta ställning och ändra
det p̊a bästa sätt och p̊apekar att det är ett gyllene tillfälle ifall man vill
ändra p̊a n̊agot. Herr Victor Lönnroth undrar ifall ett ”Stor-SM” kommer
att h̊allas mellan b̊ada Sektionerna för att förra en diskussion, Herr Rasmus
Antonsson säger att ett stor-SM inte kommer att ske men ett tillfälle att
diskutera p̊a kommer att anordnas. Herr Cederlund tillägger att de vill ha
ett konkret förslag och bra struktur innan ett s̊adant möte skulle g̊a av sta-
peln. Fusionärerna känner sig tveksamma om de vill fortsätta prata och g̊ar
och sätter sig.

2.3.4 Moby Dick

Den sittande Moby Dicken Herr Nils Paulsrud informerar församlingen att
det är ingen som sökt Idrottsledare och att folk ska fundera p̊a det.

2.3.5 Källargillet

Herr Ehlias Gonzalez som innehar posten som Källarmästare berättar att
Källargillet hade v̊arstädning ig̊ar och de stora som hände som var att de fick
en ny soffa som nu finns att besk̊ada i Pelarsalen. Herr Fogelberg undrar ifalll
färg valet är en aning fel, d̊a den ljusgr̊a färgen framhäver fläckar och det
kan Herr Gonzalez h̊alla med om men gratis är gott. Herr Henrik Åkerberg
föresl̊ar att sprejm̊ala soffan till en mer fläckbeständig färg. Herr Jeansson
har en impregneringssprej som gör att smutsen bokstavligt talat rinner av.
Herr Cederberg säger att det finns en till som vill söka Källarmästare och
vill därför öppna för nominering när det väl är dags.

2.3.6 Directris

Herr Linus Backlund stiger fram och kunna gör att det kommer att bli ett
spex, och slinker sedan tillbaka till sin plats.

3Inga funktionärsposter kommer finnas representerade.
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2.3.7 IntSekt

Herr Tim Asking säger att de som inte blev faddrar till mottagningen gärna
f̊ar vara fadder under den internationella mottagningen och det är bara att
höra med haina ifall n̊an är intresserad.

2.3.8 Bokföringsgruppen

Herrarna Lönnroth och Daniel Ahlberg säger att de har kollat p̊a bokföringen
och de har f̊att in tips om vars de kan vända sig för att f̊a extern hjälp
och säger att de nog kommer ha n̊att framg̊ang till hösten. Herr Antonsson
undrar om de är klara med alla de senaste årens bokföring om de är och pillar
i bokföringen fr̊an 2015. De svarar att de pillar där eftersom att de främst
fokuserar p̊a att f̊a tillbaka de åttiotusen (80000) kronor som betalades i
skatt d̊a och för att de troligtvis m̊aste ändras i bokföringen för de senaste
åren d̊a det ändras i bokföringen 2015.

