
Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

Protokoll fört vid:
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 högtidliga öppnande

Mötet öppnas av Supraledare Charlie Jeansson klockan 17.43.

1.2 Tiden och sättet

Mötet anses 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

E-19 16 st
E-18 15 st
E-17 14 st
E-16 10 st
E-15 6 st
E-14 och äldre 6 st
Internationella 1 st
Totalt 68 st

1.5 Adjungeringar

Herr Jeansson förklara vad en adjungering är och det är kortfattat att man
ger personer till̊atelse att närvara och yttra sig p̊a mötet som egentligen inte
har närvaro- eller yttranderätt p̊a mötet. Personer som ej är medlemmar i
Konglig Elektrosektionen men som under mötet befinner sig i Tolvan väljs
till klump och adjungeras med närvaro- och yttranderätt.
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1.6 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet publiceras p̊a nätet med namn.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Herr Jeansson yrkar p̊a att lägga till punkterna ”3 Beslut”, ”3.1 Godkän-
nande om tillg̊ang till Sektionskontot” och att föredragningslistan anpassas
efter detta och lägga till punkten ”5.7 Fyllnadsval av Klubbmästare med
styrelseansvar”. Detta eftersom Herr Daniel Saber avgick fr̊an sin post m̊an-
dag 7 oktober med omedelbar verkan och Herr Jeansson interimsvalde d̊a
Herr Max Näf som har suttit p̊a posten sen dess och att Herr Saber ska
hjälpa Herr Näf med PRs bokföring fram till årsskiftet 19/20. Herr Martin
Lindström yrkar p̊a att lägga till ”5.2 Val av Krill övriga” d̊a denna saknades
i föredragningslistan.

Mötet godkänner Herr Jeanssons och Herr Lindströms yrkande om att lägga
till punkterna ”3 Beslut”, ”3.1 Godkännande om tillg̊ang till Sektionskon-
tot”, ”5.7 Fyllnadsval av Klubbmästare med Styrelseansvar, ”5.7 Val av Krill
övriga och att föredragningslistan anpassas efter detta.

1.8 Föreg̊aende protokoll

Herr Nils Johansson säger att förra protokollet publicerades i tid, men att
det reviderades i efterhand d̊a fel citering hade skett.

Mötet godkänner publiceringen av föreg̊aende protokoll.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Jeansson säger att det mesta av Styrelsens fokus har legat p̊a att räd-
da alkoholtillst̊andet. Sedan har Styret jobbat med planeringen av SIK och
fastställning av höstens händelser. Åt det mer roliga h̊allet har Styret varit
p̊a n0llegasquer i Lund och Trondheim. Sen har det andra stora arbetet va-
rit Fusion. Styrelserna har sammanställt enkäten som skickades ut och där
var 57% av Sektionen för Medicinsk Teknik och 66% av Konglig Elektro-
sektionen för en fusion och därför kommer Styrelserna inte längre fortsätta
fusionsarbetet. Men fusionsgruppen kommer troligtvis fortsätta. Herr Jeans-
son bjuder d̊a upp Fusionsgruppen att föra sin egen talan. Herr Rasmus An-
tonsson för fusionsgrupp talan. Han säger att gruppen kommer att fortsätta
sitt arbete och de kommer att göra ett utkast av Styrdokument. Herr Lind-
ström förklarar att fusion är namnet p̊a sammanslagningen mellan Konglig
Elektrosektion och Sektionen för Medicinsk Teknik, som innebär att alla
nämnder och undergrupper samt styrelsen skulle vara gemensam för de b̊a-
da Sektionerna. Herr Carl Ronström undrar om man kan g̊a med i gruppen
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nu om man vill. Herr Antonsson säger att det g̊ar och Fusionsgruppen tackar
sedan för sig. Fröken Ylva Modahl säger att hon har börjat kika p̊a nästa
års budget och de Funktionärer som har synpunkter f̊ar gärna höra av sig
till henne.

2.2 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Herr Joakim Jaldén närvarar fr̊an kansliet. Han börjar med den tunga ny-
heten om att Herr Peter Händel har g̊att bort i cancer. Herr Händel har
tidigare bland annat varit programansvarig för Civilingenjör inom elektro-
teknik och han har de senaste åren varit inblandad i kursen global impact.
Herr Jaldén tar sedan de lite mer glädjande nyheterna om att de har f̊att
ig̊ang länkmöten, vilket är möten med de kursansvariga uppdelat efter års-
kurs och period och de verkar fungera bra. P̊a kansliet har de även försökt
se till att ingen tenta för de valfria kurserna under v̊aren ska krocka och de
jobbar även med planeringen av mastermässan s̊a den blir bättre än den var
ifjol. Herr Olle Blomqvist undrar hur KEX-kraven ser ut. Herr Jaldén säger
att reglerna kommer att skickas ut till veckan p̊a mejl till de som är berörda
och poängkravet kommer att vara 120hp innan kursstart. Herr Jacob Ce-
derlund undrar om det kommer bli n̊agot luciafika i år. Herr Jaldén säger
att det var väldigt uppskattat ifjol och om rätt personer hör av sig är ett
luciafika inte l̊angt borta.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

2.3.1 Revisorerna

Herrarna Patrik Johansson och Ossian Krödel presenterar sig och säger att
de vill informera om hur v̊aren har sett ut. Bokföringen ser bra ut men
den är lite efter som vanligt och de ser ingen anledning att ringa n̊agra
varningsklockor. Herr Cederlund undrar vilka dom är och vad dom gör. Herr
Patrik Johansson svarar att de h̊aller koll p̊a Stadgan och hjälper Styrelsen
med tuffa beslut och sedan följer de upp beslut och verksamhetsberättelser
för att se till att de förtroendevalda h̊aller det de lovar. Sedan i slutet av
verksamhets̊aret skriver de en Revisionsberättelse. Herr Näf undrar om det
är n̊agon som släpar med bokföringen och f̊ar till svar att det ser jämnt
ut. Herr Krödel tycker det är roligt att se s̊a m̊anga Ettan p̊a mötet. Herr
Blomqvist fr̊agar hur bokföringen för katastrof̊aren ser ut. Herr Jeansson
säger att han ska ta upp det senare.

2.3.2 Ericsson Uni-team

Herr Patrik Johansson stannar bestämt kvar och berättar att han är med
i ett projekt som heter Ericsson Uni-team. Han fr̊agar om n̊agon var p̊a
Ericsson under mottagningen och att de som var där borde ha sett honom d̊a.
Hans uppdrag är att jobba med relationen mellan Ericsson och Sektionen.
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Herr Lindström undrar när sommarjobben läggs ut. Herr Patrik Johansson
säger att de kommer att komma ut snart.

2.3.3 Professormingel

Herr Patrik Johansson st̊ar nöjd kvar framme vid Presidiet och njuter av
att vara mötets mittpunkt tillsammans med Herr Adam Miksits som nu
har smugit upp brevid Herr Patrik Johansson. De berättar att de har varit i
kontakt med en av professorerna p̊a EECS och de skulle vilja ha mer kontakt
med dom och vill därför skapa ett forum mellan studenter och professorer
och ger förslaget om att man läser en bok som ska f̊a en att reflektera över
elektrotekniken och sedan diskutera boken i grupp men de poängterar att det
inte är en bokklubb och att de kommer att skicka ut en intresseanmälan.
Herr Joshua Sadiq vill ha ett mer konkret förslag och f̊ar tillsvar att det
inte kommer vara n̊agot studierelaterat. Herr Cederlund undrar om det är
Cheng som ska läsas. Herr Miksits svarar att det är skillnad p̊a skönlitteratur
och skön litteratur. Herr Patrik Johansson vill hellre se lite mer lättsmält
material. Herr Blomqvist fr̊agar om detta kan ha n̊att att göra med Herr
Patrik Johanssons fascination för Gunnar Karlsson. Herr Patrik Johansson
ser sm̊att generad ut och svarar att det kan det vara. Herr Lindström tycker
detta är ett bra initiativ som Herrarna tagit och f̊ar gehör av en väldans
massa pling. Herr Patrik Johansson säger att han är klar med rampljuset
och g̊ar och sätter sig igen.

