
December-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 december

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte 4 uti
December
Tisdagen den 3 december
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:36 av Supraledare Charlie Jeansson.

1.2 Tiden och sättet

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Jeansson nominerar Herrarna Adam Miksits och Jonas Cederberg till
justeringsmän tillika rösträknare, vilket godkänns av mötet.

Mötet väljer Herrarna Adam Miksits och Jonas Cederberg till justeringsmän
tillika rösträknare.

1.4 Närvaro

E-19 11 st
E-18 18 st
E-17 17 st
E-16 9 st
E-15 4 st
E-14 och äldre 6 st
Totalt 65 st

1.5 Adjungeringar

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

1.6 Publicering p̊a webben

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

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1.8 Föreg̊aende protokoll

Herr Nils Johansson meddelar att protokollet fr̊an Oktober-SM publicerades
i tid.

Mötet godkänner publiceringen av föreg̊aende protokoll.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Herr Joakim Jaldén representerar kansliet. Herr Jaldén säger att han inte har
s̊a mycket ny information men han h̊aller just nu p̊a med KEX-gränserna och
han säger att gränsen kommer att vara 135 hp fast med 120 hp vid kursstart.
Herr Jaldén säger att det även kommer bli särskild behörighet p̊a kurser och
det betyder att man m̊aste klara envariabelanalys för att f̊a läsa till exempel
flervariabelanalys. Ang̊aende särskild behörighet s̊a kommer han att föra en
dialog med ESN för att det ska bli s̊a bra som möjligt. Han meddelar även
den tr̊akiga nyheten att en i ettan har m̊att d̊aligt över all press som har
uppst̊at kring tentorna och säger att det finns folk man kan höra av sig till.

2.2 Fr̊agor till Styrelsen och Styrelsen informerar

Herr Jeansson säger att tiden snart är kommen för Styret och att det har
varit ett bra år med en bra gruppdynamik, där alla har utfört sina antagan-
den väl. Herr Jeansson tycker att det anordnades ett bra FUNQ trots att
det var kallt. Herr Jeansson p̊apekar att han inte frös. Herr Jakob Cederlund
tycker att FUNQ var kul men han tycker det var nalta1 eljest2 att det var p̊a
Campus när det brukar h̊allas utanför Campus för att komma fr̊an skolan.
Herr Jeansson säger att det var främst p̊agrund av enkelheten. Han säger att
ifjol när de försökte hitta en lokal s̊a fick de problem med att det skulle vara
väldigt dyrt samt att det var en åldersgräns p̊a 30 år för att f̊a hyra. Fröken
Modahl fyller i och säger att det ocks̊a var för att alla skulle f̊a sittplatser,
d̊a det var största FUNQ p̊a länge.

2.3 Fr̊agor till Funktionärer och Funktionärer informerar

2.3.1 K̊arfullmäktige

Herr Joar Forsberg sitter som suppleant i KF och tar punkten eftersom de
ordinarie ledamöterna är p̊a KF i skrivande stund. Herr Forsberg säger att
KF h̊aller p̊a med programfördelning, där framför allt det nya programmet

1Lite
2konstigt
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”Teknisk matematik” ska tilldelas en sektion. Annars h̊aller de p̊a att disku-
tera motioner. Herr Forsberg säger att Sektionens ledamöter har lämnat in
en interpolation som fr̊agar varför sektionerna inte kan boka köket i Nymble
under tentapubar.

2.3.2 Revisorerna

Herrarna Ossian Krödel och Patrik Johansson är Sektionens Revisorer och
Herr Krödel säger att bokföringen ser bra ut men den är dock nalta efter.
Herr Krödel verkar motvillig till fr̊agor och sätter sig direkt och lämnar en
förskräckt Herr Patrik Johansson själv. Herr Patrik Johansson slipper dock
en fr̊agestorm och f̊ar sätta sig kort därefter.

2.3.3 PR

Herr Daniel Saber kommer upp och lägger ett subtilt hot om att kylarna
kommer att rensas imorgon i förm̊an av Lusse- PRe.

2.3.4 IntSekt

Herr Erik Landewall säger att han kommer att h̊alla i en internationell mot-
tagning under januari och han söker faddrar som önskar deltaga. Herr Jakob
Cederlund undrar vad en tjänar p̊a att deltaga. Herr Landewall säger att en
kan f̊a 0.2 extra meritpoäng om man vill söka utlandsstudier, vilket förut-
sätter att man jobbar minst 25 timmar.

2.3.5 Moby Dick

Herr Martin Lindström presenterar sig för första g̊angen under kvällen och
han vill bara informera mötet om att han har f̊att in m̊anga kandidaturer
men ej till alla poster och han vill uppmana folk att överväga att söka en
ledig post.

2.3.6 Paleograf

Herr Henrik Åkerberg som sitter som Paleograf säger att han har digitali-
serat tv̊a radiosändningar fr̊an 1950 och han vill gärna se att n̊agon söker
Frequensnormal. Herr Cederlund undrar om det digitaliserade materialet
kommer att läggas upp p̊a hemsidan. Herr Åkerberg säger att det beror p̊a
GDPR och inneh̊allet av sändningen. Herr Torsten Molitor undrar vad det
är för inneh̊all. Herr Forsberg säger att det var en person som hörde av sig
om banden och de ska röra sig om en kapning av Sveriges radios sändningar.
Enligt sägnen s̊a ska det ha varit tv̊a elektrostudenter som utförde kapningen
och sände sitt egna material.
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2.3.7 Skolr̊adsordförande

Herr Puya Faghi säger att han tar hand om studiefr̊agor som gäller hela
EECS. Herr Faghi st̊ar dock framme p̊a sektionsmötet för att han söker en
efterträdare och han vill gärna att det är n̊an fr̊an elektro som tar över hans
post. Herr Faghi säger att alla som söker kommer f̊a fika. Herr Tim Asking
undrar vad han har bidragit till under det g̊angna året. Herr Faghi säger att
han har sett till att alla förändringar som skolan har velat göra har g̊att till
p̊a rätt sätt.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

D̊a ingen fr̊an k̊aren närvarar g̊ar mötet vidare till nästa punkt.

3 Ekonomisk rapport 2019

Fröken Ylva Modahl säger att Sektionen troligtvis kommer g̊a back i år men
att det är lugnt. Anledningen till detta är inköpen av nya stolar och bord
till Tolvan. Fröken Modahl f̊ar fr̊agan varför Sektionen gick back och Fröken
Modahl svarar att det främst beror p̊a köpet av en ny bil. Herr Fabian
Lundberg undrar hur det ser ut för mottagningen. Fröken Modahl säger
att det inte ser ut som att de kommer g̊a back. Herr Wilhelm Westermark
undrar om det är d̊aligt att g̊a back. Fröken Modahl säger att det är bäst
att g̊a plus/minus noll för en ideell förening. Herr Linus Dahlgren undrar
hur avsättningen till fonder ser ut. Fröken Modahl svarar att avsättningen
till jubelfonden drogs ner p̊a grund av att Tolvan fyllde 50 år och att det
var jubel̊ar ’1000000’.

4 Beslut

4.1 Budget 2020

Fröken Modahl säger att hon har gjort omfattande förändringar i årets bud-
get och hon har övergett den gamla LATEX-mallen för att budgeten ska bli
mer lättläst och att den inte alltid summerade korrekt. Fröken Modahl räk-
nar med att Sektionen kommer g̊a back nästa år och det är främst pga
renoveringen av baren. Sen har hon gjort n̊agra mindre förändringar, men
den kanske största förändringen är att Noblesse inte ska f̊a ha deras pengar
under Sektionen och de m̊aste därför spendera dom. ESN, JML-nämnden
samt den internationella mottagningen har f̊att höjd budget och PR och KG
har f̊att n̊agra sm̊a förändringar. Herr Cederlund undrar varför Noblesse inte
f̊ar ligga under Sektionen längre och Fröken Modahl svarar att det är för att
det strider mot Reglementet. Herr Jens Bischoff undrar om det finns n̊an
buffert för att g̊a back sextiotusen (60 000) kronor. Fröken Modahl svarar att
Sektionen har en buffert p̊a ungefär niohundratusen (900 000) kronor. Frö-
ken Modahl yrkar p̊a att rätta stavningen p̊a Ion-secten och att att Elogen
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ska f̊a ettusen (1000) kronor.

Mötet beslutar att bifalla budgeten för 2020 med Fröken Modahls tilläggsyr-
kande.

5 Motioner och Propotsitioner

5.1 Återupptagande av Proposition ang̊aende Val

Propositionen tas upp p̊a projektorn för mötets besk̊adning. Herr Landewall
undrar om rösträknare räknas som personval. Herr Jeansson säger att det
inte är n̊agon funktionärspost men att det är en bra fr̊aga. Herr Cederlund
tycker att styrelsen bör undersöka detta men att propositionen bör röstas
igenom.

Mötet bifaller Styrelsens Proposition för andra och sista g̊angen.

5.2 Proposition ang̊aende Elabs ekonomiska utträdande ur
Sektionen

Även denna proposition är l̊ang och för att bespara Herr Nils Johanssons
munläder s̊a tas propositionen upp p̊a projektorn. Fröken Modahl säger att
Elab fick öppna ett konto under Sektionen efter maj-SM 2018 och att Re-
visorn d̊a motsatte sig detta men mötet röstade igenom detta änd̊a. Herr
Jeansson läser upp att-satserna och förtydligar att Elab kan ansöka om mer
tid p̊a ett SM. Herr Westermark undrar om Elab är en underförening och
f̊ar till svar att det st̊ar i Reglementet. Herr Molitor undrar om Noblesse fick
en liknade hotelse. Fröken Modahl svarar att det togs via budgeten. Herr
Cederlund undrar om det kommer bli dyrare. Fröken Modahl svarar att det
kommer bli dyrare för Elab, men att det kommer med fördelar. De kommer
till exempel bli av med alla bokföringskrav. Herr Krödel yrkar p̊a att skriva
”föreningskonto” istället för ”konto” i att-sats 1. Styrelsen jämkar sig med
Herr Krödels yrkande. Herr Molitor yrkar p̊a att stryka att-sats 1 men drar
tillbaka sitt yrkande. Herr Simon Weideskog p̊apekar att Elab är stavat med
versaler i att-sats 3. Herr Cederlund säger att det kan fixas utan yrkande.

Mötet bifaller Styrelsens proposition med Herr Ossian Krödels ändringsyr-
kande.

5.3 Motion ang̊aende klubbning

Herr Åkerberg läser upp sin motion och Herr Nils Johansson läser upp sty-
relsens svar. Herr Asking undrar vad det finns för godtyckliga förem̊al. Herr
Jeansson säger att man kan använda klubban Sektionen fick av THS när
Sektionen fyllde 100 år. Herr Lindström undrar vad skillnaden är och Herr
Jeansson svarar att det är enbart sista meningen som är tillagt. Herr Molitor
tycker att det är en onödig ändring, d̊a han inte vill att man ändrar en massa
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sm̊a saker i Reglementet och förstör helheten. Herr Molitor tycker att man
f̊ar se till att lödkolven fungerar i ett tidigare skede. Herr Cederlund h̊aller
med Herr Molitor men tycker att det är en rimlig motion ifall n̊agon skulle
vara oskön. Herr Lindström h̊aller med Herr Molitor om att man inte ska
ändra här och där i styrdokumenten. Herr Åkerberg tycker dock att hans
motion är rimlig. Herr Westermark tycker att man lika gärna kan stryka hela
stycket men det h̊aller inte Herr Molitor med om, som tycker att stycket bör
beh̊allas. Herr Jeansson säger att Herr Sven Hedin sa att det är en stor risk
att lödkolven g̊ar sönder igen. Herr Cederlund drar sedan ett l̊angt utvik
om att om möjligheten att en maskinist eller en bergsman snor lödkolven
och förstör v̊ara SM. Herr Dahlgren tycker att man ska täta b̊aten och köra
vidare med mötet. Herr Lindström säger att man kan tolka Stadgan p̊a olika
sätt och man kan tolka de som en godtycklig klubba men helst lödkolven.