2.3.9 ePotential

Herr Erik Lindberg säger att de har fixat en hemsida där företag kan anmäla
sig och det är en del företag som redan visat intresse. Herr Patrik Johansson
undrar vad addresen till hemsidan är och f̊ar till svar att det är kort och
gott www.epotential.se. Herrr Wilhelm Westermark p̊apekar att säkerheten
p̊a hemsidan borde höjas n̊agra snäpp.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Herr Daniel Häll representerar k̊aren ännu en g̊ang och meddelar att detta
blir sista g̊angen haina kommer d̊a haina g̊ar av sin post. Herr Häll börjar
med att säga att KTH har tillsatt en ny process för att hantera studentä-
renden och det kommer bli ett bättre system för att anmäla missnöje. Haina
fortsätter och säger att haina följer upp om larmtider i sektionslokalerna och
det har förts vidare till KTH, haina ger beröm till Elektrosektionen för att vi
inte gick med p̊a att ändra larmtiderna till 24.00 och tack vare oss kommer
larmet fortsätta sättas p̊a vid 03.00. Herr Häll f̊ar en stor salva appl̊ader.
Herr Häll belyser faktum att Sektionerna har möjligheten att p̊averka beslut.
Herr Patrik Johansson har tänkt p̊a en grej och den grejen är att Elektrosek-
tionen har varit d̊aliga p̊a att rösta till k̊arfullmäktige och efterlyser tydligare
information. Haina undrar även ifall man bara kan g̊a till k̊arfullmäktige för
att närvara. Herr Häll svarar att man f̊ar g̊a dit och tillägger att THS har
haft en sjukskrivning p̊a kommunikationenheten som gör att informationen
inte g̊ar ut riktigt och att THS överväger att ta bort den posten och ersätta
den med en anställd d̊a kommunikationsproblemet bara har växt. Herr Häll
säger att det kommer komma en ny hemsida med ny domän och att infor-
mation ska bli lättare att hitta. Herr Cederlund undrar hur THS pratar med
det nya vaktbolaget om att de som vistas p̊a campus är studenter och inte
ska förväxlas med folket p̊a Stureplan. Herr Häll säger att de har möten var
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4e vecka med väktarna och de har inte sett n̊agra problem med det. Herr
Häll vet dock inte hur m̊anga vakter som kommer att stanna kvar vid bytet.
Haina säger även att väktarrapportererna har blivit utförliggare och haina
f̊ar läsa dem varje morgon, vilket haina tycker är väldigt trevlig läsning och
haina tillägger att väktarna är tillmötesg̊aende. Herr Westermark säger att
väktarna inte var förbi Tolvan förra helgen d̊a det var en festanmälan vilket
kändes konstigt, haina vill även att THS ska skylta mer med beslutet om
riktlinjer för studentinflyttande, ”för det är en jättegrej!”. Herr Häll säger
att haina ska kolla p̊a det. Herr Antonsson undrar hur k̊arens ekonomi ser
ut och Herr Häll ser ut som ett fr̊agetecken och haina har ingen aning.

3 Motioner och Propositioner

3.1 Återupptagande av Proposition ang̊aende tillägg av punk-
ten ”Upplösning” i Stadgarna

Herr Nils Johansson läser upp Propositionen och när haina är färdig yrkar
Herr Antonsson p̊a att dra ett sträck i diskussionen och f̊ar bifall.

Mötet bifaller styrelsens proposition med Herr Martin Lindströms ändrings-
yrkande.

3.2 Motion ang̊aende Förbandsl̊ada

Fröknarna Ida Kols och Caroline Skoglund träder fram och läser upp deras
motion och Herr Nils Johansson läser upp Styrelsens svar. Herr Cederlund
tycker att detta är en toppen idé. Herr Olle Blomqvist undrar om defibrilla-
torer kommer ing̊a som standard i väskorna, vilket det troligtvis inte kommer
göra. Herr Ossian Krödel undrar om Fröknarna Kols och Skoglund jämkar
sig med Styrelsen, vilket de säger att de gör. Herr Lindström undrar varför
Carakarlarna inte st̊ar med i Styrelsens svar och Herr Jeansson säger att PM
f̊ar ädras av Styrelsen själva och att det h̊aller p̊a att arbetas fram ett nytt
PM och att det d̊a kommer att st̊a där.

Mötet bifaller Styrelsens svar.

