
Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 Oktober

Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

1.2. Tiden och sättet

1.3. Val av justeringsmän tillika rösträknare

1.4. Närvaro

1.5. Adjungeringar

1.6. Publicering p̊a webben

1.7. Fastställande av föredragningslista

1.8. Föreg̊aende protokoll

2. Rapporter

2.1. Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

2.2. Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

2.3. Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

2.4. Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

3. Motioner och Propositioner

3.1. Motion ang̊aende val av Directris

3.2. Motion ang̊aende Motion

3.3. Motion ang̊aende bristande uppgifter om uppgifter

3.4. Motion ang̊aende året i ”̊Arets Lärare”

3.5. Motion ang̊aende Hedersutmärkelser

3.6. Proposition ang̊aende Snövaran

3.7. Proposition ang̊aende Val

4. Val

4.1. Val av IntSekt

4.2. Val av Krill

• Åk-1
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 Oktober

• Åk-2

• Åk-3

4.3. Val av ÅRe

• Åk-1

• Åk-2

• Åk-3

4.4. Val av E-post

4.5. Val av Esquaderamiralen

4.6. Val av Vice Idrottsledare

5. Övriga ärenden

5.1. Övriga fr̊agor

5.2. Närvaro

5.3. Publicering p̊a webben

5.4. Mötets högtidliga avslutande

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

Codé aux couleur

VIT: Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
GUL: Måla m̊ala m̊ala

BLÅ: Presidiet äro törstigt!
RÖD: Talaren börjar bli l̊angrandig
GRÖN: Vi ska åka t̊ag hem
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Okt-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 Oktober

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti Oktober
Tisdagen den 8 Oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende val av Directris

Bakgrund

Lustspelet Elogen har till sektionens stora glädje genomg̊att en renässans,
och åter igen börjat spexa stort. Elogen planerar att liksom m̊anga andra
spex förlägga sina föreställningar till v̊arterminen. Detta gör att valet av
Directris å December-SM faller olägligt, eftersom det begränsar den tid som
kan ägnas åt förberedelser och planering av spexet. Dessutom leder det till
en oklar period under höstterminen d̊a en Directris som redan arrangerat
ett spex ska starta förarbetet till ett spex som egentligen är nästa Directris
ansvarsomr̊ade.

Genom att i stället välja Directris å Oktober-SM skulle dessa problem lösas.
En nyvald Directris skulle d̊a ha en kronologiskt logisk arbetsg̊ang att först
förbereda ett spex, sedan genomföra ett spex, för att som grande finale un-
der mottagningen introducera spexet för de nyantagna. Vidare skulle detta
p̊a ett positivt sätt p̊averka längden p̊a December-SM.

Yrkande

Elogen yrkar p̊a

Att1 fr̊an och med n̊adens år 1000001 välja Directris å Oktober-SM med
verksamhets̊ar 1 nov - 31 okt.

Att2 uppdatera reglementet för att reflektera detta.

Att3 nästa Directris väljs med verksamhets̊ar 1 jan - 1 nov.

Den levande Elogen
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende val av Directris

Resonemang

Styret tycker motionen är väldigt rimlig och uppskattar det ökande spex-
andet p̊a Sektionen. Dock tycker Styret att att-satserna inte är specifika
nog.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Flytta punkten Directris fr̊an 3.2.4 i Reglementet till 3.2.3 i Regle-
mentet.

Att2 Uppdatera Reglementet efter Dec-SM men före årsskiftet och stryka
att-sats 3.

Ett dramatiskt styre
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Okt-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende Motion

Bakgrund

Vice idrottsledaren är i dagsläget en funktionärspost som har väldigt obe-
fintliga formella ansvar. Samtidigt har en avsaknad av idrottsliga traditioner
inom sektionen uppmärksammats, liksom fler fyndiga namn p̊a sektionens
funktionärsposter.

Som motionär ser jag en möjlig lösning p̊a detta. Vice Idrottsledaren kan,
med försumbar risk för överbelastning, tillföras ansvaret att anordna en
årlig kubbturnering med godtyckliga kubbvarianter (exempelvis traditionell
kubb, nummerkubb, ölkubb och mandelkubb). Vidare skulle d̊a namnet p̊a
posten med fördel kunna ändras fr̊an Vice Idrottsledaren till Kubbmästare
för att undvika förvirring samt för att höja intresset för posten.

Yrkande

Med bakgrunden ovan yrkar jag p̊a

Att1 I reglementet ändra samtliga förekomster av “Vice Idrottsledare” och
“Vice Idrottsledar(en)” till “Kubbmästare”.