2.3.4 Carakarlarna

Herrarna Wilhelm Holmberg, Jonas Hansson och Vlad Chelcea presenterar
sig som Carakarlar1. Herr Holmberg säger att de jobbar med v̊arens fakturor
men de vill även dela ut n̊agra pekpinnar, detta eftersom folk inte har bokat
bilen via hemsidan och/eller fört körjournal och de saknar just nu en del
loggade kilometrar. Herr Holmberg förklarar att de är de som tar hand om
Sektionsbilen och ser till att den är i kördugligt skick och deras post kommer
g̊a att söka i december. Herr Linus Backlund undrar vad bilen har för namn.
Herr Hansson svarar att det st̊ar Sektionsbilen i PM. Herr Puya Faghi ställer
samma fr̊aga igen och f̊ar ett svagt ”Bil Gates” till svar.

2.3.5 ArG

Herr Joar Forsberg presenterar som AMSe och förklarar att det är han som
leder ArG2. Herr Forsberg vill informera om n̊agra kommande event. Herr
Forsberg säger att Scania kommer att h̊alla en lunchföreläsning veckan efter
tentorna, det kommer även bli ett kontorsbesök hos Knightec i november
och i november kommer det vara ett studiebesök hos Syntronic i Gävle
tillsammans med Fysiksektionen samt Uppsala universitets motsvarigheter
till elektroteknik och fysik.

1Sektionsbilens väktare
2ArbetsmarknadsGruppen
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2.3.6 JML-nämnden

Herr Forsberg gör en Patrik Johansson och stannar kvar för att marknads-
föra den sjukt ”woke” torsdagspuben med JML-tema. Herr Forsberg lovar
beerpong, drinkar, fina priser och kahoot. Herr Forsberg vill även berätta
att JML-nämnden söker nya kämpar och om man är intresserad ska man
kontakta StuRe3.

2.3.7 K̊arfullmäktige

Herr Antonsson och Fröken Carmen Dahlin träder upp p̊a scen och säger
att om Ettan tycker att det här mötet är roligt s̊a bara m̊aste de fara p̊a
K̊arfullmäktige. Herr Cederlund synar bluffen med ett enkelt ”Ha!”. Herr
Antonsson säger att de just nu har varit mycket prat runt Osqledaren4, som
har gjort en undersökning av alla k̊arens nämnder inklusive K̊arledningen.
Snacket har d̊a varit om att artikeln kan vara jävig d̊a Chefsredaktören för
Osqledaren sitter med i ledningsgruppen. De försöker även f̊a en mejladress
av KTH för att underlätta att ställa fr̊agor till dem, men KTH är snabba
p̊a vissa grejer men mejladresser är inte en av dem. De säger att k̊aren även
söker personer till bland annat valberedningen p̊a THS och där har man
mer inflytande än p̊a Sektionen och de har interngasquer. Man hör ett kvävt
”Det ska vi ocks̊a ha” fr̊an Herr Lindström. Herr Milad Javadi Undrar om
det har lyfts n̊an misstroendeförklaring mot mottagningssamordnaren. Herr
Antonsson säger att de har hört att det pratas om fr̊agan men det är inget
som har lyfts p̊a k̊arfullmäktige. Herr Puya Faghi undrar om de har n̊an makt
att göra och ändra p̊a grejer. Fröken Dahlin säger att det g̊ar att ändra p̊a
saker men det är sv̊art att ändra rutiner. Herr Cederlund säger att k̊aren har
m̊anga kommunikationsposter med fokus p̊a kommunikation mellan k̊aren
och sektionerna som de brukar ha sv̊art att fylla. Herr Antonsson och Fröken
Dahlin tackar sedan för sig.

2.3.8 Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Ebba Hellstenius säger att hon h̊aller p̊a att planera en rolig lördag
för Sektionen i Uppsala. Uppsala studentförening har utmanat Sektionen p̊a
en tävling5 för att kora den bästa E-sektionen och sedan ha en gemensam
gasque och att detta kommer troligtvis att vara 14/12. Herr Näf undrar om
man f̊ar inmundiga valfri dryck under tävlingen, Fröken Hellstenius svarar
att det f̊ar man nog göra men att de verkar ha väldigt seriösa idrottstradi-
tioner i Uppsala.

3Ida Kols eller Caroline Skoglund, sture@e.kth.se
4THS’s tidning
5T.ex. fotboll

Justeras:
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2.3.9 PR

Herr Saber6, Herr Wilhelm Westermark7 och Fröken Anna Arousell8 presen-
terar sig. Herr Saber säger att de kommer att anordna en Tentapub och ett
evenemang kommer att skapas p̊a facebook inom kort. Herr Saber förklarar
för Ettan att det är en sittning som de under mottagningen fast med ett
tema. Herr Westermark säger att de kommer att ha en torsdagspub i veckan
som regel. Sedan kommer det självklart att bli ett Lusse-pre i år och det är
när PR gör otroliga mängder mat och man förtär s̊a otroliga mängder mat att
man inte orkar dricka n̊anting efter och man rullar hem istället för att dan-
sa och denna underbara tillställning kommer preliminärt ligga 12/12. Herr
Torsten Molitor är laddat till tänderna och vill ha 12/12 nu. Fröken Arousell
vill även att alla som inte följer ProgramR̊adet p̊a Facebook eller Instagram
tar och gör det och de heter ”ProgramR̊adet” respektive ”programradet”.

2.3.10 Valberedningen

Herr Lindström presenterar sig som Moby Dick. Herr Lindström säger att
han har f̊att in m̊anga kandidaturer men tyvärr inga till IntSekt, Krill samt
Esquaderamiral. Herrarna Jeansson och Cederberg undrar vad dessa har för
uppgifter. Herr Lindström säger att Krill gör allt valberedningens jobb, men
ändrar sig sedan till att de hjälper till att h̊alla intervjuer. IntSekt är den
som h̊aller i den internationella mottagningen och Esquaderamiralen h̊aller i
en seglats under v̊aren och till sist behöver han även en Klubbmästare med
styrelseansvar. Herr Lindström yrkar därmed p̊a att öppna för kandidatur
för dessa poster. Herr Cederlund undrar om dessa poster är ett bra sätt att
ta sig in i Sektionen. Det tycker Herr Lindström att det är. Krill lär sig alla
poster och IntSekt lär sig känna alla internationella och som Esquaderamiral
träffar man b̊atintresserade människor. Herr Javadi undrar hur det är att
arbeta som Krill. Herr Lindström säger att det är ganska lite ansvar men
att det blir mer arbete närmare SM. Herr Krödel undrar om det erbjuds fika
till Krill. Herr Lindström svarar Herr Krödel att han hellre ser en satsning
p̊a en rejäl gasque och vill därför ha höjd budget och sneglar mot Fröken
Modahl. Herr Chelcea undrar vad man bör ha för erfarenheter för att bli
vald till Krill. Herr Lindström säger att man bör existera men annars finns
det inga krav. Herr Jeansson tycker att belöningen kontra arbetet är väldigt
fördelaktigt p̊a den posten. Herr Krödel undrar om det inte är praxis att
öppna för kandidatur p̊a poster som ingen har sökt. Herr Lindström säger
att det kanske det är men att han främst ville lyfta att folk inte hade sökt de
posterna och att l̊ata folk hinna tänka över om de vill söka n̊an av posterna.

Mötet beslutar för att öppna för kandidatur p̊a de poster som ingen sökt.

6Föredetta Klubbis
7Batman
8Enda Klubbis
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2.3.11 ePotential

Herr Erik Lindberg presenterar sig som vice Projektledare för ePotential och
fortsätter sedan berätta vad ePotential är för n̊agot. Han berättar att ePo-
tential är Konglig Elektrosektionens egna arbetsmarknadsmässa som äger
rum p̊a v̊aren, närmare bestämt 20 februari. Herr Lindberg säger att de har
14 anmälda företag hittills och de siktar p̊a fler. Herr Forsberg undrar hur
m̊anga anmälda företag det var ifjol. Herr Lindberg svarar att det var 13 an-
mälda företag ifjol men att det bara var 12 företag som kom. Herr Jeansson
undrar hur man kan hjälpa till. Herr Lindberg säger att det g̊ar att hjälpa
till p̊a m̊anga sätt och de kommer till exempel behöva en loungeansvarig
som h̊aller det fint i loungen och ser till att det finns fika till utställarna och
sedan närmare mässan kommer de att rekrytera företagsvärdar, vars uppgift
är att bist̊a företagsvärdarna under mässan. Herr Lindberg säger att man
ska kontakt med honom om man är intresserad.