Mötet godkänner Herr Henrik Åkerbergs motion.

5.4 Motion ang̊aende val av Carakarl

Herr Wilhelm Holmberg läser upp sin och Herr Viktor Lönnroths motion
och Herr Nils Johanssons läser upp Styrelsens svar. Herr Krödel undrar om
det blir fr̊an och med ikväll. Herr Holmberg säger att det m̊aste ändras i
Reglementet och därför m̊aste dagens val h̊allas idag.

Mötet godkänner Carakarlarnas motion.

6 Val

6.1 Val av Supraledare tillika Ordförande

Herr Lindström presenterar kandidaterna Herrarna Samuel Johansson Le-
mon, E-17 och Jonas Cederberg , E-17. och läser upp en sammanfattning
fr̊an deras intervjuer:
Herr Lemon söker till Supraledare d̊a han känner att det är bästa tiden för
honom att söka. Han har tidigare erfarenhet av att sitta som ordförande
för ELIN och har även varit lagkapten i handboll och CS3. Att inte suttit i
styret tidigare anser han inte vara n̊agot problem d̊a han känner m̊anga som
är eller har varit i styret samt att han har läst p̊a mycket om de senaste 5
årens händelser inom Sektionen. Han känner ocks̊a att han kan lita p̊a dem
som söker till styrelseposter i år. Därför känner han att han kommer kunna
göra ett bra arbete tillsammans med styret det kommande året. Han vill f̊a
fler att tycka det är roligt med Sektionen samt göra det lättare att delta i
Sektionen. N̊agot han vill förbättra är att göra styrelsen mer öppen via t.ex.
sociala medier som instagram. Han tycker det är viktigt med tydliga m̊al
inom styrelsen fr̊an första början. Fokus p̊a att tidigt hitta konkreta m̊al
som g̊ar att jobba mot med alla inom styret.

3counter strike
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Herr Cederberg g̊ar E-17 och söker till supraledare. Jonas har sedan tidiga-
re styrelseerfarenhet under sin tid som källarmästare. Han anser att hans
ledarroll i Källargillet har gett honom de kunskaper och erfarenheter inom
ledarskap och konfliktlösning som behövs som ordförande. Han har en tydlig
vision ang̊aende den interna strukturen inom Sektionen och vill bland annat
arbeta för att förbättra kommunikationen mellan styret och nämnder och
övriga funktionärer, samt att sänka tröskeln för att komma in i sektionslivet.
Han först̊ar ocks̊a vikten av att l̊ata allas åsikter föras fram, och att ta hjälp
av andra när det behövs.

Herr Lindström lämnar sedan över ordet till kandidaterna och Herr Lemon
säger att han har sökt Styret för att det passar väldigt bra in i plugget för
honom och hans m̊al är att göra Styret mer öppet och att öka intresset för
Sektionen. Herr Cederberg säger att det Herr Lindström läste upp stämmer
överens med hans tankar. Herr Cederberg säger att han verkligen brinner
för Sektionen och han känner att söka Supraledare är det bästa han kan
göra för att hjälpa Sektionen. Han har m̊anga idéer som han vill genomföra,
bland annat vill han ändra strukturen i Sektionen till en mer platt hierarki.
När kandidaterna har presenterat sig uppmanar Herr Jeansson att en av
kandidaterna ska g̊a ut i Funq och Herr Cederberg g̊ar ut.

Herr Jeansson öppnar därefter upp för fr̊agor till Herr Lemon. Herr Krö-
del undrar vad Herr Lemon tycker om att Styrets ”Suparkassa” har minskat.
Herr Lemon tycker det är bra och att mer pengar ska g̊a till nämnderna. Herr
Krödel säger sedan att detta var falskt och att ”suparkassan” är intakt, d̊a
han ville kolla om kandidaten hade läst budgeten. Herr Molitor undrar vad
Herr Lemon hade läst p̊a om Sektionenen och Herr Lemon svarar Kronsu-
pen4. Herr Lemon f̊ar en fr̊aga om vad det största han gjort för ELIN är.
Herr Lemon säger att han var med och skapade samarbetet BEFF5, där de
tillsammans hyr KTH-hallen och spelar en godtycklig sport. Sen gjorde han
att Sektionen fick ett större bidrag än övriga sektioner och han anordnade
poängjakten i Åre, som han tyckte blev lyckad. Herr Ahmed Dara har tre
fr̊agor till kandidaten och de lyder: Är du en god representant för Sektionen,
vad vill du förbättra och slutligen varför ska mötet rösta p̊a dig. Herr Lemon
anser sig vara en god representant d̊a han har offrat sig mycket för Sektio-
nen. P̊a Herr Daras andra fr̊aga säger Herr Lemon att han vill göra Styret
mer öppet och sätta upp m̊al att jobba mot. Herr Lemon menar med det
att det är sv̊art för medlemmarna att veta vad styret gör om man inte läser
SÖT-protokollen6. P̊a sista fr̊agan svarar Herr Lemon att man ska rösta p̊a
honom för att han har viljan och han tar ansvar för att alla ska f̊a det bra
och att folk ska vilja vara i Tolvan, ”Om du först̊ar vad jag menar”. Herr
Joshua Sadiq undrar varför det är bästa tiden att söka nu. Herr Lemon säger
att han läste extra förra v̊aren och han har därför extra tid nu. och han är

4Detta vet ej en okunnig Resistor vad det är.
5Bergs, Elektro, Flyg och Fysik
6Men det gör väll alla?
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alltid i skolan. Herr Faghi undrar hur Herr Lemon ska f̊a framtidens etta
intresserad i Sektionen och hur han ska uppn̊a detta. Herr Lemon säger att
han ska sätta upp tidiga möten och ha möten med nämnder där han ska
höra hur Styret kan hjälpa. Vilket kommer att generera en kedjeeffekt, ”Om
du först̊ar vad jag menar”. Herr Saber undrar om Herr Lemon kan h̊alla sig
opartiskt under möten. Herr Lemon svarar att han tycker att han är den
mest opartiska personen i rummet och han vet att de andra som sökt poster
är lika opartiska, ”om du först̊ar vad jag menar”. Herr Jeansson undrar om
m̊alen han har tänkt sätta upp inte är samma som verksamhetsplanen. Herr
Lemon förtydligar att han ska sätta upp m̊al tillsammans med nämnderna
och underlätta för nämnderna, ”om du först̊ar vad jag menar”. Herr Vlad
Chelcea har ett flertal fr̊agor: Största utmaningen, konkret exempel p̊a hur
han ska f̊a ettan intresserad och slutligen hur villig han är p̊a att ta t̊arta.
Herr Lemon tror att en utmaning troligtvis kommer vara att f̊a ut all po-
tential men att den största utmaningen blir nog att n̊a upp till alla m̊al,
”Sikta mot stjärnorna och n̊a trädtopparna, om du först̊ar vad jag menar”.
Slutligen tror Herr Lemon att t̊artan inte kommer att vara n̊agot problem.
Herr Bischoff undrar hur Herr Lemon ska hantera längden p̊a SM om fler blir
aktiva och längden p̊a SM blir längre. Herr Lemon ser inte detta som n̊agot
problem utan tycker att det bara vore roligt med fler sökande p̊a poster.
Herr Carl Ronström undrar vad Herr Lemon menar med att göra Styrelsen
mer öppen. Herr Lemon säger att man kan lägga ut en bild p̊a instagram
efter varje SÖT, vilket är en enkel grej, för att ge medlemmarna mer insikt
i Styrelsens arbete, ”Om du först̊ar vad jag menar”. Herr Krödel undrar hur
Herr Lemon hanterar motg̊ang. Herr Lemon tycker att han alltid arbetar i
motvind och han tycker han tar det ganska bra. Herr Asking fr̊agar hur Herr
Lemon hanterar stress. Herr Lemon tycker han hanterar det bra och att han
har ofta jobbat under stress och det har g̊att bra. Fröken Modahl undrar
hur Herr Lemon ska öka intresset för Sektionen och hur han ska jobba med
m̊angfald och inkludering. Herr Lemon svarar att han tycker det kan vara
nalta h̊ard stämning i Sektionen ibland och det vill han göra nalta mjukare.
Sedan ska han försöka f̊a alla att stanna kvar efter event för att bara hänga,
”om du först̊ar vad jag menar”. Fröken Häggström undrar om Herr Lemon
har varit med p̊a n̊agon mottagning. Herr Lemon svarar att det har han men
han medverkade ej under den senaste. Herr Molitor undrar hur Herr Lemon
upplever relationen med THS och hur han skulle vilja ha den. Herr Lemon
säger att den inte är s̊a bra och han tycker det beror p̊a att de inte alltid
gör det bästa för sektionerna. Herr Lemon h̊aller med det Herr Jeansson
sa i Osqledaren. Herr Lemon säger att han är villig att jobba för en bättre
relation med THS om det är för Sektionens bästa annars f̊ar det vara som
det är nu. Fröken Modahl undrar om han kommer sätta sig med THS och
prata. Herr Lemon kollar först om det är n̊an fr̊an k̊aren där innan han fort-
sätter och säger att han kommer is̊afall att lobba för Sektionens bästa. Herr
Ronström undrar om Herr Lemon kommer g̊a p̊a ordförander̊aden om han
blir vald och p̊a det svarar Herr Lemon att han kommer göra. Herr Molitor
undrar varför. Herr Lemon säger att det är viktigt att veta vad som försig̊ar
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p̊a andra sektioner och i k̊aren. Med Detta är det slut p̊a utfr̊agningen av
Herr Lemon, som blir utvisad till Funq och det blir Herr Cederbergs tur att
bli utfr̊agad.

Herr Krödel undrar hur Herr Cederberg ställer sig till att Styrets suparkas-
sa har halverats. Herr Cederberg säger att Styret f̊ar supa nog änd̊a. Herr
Krödel p̊apekar d̊a att detta p̊ast̊aende var felaktigt och han ville bara se
om Herr Cederberg har läst budgeten. Herr Dara undrar om Herr Cederberg
tycker att han är en god representant för Sektionen, vad Herr Cederberg vill
förbättra och varför mötet ska rösta p̊a Herr Cederberg. Herr Cederberg tyc-
ker att han har representerat bra, vissa g̊anger bättre än andra men överlag
väldigt bra. Herr Cederberg fortsätter och säger att en välfungerande sty-
relse kommer ge en bättre sektion, s̊a om Styrelsen fungerar bra s̊a kommer
det reflekteras p̊a övriga delar av Sektionen och för att uppn̊a detta vill
han fördela arbetsbördan inom styrelsen bättre. P̊a sista fr̊agan svarar Herr
Cederberg att b̊ada är bra kandidater och han har ett vitt hjärta och mer
erfarenhet än Herr Lemon och han vet vad som behöver göras. Herr Molitor
anmärkte p̊a det Herr Cederberg sa om att minska trösklarna in i Sektio-
nen och vill att Herr Cederberg utvecklar vad han menar med detta. Herr
Cederberg säger att han tycker m̊anga poster är tunga och en del väldigt
lätta och utan n̊agot egentligt mellan register och han vill göra överg̊angen
mellan posterna mindre. Herr Dahlgren undrar hur Herr Cederberg ser p̊a
sin representation. Herr Cederberg säger att det har gett honom god insikt
i hur andra föreningar fungerar. Han tycker han har representerat glatt och
andra g̊anger ännu gladare. Herr Cederberg känner dock att han har gjort
det mesta och han kommer inte att fara p̊a lika m̊anga resor nästa år. Herr
Sadiq undrar vad Herr Cederberg ska göra om han inte blir vald. Herr Ce-
derberg säger att han kommer att fortsätta i KG och kanske som revisor.
Han säger dock han inte har tänkt s̊a mycket p̊a det d̊a han alltid har tänkt
söka Supraledare. Herr Saber undrar om han kommer att kunna h̊alla sig
opartisk under ett SÖT d̊a till exempel KG och PR har meningsskiljaktighe-
ter. Herr Cederberg säger att det är hans plikt men han kommer alltid ha
börjat sin resa i Sektionen i KG. Herr Bischoff undrar hur Herr Cederberg
kommer arbeta med Sektionens nämnder. Herr Cederberg svarar att han vill
ha ett tätare samarbete med de nämnder som inte har lika mycket inflytan-
de över Sektionen genom att ha möten med dessa. Herr Chelcea undrar vad
största utmaningen kommer att bli och p̊a det svarar Herr Cederberg att
det kommer vara att h̊alla ihop styrelsen och av erfarenhet vet han att vissa
händelser är tuffare än andra. Herr Cederberg f̊ar en fr̊aga om fusion och p̊a
det svarar han att det är inget han kommer jobba mot men det finns fördelar
med det. Herr Molitor undrar vad Herr Cederberg tycker om relationen med
THS och hur han skulle vilja ha den. Herr Cederberg tycker att relationen är
frostig men han vet vad en bra relation kan ge d̊a han arbetade ganska tätt
med Herr Daniel Häll7. Herr Cederberg tycker att problemet främst bottnar