4 Val

4.1 Val av Snövaran

Herr Paulsrud säger att haina f̊att in en kandidat till posten och det är Herr
Åsnan4, Herr Åsnan som sitter p̊a knä vid det gamla och dryga bordet upp-
fattar inte att det är hainas tur att skina och mötet m̊aste därför ropa p̊a
haina för att haina ska reagera och kliva upp fr̊an sin hukande position. Herr
Åsnan yrkar förv̊anadsvär p̊a öppen kandidatur och f̊ar bifall. Herr Åsnan

4Jonathan Nyström.
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nominerar d̊a Herr Paulsrud som accepterar nomineringen och säger att de
vill söka i klump. Herr Anders Erninger undrar ifall det kommer att an-
ordnas ett grogglotteri istället för Burträskbingo5 och Herr Åsnan svara att
cirka 1% skule tycka det var roligt och andra skulle ha sin värsta fylla. Herr
Joar Forsberg undrar ifall de har n̊agra nya idéer som de vill implemente-
ra men f̊ar till svar att de inte har kommit s̊a l̊angt i planeringen än men
de kollar p̊a tävlingen. Herr Albert Sundborg undrar ifall de kan fixa ligg-
vagn till nästa resa och f̊ar till svar att de kan de absolut fixa men d̊a m̊aste
de f̊a ett l̊an av Sektionen d̊a liggplatser m̊aste betalas tidigare än sittplatser.

Herrarna Åsnan och Nils Paulsrud väljs till Klump och Klumpen väljs till
Snövaran.

4.2 Val av Vice IntSekt

Herr Erik Landewall g̊ar fram utan att Herr Paulsrud behöver ropa fram
honom och sitter bekvämt kvar p̊a sin soffplats. Haina presenterar sig och
säger ”Jag och Tim6 har gjort bra stuff och de ska fortsätta göra bra stuff”.

Herr Erik Landewall väljs till Vice IntSekt.

4.3 Val av Idrottsledare

D̊a ingen har sökt Idrottsledare yrkar Herr Paulsrud p̊a öppen nominering
och f̊ar bifall. Herr Backlund nominerar Fröken Silvia Barrett och Herr Si-
mon Weideskog, Fröken Barrett godtar nomineringen och Herr Åkerberg
tillbakasl̊ar Herr Weideskogs nominering d̊a Herr Weideskog ej närvarar och
har sagt till Herr Åkerberg att haina enbart ställer upp om ingen annan
gör det. Herr Blomqvist nominerar Herr Daniel Saber som sl̊ar bort nomi-
neringen med ett kraftigt nej. Herr Asking undrar ifall hoina7 kommer g̊a
av sin post som Vice Idrottsledare om hoina blir vald och det vet Hoina
inte. Hoina f̊ar en fr̊aga om vad hoina vill anorda för event ocd d̊a skulle hoi-
na vilja ha klätterevent och hoina vill även använda sig mer av hurtbullarna.

Fröken Silvia Barrett väljs till Idrottsledare.

4.4 Val av Carakarl

Valberedningen har f̊att in en kadidatur och det är Herr Vlad Chelcea och
haina närvarar ej idag och därför läser Herr Paulsrud upp ett brev som haina
skrivit. Herr Chelcea öppnar brevet med att säga att haina söker posten för
att f̊a g̊a p̊a Funq och sedan vill haina skydda Sektionsbilen s̊a att den inte
f̊ar en skada under dess första tre dagar p̊a Sektionen. Fröken Carmen Dah-
lin undrar om Herr Chelcea är intresserad av bilar och f̊ar till svar, ”haina

5Poängjakt.
6Tim Asking, IntSekt.
7Hon.
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är ju tysk”.

Herr Vlad Chelcea väljs till Carakarl.

4.5 Val av Frequensnormal

Herr Åkerberg har kandiderat. Haina öppnar med, ”Hej p̊a er! Jag gillar
s̊ang och jag skulle gärna bli Frequensnormal, hoppas ni tycker samma”.
Herr Blomqvist undrar vilken som är Herr Åkerbergs favorits̊ang och varför
det är ”Balladen om den franska kungens spelemän”. Herr Åkerberg svarar
att den har ett skönt gung och att det är prestige att kunna alla verser samt
att man kan mästra de som inte kan alla verser. En fr̊aga dyker upp om hur
haina ska f̊a in fler spex, haina blir dock korrigerad till att det heter gyckel.
Herr Åkerberg säger att haina ska försöka uppmuntra genom att föreg̊a med
gott exempel och försöka f̊a fram en del gyckel av egen maskin.