2.3.12 EGK(r4)

Herr Cederlund berättar att de är Elektros GräsmatteKommando och de är
de som sköter om rabatten utanför Tolvan och de söker nu nya medlemmar
d̊a de börjar vara gamla. Herr Lindström undrar vad pumpan som setts
utanför Tolvan är för n̊att och f̊ar till svar att de har ett samarbete med
Fysiksektionens motsvarighet och de har gett den som g̊ava. Herr Simon
Weideskog undrar vad de har tänkt svara p̊a meddelandet som stod p̊a den.
Herr Cederlund svarar att de har gjort n̊agra fina pusselbitar. Herr Blomqvist
undrar hur de kommer att tackla vintern. Herr Cederlund svarar att de ska
plantera massor av vintergröna. De f̊ar en fr̊aga om hur m̊anga medlemmar
de har och de svarar att de är 7 aktiva medlemmar. Herr Lindström undrar
hur KTH och H.M.K ser p̊a deras samarbete. Herr Cederlund säger att de
inte f̊att n̊agra klagom̊al. Herr Westermark undrar varför de heter som de
heter d̊a det är en rabatt och ingen gräsmatta. Herr Cederlund säger att
det finns väldigt mycket gräs mellan plantorna om man tittar noga. Herr
Näf undrar om de har övervägt att skaffa bin d̊a de kan ge upp till 50 kg
honung per år och att blommorna skulle m̊a bra av det. Herr Cederlund
svarar att de ska fundera p̊a det. Herr Oscar Gustavsson skulle vilja ersätta
all kullersten med gräsmatta d̊a den är jobbig att g̊a p̊a och f̊ar tillsvar att
de ska göras successivt. Herr Backlund undrar när de ska börja plantera gräs
p̊a gräsmattan. Herr Cederlund svarar att de söker efter en perfekt grässort
som kan st̊a emot det tuffa klimatet som gräsmattan utsätts för.

2.3.13 EMOT

Herr Ola Johansson presenterar EMOT, han säger att det är Elektros och
MIT’s kör och de träffas och sjunger samt gör visa uppträdanden p̊a till
exempel tentapubar. Herr Ola Johansson säger att de kommer att ha en
träffa och sjunga p̊a torsdag och det kommer att finnas fika och det är bara

Justeras:
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att prata med dem om man vill vara med. Herr Lindström undrar vad de är
emot och Herr Cederlund svarar ”Ja”, Herr Lindström tackar för svar.

2.3.14 KällarGillet

Ett stort gäng fr̊an KG g̊ar upp p̊a sen. Herr Sadiq förklarar att de är fler
än de brukar vara och det är för att de har gett ut fler ansvarsomr̊aden
och l̊ater alla presentera sig. Fröken Sofie Franzén är märkesansvarig och
att man ska höra av sig till henne om man har n̊agra bra idéer p̊a märken.
Fröken Charlotta Bodén är möbelansvarig och till henne ska man höra av
sig om det är n̊att som börjar vara trasigt eller att det saknas n̊att. Fröken
Elin Berglund och Herr Ola Johansson är projektansvariga. Herr Cederberg
är Källarmästare med styrelseansvar och har hand om det ekonomiska och
Herr Sadiq är källarmästare utan styrelseansvar. Herr Cederberg säger att
de även har rekryterat 10 nissar och de kommer att ha en fixarkväll veckan
efter tenta-p och information finns p̊a Facebook och Instagram. Herr Sadiq
ska försöka lägga in förbrukningsvaror i godismaskinen och försöka göra det
möjligt att betala med kort. Herr Cederberg undrar om mötet skulle vara
intresserade av profilkäder och de flesta p̊a mötet skulle vilja ha det. Herr
Cederberg tänker Fanan som märke men att den stora fr̊agan är färg och om
de ska satsa p̊a hoodies eller tjocktröjor. Herr Patrik Johansson skulle gärna
vilja att de gjordes diskreta s̊a att de g̊ar att använda p̊a andra ställen än
campus. Herr Blomqvist undrar hur tankarna runt en ventil g̊ar och förtyd-
ligar att det gäller ventilation. Herr Weideskog undrar i samma veva om de
har kollat p̊a ventilationen i Pelarsalen d̊a det brukar bli väldigt varmt där
när det är dansgolv. Herr Cederberg svarar att de i första hand ska fokusera
p̊a de som jobbar bakom baren d̊a det brukar bli väldigt stillast̊aende luft
där. Herr Holmberg säger att förut kunde de kontakta AH9 om att de skulle
lämna ventilationen p̊a efter 17. Herr Cederberg verkar häpen av svaret och
säger att det ska de verkligen kolla upp.

2.3.15 ELIN

Fröken Silvia Barret presenterar sig som som Idrottsledar(en) och berättar
att ELIN har ett samarbete med andra sektioner p̊a KTH som kallas BEFF10

där de hyr KTH-hallen tv̊a g̊anger i vecka och spelar olika bollsporter. Herr
Anders Erninger undrar hur m̊anga fr̊an Elektro som dyker upp. Herr Nils
Johansson svarar att det var runt 3 stycke per tillfälle i v̊aras. Fröken Hell-
stenius tycker att det kan vara bra att dyka upp p̊a tillfällena och öva inför
matchen mot Uppsala, som verkar vara väldigt ambitiösa.

2.3.16 IntSekt

Herr Tim Asking presenterar sig och han hoppas att en del har sett honom
vid Stora skuggan andra dagen. Han förklarar att IntSekt är som mikro-

9Akademiska hus
10Bergs, Elektro, Flyg och Fysik
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Fø Ffast under hela året d̊a IntSekt ska anordna tv̊a mottagningar för de
internationella studenterna. Han säger att de fick mer folk p̊a eventen i år d̊a
de använder sig av THS bokningssystem. Herr Asking säger att IntSekt bör
väljas idag d̊a det blir förlite tid till att anordna n̊att gediget till januari och
om man är intresserad av att engagera sig i den internationella mottagningen
s̊a är det bara att höra av sig till han. Herr Jeansson undrar om det f̊ar n̊att i
gengäld av att göra detta. Herr Asking säger att de f̊ar ett bättre meritvärde
om de söker utlandsstudier.

2.3.17 Esquaderamiralen

Herr Weideskog som är sittande Esquaderamiral säger att Esquadern i som-
ras vart riktigt bra, de seglade i ytterskärg̊arden med en horisont och han
skulle gärna vilja att det blev n̊anting liknande till sommaren. Herr Wei-
deskog säger att inte kommer söka Esquaderamiral d̊a han ska försöka ta
en plats i Styret istället men hoppas att n̊agon annan ska söka posten och
erbjuder sig själv till att hjälpa den personen.

2.3.18 Ekonomigruppen

Herr Jeansson pratar p̊a Herr Victor Lönnroths vägnar. Herr Jeansson sä-
ger att böckerna för 2015 till 2017 fortfarande är öppna och Herr Lönnroth
och Herr Daniel Ahlberg kollar igenom bokföringen för de åren. Herr Jeans-
son säger att detta görs eftersom Sektionen betalade åttiotusen (80 000) kr
i restskatt 2017. Ekonomigruppen har kollat igenom bokföringen för 2015,
där det ska vara störst problem. Under genomg̊angen s̊a upptäckte de att
det saknas en pärm med bokföring fr̊an PR det året och där ibland ett kvitto
fr̊an V̊arbalen det året som uppg̊ar till cirka tv̊ahundratusen (200 000) kr.
Herr Jeansson säger att Herr Lönnroth närvarade p̊a ett SÖT och där berät-
tade han att det inte g̊ar att anlita n̊agon längre för att lösa problemet d̊a
det saknas alldeles för mycket underlag och de kommer nu att fokusera p̊a
2017. Herr Cederlund undrar vilka det var som slarvade. Herr Westermark
säger att 2015 s̊aldes fonder, 2016 gjorde en d̊alig deklaration och 2017 be-
talade restskatten. Herr Asking undrar vad vi skulle tjäna p̊a att f̊a tillbaka
pengarna. Fröken Modahl säger att de inte har budgeterat för de pengar
som saknas s̊a om de skulle komma tillbaka skulle de vara ren vinst. Herr
Lönnroth vill att folk hör av sig om de har n̊agra funderingar eller tips. Herr
Cederlund säger att han kommer träffa honom imorgon s̊a han kan hälsa
n̊agot om man vill.