7Studiesocialt ansvarig p̊a THS 18/19
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i att de inte tycker om oss. Herr Jeansson undrar om Herr Cederberg tän-
ker p̊a möten liknande MedTeks PNS-möten. Herr Cederberg vill ha s̊adana
möten men han menar att med dagens styrelseform s̊a har ingen tid. Han
kommer vilja ha ett möte med Styret 19 för att diskutera hur det kan fasas
in och han kommer ta det själv ifall det inte g̊ar att hitta tid för det. Herr
Krödel undrar om Herr Cederberg är modig nog för en styrelsereform. Herr
Cederbreg tror att en successiv förändring är bäst och det kanske är bäst
att ha det som det är nu. Herr Cederberg tar W-sektionen som exempel
som bytte styrelseform för n̊agra år sedan och det är först nu som det börjar
fungera. Herr Saber undrar om han inte är Ordförande p̊a hans fritid. P̊a
det svarar Herr Cederberg att om man vill f̊a n̊anting gjort s̊a m̊aste man
göra det själv. Herr Dahlgren undrar om Herr Cederberg har n̊att exempel
p̊a en ovettig tradition. Herr Cederberg ser nalta obekväm ut och säger att
det m̊aste vi själva se över. Herr Bischoff tycker att funktionärsr̊ad är en
bra idé och undrar om Kessso kommer vara välkomna. Det kommer de vara
men r̊aden kommer inte att h̊allas s̊a m̊anga g̊anger per år. Herr Jonatan
Lindgren m̊alar upp följande scenario för Herr Cederberg: Tänk att du vak-
nar p̊a en okänd soffa i en okänd lokal i Finland och du känner efter efter
kedjan runt din hals och du hittar den inte, vad gör du? Herr Cederberg
säger att han först ska kolla sin bakficka8 och bröstficka och sedan höra med
Halvledaren. Om inte detta fungerar kommer paniken smyga sig p̊a.

Mötet väljer Herr Jonas Cederberg till Supraledare tillika Ordförande.

X.Y. Hungriga magars lystmäte

Klockan är 19.40, och Herr Jeansson f̊ar klartecken av PR att maten är klar
och beslutar för paus till 20:10, för att mätta sin mage och hinna ta sig
n̊agon extra enhet.

Mötet återupptas 20.10.00.

6.2 Val av Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Lindström presenterar de tv̊a kandidaterna, Herrarna Anton Näslund
E-17 och Linus Backlund E-18. Herr Lindström läser sedan upp en samman-
fattning fr̊an deras intervjuer:
Herr Näslund har sökt till Halvledare d̊a han känner att det vore roligt att
sätta sig in i Sektionen, men ocks̊a för att f̊a bidra och föra Sektionen fram̊at.
Han har inga ekonomiska erfarenheter men verkar inte emot att skaffa sig
det och är positiv över att det borde g̊a bra. Däremot känner han att han
har ganska bra koll p̊a Sektionens ekonomiska problem och har läst protokoll
och pratat med styrelsemedlemmar för att öka sin först̊aelse. Han vill även
sätta sig in i dessa problem mer och undersöka hur de eventuellt skulle g̊a
att lösa, och vara transparent i arbetet. Han har intresse för JML-fr̊agor och

8Sittande Supraledare har en ovana att tappa bort kedjan i sin bakficka.
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har sökt en JML-kurs till v̊aren.
Herr Backlund söker Halvledare av anledningen att han älskar Sektionen.
Han är redan mycket aktiv inom Sektionen och har suttit p̊a flera poster.
Han har erfarenhet av fakturering men ej av bokföring. Däremot har han
kontakter som han kan använda för att f̊a hjälp med det han inte kan. Eko-
nomi i sig är inte n̊agot han brinner för, däremot s̊a brinner han för det ska
g̊a rätt till. Han har n̊agra idéer om hur man kan förenklar bokföringen; gui-
der kan skapas till anmodingar, samt h̊alla en god kontakt med nämnderna.
Han ser även fram emot representationsarbetet p̊a andra skolor.

Herr Näslund presenterar sig och säger att han tycker Vice-rollen känns
jättekul och han ser fram emot att hjälpa Sektionen fram̊at. Han har även
tankar p̊a hur Vice-rollen ska fungera bättre och han kommer ta bokförings-
kurser p̊a THS. Herr Backlund säger att han har varit väldigt engagerad i
ett flertal nämnder och han älskar Sektionen. Herr Backlund säger att han
känner till postens historik och han vill inte att historien ska upprepa sig.
Han vill skapa bokföringsguider och om han stöter p̊a problem s̊a har han
personer i sin närhet som han kana fr̊aga. En fr̊agestud tar vid och Herr
Backlund är först ut.

Herr Albin Mosskull undrar hur han kommer disponera tiden d̊a han är
engagerad p̊a andra ställen. Herr Backlund svarar att han kommer hoppa
av en del poster men han hoppas kunna vara med i vissa nämnder. Fröken
Caroline Boström undrar om Herr Backlund kommer deltaga p̊a Ekonomir̊a-
den p̊a THS. Herr Backlund svarar med en l̊ang tystnad innan han tveksamt
svarar ja. Han förklarar att han uppvisade detta betende d̊a han var osäker
p̊a om ett s̊adant r̊ad ens existerade. Herr Sadiq vill veta vad Herr Backlund
kommer ha fokus p̊a i början av verksamhets̊aret. Han kommer ägna mycket
tid åt att lära sig s̊a mycket som möjligt om sitt ämbete och närvara p̊a mö-
ten s̊a mycket som möjligt. Sedan tycker han att JML-fr̊agor är viktigt och
han vill engagera sig mer där, samt vill han se en ökad kommunikation och
dokumentation. Herr Krödel Undrar om Herr Backlund har läst budgeten,
vilket Herr Backlund har gjort. Herr Forsberg undrar om Herr Backlund
har funderat p̊a JML-rollen i Styret. Vilket Herr Backlund inte har tänkt
p̊a. Herr Asking undrar hur Herr Backlund vill representera Sektionen. Herr
Backlund säger att han föreställer sig som stabil och han kommer att genom-
föra en god representation utan att vara tr̊akig och han kommer vara jordad.
Herr Mosskull undrar vad Herr Backlund vill förändra. Herr Backlund har
inget konkret men det är n̊agot han kommer att fundera p̊a när han har f̊att
mer insikt. Herr Landewall vill veta vad Herr Backlund är mest taggad p̊a.
Herr Backlund är rädd att l̊ata ostig men säger att han är mest taggad p̊a
att göra största möjliga nytta. Herr Weideskog undrar hur stor budget Elo-
gen ska ha. Herr Backlund säger att han fr̊agade om n̊agra hundra men fick
tusen (1000) kronor, s̊a han är nöjd och han kommer inte vara partisk. Herr
Jeansson undrar om Herr Backlund har n̊agon fr̊aga han vill driva mot THS.
Herr Backlund vill veta mer om hur de kontrollerar sina ansvarsposter. Herr
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Krödel undrar hur villig Herr Backlund är att br̊aka med Herr Cederberg
när Herr Cederberg har fel. Det är Herr Backlund väldigt redo för. Herr
Patrik Johansson vill veta vad Vice ordförande är för Herr Backlund. Herr
Backlund svarar i punktform: Kontinuerligt arbete, ifr̊agasätta Ordförande,
vara aktiv, v̊aga tänka själv, ta ansvar och ligga i fas. Herr Olle Blomqvist
undrar ifall Herr Backlund motsätter sig förskingring. Herr Backlund svarar
att han inte är i behov av n̊agon resa till Thailand. Herr Jeansson undrar
ifall Herr Backlund är duktig p̊a namn ifall Ordförande är d̊alig p̊a detta.9

Herr Backlund svarar att han har sv̊art att lära sig namn men sektions-
medlemmar ligger nära hjärtat. Fröken Modahl undrar hur Herr Backlund
vill utveckla Vice-delen av ämbetet. Herr Backlund säger att han vill vara
Ordförandens högra hand samt vara aktiv och diskutera med Ordförande.
Herr Jeansson säger att det kommer finnas nalta tid till att vara en höger-
hand. Herr Backlund säger att han kommer försöka vara aktiv p̊a möten
samt checka av med Herr Cederberg om han behöver hjälp. Med detta blir
det Herr Näslunds tur att bli utfr̊agad.

Herr Krödel undrar ifall Herr Näslund har läst budgeten, vilket Herr Näslund
säger att han har. Herr Sadiq undrar hur Herr Näslund ser p̊a JML-kursen.
Herr Näslund säger att allmän kunskap inom JML alltid är bra och det är
n̊agot vi behöver inom Sektionen. Herr Jeansson undrar om han har n̊an
fr̊aga han vill driva mot THS. Herr Näslund har inget direkt exempel men
han motsätter sig felaktiga beslut. Fröken Modahl undrar vad Herr Näslund
menade med att ändra överlämningen. Herr Näslund menar att när Styret
g̊ar p̊a vid nẙar har inte alltid Viceemeritus tid att hjälpa till och han vill
undersöka om det g̊ar att välja styrelse i oktober. Fröken Boström undrar
om Herr Näslund tänker deltaga i THS ekonomir̊ad och det tänker Herr
Näslund göra om det gynnar hans arbete. Herr Bischoff undrar vad Herr
Näslund har för erfarenheter som kan hjälpa. Herr Näslund säger att han
har varit Källarnisse, Hurtbulle, Krill och han har även nalta erfarenhet in-
om ekonomi. Han ämnar att g̊a p̊a utbildningar för att f̊a en bra start. Herr
Krödel undrar om han är redo att br̊aka med Herr Cederberg om han har
fel. Det har Herr Näslund inga problem med och det har han gjort förut.
Herr Jonas Hansson undrar ifall Herr Näslund skulle rädda Ordförande el-
ler ordförandekedjan om han blev tvungen att välja. Herr Näslund har inga
tvivel p̊a att han skulle sätta Sektionen först och rädda kedjan. Fröken Mo-
dahl undrar om han kommer piska p̊a andras bokföring. Herr Näslund säger
att han ska se till att alla ligger i fas med han. Herr Weideskog undrar vad
Herr Näslund tycker Elogen ska ha för budget. Herr Näslund tycker att den
budget som Elogen har i den genomröstade budgeten är rimlig och han vill
prata med de andra nämnderna om vad som är rimligt för var och en.