Herr Henrik Åkerberg väljs till Frequensnormal.

Å.Ä. En Ub̊at

Mötet avbryts av den ljuva s̊angen, ”Och s̊a kommer det en ångb̊at, som
säger tut. Och sen s̊a kommer det en ub̊at som säger...”. Det har d̊a under
s̊angens första mening guppat fram en gyllene beskdryck till Herr Jeansson.
Herr Jeansson intar den ljuva drycken och böjer huvudet bak̊at och gurglar
den i vanlig ordning, vilket lät n̊anting s̊ant här, ”glugg, glugg, glugg, glugg,
glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg,
glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, *host* glugg, glugg,
glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg,
glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, *host* glugg, glugg, glugg, glugg, glugg”.
Efter ett febrilt arbete av Fröken Ylva Modahl för att h̊alla Herr Jeansson
i respektabelt skick d̊a ub̊aten letat sig för l̊angt ner i Herr Jeanssons hals,
lyckas Herr Jeansson l̊ata som en ub̊at fyrtiosex (46) g̊anger för att i sin
mening hedra det heliga talet tjugotre (23) tv̊a (2) g̊anger. Efter denna
bragd g̊ar en t̊arögd Supraledare vidare i mötet.

4.6 Val av Källarmästare

Herr Paulsrud har f̊att in en kandidat i Herr Joshua Sadiq. Herr Sadiq g̊ar
i den gamla Källarmästaren Herr Åsnans fotsp̊ar och öppnas även haina
för öppen kandidatur och f̊ar bifall fr̊an mötet. Herr Cederlund Nominerar
d̊a Herr Ola Johansson som godtar nomineringen. Herr Fogelberg nominerar
Herr Samuel Johansson8, som svarar, ”Tack, det är bra”. Herr Asking undrar
vad de tv̊a (2) kandidaterna har för erfarenheter av Tolvan och Källargillet.
De är osäkra p̊a vem som ska svara först men Herr Ola Johansson tar ordet
och säger att haina har varit Källarnisse sen haina började p̊a Elektro och