2.3.19 Beslutsuppföljning

Herr Jeansson säger att Styrelsen följer besluten som tas p̊a SM och kallar
upp Fröken Johanna Jacobsson som är Ordförande i EIO(r) och Herr Fors-
berg räcker över en back med lättöl till en förv̊anad Fröken Jacobsson. Herr
Jeansson förklarar att Sektionen beslutade att ge EIO(r) en back med öl
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vart tjugonde år. Fröken Jacobsson tackar s̊a mycket för backen och g̊ar och
sätter sig igen.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Herr Naveen Sundaravadivel är Studiesocialt och Internationellt ansvarig
p̊a THS och han har varit det sen i januari och han pratar inte svenska
och vill därför framföra sin talan p̊a engelska. Han säger att hans främsta
ansvarsomr̊ade är den internationella mottagningen, han berättar att det
kommer ungefär 2000 utbytesstudenter varje år varav 450 kommer i januari.
Under v̊arterminen gjorde de en undersökning om hur de internationella
studenterna behandlades av sektionerna. Det framgick d̊a att sektionerna är
d̊aliga p̊a att dela information om event p̊a engelska och han skulle gärna
vilja ha en bättring i det. Herr Sundaravadivel säger att han även skulle
vilja att alla SektionsMöten ocks̊a hölls p̊a engelska.

X.Y Hungriga magars lystmäte

Herr Jeansson f̊ar klartecken av PR att maten är klar. Herr Jeansson beslutar
att ta paus i mötet klockan 19:04 för mat och beslutar att mötet återupptas
klockan 19:34. Under matrasten smyger Herr Lindström in ”Martin är het.”
i mötes anteckningarna och s̊adant självförtroende m̊aste förevigas. Mötet
återupptas klockan 19:36. När mötet återupptas passar Ettan p̊a att sjunga
”Ja, m̊a du leva” till Herr Kasper Hellgren som firar sin födelsedag genom
att närvara p̊a SM.

3 Beslut

3.1 Godkännande om tillg̊ang till sektionskonton

Herr Jeansson kallar upp Herr Saber framför mötet. Herr Saber säger att
han var Klubbmästare med styrelseansvar och han skulle vilja ha tillg̊ang
till PRs konton för att kunna bokföra klart fram tills han egentligen skulle ha
g̊att av. Herr Westermark undrar ifall man f̊ar kalla honom för Klubbmäs-
tarens ekonomiassistent och Herr Saber antar att man f̊ar göra det. Herr
Forsberg undrar för vilken tidsperiod beslutet gäller. Herr Jeansson säger
att beslutet kommer att gälla för tidsperioden 9/10 till 31/12. Herr Ahmed
Dara fr̊agar hur m̊anga g̊anger Herr Saber skrev alkoholprovet, Herr Saber
svarar att han skrev det 6 g̊anger.

Mötet beslutar att ge Herr Daniel Saber tillg̊ang till PRs konton perioden
9/10-19 till 31/12-19 för att han ska kunna slutföra sitt arbete.
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4 Motioner och Propositioner

4.1 Motion ang̊aende val av Directris

Herr Henrik Åkerberg läser upp Elogens motion och Herr Nils Johansson lä-
ser Styrelsens svar. Herr Antonsson undrar vad Elogen tycker om Styrelsens
svar och om de kan tänka sig att jämka sig med det. Herr Åkerberg säger
att de kan tänka sig att jämka sig med Styrelsens svar. Herr Molitor tycker
dock inte Styrelsens svar är tillräckligt specifikt och har därför skickat ett
tilläggsyrkande till Herr Cederberg. Herr Molitors yrkande är att lägga till
följande i Reglementet samt stryka Styrelsens att-sats 2:

4.10 Elogen

4.10.1 Sammansättning

Lustspelet Elogen best̊ar av:

• Directrisen

• Övriga deltagare

4.10.2 Uppgifter

Det åligger Lustspelet Elogen att

• sätta upp ett lustspel varje verksamhetsperiod

Herr Krödel tycker att Herr Molitors yrkande verkar bra. Herr Molitor tyc-
ker därför att Directris borde väljas ikväll. Herr Weideskog funderar p̊a om
man ska lägga ansvaret att det blir ett lustspel p̊a hela Elogen istället för
bara Directrisen. Herr Molitor säger att han hittade det här stycket bort
kommenterat i en gammal version av Reglementet. Herr Åkerberg tycker
inte att Directrisen bör väljas idag d̊a ingen är förberedd p̊a att det valet
ska ske idag. Herr Molitor säger att det g̊ar att uppdatera Reglementet idag
och om ingen blir vald g̊ar det att ha ett fyllnadsval i december och det blir
som ”vanligt”.

Mötet bifaller styrelsens proposition med Herr Torsten Molitors tilläggsyr-
kande.

4.2 Ordningsfr̊aga

Herr Åkerberg p̊apekar att det är ett Stadgebrott att inte klubba med löd-
kolven och att alla beslut tagna hittills inte är giltiga. Herr Jeansson yrkar
p̊a att han f̊ar använda den vanliga klubban resten av mötet d̊a lödkolven är
trasig och att alla tidigare beslut anses giltiga. Herr Jeansson bestryker att
det behövs ett enhälligt beslut d̊a det betyder att mötet kommer g̊a emot
Stadgan.

Mötet godkänner Herr Jeanssons yrkande.
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4.3 Motion ang̊aende motion

Herr Weideskog som är vice Idrottsledar(en)11 har skrivit motionen och kom-
mer fram till presidiet och läser upp sin motion. Herr Nils Johansson läser
upp Styrelsens svar. Herr Cederlund undrar hur Herr Weideskog tänkte när
han namngav motionen, Herr Weideskog svarar att ifjol fanns det en pro-
position med liknande namn och han tyckte det var fyndigt. Fröken Barrett
undrar vad det ger att ha en vice Idrottsledar(en) d̊a den inte har n̊agra
arbetsuppgifter som skiljer den fr̊an en Hurtbulle. Herr Lindström undrar
varför det inte borde kallas för Spadmästare, d̊a det åligger Idrottsledar(en)
att anordna en spadtävling men det har inte gjorts. Spad tävlingen är en-
ligt Emissionen en tävling mellan alla sektioner p̊a KTH där den sektion
med flest deltagare vinner, det g̊ar att likna med att en sektion springer 100
meter p̊a 5 minuter men vinner änd̊a för att de hade flest deltagare. Herr
Lindström tycker det känns dumt att ändra i Reglementet för att detaljstyra
nästa års vice Idrottsledar(en). Herr Näf undrar om Herr Weideskog tänk-
te p̊a Stockholmsslanget ”kubba” när han namngav posten. Herr Weideskog
säger att han kom p̊a det i efterhand.

Mötet bifaller Styrelsens svar och avsl̊ar motionen.

4.4 Motion ang̊aende bristande uppgifter om uppgifter

Herr Weideskog läser upp även denna motion och Herr Nils Johansson läser
upp Styrelsens svar. Herr Forsberg undrar om Herr Weideskog kan tänka sig
att jämka sig med Styrelsens svar. Herr Weideskog säger att han jämkar sig
med Styrelsens svar. Herr Antonsson säger att det betyder otur att ändra
en skeppsklocka. Herr Jeansson förtydligar att det sitter plaketter p̊a tavlan
som klockan hänger p̊a, s̊a själva skeppsklockan ändras inte. Herr Forsberg
yrkar p̊a sträck i diskussionen och f̊ar medh̊all av mötet.

Mötet bifaller Styrelsens svar.

4.5 Motion ang̊aende året i ”̊Arets Lärare”

Herr Molitor presenterar sig och läser upp sin motion och Herr Nils Johans-
son läser Styrelsens svar. Efter att Herr Nils Johansson läst Styrelsens svar
s̊a tycker Herr Molitor fortfarande om sin egen motion mer. Herr Lindström
undrar vad skillnaden mellan motionerna är och f̊ar till svar att Styret vill
ändra 2 plaketter och Herr Molitor 9 plaketter. Herr Krödel h̊aller med Herr
Molitor. Herr Adam Miksits säger att fr̊an protokollet 2013 st̊ar det att de
beslutade att ge ”̊Arets Lärare” till föreg̊aende år. Herr Forsberg säger att
det blir fel hur mötet än beslutar. Herr Lindström tycker det känns sn̊arigt
men h̊aller fast vid ordspr̊aket, ”Det var bättre förr”. Herr Cederlund tycker
det känns rimligare att ge till föreg̊aende år. Herr Antonsson tycker att vi

11Som han likställer med en Hurtbulle
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bör h̊alla oss till diplomen för att slippa skicka ut nya. Herr Krödel tycker
inte detta är ett problem och han ser gärna att Sektionen skickar ut nya
uppdaterade diplom.