Mötet väljer Herr Linus Backlund till Halvledare tillika vice Ordförande.

9Herr Jeansson själv har en ovana att glömma bort namn.

Justeras:

Jonas Cederberg Adam Miksits Charlie Jeansson

12



December-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 december

6.3 Val av Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström har f̊att in tre (3) kandidater till posten och dessa är Fröken
Alice Wallner och Herrarna Victor Engdahl och Mikael Lidman, samtliga
E-19.10 Herr Lindström läser upp en sammanfattning av respektive intervju:
Fröken Wallner söker posten d̊a hon tycker det är en bra ing̊angspunkt till
Sektionen. Hon tycker det är kul att bidra och vill engagera sig i styrelsen.
Hon anser att hon är bra p̊a att komma överens med människor i grupp och
har lätt för att framföra sin åsikt. Hon anser sig ha tid att lägga p̊a Sek-
tionen samtidigt och är villig att prioritera den. Traditionerna är för henne
väsentligt och vill att de ska f̊a fortsätta leva vidare. Hon har erfarenhet av
att jobba p̊a Espresso House där hon ansvarat för att förmedla kaffekultu-
ren och att utbilda andra. Hon ser sig som initiativtagande och hon är villig
att kunna st̊a bakom Sektionen i vad de tycker. Ang̊aende LATEX har hon
ingen erfarenhet men tror sig kunna lära sig det och annars v̊aga fr̊aga om
hjälp. Hon har ingen tidigare erfarenhet av att föra protokoll men ser inte
n̊agot problem i det. Hon har även f̊att komplimanger för hur hon skriver
av självaste Fru Anita Kullen.
Herr Engdahl känner att han vill bli mer involverad i Sektionen och hur
saker fungerar. Han är villig att omvärdera sin åsikt och st̊a enad med Sty-
relsen om s̊a krävs. Herr Engdahl är villig att lägga den tid som krävs p̊a
sin post och att prioritera styrelsen. Han är inte van vid representation men
ser inga problem och refererar tillbaka till den tiden d̊a han gick i gymnasiet
och hade inga problem med att framföra tal i diverse ämnen. Herr Engdahl
tycker att han besitter en bra förm̊aga att uttrycka sig formellt i text och
har suttit som sekreterare i Gymnasiet och har lärt sig en del därifr̊an. Herr
Engdahl har ingen kunskap om LATEX men är villig att lära sig mer om hur
protokoll skrivs.
Herr Lidman söker resistor d̊a sektionsarbetet, den tighta gruppen och den
insikt man f̊ar om Sektionen lockar. Herr Lidman tycker det är kul att skri-
va och skulle se fram emot att f̊a representera Elektrosektionen utanför och
innanför KTH. Han är väldigt redo att prioritera sektionsarbetet före studi-
erna om det behövs. Han ser sektionsarbetet som ett grupparbete och skulle
därför inte vara rädd att be om hjälp och inte heller för att hjälpa n̊agon
annan. Han anser att om ett problem uppst̊ar är det Styrets uppgift att lösa
det tillsammans. Han har inte mycket erfarenhet av att representera sig pro-
fessionellt men tror inte att det ska bli n̊agra sv̊arigheter. Han tycker det är
charmigt med traditioner vilket ocks̊a är en anledning till varför han söker.
Han är lockad av att lära sig mer om traditionerna och även att bibeh̊alla
dem. Han tycker om att skriva men har inte skrivit i ett mer professionellt
sammanhang tidigare. Han är erfaren av LATEX d̊a gymnasiearbetet skrevs i
det samt f̊att mer insikt i det via sin post som Krill-1. En fr̊agestud tar vid
och först ut är Fröken Wallner:

Herr Molitor undrar om Fröken Wallner vet skillnaden mellan \beginsec-

10Samtliga har även ursprung fr̊an Herr Nils Johanssons faddergrupp
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tion och \beginsection*. Detta har Fröken Wallner inget svar p̊a men hon
googlar mer än gärna svaret. Herr Molitor säger sedan att b̊ada ger kom-
pileringsfel. Herr Samuel Johansson undrar om Fröken Wallner har n̊agot
favoritkommando. Detta har Fröken Wallner inte men hon säger att hon
säkerligen kommer att f̊a ett. Herr Chelcea undrar om hon har haft n̊agon
liten erfarenhet av LATEX. Fröken Wallner säger att hon har skapat ett litet
dokument och lyckats skapa en rubrik. Herr Asking undrar om Fröken Wall-
ner har skrivit n̊anting efter grundskolan. Det har Fröken Wallner men inte
efter gymnasiet och d̊a har det främst varit skönlitterärt. Herr Cederlund
undrar om hon känner sig manad att mingla med E-19 och ta in fr̊agor fr̊an
dessa. Fröken Wallner säger att hon är duktig p̊a att mingla och hon minglar
gärna lite mer. Herr Åkerberg undrar om Fröken Wallner har tänkt fortsätta
använda samma stil i protokollen. Det ämnar Fröken Wallner att göra men
med lite egen krydda. Fröken Hellstenius undrar om hon är redo p̊a att det
kommer ta mycket av hennes tid. Det är Fröken Wallner redo för och hon
tänker göra tiden p̊a KTH till hennes roligaste. Herr Chelcea har ett tv̊a
fr̊agor som lyder: Vad vill du ändra p̊a och varför ser du inte ut som din
profilbild p̊a ansiktsboken. Fröken Wallner har inget konkret exempel men
hon har f̊att ett gott intryck av styrelsen. P̊a den andra fr̊agan svarar hon
att hon nyligen skaffade ansiktsboken, d̊a hon har varit emot det. Ang̊aende
bilden s̊a tycker hon Grynet duger gott. Herr Jeansson undrar om hon har
n̊agon speciell fr̊aga som hon vill driva mot THS. Fröken Wallner har inget
exempel för stunden men hon kommer ta dom när de kommer. Fröken Wall-
ner f̊ar en fr̊aga om vad hon tror blir den största utmaningen och det tror
hon kommer bli att hitta tid. Fröken Wallner g̊ar sedan ut i Funq och det
blir Herr Engdahls tur att bli utfr̊agad.

Herr Weideskog undrar om Herr Engdahl är duktig p̊a att skriva och lyss-
na samtidigt. Det tycker Herr Engdahl att han är. Herr Åkerberg undrar
om har tänkt beh̊alla den roliga stilen p̊a protokollen och det ämnar Herr
Engdahl att göra, d̊a det är det som gör de inte blir outhärdliga. Fröken
Hellstenius undrar hur han har tänkt för att f̊a tiden att g̊a ihop och om
han kommer prioritera sektionsarbetet över skolan. Herr Engdahl säger att
han är redo för det och han tänker leva upp till det förtroende han f̊ar. Herr
Asking undrar vilka textredigeringsprogram han har använt. Herr Engdahl
säger att han har använt Word, Wordpad och Google docs. Herr Molitor
undrar om Herr Engdahl kommer använda sig av \textit eller \emph när
han kommer skriva. Herr Engdahl säger att han kommer använda sig av
\textit. Herr Molitor p̊apekar att detta kan göra dokumenten jobbiga att
läsa d̊a b̊ada ger kursiv text. Herr Cederlund undrar om Herr Engdahl är
redo att föra E-19s talan och det är Herr Engdahl redo för och säger att han
har m̊anga goda vänner där. Herr Jeansson undrar om Herr Engdahl har
n̊agon fr̊aga han vill driva mot THS. Herr Engdahl har inget direkt exempel
men han vill jobba mot en bättre relation med THS. Herr Harald Lindohf
undrar vad han tror kommer bli den största utmaningen. Herr Engdahl tror
det kommer att vara att f̊a ihop allt men det kommer nog ordna sig och
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ifall det blir jobbigt s̊a har han prioriterat fel och han kommer ta Styrelse-
ansvaret i första hand. Herr Asking undrar vad som har lockat honom mest
till posten. Herr Engdahl säger att Herr Nils Johansson11 var hans fadder
och han gjorde honom intresserad för posten. Herr Engdahl har inte kollat
p̊a andra poster d̊a han alltid har varit inställd p̊a att söka Resistor. Under
tiden som Herr Engdahl byts ut mot Herr Lidman s̊a sitter Herr Dara och
pillar i Herr Anders Erningers öra samtidigt som han slickar sig om munnen
och skickar tr̊anande blickar till Herr Jeansson.

Herr Weideskog undrar om Herr Lidman är duktig p̊a att skriva och lyssna
samtidigt. Det säger Herr Lidman att han inte har n̊agra problem med. Herr
Åkerberg undrar om Herr Lidman tänker h̊alla kvar den roliga stilen i proto-
kollen. Herr Lidman säger att han läste ett protokoll som l̊ag framme under
ett möte med Valberedningen och han blev förv̊anad över hur roligt det var
att läsa och han tänker fortsätta ha dem underh̊allande. Fröken Hellstenius
undrar hur Herr Lidman kommer att prioritera sin tid. Herr Lidman säger
att om situationen kräver en prioritering s̊a kommer han offra skolan d̊a det
är han som gjort fel. Herr Molitor undrar om han vet skillnaden p̊a \beginli-
ne och \beginequationarray. Detta kan inte Herr Lidman svara p̊a och bollar
tillbaka fr̊agan p̊a Herr Molitor som säger att b̊ada ger kompileringsfel. Herr
Jeansson undrar om Herr Lidman har n̊agon fr̊aga han vill driva mot THS.
Det enda han vet om THS är att de har varit kantiga mot oss under mot-
tagningen men det är nog mer en fr̊aga för Fø F. Herr Chelcea undrar vad
han vill ändra i Styret. Herr Lidman säger att det han har sett av styrelsen
s̊a har de bemött honom bra men internt har han inte haft n̊agon insikt
och kan därför inte föresl̊a n̊agra förändringar. Herr Asking undrar om Herr
Lidman anser sig vara kreativ. Herr Lidman säger att han gjorde ett spel
under gymnasietiden och han tycker om att krydda sina texter lite extra.
Herr Chelcea undrar om han kan samarbeta med andra. Herr Lidman säger
att han alltid har varit en lagspelare med mycket lagsport. Herr Cederlund
undrar om han kan mingla med E- 19 och samla in åsikter. Herr Lidman
säger att det finns rum för mer engagemang hos Ettan och han ser gärna
till att bidra med mer engagemang. Han vill göra detta genom att förmedla
vad som händer och han känner sig redo att ta nästa steg.

Mötet väljer Fröken Alice Wallner till Resistor tillika Sekreterare.

6.4 Val av Studienämndens Ordförande, SNO

Herr Lindström har f̊att in en kandidatur och den är fr̊an Fröken Ida Kols
E-17 och Herr Lindström läser upp en sammanfattning av intervjun:
Fröken Kols han kandiderat till SNO d̊a hon tycker det är intressant och
roligt att se utvecklingen av programmet och att bidra till förbättringen. Hon
sitter för stunden som Vice SNO och vill fortsätta med arbetet genom att
kliva upp som SNO. I och med förändringen som sker med att sammanlänka

11”Kung” - Herr Jeansson
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kurser s̊a vill hon se till att student̊aterkoppling inte tappas bort för att
säkerhetsställa att kraven inte blir orimliga. Hon har tidigare erfarenheter
att föra fram åsikter som inte nödvändigtvis är hennes egna i och med arbetet
som Vice SNO och StURe. Hon kan sätta sig in i hur andra tänker och först̊a
deras åsikt, vilket underlättar grupparbete.
Fröken Kols tycker att Herr Lindström beskrivning var bra. Herr Jeansson
öppnar upp för fr̊agestund. Herr Asking undrar om hon har lärt sig n̊att
om vad SNO gör, när hon satt som vice-SNO. Fröken Kols säger att de har
haft ett nära samarbete. Fröken Modahl undrar hur Fröken Kols har tänkt
göra reklam för MAS12. Fröken Kols säger att det borde g̊as ut mer öppet
om vad det är. Herr Faghi undrar om hon kommer g̊a p̊a utbildningsr̊ad.
Fröken Kols säger att hon kommer att fortsätta g̊a p̊a r̊ad, d̊a hon har insett
hur viktigt det är att se hur andra sköter saker. Herr Cederlund undrar om
inbyggda system kommer att f̊a en MAS. Fröken Kols säger att hon inte har
funderat p̊a det men hon ska kolla p̊a det.