Att2 Under punkt 4.7.4 i Reglementet tillägga punkten;

• Anordna kubbturnering

Simon Weideskog, ε18
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende motion

Resonemang

Styrelsen tycker redan att Vice Idrottsledarens uppgift redan är väldefinie-
rad, samt att ELIN kan anordna en kubbturnering om de vill.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Motionen avsl̊as i sin helhet.

Ett icke-kubbande styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende bristande uppgifter om uppgifter

Bakgrund

Reglementet saknar beskrivning av vilka uppgifter som åligger Esquadera-
miralen.

För att undvika att funktionärsposten Esquaderamiralen fortsätter vara en
post utan uppgifter föresl̊ar jag utan vidare motivation att Esquaderamiralen
f̊ar ungefär de uppgifter som Esquaderamiralen egentligen redan har.

Yrkande

Jag yrkar p̊a

Att1 utöka Reglementet med följande punkter:

5.9 Esquaderamiralen

5.9.1 Uppgifter

Det åligger Esquaderamiralen att:

• Ansvara för att gemene student ges goda förutsättningar till ge-
mensam seglats samt festligheter i hufvudstadens skärg̊ard efter
läs̊arets slut i rekreativt syfte.

• Överlämna vandringspris till vinnaren av godtycklig tävling un-
der Esquadern. Gärna, men ej nödvändigtvis, kappsegling.

Simon Weideskog, ε18
Esquaderamiralen u.n.̊a. 1000000
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende bristande upp-
gifter om uppgifter

Resonemang

Styret tycker det känns väldigt rimligt att Esquaderamiralen ska ha n̊att att
göra enligt Reglementet. Dock vill Styret bibeh̊alla skrivsättet i Reglementet
och beh̊alla skeppsklockan.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 punkt 1 i att1 ersätts med: Det åligger Esquaderamiralen att planera
och genomföra en seglats.

Att2 punkt 2 i att1 ersätts med: Gravera skeppsklockan med namnet p̊a
vinnaren av en godtycklig tävling under Esquadern.

Ett (se)glatt styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
tisdagen den 8 oktober
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion angående året i ”Årets Lärare”

Bakgrund

Det finns Ioner. Och så finns det definitioner. Två exempel på det förstnämn-
da är Franz Čech och Stefan Östlund. Som av en lycklig slump, så råkade
undertecknad träffa på Čech i efterdyningarna av fyrverkerikonserten den 11
september. Han kommenterade bestört på den oreda som råder på tavlan
med plaketterna för Årets Lärare i Tolvan. Konfunderad, men fast besluten
att åtgärda detta satte jag mig ut på ett undersöka vari denna oordning
kunde bestå.

Helt i enlighet med Čechs klagomål upptäckte jag att både Čech och Östlund
var benämnda som Årets Lärare 2010, när i själva verket Östlund blev vald
för året 2011. Efter ytterligare efterforskningar visade det sig att detta var
symptom på ett paradigmskifte som ägt rum på sektionen: Ett skifte som
uppstått till följd av tvetydigheten i formuleringen ”Årets Lärare”.

Elektrosektionens sekreterare har de senaste 9 åren inte verkat kunnat tol-
ka detta uttryck. Fram till 2012 så valdes Årets Lärare för samma år som
det februari-SM på vilket beslutet togs - men på februari-SM 2013 så val-
des Bengt Molin för föregående år, och sedan dess har man konsekvent valt
”Föregående Års Lärare” istället för ”Årets Lärare”. I Tabell 1 ges en sam-
manfattning på hur man hanterat detta från 2003 fram till idag.

Denna motion är ämnad till att, å Franz Čechs vägnar, åtgärda denna röra.

Yrkande

Jag yrkar på:

Att plaketterna från och med Stefan Östlund till och med Mats Bengtsson
ersätts med plaketter där korrekt år är angivet.

Torsten Molitor
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Okt-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

Datum Lärare I protokollet På plaketten
19 februari 2003 Gunnar Petersson – 2003
10 februari 2004 Gunnar Johnsson – 2004
9 februari 2005 Mats Götelid – 2005
9 februari 2006 Göran Rundqvist – 2006
28 februari 2007 Peter Fuks – 2007
13 februari 2008 Henrik Eriksson – 2008
24 februari 2009 Olle Stormark – 2009
16 februari 2010 Franz Čech – 2010
28 februari 2011 Stefan Östlund 2011 2010
15 februari 2012 Gunnar Larsson 2012 2011
20 februari 2013 Bengt Molin 2012 2012
17 februari 2014 Fredrik Jonsson 2013 2013
23 februari 2015 Lorenzo Frassinetti 2014 2014
24 februari 2016 Nathaniel Taylor 2015 2015
21 februari 2017 Mattias Blennow 2016 2016
21 februari 2018 Joakim Jaldén 2017 2017
27 februari 2019 Mats Bengtsson 2018 2018

Tabell 1: Det undgår ingen att en viss fasförskjutning har ägt rum.
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende året i ”̊Arets
Lärare”

Resonemang

D̊a ESN har ändrat till att dela ut ”̊Arets Lärare” till föreg̊aende år. Detta
för att det kändes ologiskt att presentera årets lärare för det p̊ag̊aende året
d̊a det är tio (10) m̊anader kvar av året när denne utses. Plaketterna borde
reflektera det som st̊ar i diplomen.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Plaketterna för Stefan Östlund och Gunnar Larsson ändras för att
reflektera det som st̊ar i deras diplom.