Mötet bifaller Styrelsens svar.

4.6 Motion ang̊aende Hedersutmärkelser

Herr Molitor och Herr Krödel kan tänka sig att dra tillbaka sin motion och
lägga fram en ny i december d̊a det f̊att nya idéer. Herr Krödel yrkar därför
p̊a att avsl̊a motionen.

Mötet beslutar att avsl̊a motionen i sin helhet.

4.7 Proposition ang̊aende Snövaran

Herr Nils Johansson läser upp propositionen. Herr Lindström yrkar p̊a att
ändra till 5.10 d̊a det under mötet lades till en punkt 5.9. Styret jämkar sig
med det.

Mötet bifaller propositionen men Herr Lindströms ändringsyrkande.

4.8 Proposition ang̊aende Val

D̊a propositionen är väldigt l̊ang tas den upp p̊a projektorn och l̊ater alla
läsa själva. Herr Krödel yrkar p̊a att lägga till ”(2)” efter ordet ”tv̊a” i punkt
tv̊a (2) samt att vid val av post med n platser ska alla ställas individuellt
mot vakant och att fyllnadsval ska ske p̊a nästkommande SM. Styrelsens
jämkar sig med Herr Krödels yrkande. Herr Näf undrar hur lottningen ska
g̊a till. Herr Jeansson säger att Styret funderade länge p̊a det och kom fram
till att det blir nog bäst om det bestäms p̊a de möte lottning kommer att
krävas. Herr Åkerberg tycker att klump borde st̊a definierat n̊agonstans och
Herr Antonsson tycker att det borde skrivas ner vilka poster som har flera
platser. Herr Erik Landewall vill lyfta risken d̊a det en dag kommer saknas
klickers och allt m̊aste g̊a via urna. Herr Krödel tycker att det vore bra att
lösa n̊agot ang̊aende klump men det är sv̊art att lösa det snyggt p̊a papp-
ret. Herr Westermark tycker att val fortsatt ska kunna tolkas ganska öppet
och tycker därför att propositionen bör avsl̊as. Herr Cederlund h̊aller med
Herr Westermark om att propositionen bör avsl̊as och att Styret tar tillbaka
propositionen till ritbordet och uppdaterar den efter det som blivit sagt un-
der diskussionen. Herr Patrik Johansson tycker att man bör ha i åtanke att
Stadgan säger emot sig själv i nuläget och att propositionen visar hur det
brukar g̊a till. Herr Erninger tycker att personerna som söker poster ocks̊a
ska f̊a rösta. Herr Erninger f̊ar som svar att en klicker inte n̊ar fr̊an Funq och
att kandidaterna f̊ar inte närvara vid omröstningen. Herr Antonsson fr̊agar
hur en kandidat ska kunna presentera sig om den inte kan närvara av olika
skäl. Herr Jeansson svarar att det g̊ar att presentera sig p̊a m̊anga olika sätt,
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till exempel brev eller videolänk.

Mötet godkänner propositionen med Herr Krödels tilläggsyrkande.

5 Val

5.1 Val av IntSekt

Herr Lindström g̊ar upp och uppger att han inte har bytt namn de senaste
timmarna och han heter därför fortfarande Martin. Herr Lindström förklarar
sedan hur proceduren g̊ar till, där han och valberedningen intervjuar kandi-
daterna p̊a förhand och gör sedan en sammanfattning av intervjun och sen
förordar de kanske en av kandidaterna efter diskussionen. Herr Lindström
har dock inte f̊att in n̊an kandidatur till den här posten vill han öppna för
kandidatur och nomineringar och det g̊ar mötet med p̊a. Herr Landewall
vill kandidera. Herr Landewall förklarar att han sitter som vice IntSekt och
han har därför erfarenhet om vad posten innebär. Herr Lindström undrar
om Herr Landewall har n̊agra planer för mottagningen i januari. Herr Lan-
dewall svarar att han ska försöka ha liknade mottagningen som var i höst,
bland annat ett informationsevent som EECS anordnar och ha allmänna
evenemang som till exempel bullbak eller museum. Herr Landewall vill även
anordna evenemang efter mottagningen. Herr Lindström utbrister: ”Honom
ska vi ha!”

Möter väljer Herr Erik Landewall till IntSekt.

5.2 Val av Krill

Krill Åk-1

Herr Lindström förklarar att Krill är Moby Dicks underhuggare. D̊a det inte
är n̊agon som sökt posten vill Herr Lindström öppna för kandidatur. Herr
Javadi vill kandidera och Herr Mikael Lidman blir nominerad och han tac-
kar ja. Herr Javadi söker posten för att han vill engagera sig i sektionen och
att han passar bra till posten eftersom han existerar. Herr Javadi har även
suttit i elevr̊adsstyrelsen p̊a sin gymnasieskola och har därmed koll p̊a hur
en styrelse är uppbyggd. Herr Lidman har ingen tidigare erfarenhet men han
vill ocks̊a bli mer aktiv i Sektionen och han tror att Krill är en bra början.
Herr Chelcea undrar om Herrarna vill ha banan p̊a tacos. Herr Javadi vill ha
banan p̊a sin tacos men det vill inte Herr Lidman. Herr Cederlund undrar
om de klarar av att ställa fr̊agor till kompisar och äldrekurserna som de inte
känner s̊a bra. B̊ada svarar att de klarar av det. Herr Antonsson undrar om
de klarar av att vara opartiska och bortse fr̊an vänskapsband och se efter
Sektionens bästa. De b̊ada säger att de är kapabla till det. Herr Asking und-
rar om de har n̊agra bra isbrytare för att f̊a de kandiderade att slappna av.
De p̊ast̊ar att de har n̊agra s̊adana men de kommer inte p̊a n̊agra för stunden
till mötets besvikelse. Herr Weideskog undrar om de har n̊an strategi för att

Justeras:
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f̊a Ettan att söka poster. De b̊ada säger att de ska försöka f̊a ut information
om vad posterna innebär. Det var därför b̊ada inte hade sökt Krill fr̊an bör-
jan, d̊a det inte visste vad posten innebar.

Mötet väljer Herrarna Milad Javadi och Mikael Lidman till Krill Åk-1

Q.Z Opuz till den fromma

Herr Saber ropar ut ordningsfr̊aga och skuttar fram till presidiet med 4 läsk-
flaskor och Herr Asking är inte sen p̊a bollen och dyker kvickt upp brevid
Herr Saber. Herr Asking fattar sopskyffeln och f̊ar hjälp av Herrarna Saber
och Nils Johansson att h̊alla fast flaskorna. Herr Asking lyckas öppna tre
av fyra flaskor. Herr asking sätter sig sedan p̊a en stol som st̊ar förberedd
för honom och börjar projektet som alltid brukar vara tidskrävande för Mu-
sikborgarr̊adet, nämligen att fälla ut notstället. Sedan plockar han fram sitt
luftdrivna piano och säger att han har hittat en ersättare till Herr Weideskog
och visar upp en pump med en fasttejpad PET-flaska. Han delar även ut
s̊angblad till publiken som han vill ska sjunga med. Herr Asking inleder inte
sitt framförandet p̊a topp d̊a han spelar fel p̊a Musikborgarr̊adets signa-
turmelodi. Herr Nils Johansson hör inte ett ord av det som sjöngs d̊a Herr
Askings piano överröstar all s̊ang men han kan urskilja att Herr Asking tyc-
ker att det är 00:ans år. Mötet börjar skandera ”Ohm-start” Herr Blomqvist
stiger fram och presenterar sig som den som ställt dryga och roliga fr̊agor.
Herr Blomqvist säger att han fick idéen till det här framförandet när han
skulle sova eftersom han gillar att tänka p̊a andra saker d̊a. Herr Blomqvist
fortsätter dra en massa skämt refererade till Herr Wojciech Chachólski som
Herr Nils Johansson vid protokollet inte först̊ar, d̊a han inte haft honom som
föreläsare. Herr Blomqvist beklagar sedan att Ettan inte kommer att ha Herr
Chachólski i linjär algebra. Herr Blomqvist framför sedan en fantastiskt s̊ang
om vägen till att klara EI122012 till tonerna av Fröken Robyn.