Mötet väljer Fröken Ida Kols till Studienämndens Ordförande, SNO.

6.5 Val av ArbetsMarknadsSekreteraren, AMSe

Herr Lindström har inte f̊att in n̊an kandidatur och han yrkar p̊a att öppna
för kandidatur och nomineringar och f̊ar medh̊all av mötet. Herr Mosskull
vill kandidera med Herr Erik Lindberg. Herr Mosskull säger att de planerar
att söka tillsammans och upplägget är att han tar första halv̊aret och Herr
Lindberg tar hösten. Detta eftersom Herr Mosskull troligtvis ska ta p̊a ut-
byte under hösten och Herr Lindberg vill avsluta sin segelingskarriär innan
han g̊ar p̊a n̊agon post. Herr Lindberg har jobbat i ArG en längre tid och
anses av m̊anga att vara den bättre kandidaten. Herr Mosskull har erfaren-
het i ePotential och de ser inget problem med uppdelningen. B̊ada kommer
fr̊an Väster̊as s̊a en överlämning under sommaren kommer inte vara n̊agra
problem. De säger att det finns tv̊a alternativ enligt dem och det är att
mötet väljer b̊ada eller att mötet väljer Herr Mosskull och han avg̊ar efter
ett halv̊ar. Herr Krödel undrar ifall det kommer bli krock med kontrakten
med företag och de blir förrvirade av att de f̊ar en ny kontakt person. Se-
dan undrar han om det inte kommer bli förvirring med överlämningen. Herr
Lindberg säger att företag kanske blir förvirade men att det inte kommer
att uppst̊a förvirring mellan kandidaterna. Herr Lindberg säger att han inte
kommer vara helt fr̊anvarande fr̊an styrelsen utan han kommer att h̊alla koll
p̊a vad som händer. Herr Mosskull tror inte att det kommer uppst̊a n̊agon
förvirring d̊a det är som ett vanligt överlapp mellan tv̊a AMSe. Herr Molitor
undrar om det inte kommer att bli en krock med Styrelsearbetet. Men det
tror inte kandidaterna d̊a Herr Lindberg kan adjungeras p̊a n̊agra SÖT. Herr
Cederberg undrar om det kan bli konstigt med tillhörigheten med Styret d̊a
de andra i Styret kommer vara ganska nära varandra efter att ha jobbat i ett
halv̊ar. Herr Mosskull kommer att ta v̊aren och fasa in Herr Lindberg, det
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kommer inte att bli n̊agon klumpaktivitet. Herr Lindberg säger att han vill
göra detta ordentligt och att han egentligen tänkte söka nästa år men när
Herr Mosskull kom med idéen s̊a kunde han inte l̊ata bli. Fröken Modahl
tror det kan bli sv̊art med det juridiska när de ska f̊a ansvarsfrihet. Herr
Mosskull tror att det kommer att fungera p̊a liknande sätt som interimsval.
Herr Jeansson p̊apekar att det finns inget som säger att Herr Lindberg kom-
mer att söka när Herr Mosskull avg̊ar. Herr Mosskull svarar att man kan
söka hur m̊anga fel man vill. De f̊ar en fr̊aga om vad de vill arbeta med ArG.
Kandidaterna säger att de vill utvidga arbetet och öka intresset för ArG och
fortsätta i Herr Forsbergs sp̊ar. Herr Weideskog undrar hur de ser p̊a att
listan till att bli källarnisse är l̊ang och anmälningslistan till ArG är kort.
Herr Mosskull svarar att de satsar p̊a kvalitet istället för kvantitet. Herr
Jeansson undrar varför de inte söker i Klump och bestämmer mellan sig om
vem som ska ha ansvar när. Herr Mosskull säger att interimsval känns som
det renaste sättet att göra det p̊a. Herr Chelcea undrar om det kommer att
p̊averka styrelsedynamiken. Herrarna tror inte det kommer vara n̊agot pro-
blem d̊a de tvivlar starkt p̊a att Styret kommer stänga ute Herr Lindberg.
Herr Molitor tycker att man ska välja Herr Lindberg till AMSe och att han
delegerar arbetet p̊a Herr Mosskull. Herr Dahlgren tycker att lösningen med
tinterimsval känns bra. Herr Cederlund undrar om det är möjligt att Herr
Lindberg väljs och att han ger fullmakt till Herr Mosskull. Herr Jeansson
säger att det är möjligt att göra s̊a, men det är tveksamt om Herr Lindberg
skulle vilja ge en fullmakt. Herr Molitor tycker att mötet bör välja Herr
Mosskull och att han avg̊ar senare. Herr Landewall säger att om n̊agon an-
nan än Herr Lindberg skulle bli vald senare s̊a är det n̊an som är mer lämpad
och det är ingen nackdel. Fröken Kristina Kjellberg undrar om det blir sv̊art
för Herr Lindberg att ta sig in p̊a SÖT och om det blir problem vid an-
svarsfriheten. Herr Jeansson säger att Herr Lindberg kan adjungeras vilket
inte är n̊agot problem och när det gäller ansvarsfriheten s̊a gäller den enbart
för den period personen sitter. Herr Krödel tycker av princip att det känns
konstigt att börja dela upp styrelseansvaret p̊a tv̊a personer. Han uttrycker
oro att man g̊ar i fel bana och p̊a framtida möten kommer man referera till
detta protokoll d̊a man vill göra liknande beslut.

Mötet väljer Herr Albin Mosskull till ArbetsMarknadsSekreteraren, AMSe.

6.6 Val av Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Lindström presenterar Herr Åkerberg E-18 som postens enda kandidat
och läser upp en sammanfattning fr̊an intervjun: Herr Åkerberg har kandide-
rat till Kontaktor d̊a det är den positionen i styrelsen som h̊aller kontakten,
vilket är n̊agot han tycker är intressant. I och med Elogen var det n̊agot han
ocks̊a fick göra d̊a han höll kontakten med andra spex. Han vill framförallt
fokusera p̊a att bibeh̊alla och främja den kontakt som redan finns med andra
sektioner och skolor. Han vill även se till att julkort skickas, oavsett om det
bara är p̊a ett slitet styre p̊a en soffa, men även se till att den mer seriösa
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informationen kommer ut, b̊ade i god tid och korrekt. Han är nyfiken p̊a
styrelsen och vill jobba för att engagera fler personer.

Herr Åkerberg tillägger att han helst vill jobba för ökad information mellan
sektionsmedlemmar p̊a skolan d̊a den har varit nalta sämre. Herr Chelcea
undrar hur Herr Åkerberg ska göra det. Herr Åkerberg säger att han vill ha
samarbete med andra sektioner p̊a skolan och ha event tillsammans. Herr
Asking undrar om Herr Åkerberg menar sektioner p̊a KTH eller externa.
Herr Åkerberg säger att om han m̊aste välja s̊a vill han satsa p̊a externa
sektioner. Fröken Ebba Hellstenius undrar om Herr Åkerberg är taggad p̊a
eventet med Uppsala. Herr Åkerberg är väldigt taggad. Fröken Modahl und-
rar om Herr Åkerberg kommer att uppdatera hemsidan. Herr Åkerberg säger
att han vill fixa en del saker som är för̊aldrade. Han har tänkt slänga ett öga
p̊a den engelska sidan och d̊a främst informationen om hur Sektionen fun-
gerar. Fröken Modahl ställer en till fr̊aga där hon undrar om Herr Åkerberg
har tänkt bist̊a E-post med hjälp om de bestämmer sig för att göra om hem-
sidan. Herr Åkerberg säger att han är taggad p̊a det och att han har suttit
som E-post tidigare, dock upptäckte han d̊a att han är mer intresserad av
inneh̊allet p̊a sidan och inte det bakom. Fröken Hellstenius undrar hur sugen
Herr Åkerberg är p̊a att g̊a p̊a kommunikationsr̊ad. Herr Åkerberg svarar att
han gör allt för att främja kommunikationen. Fröken Carmen Dahlin undrar
hur Herr Åkerberg känner för omkringliggande styrelsejobb. Herr Åkerberg
säger att Kontaktorn har mindre ansvar s̊a han är beredd att axla andra sa-
ker. Herr Weideskog undrar om han kommer utveckla samarbetet med SIK.
Herr Åkerberg säger att han ska kolla möjligheten att f̊a resa över.

Mötet väljer Herr Henrik Åkerberg till Kontaktor tillika Ambassadeur.

Q.Z. Opuz till den fromma

Herr Saber avbryter Herr Jeansson och placerar tre sm̊a e-kolvar p̊a presidiet.
Herr Asking placerar även en ask pepparkakor p̊a presidiet. Under tiden som
Herr Asking gör sig i ordning flyger Herr Molitor upp ur sin plats i soffan.
Herr Molitor har just sett en video p̊a en flodhäst som äter vattenmelon och
han bara m̊aste visa videon för presidiet. Efter han visat videon blir presidiet
minst lika imponerade och därför kan ni se den HÄR.
Herr Asking säger att han inte är jättetaggad p̊a att göra sitt framträdande
d̊a han inte har sovit s̊a mycket och han tror inte heller han kommer f̊a
sova s̊a mycket i natt och pekar p̊a e-kolvarna. Herr Asking säger att det
är glögg kryddad med egenodlad ghostpepper och trinidad scorpion. Herr
Asking vill även p̊apeka att opuzet skrevs idag. Herr Asking har sv̊art att
f̊a fram tonerna efter en flaska och Herr Jeansson utbrister ”Fuck me” när
han ser hur Herr Asking kämpar. Herr Asking dricker dom andra tv̊a under
framträdandet och han blir uppmanad av Herr Cederlund att gurgla den
sista, men Herr Asking har inte julstake nog.

Justeras:

Jonas Cederberg Adam Miksits Charlie Jeansson

18

https://www.instagram.com/p/B5gb9wiCUHN/?igshid=3g1cogdux6i4&fbclid=IwAR0--k_es97xicDy_Dew7c69Mk9KOHTKPCRUgAXtzGb-3kjB4lJv8NVJQ4g


December-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 december

Avskedsballaden (White Christmas)

Jag drömmer om en jul hemma
Utan kurser att tänka p̊a

Sanningen den svider elever lider
Av det som ska tenteras snart

Jag glömmer att se p̊a Kalle
D̊a jag vid köket pluggar själv

Fr̊an v̊ar TV jag höra hur n̊agon skrockar
Att tomten är kapitalist

Jag sörjer över hela släkten
Alla har däckat i hallen

Ner till macken jag pallrar en tidning ska handla
Men kontot har tagit slut

Jag gömmer fejset bakom skägget
In till granen smyger jag

Över faster, halvbror och farfar
Sedan äts det pepparkakshus

Jag tömmer själv en hel flaska
Med inneh̊all av capsaicin
Den är inte s̊a himla stark
Jo det var den RIP my life

En t̊arögd Herr Asking tackar för sig och lämnar mötet, var han far är det
ingen som vet.