8Sektionen för Medicinsk Teknik.
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Herr Sadiq säger att även haina har varit Källarnisse sen haina började. Herr
Adam Miksits undrar om Herrarna har körkort, vilket b̊ada säger att dom
har. Herr Backlund undrar vad de tv̊a (2) kandidaterna har för visioner med
posten. Herr Ola Johansson vill ha fler möten med Källarnissarna s̊a att de
kan f̊a in input och öka intresset för Tolvan och Gillet. Herr Sadiq vill att det
ska vara lättare att samarbeta mellan Källarnissarna och Källarmästarna,
d̊a Källargillet är som en familj. Herr Krödel undrar om det kommer införa
ett samarbete med Bullmongeriet9. B̊ada Herrarna st̊ar som fr̊agetecken och
Herr Sadiq försöker f̊a Herr Ola Johansson att börja svara men Herr Ola
Johansson är inte medgörlig i detta fall och avböjer vänligen men bestämt
att ta initiativ. Herr Krödel förtydligar att dessa fyller kylen i ESN. Fröken
Anna Kinnander undrar hur mycket de är i Tolvan och f̊ar till svar att de
b̊ada praktiskt taget bor här. Herr Patrik Svensson undrar vad de brinner
för. Herr Sadiq säger att det ska vara lätt att komma in i sektionen och att
haina tack vare Tolvan och KG kom in i Sektionen väldigt lätt och haina vill
att det ska fortsätta vara s̊a. Herr Ola Johansson H̊aller helt med Herr Sadiq
och vill tillägga att bra kommunikation inom Källargillet är viktigt men även
att f̊a in input fr̊an vanliga Sektionsmedlemmar. Herr Cederberg undrar om
de har n̊agot förslag p̊a en stor förändring inom Källargillet nu när Fusion
är p̊a tapeten. Herr Ola Johansson säger att haina vill dela upp arbetet p̊a
fler poster och p̊a s̊a vis öka intresset för att engagera sig i Källargillet d̊a
haina har känt att intresset har dalat litegrann. Herr Daniel Saber undrar
om ett ”Y εεεt!-märke kommer att synas i Tolvan inom en snar framtid och
f̊ar medh̊all fr̊an mötet som ocks̊a gärna skulle vilja se ett s̊adant märke och
kandidaterana kan tänka sig att titta p̊a ett s̊adant märke. Herr Asking und-
rar om Herrarna är duktiga p̊a att diska. Herr Ola Johansson tar ordet och
säger att haina bor hos sin mormor och de brukar dela p̊a sysslorna, n̊agon
i publiken föresl̊ar att haina borde ta med Mormor Johansson till Tolvan
s̊a att Hoina kan hjälpa till. Herr Sadiq säger att haina väger upp sitt obr-
fintliga diskade hemma med att diska i Tolvan. Fröken Kinnander ställer en
snabb fr̊aga om gult eller bl̊att. Herrarna verkar ställda av den sv̊ara fr̊agan
och säger lite osäkert hälften hälften, Herr Resistor undrar d̊a om de menar
grönt men de verkar inte först̊a. Herr Blomqvist undrar vad Herrarna tycker
om banan p̊a tacos och Herr Ola Johansson säger att haina är redo för nya
upplevelser. Herr Backlund fr̊agar sig vad de har för kompentenser och Herr
Ola Johansson säger att haina har varit en trogen Källarnisse i m̊anga år
och Herr Sadiq säger att haina har varit med i ArG och varit Källarnisse.

Herr Joshua Sadiq väljs till Källarmästare.

Q.Z. Opuz till den fromma

Herr Asking g̊ar upp framför mötet och ber om tre (3) frivilliga och f̊ar
med sig Fröken Kajsa Hjort och Herrarna Ola Johansson och Jens Bischoff

9Herr Resistor uppfattar inte det exakta namnet men gissar haina sa n̊agot s̊adant.
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och ner dem välja varsin läska och Fröken hjort väljer ”Donald’s populist
punsch”, Herr Ola Johansson f̊ar ”Lusse Läsk!”, Herr Bishoff f̊ar ”Eggnog
Fizz” och Herr Asking f̊ar nöja sig med ”Lucky Ginger Brew” som enligt
Herr Asking ska göra ont att lukta p̊a. D̊a att öppna dessa fyra (4) flaskor
verkar övermäktigt ber dom högsta hönset Herr Jeansson om hjälp som
lyckas öppna tre (3) av de fyra (4) möjliga. Herr Asking sägger ”Vi ska
sluka dessa p̊a tre, tre!” och börjar häva i sig drycken och Fröken Hjort
blir förv̊anad när hoina vänder p̊a flaskan och det börjar komma vätska
och hostar upp drycken igen. Sedan börjar spektaklet att ställa i ordning
förstärkaren som Herr Asking har l̊anat av Herr Miksits och de f̊ar efter ett
tag be Herr Miksits d̊a de försökte föra en akustisk krigsföring genom att
koppla in basen i förstärkaren med förstärkaren p̊a maxvolym. Efter spelar
Herr Asking musikborgarr̊adets signaturmelodi och g̊ar sedan iväg för att
hämta de tre (3) inhyrdas instrument som best̊ar av soffkuddar. Fröken Hjort
f̊ar den största kudden och f̊ar aggera trumma och de andra f̊ar sl̊a p̊a hennes
trumma med deras trumpinnar tillika soffkuddar. Herrarna sl̊ar p̊a trumman
i takt med Herr Askings sköns̊ang om hur elektro var först. De f̊ar sedan en
varm appl̊ad b̊ade för sköns̊angen samt att den nya soffan nu är dammad.