5.2 Val av Krill

Krill Åk-2

Herr Lindström öppnar för kandidatur. Herr Asking nominerar Fröken Lin-
nea Ridderström som tackar nej och ger en ”tillbaka kaka” och Herr Asking
undviker den och tackar nej. Herr Weideskog nominerar Herr Martin Piqure-
ras som tackar ja till nomineringen och Herr Åkerberg nominerar Fröken
Cornelia Smith som ocks̊a tackar ja. Herr Piqueras säger att det känns bra
att engagera sig i Sektionen. Fröken Smith presenterar sig som Qulturatta-
ché och gör smygreklam för en filmkväll som de kommer att h̊alla i. Herr
Antonsson undrar vilken roll de skulle ta i en intervju. Viss förvirring upp-
st̊ar och de kan inte ge n̊agot svar.

12Teoretisk Elektroteknik E
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Mötet väljer Herr Martin Piqueras och Fröken Cornelia Smith till Krill Åk-
2.

Å.Ä En Ub̊at

Herr Jeansson f̊ar 6 cl bäskadroppar och tar dem instinktivt i munnen och
gurglar den 64 g̊anger för antalet år sedan den ärorika revolutionen. Herr
Nils Johansson som hade missuppfattat Herr Jeansson stöter till i honom för
varje multipel av 23 d̊a han trodde Herr Jeansson skulle köra p̊a det och f̊ar
en arg blick av Herr Jeansson när han stöter i honom vid gurgling nummer
46.

5.2 Val av Krill

Krill Åk-3

Herr Lindström öppnar även för nomineringar här d̊a ingen sökt posten.
Herr Sadiq blir nominerad och han tackar ja. Herr Erninger vill nominera
n̊agon som verkar nedstämd och Herr Erninger tror att han skulle m̊a bra
av att engagera sig. Herr Erninger nominerar därför Herr Saber men Herr
Saber tackar nej. Herr Lindström nominerar Fröken Nina Hjärne som även
hon tackar nej. Herr Cederberg nominerar Herr Anton Näslund som godtar
nomineringen. Herr Sadiq presenterar sig som Källarmästare och han vill
fortsätta lära sig mer om Sektionen. Herr Näslund säger att han tidigare
har varit Källarnisse och känner att det nu är dags att klättra p̊a karriärs-
stegen. Herr Jeansson öppnar sedan för fr̊agor men ingen verkar vilja ställa
n̊agon fr̊aga och när Herr Jeansson tänker skicka ut kandidaterna i Funq
utbrister Herr Patrik Johansson: ”Vänta här nu, vi m̊aste ju ställa en fr̊aga”.
Herr Jeansson undrar om Herr Patrik Johansson har en fr̊aga. Herr Patrik
Johansson funderar en stund och säger att han kanske har en fr̊aga men han
vill inte ha svar p̊a den. Herr Asking undrar vad Herr Sadiq använder för
h̊arprodukter, d̊a han f̊ar till sitt h̊ar s̊a snyggt. Herr Sadiq säger att hans
syster hjälper honom med det. Herr Weideskog undrar varför de inte har
sökt tidigare. Herr Näslund svarar att han har haft mycket med Källargillet
och Herr Sadiq säger att han fick intresse för posten väldigt, väldigt nyligen.
Herr Näf undrar om deras kontaktnät är för lika och att det kommer bli
sv̊art att n̊a ut till alla. De svarar att de har social kompetens och att de
kommer klara av att n̊a ut till alla. Herr Cederberg undrar om det nyliga
intresset beror p̊a att Herr Lindström lovade en gasque. Det var de b̊ada
Herrarna omedvetna om.

Mötet väljer Herrarna Joshua Sadiq och Anton Näslund till Krill Åk-3.

Krill övriga

Herr Lindström säger att han hört m̊anga lovord om att söka posten under
mötet och han hoppas p̊a stord̊ad och öppnar för nomineringar. Nominering-
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arna haglar och när de lagt sig st̊ar Herrarna Saber, Hansson, Tom Eriksson
William Ahlberg och Daniel Marklund samt Fröken Dahlin. Herr Antonsson
undrar varför just de ska bli valda. Herr Saber tycker han ska bli vald för att
han vet vilka personer som inte borde bli valda. Herr Hansson säger att han
var Krill ifjol och han vet vad som krävs och hur det fungerar och han är en
stjärna p̊a att göra posters13. Herr Eriksson säger att han har bra kontak-
ter i E-18. Herr Ahlberg säger att under hans år i Open s̊a var han inte s̊a
engagerad men allt förändrades när han började p̊a Elektro och han vill att
fler ska engagera sig och f̊a den glädje som det har gett han. Herr Marklund
säger att han läst Moby Dick och vet hur den slutar. Fröken Dahlin säger
att hon har erfarenheter av Styret14 och vet hur det mesta fungerar. Herr
Patrik Johansson vill höra en egenskap som gör att de inte bör bli valda.
Herr Saber säger att han känner för m̊anga. Herr Hansson säger att hans
posters ibland är för oseriösa. Herr Eriksson säger att han brukar ta för
mycket ansvar. Herr Ahlberg säger att han är för snäll och Herr Marklund
säger att han är för elak. Fröken Dahlin säger att hon tillhör en gammal
generation och känner därför inte s̊a m̊anga yngre.

Mötet väljer Herr Jonas Hansson och Fröken Carmen Dahlin till Krill Öv-
riga

5.3 Val av ÅRe

ÅRe Åk-1

Herr Lindström har f̊att in tv̊a kandidaturer och ber Herr Gustaf Zachrisson
och Fröken Talia Onen. Herr Miksits säger att Fröken Onen ej närvarar idag
och att han representerar henne. Herr Zachrisson säger att han suttit i Elev-
k̊arsstyrelsen och han tycker att detta är en viktig post. Herr Miksits säger
att Fröken Onen visade tidigt intresse och hon har deltagit p̊a studiemöten.
Herr Faghi undrar om Herr Zachrisson har n̊agra speciella fr̊agor han vill
lyfta. Herr Zachrisson vill informera Ettan vilka medel som finns om de har
klagom̊al och idéer och sen vill han kika lite extra p̊a programmeringen.

Mötet väljer Herr Gustaf Zachrisson och Fröken Talia Onen till ÅRe Åk-1

ÅRe Åk-2

Herr Lindström har f̊att in tv̊a kandidaturer och det är fr̊an Herrarna Faghi
och Sandis Freimanis. Herr Faghi presenterar sig som Skolr̊adsordförande
och han tycker studier är en väldigt viktig fr̊aga. Herr Freimanis närvarar
inte vid mötet men han har skickat ett brev där det st̊ar att han var ÅRe
Åk-1 ifjol och han tycker om det studiesociala. Herr Näf undrar om inte Herr
Faghi är överkvalificerad, men det tror inte Herr Faghi han säger att han
kan p̊averka helt andra saker som ÅRe än han kan som skolr̊ads Ordförande.

13Visste ni att Herr Hansson har gjort en logga som visats p̊a regional tv?
14SNO 2018
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Herr Asking undrar vad Herr Faghi vill åstadkomma med posten. Herr Faghi
säger att han vill vara ett skyddsnät nu när m̊anga kurser ändrar struktur
och han vill se till att de ansvariga följer reglerna.

Mötet väljer Herrarna Puya Faghi och Sandis Freimanis till ÅRe Åk-2

ÅRe Åk-3

Herr Lindström har f̊att in en kandidatur och den är fr̊an Fröken Emelie
Modin. Herr Miksits vill ha mer än en ÅRe Åk-3 och yrkar därför p̊a att
öppna för nominering och det g̊ar mötet med p̊a. Herr Miksits nominerar
därefter Herr Cederberg som godtar nomineringen. Fröken Dahlin undrar
om de tv̊a kan tänka sig söka i klump och det kan b̊ada tänka sig. Fröken
Modin säger att hon satt med p̊a första Studienämndsmötet och hon tyckte
det var kul att f̊a sin röst hörd och det är därför hon söker posten. Herr
Cederberg säger att han har suttit p̊a posten tidigare och han tycker det
känns skönt att kunna p̊averka.