6.7 Val av Källarmästare med Styrelseansvar

Herr Lindström presenterar Herr Sadiq Open-17 som posten enda kandidat
och läser upp sammanfattningen fr̊an intervjun:
Sadiq har suttit under det nuvarande året som källarmästare utanför styret.
Nu känner han sig redo att ta sig an rollen som Källarmästare med styrelse-
ansvar samt är sugen p̊a nalta gediget styrelsearbete. Han tycker att arbetet
i KG har funkat bra och känner att han har koll p̊a vad källarmästarens roll
är i Sektionen. Han säger ocks̊a att han har planerat med andra delar av
KG att han ska ta rollen inom styret och l̊ata andra personer inta andra po-
sitioner inom KG. Som källarmästare har han som m̊al att KG ska fortsätta
göra ett bra jobb samt att fixa saker snabbare.

Herr Sadiq säger att KG har genomfört en del ändringar och han vill se
hur det fungerar. D̊a mötet inte hade n̊agra fr̊agor yrkar Herr Jeansson p̊a
att g̊a till diskussion.

Mötet väljer Herr Joshua Sadiq till Källarmästare med Styrelseansvar.
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6.8 Val av Klubbmästare med Styrelseansvar

Herr Lindström lämnar över order till Herr Saber som ska presentera den
kandidat som PR vill ha. Herr Saber säger att de kommer nominera den aktiva
personen med längs erfarenhet och det är en person med m̊anga idéer. Herr
Saber vill därför nominera Fröken Nina Hjärne E-17. Fröken Hjärne kommer
fram och blir omfamnad av Herr Saber och f̊ar mot ta en svart tröja. Fröken
Hjärne säger att hon har varit aktiv i PR i 2,5 år och hon vet hur PR jobbar.

Mötet väljer Fröken Nina Hjärne till Klubbmästare med Styrelseansvar

6.9 Val av Förfadder med Styrelseansvar (Fø F)

Herr Lindström har f̊att in en kandidatur fr̊an tv̊a kandidater och det är
Herrarna Weideskog och Chelcea, E-18 respektive E-15. När Herrarna har
vinklat upp framför mötet börjar Herr Lindström läsa upp sammanfattning-
en fr̊an intervjun:
Herr Weideskog kandiderar till Fø F-Styret d̊a han upplever att det är en
position som passar honom bra d̊a han är van vid att leda grupper, vilket
han ocks̊a tycker är roligt. Det är även p̊a grund av sitt intresse av styrelsen
som han söker denna post och vill vara med i Sektionens framkant och leda
Sektionen fram̊at. Han har framförallt lett barngrupper men ocks̊a stundvis
vuxna grupper i och med försvaret. Han tycker att leda vuxna människor
är b̊ade tufft, kul och stimulerande. Det har även gett honom erfarenhet av
konflikthantering men vill framförallt jobba förebyggande för att minska fö-
rekomsten av konflikter. Han har varit flaggfadder under året och vill under
mottagningen försöka öka engagemanget av de nya studenterna s̊a att fler
söker poster.

Herr Chelcea är E-15 och söker FoF-Styret eftersom det är sista chansen
nu innan examensarbete och är i allmänhet väldigt taggad p̊a posten. Han
har varit fadder flera mottagningar och tycker samarbetet mellan Fø Foch
IntSekt borde öka. Varför han just söker FoF-Styret är för att han känner att
han har varit p̊a Sektionen i m̊anga år nu och vill ge tillbaka till Sektionen.
Han har jobbat mycket med gruppdynamik och att leda nya grupper i och
med sitt extraarbete. Han säger själv att det kan vara sv̊art att estimera
tids̊atg̊ang, till exempel är det sv̊art att veta hur l̊ang tid det tar att lösa
skoluppgifter, men att man prioriterar det som är viktigast.

Herr Weideskog tycker att mottagningen är en fantastisk tid och han vill
se till att de nyantagna f̊ar ett bra första intryck. Herr Chelcea säger att
han vägrar erkänna sig som gammal och dryg trots att han har varit med
länge. Herr Chelcea säger att han har varit med i sex mottagningar och han
brinner verkligen för det. Herr Chelcea säger att han sitter som Carakarl
och han kan mycket om ”Vroom vroom” och eftersom han snart g̊ar ut vill
han avsluta med den post han alltid har velat ha.
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En fr̊agestund tar vid och först ut är Herr Weideskog. Herr Forsberg undrar
vad Herr Weideskog tycker är sämst med mottagningen. Herr Weideskog tyc-
ker inte om att benämna n̊agonting som sämst men han kan nämna det han
tycker är minst bra, vilket är kommunikationsmissar. Herr Weideskog säger
att han kommer försöka lösa det genom att ha möten med flaggfaddrar för
att öka kommunikationen. Fröken Modahl undrar vad Herr Weideskog har
för vision med posten. Herr Weideskog säger att han vill att s̊a m̊anga som
möjligt av den nya Ettan vill engagera sig. Fröken Modahl undrar d̊a hur.
Herr Weideskog säger att han har en lista med idéer. Fröken Malin Hägg-
ström undrar vilken roll Herr Weideskog tar i en grupp. Herr Weideskog
ser sig som en person som känner av rummet och tar den roll som behövs.
Fröken Johanna Jacobsson undrar hur Herr Weideskog skulle hantera en
liknande situation med THS som uppstod under höstens mottagning. Herr
Weideskog säger att han är bra p̊a att f̊a som han vill. Han kommer göra
sitt bästa för att f̊a svar och han kommer g̊a och prata med THS personligen
om det behövs. Herr Backlund undrar när Herr Weideskog bestämde sig för
att söka. Herr Weideskog säger att han bestämde sig under v̊aren men han
blev osäker under mottagningen d̊a han ins̊ag att han inte kommer ha lika
mycket tid med de nyantagna. Herr Lindström undrar om Herr Weideskog
fick n̊agra bra erfarenheter fr̊an sin tid i Försvarsmakten. Herr Weideskog
säger att under GMU:n fick alla turas om att vara gruppchef och d̊a fick
man ta ansvar och ta beslut i stressade situationer. Fröken Anna Kinnan-
der säger att som Fø Fm̊aste man ibland ta lite tr̊akigare konflikter som till
exempel mot faddrar. Herr Weideskog tycker att rätt ska vara rätt och ser
strikt p̊a regelbrott. Herr Dahlgren undrar hur Herr Weideskog ser p̊a äldre
faddrar som har mycket erfarenhet men som bara kan vara med vissa veckor
och nämner Herr Johan R̊agmark under mottagningen 2018 som exempel.
Herr Weideskog ser positivt p̊a att ha faddrar med mycket erfarenhet men
han kommer dock att värdera ned dem lite d̊a de inte kommer kunna när-
vara p̊a allt. Herr Oscar Luong undrar hur Herr Weideskog kommer hantera
sommarstressen. Herr Weideskog säger att han kommer planera sommaren
efter han blir vald. Herr Jeansson säger n̊agot i stil med ”bläbläbb”, vilket
troligtvis kan vara början av en förkylning. Fröken Modahl undrar om han
kommer klara av att samarbeta med Medtek-Fø F. Herr Weideskog säger att
han tycker om att samarbeta med nya personer.

Sedan blir det fr̊agor till Herr Chelcea som tar Herr Weideskogs plats. Herr
Forsberg öppnar med samma fr̊aga som han ställde Herr Weideskog om vad
som är sämst med mottagningen och hur han ska göra för att förbättra det.
Herr Chelcea tycker att faddrarna borde utbildas bättre än tidigare. Han sä-
ger att han inte var med p̊a mottagningen i år och han vet därmed inte hur
det var i år. Herr Dahlgren undrar om Herr Chelcea tror att hans tidigare
år som fadder har ökat eller minskat hans chanser att bli vald. Herr Chelcea
tror att det bara har ökat hans chanser och att han har gjort n̊agra misstag
men han har lärt sig av dom. Fröken Häggström undrar vilken roll han tar i
en grupp. Herr Chelcea svarar att han under sin fritid jobbar som instruktör
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och där har han f̊att öva p̊a att leda grupper. Under mottagningen säger han
att han kommer ha mycket fokus p̊a säkerhet och han kommer ta ett steg
bak̊at och lyssna mycket. I diskussioner tycker han att han är bra p̊a att
h̊alla fokus. Herr Jeansson undrar varför Herr Chelcea tror att han förlorade
valet ifjol. Herr Chelcea svarar att Fröken Häggström var den bättre kandi-
daten med hästlängder och att det finns f̊a kandidater som är bättre. Herr
Cederlund undrar över Herr Chelceas tid som Qulturattaché. Herr Chelcea
säger att han inte kände Sektionen nog bra för att kunna uträtta sina idéer
bra. Fröken Modahl undrar om Herr Chelcea vill ändra mottagningen eller
beh̊alla den som den är. Herr Chelcea tycker att det känns onödigt att änd-
ra koncept som fungerar. Men han säger att han ska göra ett flödesdiagram
för att se vad som ska göras. Herr Lindström undrar när Herr Chelcea har
tänkt skriva sitt examensarbete. Herr Chelcea svarar att han kommer göra
det nästa år. Fröken Kinnander undrar hur han uppför sig mot en fadder
som beg̊ar ett regelbrott. Herr Chelcea svarar att det beror p̊a vilket brott
som har beg̊atts och att det kommer bestämma hur han reagerar. Han skulle
p̊apeka felet p̊a ett s̊adant sätt att faddern först̊ar att den gjort fel. Fröken
Kinnander undrar hur han skulle göra om det upprepas. Herr Chelcea säger
att om en fadder till exempel dricker för mycket alkohol s̊a kommer den
uteslutas och den f̊ar söka fadder igen nästa år. Herr Backlund undrar när
Herr Chelcea bestämde sig för att söka. Herr Chelcea svarar att det var
ettan som fick honom att söka under pubar. Fröken Jacobsson undrar vad
Herr Chelcea skulle göra om mottagningssamordnaren är konflikträdd och
okontaktbar. Herr Chelcea säger att det löses enklast om man är med fr̊an
början och uppmärksammar problemet tidigt. Fröken Nathalie Wehlin und-
rar vad Herr Chelcea tycker om fadderkontrakt. Herr Chelcea tycker det är
en bra idé och ett bra sätt att f̊a ett regelverk. Herr Chelcea f̊ar en fr̊aga
om han har n̊agra gömda talanger. Herr Chelcea säger att när han satt p̊a
posten Frequensnormal s̊a lärde han sig att underh̊alla folk. Men han tycker
om att dansa även fast han inte är s̊a bra p̊a det. Fröken Modahl undrar hur
Herr Chelcea ser p̊a styrelsearbetet. Herr Chelcea säger att han vill bidra s̊a
mycket som möjligt och just därför söker han Fø Fmed styresleansvar. Han
vill representera Sektionen och vara engagerad, han vill även nämna en till
sak men det har han glömt bort. Herr Jeansson p̊apekar att det tillkommer
en del jobb med styrelsen och det förväntas att han kan ta en del last. Herr
Chelcea säger att man söker Fø Fmed styrelseansvar av en anledning.

Mötet väljer Herr Simon Weideskog till Förfadder med Styrelseansvar ( Fø F).

6.10 Val av Vice SNO tillika PAS

Herr Lindström säger att han inte har f̊att in n̊agon kandidat till posten och
yrkar därför p̊a att öppna för kandidatur p̊a alla poster som ingen har sökt.
Han för medh̊all av mötet och därför vill Fröken Emelie Modin kandidera.
Fröken Modin Open-17 presenterar sig och säger att hon sitter i studienämn-
den och hon vill ta ett steg till. Fröken Modahl undrar varför Fröken Modin
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inte sökte innan sökstopp. Fröken Modin svarar att hon helt enkelt glömde
söka. Herr Lindström undrar om hon kan göra ett bättre jobb än Herr W.A
Kant. Det tror Fröken Modin.