Ett diplom(atiskt) styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
tisdagen den 8 oktober
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion angående Hedersutmärkelser

Bakgrund

Varje år så delar Kongl. Elektrosektionen ut ett par hedersutmärkelser. Des-
sa utmärkelser skiljer sig från andra personval som görs på SM, i och med
att de inte innebär ett funktionärsämbete och eftersom de är just heders-
utmärkelser. Vi tycker att det finns utrymme för att komplettera 3 Val i
Reglementet med ytterligare en underrubrik, där hedersutmärkelserna skul-
le listas. Detta skulle förtydliga att dessa poster till sin natur skiljer sig från
funktionärsposterna.

Yrkande

Vi yrkar på:

Att1 i Reglementet under 3 Val lägga till:

3.3 Hedersutmärkelser på SM

3.3.1 Feb-SM

Utmärkelserna gäller för det år då beslutande SM hålls.

• Årets Lärare
• Årets Kamrat
• Årets Övningsassistent

. . . samt från 3.2 Val på SM ta bort ovanstående poster.

Att2 byta namn på 3.2 Val på SM till 3.2 Funktionärsval på SM.

Torsten Molitor & Ossian Krödel
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Hedersutmär-
kelser

Resonemang

Styret tycker att det är ett bra initiativ att lägga in hedersutmärkelser i
Reglementet d̊a Styret gillar klarhet. Styret tycker dock att utmärkelser inte
ska delas ut till de som potentiellt kan göra n̊agot bra utan till de som har
gjort n̊agot bra.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 ändra meningen ”Utmärkelserna gäller för det år d̊a beslutande SM
h̊alls.” i att-sats 1 till ”Utmärkelserna gäller för det föreg̊aende kalen-
der̊aret som beslutande SM h̊alls.

Att2 ändra att-sats 2 till: byta namn p̊a 3.2 Val p̊a SM till 3.2 Personval
p̊a SM.

Ett styre
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Snövaran

Bakgrund

Snövaranen väljs under maj-SM men dess uppgift finns ej specificerad i
Reglementet.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 Snövaran läggs till i Reglementet under 5 Övriga funktionärer

5.9 Snövaran

5.9.1 Uppgift

Det åligger Snövaranen att varje år planera och genomföra en skidresa.

Ett t(̊are)fyllt styre
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 8 oktober
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Val

Bakgrund

Valproceduren i Stadgan är idag väldigt oklar och inneh̊aller motsägelser.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 ändra 2.12 Personval i Stadgan till

2.12 Val

Vid personval skall diskussion och omröstning alltid ske utan kandida-
ten/kandidaternas närvaro. Vid personval skall kandidaterna presente-
ra sig innan valet. Personval sker alltid med sluten votering. Kandidat
som erh̊aller mer än hälften av de avgivna rösterna anses som vald.
Blank röst räknas som avgiven röst.

Valprocedur till post med en (1) plats:

1. Samtliga kandidater ställs mot varandra samt blankt. Kandidat
som erh̊aller mer än hälften av de avgivna rösterna anses som
vald.

2. Inträffar det att ingen av kandidaterna erh̊aller mer än hälften av
de avgivna rösterna ställs de tv̊a med flest röster mot blankt.

3. Ifall ingen kandidat därefter erh̊allit egen majoritet ställs den med
flest röster mot vakant. Vid lika röstetal ställs ena kandidaten,
efter lottning, mot vakantsättning av posten.

Valprocedur till post med flera platser:

• Om det finns fler kandidater än platser vid val till post med n
platser ställs först samtliga mot varandra samt blankt. De n kan-
didater med flest röster ställs sedan mot vakantsättning av pos-
ten.
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Interimsval: Interimsval av styrelsemedlemmar eller revisorer åläggs
Ordförande. Interimsvald styrelsemedlem är vald tills fyllnadsval skett.
Interimsval av funktionärer som inte har Styrelseuppdrag åläggs Sty-
relsen. Vald person besitter funktionärspost tills mandatperioden är
avslutad.

Ett vitm̊alande styre
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