Mötet väljer Fröken Emelie Modin och Herr Jonas Cederberg till ÅRe Åk-3

5.4 Val av E-post

Herr Lindström säger att han faktiskt har f̊att in tv̊a kandidater till den här
posten och att intervjuer har gjorts och han kommer att läsa en samman-
fattning fr̊an intervjuerna och sedan en förordning efter diskussionen. Herr
Lindström läser fr̊an sitt papper: ”Oscar Gustavsson och Thomas Lundquist
satt som klump p̊a E-post hela förra året, och har sökt som klump i år
igen. Det har g̊att bra för dem att samarbeta p̊a posten. En av de största
bedrifterna ifjol var att de lyckades laga biljettförsäljningssystemet p̊a kort
varsel inför en tentapub, samt att de lade till n̊agra fina nya funktioner till
bokningssystemet för Tolvan och Bil Gates. De tycker att E-post är en post
som kräver mycket arbete och som det är bra att vara tv̊a stycken p̊a. Det
klumpen vill arbeta med nästa år är främst att hantera en stor uppdatering
som kommer till Wordpress, vilket hemsidan är byggt med, d̊a det riskerar
att förstöra en del av hemsidans funktionalitet. Ifall mer tid finns kommer
de även undersöka att uppdatera temat p̊a hemsidan och utöver det finns
även en lista p̊a mindre viktiga men roliga förbättringar till hemsidan.” Herr
Gustavsson säger att han har suttit p̊a posten tidigare och han är även ÅRe
Åk-3. Herr Lundquist har ocks̊a suttit p̊a posten och han är även Fø F. Herr
Cederlund undrar vad det roligaste de hittat p̊a hemsidan är. De svarar att
de har hittat mest sm̊aroliga grejer p̊a den arkiverade hemsidan men att de
inte kommer p̊a n̊att nu. Herr Jeansson säger att det saknas en sluttid när
han bokar Funq. De säger att det kanske är Herr Jeanssons eget fel d̊a han
kan boka direkt. Men Herr Jeansson säger att han brukar tryck in en sluttid.
De b̊ada Herrarna säger att de ska titta p̊a det. Herr Näf gillade hemsidan
under första april och hoppas att han ska f̊a se mer snurrande grejer. De
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Malin Häggström Jonas Cederberg Charlie Jeansson

18



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

säger att de ska försöka göra n̊att liknade i år.

Mötet väljer Klumpen best̊aende av Herrarna Oscar Gustavsson och Tho-
mas Lundquist till E-post.

5.5 Val av Esquaderamiralen

Herr Lindström har inte f̊att in n̊an sökande öppnar för nomineringar. Herr
Lindström nominerar Herr Weideskog som tackar nej och nominerar i sin
tur Herr Lindström som även han tackar nej.

Mötet beslutar att vakantsätta posten till nästa SM.

5.6 Val av vice Idrottsledar(en)

Herr Lindström har f̊att en kandidatur fr̊an Herr Hellgren. Herr Lindström
läser sammanfattningen fr̊an intervjun: ”Herr Kasper Hellgren, E-19, är pos-
tens enda kandidat. Herr Hellgren har spelat innebandy p̊a en hög niv̊a vil-
ket implicerar att denna har ett brinnande intresse för idrott. Vidare har
han, sedan innan, arbetat med att arrangera idrottsevent, däribland Sveri-
ges största fyra-mot-fyra-turnering i innebandy. Herr Hellgren har dessutom
varit kaféansvarig inom sin innebandyklubb, där han behövt delegera och lö-
sa problem som uppkommit. Han har även ett antal visioner om framtiden,
som exempelvis en basketturnering och en kubbturnering. Herr Hellgren ser
gärna att Hurtbullarna har en aktiv roll inom ELIN. Han har redan innan
valprocessens början beblandat sig med nuvarande Vice Idrottsledar(en), vil-
ket kan komma till att underlätta överlämningen av posten. Avslutningsvis
är Gainomax Bl̊abär Herr Hellgrens favoritproteinbar.” Herr Hellgren f̊ar en
fr̊aga om hur det känns att g̊a fr̊an att ha anordnat Sveriges största 4 mot
4 turnering i innebandy till att bara bli vice Idrottsledar(en). Herr Hellgren
svarar att det g̊ar bra d̊a han ej var högsta hönset d̊a. Herr Chelcea undrar
om Herr Hellgren ska försöka inleda ett samarbete med Källargillet för att
göra det möjligt att köpa Gainomaxbar bl̊abär i maskinen. Herr Hellgren
ska se vad han kan göra. Herr Hellgren f̊ar den laddade fr̊agan: ”Är E-sport
en riktig sport?”. Herr Hellgren svarar lite osäkert att det kan det vara. Herr
Näf undrar om han kommer göra att vi krossar Uppsala och Herr Hellgren
säger att han ska göra sitt bästa. Herr Jeansson säger att vice Idrottsle-
dar(en) tidigare har anordnat en uttagning till Burning Balls. Herr Hellgren
säger att han kanske ska lösa n̊att.

Mötet väljer Herr Kasper Hellgren till vice Idrottsledar(en)

5.7 Fyllnadsval av Klubbmästare med styrelseansvar

Herr Jeansson öppnar för nomineringar och nominerar Herr Näf som godtar
nomineringen. Herr Lindström yrkar p̊a att g̊a direkt till val och f̊ar med-
h̊all. Herr Jeansson säger att Herr Näf först m̊aste presentera sig. Herr Näf
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presenterar sig och säger att han är en av f̊a som är kvar i Sektionen med
ett giltigt alkoholprov. Herr Cederlund undrar hur taggad Herr Näf är p̊a
posten. Herr Näf svarar att han är taggad p̊a att rädda tillst̊andet. Herr
Cederberg undrar om Herr Näf är redo för lite gediget styrelsearbete. Herr
Näf svarar att han redo att delegera ut det arbetet.

Mötet väljer Herr Max Näf till Klubbmästare med styrelseansvar.

6 Övriga ärenden

6.1 Övriga fr̊agor

6.1.1 Paleograf

Herr Åkerberg säger att i Reglementet st̊ar det att folk ska göra en verksam-
hetsberättelse och de ser väldigt olika ut. Herr Åkerberg skulle därför vilja
ha en mall p̊a hur en s̊adan ska se ut. Herr Åkerberg tycker att arbetet för
en verksamhetsplan är ganska litet och man f̊ar ut väldigt mycket av den
och han vill att alla nämnder ska fundera p̊a det. Herr David Ekvall undrar
om Herr Åkerberg ska skriva en motion. Herr Åkerberg kanske ska göra det.

6.1.2 Misstroendeförklaring

Herr Lindström säger att under Sektionen för Medicinsk Tekniks SM prata-
des det om en misstroendeförklaring mot Mottagningssamordnaren. Fröken
Häggström som sitter som Fø Ftycker inte att en Sektion ska ställa sig bakom
en misstroendeförklaring och det vore bättre om de som jobbat med honom
gjorde en misstroendeförklaring. Fröken Häggström säger att anledningen
till att detta har kommit p̊a tal är bristande kommunikation fr̊an hans sida
och ger exemplet att han har gett information väldigt sent och att Fø Fblev
tvungna g̊a via Ordförande p̊a THS för att f̊a svar p̊a sina fr̊agor d̊a han
inte svarade p̊a mejl. Herr Cederlund undrar om Mottagningssamordnaren
är medveten om att fr̊agan har lyfts och Fröken Häggström säger att han
vet om det. Fröken Dahlin och Herr Antonsson har pratat med Ordförande
p̊a THS och THS ska göra en grundlig undersökning om varför det blev som
det blev. Herr Zachrisson undrar vad en misstroendeförklaring ger för konse-
kvenser och f̊ar svaret att personen inte f̊ar n̊agon ersättning för resterande
delen av året och att person inte f̊ar skriva i sitt CV att den har suttit p̊a
posten. Herr Näf säger att Flygsektionen blev utkastade fr̊an Nymble och
fick ha sin nollegasque p̊a moderna museet15 för att det blev en miss i kom-
munikationen och han skrev över deras bokning med v̊ar. Fröken Häggström
förtydligar att hon inte vill att hela Sektionen ska ställa sig bakom n̊agot
s̊adant d̊a det blir en känsla av alla mot en och f̊ar medh̊all av Herr Krö-
del. Fröken Dahlin säger att det inte borde spela n̊agon roll vem som st̊ar

15Dyrt
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bakom misstroendeförklaringen. Herr Jeansson säger att Sektionen inte bor-
de ställa sig bakom en misstroendeförklaring d̊a han inte f̊att n̊agon chans
att försvara sig. Herr Cederberg säger att om han blir misstroendeförklarad
s̊a kommer hans arbetsuppgifter att bli utdelade p̊a de andra som sitter i
styrelsen. Fröken Ida Kols säger att som mottagningssamordnare s̊a är man
ocks̊a skyddsombud p̊a THS och hon tycker inte att n̊an som inte kan ta
konflikter ska sitta p̊a den posten. Herr Ola Johansson undrar vem som kan
tänka sig skriva ihop en motion och Fröken Häggström säger att de som är
mottagningsansvariga ska göra det.