4.7 Val av Klubbmästare

Herr Fogelberg är p̊a toan och björnar och är inte beredd p̊a att bli uppro-
pad. Haina väntar t̊almodigt p̊a att musikborgrr̊adet ska g̊a undan d̊a haina
gillar uppmärksamhet och vill st̊a i centrum. Herr Fogelberg säger att det
nu är dags för det viktigaste valet p̊a detta SM och säger att det den senate
har varit mycket killar som har varit Klubbmästare och att det nu känns
skönt att det ska f̊a bli en tjej som ska f̊a ta p̊a sig den svarta tröjan. Hoina
som haina kommer att välja gick med i PR samtidigt som haina själv och
har gjort mycket för PR genom åren. Hoina har även suttit i Styrelsen för
Sektionen för Medicinsk Teknik och g̊ar tredje året och Det är ingen mindre
än Fröken Anna Arousell och tillägger att haina tycker att det är skönt att
det inte är n̊agon 08:a som f̊ar den d̊a m̊anga 08:or inte blir n̊a bra. Herr
Blomqvist säger att haina som sk̊aning kan axla posten. Herr Erninger sä-
ger att haina tidigare ville beställa tjugosex (26) sexor GT men att de inte
fick. Fröken Arousell säger att de började göra i ordning för dessa men att
beställaren drog sig ur d̊a denne s̊ag at det var p̊a allvar. Herr Åkerberg
fr̊agar vars Fröken Arousell kommer ifr̊an och hoina säger att hoina är fr̊an
Linköping. Herr Saber om vad hoina gör om n̊agon beställer en GTP och f̊ar
till svar att hoina skulle be n̊agon annan göra den. Herr Cederberg undrar
vad Fröken Arousell skulle vilja ändra p̊a inom PR vid en eventuell FUsion.
Fröken Arousell säger att hoina skulle vilja försöka locka fler till att söka sig
till PR samt att hoina vill kunna delegera mer ansvar.

Fröken Anna Arousell väljs till Klubbmästare.

Justeras:

Malin Häggström Jonas Cederberg Charlie Jeansson

9



Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 maj

4.8 Val av Paleograf

Den nyvalde Frequensnormalen Herr Åkerberg t̊agar upp framför mötet och
säger att haina vill bli Paleograf d̊a haina tycker att Arkivet är häftigt och
haina kan tänka sig att offra sitt eget liv för Arkivet Fröken Hjort undrar
om haina har tänkt digitalisera Arkivet vilket Herr Åkerberg kan tänka sig.
Herr Backlund ställer d̊a en följdfr̊aga om Herr Åkerberg skule is̊afall vilja
l̊ana hainas digitaliseringsmaskin, vilket Herr Åkerberg mer än gärna gör.
Herr Asking undrar om Herr Åkerberg kan tänka sig ha ett fotokollage p̊a
de bilder haina hittar. Haina svarar att haina kan tänka sig att göra det om
det inte är alltför olämpliga bilder.

Herr Henrik Åkerberg väljs till Paleograf

5 Övriga ärenden

5.1 Övriga fr̊agor

5.1.1 Qulturattaché

Qulturattachéerna Herr Svensson och Fröken Cornelia Smith vill visa upp
sig d̊a de blev valda p̊a distans och de vill att folk hör av sig till dom om de
har förslag p̊a vad de kan göra. Herr Asking säger att haina älskar B-filmer
och vill därför ha en filmkväll i den andan.

5.1.2 Quarnevalen

Herr Erninger har läst i ett SÖT-protokoll om att Styret har tänkt köpa
in en bil till Quarnevalen och haina undrar varför. Herr Jeansson säger att
bilen är gratis och kommer inte att kosta Sektionen n̊agot. Herr Lönnroth
yttrar sig och säger att i Quarnevalen f̊ar alla en bil att nyttja av Staben.
Herr Cederberg inflikar att Staben även kan lösa förvaring av en bil.