Mötet väljer Fröken Emelie Modin till Vice SNO tillika PAS.

6.11 Val av StURe

Herr Lindström har f̊att in en kandidat i form av en klump. Klumpen best̊ar
av Fröknarna Silvia Barrett och Elin Berglund b̊ada E-18. Herr Lindström
läser upp en sammanfattning fr̊an intervjun:
Kandidaterna är intresserade av att bära vidare arbetet med StURe. De
anser att JML-arbetet och skyddsombudsarbetet är viktigt och vill gärna
fortsätta föra StURes arbete. Som klump önskar de dela upp arbetet sinse-
mellan, som JML-ansvarig och skyddsombud. Elin har tidigare haft erfaren-
het med event, s̊asom att h̊alla i fixarkvällar d̊a hon är projektansvarig och
Silvia har varit med i JML-nämnden sedan den startade för tv̊a år sedan.
Kandidaterna har inte s̊a bra koll p̊a hur arbetet med JML sker utanför
Sektionen (inom THS och KTH), men är villiga att ta reda p̊a detta.

Fröken Berglund säger att hon är med i KG och hon tycker att JML-
och skyddsombudsfr̊agor är viktigt. Herr Jeansson undrar varför de söker
i Klump. De svarar att det gjordes ifjol och posten är nästan som tv̊a olika
poster. De ämnar att dela upp ansvaret där Fröken Barrett tar JML-delen
och Fröken Berglund tar ansvaret som skyddsombud.

Mötet väljer Fröknarna Silvia Barrett och Elin Berglund till Klump och
Klumpen väljs till StURe.

6.12 Val av Förfadder med ekonomiskt ansvar (Sn̊alFø F)

Herr Forsberg E-17 har sökt posten och Herr Lindström är inte sen att sam-
manfatta intervjun:
Herr Forsberg kandiderar till Sn̊al-FoF eftersom den senaste mottagningen
hade han väldigt mycket åsikter om vad som borde göras. Han fick ansvar
över förfest men eftersom han inte fick köra fullt ut vill han göra det denna
mottagning istället. Han är strukturerad och arbetar genom att börja fr̊an
början och beta av arbete. Han vill planera möten i förväg där det som
är viktigast prioriteras. Han har tidigare erfarenhet av ekonomi i och med
sin nuvarande position som AMSe, vilket ocks̊a gett honom kunskap om att
bygga och leda en grupp. Han har även tankar p̊a hur mottagningen ska
förbättras, däribland att flaggfaddrar ska ha varit med p̊a åtminstone en
tidigare mottagning d̊a de lättare kan ta initiativ.

Herr Backlund undrar hur tighta han och Herr Forsberg kommer att vara.
Herr Forsberg säger att det kommer vara s̊a tigtha och korsar sina fing-
ra. Herr Backlund f̊ar även mottaga en slängkyss fr̊an Herr Forsberg. Herr
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Jeansson undrar hur ofta Herr Forsberg duschar en vanlig dag och antalet
kalsonger han byter per dag. Herr Forsberg svarar att han brukar duscha un-
gefär tre g̊anger per dag och han byter kalsonger därefter. Herr Weideskog
undrar vad Herr Forsberg tycker är ett problem under mottagningen. Herr
Forsberg tycker det är tr̊akigt att alla är sjuka efter mottagningen. Herr Mo-
litor undrar om det kan lösas genom att byta kallingar oftare. Herr Forsberg
tror att det kan lösa problemet. Herr Forsberg tror även att mer mat och
att mottagningen kanske kan bli sponsrade med vattenflaskor och s̊a fadd-
rar alltid kan ha med sig vatten kan f̊a bukt med problemet. Herr Jeansson
undrar vad som är Herr Forsbergs favoritevent. Herr Forsberg svarar att
n0llegasquen är det bästa utan att tveka och han tycker den är fulländad.
Men p̊a en stark andraplats återfinns ”S̊ang i Tolvan”. Fröken Kinnander
undrar hur lätt Herr Forsberg har att samarbeta med andra. Herr Forsberg
samarbetar gärna med andra och han gillar att f̊a beslut gjorda. Fröken Mo-
dahl undrar hur Herr Forsberg hanterar beslut. Herr Forsberg förespr̊akar
en diskussion och sedan majoritetsbeslut.

Mötet väljer Herr Joar Forsberg till Förfadder med ekonomiskt ansvar (Sn̊alFø F).

6.13 Val av Batman

Herr Westermark kommer fram och ska presentera PRs kandidat. Herr Wes-
termark fattar sig kort och säger Herr Blomqvist bör bli Batman. Herr
Blomqvist presenterar sig och lovar att anordna en Beer pong-turnering
och f̊ar motta jubel fr̊an mötesmedlemmarna. Herr Chelcea undrar vad Herr
Blomqvist tycker om ”caps”. Herr Blomqvist svarar att detta inte görs här.

Mötet väljer Herr Olle Blomqvist till Batman.

6.14 Val av bAMSe

Herr Lindström presenterar Herr Carl Nordengren E-19 som enda sökande:
Carl har kandiderat till bAMSe d̊a han har g̊att med i ArG men känner
att det är saker han skulle vilja förbättra i gruppen. För att lättare kunna
utföra förändringar ser han att det bästa sättet att göra det p̊a är att sitta
som bAMSe. Han anser att informationen och marknadsföringen av ArG
borde förbättras p̊a mottagningen d̊a m̊anga i hans klass inte ens vet om
vad ArG är. Han hoppas att hans perspektiv som etta kan bidra till n̊agot
äldre studenter har sv̊arare att se. Han känner att om han tar p̊a sig n̊agot
vill han göra det helhjärtat.

Herr Patrik Johansson undrar om Herr Nordengren vet vad bAMSe är. Herr
Nordengren svarar att Herr Forsberg beskrev det som att man gör saker till-
sammans med AMSe. Herr Nordengren f̊ar en fr̊aga om vad han tyckte om
AMSe-valet. Herr Nordengren svarar att det verkar som bra killar och det
kommer g̊a bra. Herr Krödel säger att det kanske gör att Herr Nordengren
kanske f̊ar en mer bärande roll. Herr Nordengren säger att det är positivt.
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Mötet väljer Herr Carl Nordengren till bAMSe.

Å.Ä. En Ub̊at

Herr Saber avbryter mötet och stegar fram mot presidiet med en enhet
bäska droppar. Mötet förbereder sig för m̊anga gurglingar men Herr Jeansson
överraskar alla och han gurglar bara en (1) g̊ang till mötets glädje.

6.15 Val av Revisorer

Herr Lindström har inte f̊att in n̊an kandidatur och öppnar upp för kan-
didatur enligt tidigare beslut. Herr Jeansson vill kandidera vilket leder till
att Fröken Modahl tar hans plats och nyvalda Herr Backlund tar Fröken
Modahls plats p̊a presidiet. Även Herr Jakob Björns vill kandidera och Herr
Saber vill kanske kandidera. Herr Saber säger att han känner att han har
koll p̊a bokföring och han har pratat mycket med Revisorerna. Herr Jeans-
son tycker att han har god insikt i Sektionens styrdokument ty hans tidigare
befattningar. Efter att ha jobbat tätt med de sittande revisorerna s̊a väcktes
hans intresse för att vara revisor och han kommer g̊a en utbildning i ämnet.
Herr Björns säger att det var ett spontant beslut d̊a han s̊ag att ingen hade
sökt posten. Han gillar bokföring och ekonomi och han har nalta erfarenhet
fr̊an ideella föreningar. Mötet börjar ställa fr̊agor till Herr Saber.

Herr Alexander Stevens undrar om Herr Saber ens har kandiderat. Herr
Saber svarar att han har det. Herr Weideskog undrar om Herr Saber vet vad
förkortningen revisor st̊ar för. Herr Saber vet inte men tror inte att det är
n̊agon förkortning13. Herr Chelcea undrar hur sugen Herr Saber är p̊a pos-
ten. Herr Saber säger att han har sett sig själv ställa till det och han har d̊a
lärt sig hur man reder ut saker. Han vill även läsa p̊a mer om Stadgan. Herr
Backlund undrar hur mycket ekonomisk erfarenhet Herr Saber har. Herr Sa-
ber svarar ett tal kring 300 verifikat, vilket avrundas till väldigt m̊anga.

Det blir sen dags för Herr Jeansson att svara p̊a fr̊agor. Herr Landewall är
först ut och undrar hur jobbig Herr Jeansson kommer att vara som revisor.
Herr Jeansson säger att han kanske kommer vara det som styret emeritus
men ej som revisor. Herr Cederlund undrar vad han har för erfarenheter som
Ordförande. Herr Jeansson säger att han under möten ofta har sneglat p̊a
Herrarna Krödel och Patrik Johansson för att se om han gör rätt. Anled-
ningen till att han söker posten är för att han inte är redo att lämna över
ansvaret helt. Fröken Modahl undrar om han har blivit färgad av Styret och
hur saker brukar g̊a till. Herr Jeansson svarar att han inte är jätteförtjust
i hur saker brukar g̊a till utan han vill hellre att saker g̊ar rätt till. Herr
Chelcea undrar om Herr Jeansson kommer skriva revisor i h̊aret om han blir
vald. Herr Jeansson säger att han inte kommer att göra det d̊a ordet revisor

13Vilket är korrekt
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är för l̊angt.

Herr Jeansson byter sedan plats med Herr Björns. Herr Lindström undrar
hur han tänker om de som han kandiderar mot d̊a de har mycket sektions-
erfarenhet. Herr Björns säger att han inte tänker s̊a mycket p̊a de utan han
vill ha nalta ungt blod. Herr Molitor undrar vad som gör Herr Björns lämp-
lig. Herr Björns säger att han gillar att h̊alla sig uppdaterad p̊a Stadgan
och han gillar att läsa. Herr Weideskog undrar om Herr Björns vet vad för-
kortningen revisor st̊ar för. Herr Björns säger att han inte visste om att
det var en förkortning. Herr Lindberg undrar om Herr Björns har koll p̊a
Sektionen. Herr Björns säger att han lär sig mer varje dag. Fröken Dahlin
undrar vad Herr Björns har för tidigare erfarenheter. Herr Björns säger att
han var suppleantrevisor i en förening i Hede och d̊a gjorde de bland annat
stadgeändringar och han var med och läste igenom s̊a det blev rätt. Han har
även hjälpt till med ekonomin i en skoterklubb.

Mötet väljer Herrarna Jakob Björns och Charlie Jeansson till Revisorer.

6.16 Val av Vice IntSekt

Herr Lindström har inte f̊att in n̊agon kandidat till posten och öppnar därför
för kandidatur. Herr Åkerberg nominerar Herr Chelcea som tackar nej. Herr
Krödel yrkar p̊a bordläggning.

Mötet väljer att bordlägga Val av Vice IntSekt till februari.

6.17 Val av Carakarl

Även här har Herr Lindström inte f̊att in n̊agon kandidatur och öppnar
därför kandidatur och nomineringar. Knappt hinner Herr Lindström göra
detta innan Herr Erninger utbrister att han vill nominera ”Jonas min fucking
broder Hansson”. Herr Hansson tackar ja till Her Erningers nomineringen.
Herr Chelcea nominerar Herr Samir Samahunov och även Herr Samahunov
tackar ja. Herr Nils Johansson säger att han ocks̊a vill kandidera vilket leder
till att Fröken Wallner tar sig an mötes anteckningarna. Herr Nils Johansson
säger att han inte har s̊a mycket erfarenhet med bilar men han har skruvat i
mopeder och skotrar. Han innehar även BE-kort. Herr Hansson säger att han
sitter som nuvarande Carakarl och han tycker det är kul att h̊alla p̊a med
bilar. Han uttrycker det som en kronisk kärlek till bilar. Han har även körkort
och truckkort. Herr Samahunov säger att han har körkort och truckkort och
han blev glad över att han blev nominerad. Herr Nils Johansson vill flika in
att han ocks̊a har truckkort men även kort för hjullastare. Herr Lindström
undrar om klump är ett alternativ. Det blir tyst en stund innan Herr Nils
Johansson p̊apekar att mötet just röstat igenom en motion om att skära
ner p̊a antalet Carakarlar. Herr Hansson säger att han inte har n̊agot emot
klump och de tv̊a andra kandidaterna instämmer med det. Herr Lindgren
anmärker att Herr Samahunov inte har n̊agon dialekt vilket brukar vara en
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återkommande egenskap hos Carakarlar och undrar om han överväger att
skaffa en s̊adan. Herr Samahunov säger att han kan försöka.