6.2 Närvaro

E-19 11 st
E-18 12 st
E-17 11 st
E-16 8 st
E-15 5 st
E-14 och äldre 3 st
Totalt 50 st

6.3 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet f̊ar publiceras p̊a internet med namn.
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6.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 23:25 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
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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 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

1
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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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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

1
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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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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

1



Okt-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

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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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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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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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

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 Oktober

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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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 Oktober

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.

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 Oktober

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

2



Okt–SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

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

1 Förord

Det här är Valgrunden som valnämnden har förberett. Syftet med valgrun-
den är att eftersträva val utan jäv. Detta dokument har tagits fram med
utg̊ang i valgrunder inför SektionsMöten i oktober u.n.̊a. 111110 och decem-
ber u.n.̊a. 111111. Dessa finns tillgängliga p̊a Sektionens eminenta hemsida
elektrosektionen.se. Valgrunden är en sammanställning av tidigare valbered-
ningars erfarenheter, PM för Val samt övriga lärdomar fr̊an Sektionsminnet.

2 Valposter under Oktober–SM

2.1 IntSekt

IntSekt är huvudansvarig för Sektionens tv̊a internationella mottagningar i
januari och augusti. IntSekt bör ha en vilja att lära sig mer om främmande
kulturer och kunna tala engelska flytande. Posten kräver en ansvarstagande
person som är villig att sätta nyantagna i första rummet. Det är även viktigt
att vara organiserad s̊a att detta kan synas i evenemanget. För att skapa
tv̊a excellenta mottagningar krävs att IntSekten visar initiativförm̊aga.

2.2 E-post

E-post är huvudansvarig för hemsidans underh̊all. Syftet med posten är att
verka förebyggande för att sektionens hemsida ska vara säker och uppfylla
de behov som sektionen har av hemsidan. Det är bra om kandidaten har
förkunskaper inom PHP, MySQL och Wordpress. Det är nödvändigt att
kandidaten är p̊alitlig d̊a en stor del av sektionens intäkter g̊ar via hemsidan.
En kandidat bör inte vara negativt inställd till att lära sig programera nya
funktioner till hemsidan.

2.3 Esquaderamiralen

Esquaderamiralen ska ordna den årliga seglatsen, Esquadern. Posten kräver
tillräckligt sjövett och ledarskap för att leda en trevlig seglats p̊a ett säkert
sätt. Esquaderamiralen ska göra reklam för eventet, b̊ade inom och utom
Sektionen, för att f̊a tag p̊a ett tillräckligt antal b̊atar. Att själv inneha en

1 Justeras:



Okt–SM ELEKTROSEKTIONEN 8 oktober

b̊at är en fördel. Esquaderamiralen bör sitta lugnt i b̊aten och inte vara
oansvarig, sakna självkontroll eller finna sig själv överförfriskad.

2.4 Vice Idrottsledar(en)

Vice Idrottsledar(en) ska vara ett stöd till Idrottsledar(en), att inspirera Sek-
tionsmedlemmarna att delta i de evenemang som anordnas samt att själv ta
initiativ till evenemang. Det är bra att Vice Idrottsledar(en) är karismatisk,
inspirerande och brinner för idrotten. Det är även positivt om den relativt
regelbundet rör sig ifr̊an den egna soffan. En ostrukturerad och oengagerad
Vice Idrottsledar(en) är inte att föredra.

2.5 Krill och ÅRe

Dessa poster har inte intervjuats och kommer därför varken att bedömas
eller förordas av Valberedningen.

Skrivet av med god hjälp av

Martin Lindström
Moby Dick
Elektrosektionen
THS

Krill
Elektrosektionen
THS
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Kandidatlista Oktober-SM
den 8:e Oktober u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)

Post Kandidat Årskull

IntSekt — —

Krill-1 — —

Krill-2 — —

Krill-3 — —

Krill-Övriga — —

ÅRe-1
Gustaf Zachrisson E-19

Talia Onen E-19

ÅRe-2
Puya Faghi E-18

Sandis Freimanis E-18
ÅRe-3 Emelie Modin Open-17

E-post
Thomas Lundqvist E-16
Oscar Gustavsson E-16

Esquaderamiralen — —

Vice Idrottsledar(en) Kasper Hellgren E-19



N0lln0llans år ~ Tim Asking  

Melodi från Bögarnas fel 

 
Under hela skolans år – oh yeah oh yeah 

Lärs elkrets av vår käre bror – danny i el 

Och går du nu E19, glöm gärna aldrig bort 

Att eder årgång gynnar mången, konglig i rock 

Ja det är n0lln0llans år – n0lln0llans år 

N0lln0llans år – n0lln0llans år 

Binärt så står det skrivet det är, n0lln0llans år 

Uti nådens år med ett helt tal på en miljon 

En nedrans massa nollor det är, n0lln0llans år 

Intromatten gick ej bra – inga HP 
KS:n drog äldre ner – för alla er 

Roy han står å chattere, om sina dagisbarn 

Att labben tar en evighet det är ej Markos fel 
 
Ja det är n0lln0llans år – n0lln0llans år 

N0lln0llans år – n0lln0llans år 

En årskurs till i gröten det är, n0lln0llans år 
Min asse tog och nolla mig fastän jag kunde allt 
Till svar så sade denna det är, n0lln0llans år 
 
Ekvation och integral – kontinuitet 
Lösning med nodanalys – annat är fel 
Slinga loop och listor samt vad sjutton är en karr? 
Till globalseminariet så kommer ni så sent 
 
Ja det är n0lln0llans år – n0lln0llans år 

N0lln0llans år – n0lln0llans år 

Beslutet var ej mitt att det blev, n0lln0llans år 
Vid början av milleniet så ploppade jag ut 
För modern min beslöt att det blir, n0lln0llans år 
 
N0llegasquen den var bra – en flaska vin 
Gr8:an slår ej 12:an min – jag gillar te 
Städningen den börja, så sent som klockan fem 
Och har du lärt dig festkunskap då går du aldrig hem 
 
För det är n0lln0llans år – n0lln0llans år 

N0lln0llans år – n0lln0llans år 

N0llan lever än då det är, n0lln0llans år 
Man tror att det är konglige som spelar oss ett spratt 
Men datum ljuger ej nej det är, n0lln0llans år 
 
Ja det är n0lln0llans år – n0lln0llans år 

N0lln0llans år – n0lln0llans år 

N0llan U N Å 1 00, 0000 
 
Jag har observerat n0ll0rna fastän jag inget ser 
Trots hinken1 ser jag tydligt det är, n0lln0llans år 

 
1 Hinken refererar till den mystiska Daddy Vaper 

 
 



Tagga TET en n:te gång 

Melodi: Dancing on my own 

Text: Olle Blomqvist  

 

 

Någon som sa, du fått en ny vän  

Ha’ han sagt att, de’ trivialt än  

Ni kan se mig längst, bak i salen  

Att jag har den kvar, gör mig galen  

Ja jag vet att det är vanligt TET:en släpar, suger riktigt  

 

Jag sitter i hörnet, och integrerar oo-o-oh  

Ja’ Fattar ingenting, hur ska jag klarat ooh 

 Jag ger mitt allt, men Lars Jon han F:ar mig ändåååå ooo-oo-ooooh  

Tagga TET en andra gång  

Tagga TET en andra gång  

 

Allt jag vill, är att bli klar  

Jag fuckar ur, super tills dag  

Magnetfält och Coulombs lag  

Hur kan man känna sig så svag  

 

Jag sitter i hörnet, och integrerar oo-o-oh  

Ja’ Fattar ingenting, hur ska jag klarat ooh  

Jag ger mitt allt, men Lars Jon han F:ar mig ändåååå ooo-oo-ooooh 

Tagga TET en tredje gång  

Tagga TET en tredje gång  

 

Så nära E, men så långt bort  

Klockan slår hel, tiden tar slut  

Men du ser inte, mig ledsen  

Jag kom, jag såg, jag segra  

 

Jag hänger i tolvan, och dricker bira o-oh  



Jag gav mitt liv, och Lars Jon han E:a mig till slut ooo-oo-ooooh  

Tagga aldrig mera TET  

Tagga aldrig mera TET  

 

Jag hänger i tolvan, och dricker bira o-oh  

Jag gav mitt liv, och Lars Jon han E:a mig till slut ooo-oo-ooooh  

Tagga aldrig mera TET  

Tagga aldrig mera TET 
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