5.2 Närvaro

E-18 12 st
E-17 13 st
E-16 8 st
E-15 3 st
E-14 och äldre 4 st
Totalt 40 st

5.3 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet f̊ar publiceras p̊a internet med namn.

Justeras:

Malin Häggström Jonas Cederberg Charlie Jeansson
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 20:01 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Mötesordförande

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Malin Häggström
Fø F
Elektrosektionen
THS

Jonas Cederberg
Källarmästare
Elektrosektionen
THS

Justeras:

Malin Häggström Jonas Cederberg Charlie Jeansson
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Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 27 februari

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.

Herr Martin Lindströms ändringsyrkande:

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 samtliga tillg̊angar
fördelas i enlighet med Sektionens ändam̊al.

Ett oupplösligt styre

1



Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 maj

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Måndagen den 6 maj
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende förbandsl̊ada

Bakgrund

Det händer att elektrologen har balanserat p̊a slak lina, har tummen i han-
den, eller bara är klantig, och basunerar ut ett ljudligt “AJ!”. Som pl̊aster
p̊a s̊aren kan d̊a behövas just ett pl̊aster.

Yrkande

StURe yrkar p̊a

Att1 sektionen ska införakaffa/inventera en förbandsl̊ada till tolvan, vilken
placeras p̊a en lämplig och lättilgänglig plats, som StURe ansvarar för
p̊afyllning och underh̊all av.

Att2 sektionen ska införskaffa/inventera en förbandsl̊ada till bilen, som
Carakarlarna ansvarar för p̊afyllning och underh̊all av.

StURe
Caroline Skolgund, ε− 16
Ida Kols, ε− 17
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Måndagen den 6 maj
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Förbandsl̊ada

Resonemang

Styret h̊aller helt med Fröknarna Caroline Skoglund och Ida Kols att det bör
finnas en förbandsl̊ada tillgänglig för klumpiga elektrologer. Styret har ocks̊a
undersökt om det redan finns förbandsl̊ador i Sektionen redan och hittade
tv̊a (2) stycken i FUNQ. Styret ser dock att ansvaret skrivs in i Reglementet
och PM för Sektionsbilen för att det tydligt ska st̊a vem som ansvarar för
p̊afyllning och underh̊all av förbandsl̊adorna.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Ändra Att-sats 1 till: Sektionen ska införskaffa/inventera en förbands-
l̊ada till Tolvan, vilken placeras p̊a en lämplig och lättillgänglig plats
och att under punkt 4.9.3 i Reglementet lägga till ”Ansvara för p̊afyll-
ning och underh̊all av Tolvans förbandsl̊ada”.

Ett förbandat styre
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Elektro kom först  
Melodi från ”Palme sköt först” 

Skrivet av Tim Asking 

Osqledaren ljuger 

THR ljuger 

Skolledningen ljuger 

Ordningsvakten ljuger 

 

Sigbritt Karlsson ljuger 

Fuglesang han ljuger 

Kårstyret det ljuger 

Challe Lund de ljuger 

 

Vem vet hur det är 

Hallén han var med 

Elektro kom först (x4) 

 

Ericsson de ljuger 

D-huset D ljuger 

Assarna de ljuger 

Lasse Jon ljuger 

 

Campusarna ljuger 

Flemparna de ljuger 

Kistad folket ljuger 

Södertälje ljuger 

 

Hallén han var med 

Han vet hur det är 

Elektro kom först (x4) 

 

*solo* 

Elektro kom först (x4) 

 

Maskinister ljuger 

Fysikerna ljuger 

Kemisterna de ljuger 

Bergsektionen ljuger 

 

Dataloger ljuger 

Flygarna de ljuger 

INDEK:arna ljuger 

INDEK:arna ljuger 

 

Jag lämnar in mitt svar 

Endast E är bra 

Elektro kom först (x4) 
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