Mötet väljer Herr Nils Johansson till Carakarl.

6.18 Val av Fan- & R̊attbärare

Herr Lindström säger att han har f̊att in en nominering och det är Fröken
Dahlin. Det är Styret som har nominerat henne och Herr Jeansson läser upp
motiveringen:

Tja Mr.D!
Styret ämnar att nominera Carmen Dahlin till Fan- & R̊attbärare!
Styrelsen, samt säkert m̊anga andra i Sektionen, är överens om att Carmen,
med sitt stora driv för sektionsmedlemmarnas skolg̊ang och dess förbättring,
är en kanonbra kandidat för att bära Sektionens vackra fana till diverse till-
ställningar!
Carmen vet hur en elektrolog ska dras samt vad det betyder att vara gammal
och dryg, men skön samtidigt.

Vänligen, Charlie Jeansson Ordförande

Fröken Dahlin säger att hon har varit ÅRe, vice SNO, SNO och KF-representant
och att hon gillar att engagera sig.

Mötet väljer Fröken Carmen Dahlin till Fan- & R̊attbärare.

6.19 Val av Frequensnormalen

D̊a ingen har sökt posten öppnar Herr Lindström för kandidatur och Herr
Nils Johansson vill nominera Herr William Nordberg. Herr Nordberg befin-
ner sig dock inte längre i lokalen d̊a han blev tvungen att lämna. Försök
att f̊a tag p̊a Herr Nordberg är förgäves och därför kan inte Herr Nordberg
svara p̊a nomineringen.

Mötet väljer att bordlägga Val av Frequensnormalen till februari.

6.20 Val av Musikborgarr̊ad

Herr Lindström öppnar för kandidatur och Herr Milad Javadi E-19 vill Kan-
didera. Herr Javadi säger att han tycker sektionslivet är kul och han gillar
att skriva musik p̊a fritiden. Herr Molitor undrar om Herr Javadi kan spela
gitarr. Herr Javadi säger att det inte är n̊agra problem. Herr Javadi f̊ar en
fr̊aga om han kan tänka sig stjäla stadshusets klockspel. Herr Javadi säger
att det känns sv̊art. Herr Weideskog undrar om Herr Javadi vet att han f̊ar
förtära fyra (4) starköl p̊a Sektionens bekostnad under SM. Det har Herr
Javadi räknat med.

Mötet väljer Herr Milad Javadi till Musikborgarr̊ad.
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6.21 Fyllnadsval av Esquaderamiralen

Herr Lindström presenterar mötets tappraste kandidat Herr Daniel Brost-
röm M-15. Herr Lindström läser sedan upp en sammanfattning: Herr Brost-
röm har mycket erfarenhet inom sektionslivet p̊a KTH och inom segling. Han
har tidigare varit delaktig i maskins jipponämnd, arrangerat flera spridda
event och varit med i klubbmästeriet hos fysik. Han har g̊att seglarskola och
hanterat b̊at sedan han var liten, samt äger en familjeb̊at. Herr Broström
vill att Esquadern ska vara ett event för segling men även för fest. Han är
van vid planering och gillar att arbeta med budget. Han har kontakt med
de tidigare esquaderamiralerna och planerar locka folk p̊a sittningar, pubar
samt marknadsföra sig via ansiktsboken. Han vill driva folk till att hänga
med och överlag göra b̊atarrangemanget lättare.
Herr Cederlund undrar om Herr Broström äger en segelb̊at. Detta gör Herr
Broström och säger namnet p̊a denna. Herr Nils Johansson hänger inte med
p̊a namnet men han uppfattar att den är norsk. Herr Åkerberg undrar om
Herr Broström innehar en amiralhatt. Detta gör Herr Broström inte men
han skall införskaffa en snarast.

Mötet väljer Herr Daniel Broström till Esquaderamiral.

6.22 Fyllnadsval av Directris

Herr Lindström säger att han har f̊att in tv̊a (2) kandidater till posten men
p̊a grund av tidsbrist har en intervju uteblivit. Herr Lindström presenterar
Herrarna Linohf och Nordengren. Herr Nordengren har dessvärre farit hem
och Herr Lindohf säger att Herr Nordengren drog tillbaka sin kandidatur d̊a
han blev vald till bAMSe. Herr Lindohf säger att han var med i n0llespexet
och han tyckte det var kul och det var därför han söker posten som Directris.
En annan erfarenhet som han har är att han har spelat kontrabas i ett band.

Mötet väljer Herr Harald Lindohf till Directris.

6.23 Val av Den Konglig Öfverskændaren

Fröken Amanda Ullvin har som sittande ÖSK äran att presentera kandidaten
till nästa års ÖSK. Fröken Ullvin vill nominera den hon anser vara mest
lämpad och detta är ingen mindre än Herr Erninger. Herr Erninger stormar
upp och säger att mötet har sett honom här och var och att han nu ska göra
det här. Herr Hansson undrar om han har n̊att meddelande till n0llan. Herr
Erninger svarar ”O̊aterkalelig förintelse”. Fröken Modahl undrar hur Herr
Erninger ser p̊a trenden att posten g̊ar till en kille fr̊an elektro vartannat år
och en tjej fr̊an MedTek vartannat åt. Herr Erninger ser inget problem med
det.

Mötet väljer Herr Anders Erninger till Den Konglig Öfverskændaren.
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7 Övriga ärenden

7.1 Övriga fr̊agor

D̊a alla har sakta börjat röra sig motutg̊angen vill inget ta upp n̊agon övrig
fr̊aga och mötet g̊ar vidare.

7.2 Närvaro

E-19 5 st
E-18 11 st
E-17 12 st
E-16 7 st
E-15 4 st
E-14 och äldre 3 st
Totalt 42 st

7.3 Publicering p̊a webben

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

Mötet avslutas klockan 00:38 av Supraledaren Charlie Jeansson.

Vid protokollet Mötesordförande

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Jonas Cederberg
Källarmästare
Elektrosektionen
THS

Adam Miksits
SNO
Elektrosektionen
THS
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Rambudget Konglig Elektrosektionen 2020

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Central organisation 39 000 kr 189 200 kr -150 200 kr

Styret 0 kr 51 000 kr -51 000 kr

Sektionsbilen 17 500 kr 56 000 kr -38 500 kr

PR - Programrådet 596 000 kr 602 500 kr -6 500 kr

KG - Källargillet 83 000 kr 90 000 kr -7 000 kr

ArG - Arbetsmarknadsgruppen 140 000 kr 35 000 kr 105 000 kr

ePotential 225 000 kr 100 000 kr 125 000 kr

ESN - Studienämnden 0 kr 7 500 kr -7 500 kr

EJN - Jämlikhetsnämnden 0 kr 5 000 kr -5 000 kr

Mottagningen 260 000 kr 271 000 kr -11 000 kr

Internationella mottagningen 4 000 kr 22 000 kr -18 000 kr

Elab 68 000 kr 68 000 kr 0 kr

Budget innan avsättningar 1 432 500 kr 1 497 200 kr -64 700 kr

Jubelfonden 0 kr 0 kr

Reservfonden 0 kr 0 kr

Nyinvesteringsfonden 0 kr 0 kr

Budget efter avsättningar 1 432 500 kr 1 497 200 kr -64 700 kr
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Resultatställe Central organisation

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Medlemsavgifter 20 000 kr 20 000 kr

Friskvårdsbidrag 10 000 kr 10 000 kr

ELIN - Idrottsnämnden 14 000 kr -14 000 kr

E-DJ 7 000 kr -7 000 kr

Valberedningen 1 500 kr -1 500 kr

Emissionen 1 000 kr -1 000 kr

Noblesse 30 000 kr -30 000 kr

EGK 1 000 kr -1 000 kr

Elor 1 000 kr -1 000 kr

Fanborg 4 000 kr -4 000 kr

Gäster 2 000 kr -2 000 kr

Inbjudningar 700 kr -700 kr

Funqrummet 1 000 kr -1 000 kr

Kontorsmaterial 2 000 kr -2 000 kr

Porto 500 kr -500 kr

Hemsidan 2 000 kr -2 000 kr

Bankkostnader 2 000 kr -2 000 kr

SektionsMöten 8 000 kr -8 000 kr

Sektionsarrangemang 7 800 kr -7 800 kr

Funkgasque 20 000 kr -20 000 kr

SIK-gasque 9 000 kr 10 000 kr -1 000 kr

Renovering av bar 73 700 kr -73 700 kr

Summa 39 000 kr 189 200 kr -150 200 kr

Interna transaktioner Intäkter Kostnader Balans

Representation N0llegasque 5 000 kr -5 000 kr

Subv. nyantagnas N0llegasquebiljetter 8 500 kr -8 500 kr

Bidrag Mottagningen 7 500 kr -7 500 kr

Representation Vårbal 6 500 kr -6 500 kr

Bidrag Källargillet 7 000 kr -7 000 kr

Bidrag Sektionsbilen 13 500 kr -13 500 kr

Hyra sektionsbilen 5 000 kr -5 000 kr

Summa 0 kr 53 000 kr -53 000 kr

Balans efter interna transaktioner 39 000 kr 242 200 kr -203 200 kr
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Resultatställe Styret

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Profilkläder 12 000 kr -12 000 kr

Kanslifrukostar 1 000 kr -1 000 kr

Jonsectmiddag 3 000 kr -3 000 kr

Styrelsemiddagar 12 000 kr -12 000 kr

Representation externa evenemang 10 000 kr -10 000 kr

Interna arrangemang 8 000 kr -8 000 kr

Mottagningsaktivitet 5 000 kr -5 000 kr

Summa 0 kr 51 000 kr -51 000 kr

Resultatställe Sektionsbilen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag Medtek 13 500 kr 13 500 kr

Extern uthyrning 4 000 kr 4 000 kr

Drivmedel 9 000 kr -9 000 kr

Trängselskatt 2 500 kr -2 500 kr

Fordonsskatt 4 500 kr -4 500 kr

Parkering 9 000 kr -9 000 kr

Försäkring 11 000 kr -11 000 kr

Avskrivning 10 000 kr -10 000 kr

Underhåll 10 000 kr -10 000 kr

Summa 17 500 kr 56 000 kr -38 500 kr

Interna transaktioner Intäkter Utgifter Balans

Hyra mottagningen 10 000 kr 10 000 kr

Hyra sektionen centralt 5 000 kr 5 000 kr

Bidrag Konglig Elektrosektionen 13 500 kr 13 500 kr

Summa 28 500 kr 0 kr 28 500 kr

Balans efter interna transaktioner 46 000 kr 56 000 kr -10 000 kr
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Resultatställe ProgramRådet

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Tentapubar 30 000 kr 20 000 kr 10 000 kr

Vårbal 90 000 kr 200 000 kr -110 000 kr

LussePRe 16 000 kr 15 000 kr 1 000 kr

Övriga fester 10 000 kr 10 000 kr 0 kr

Valborgspubrunda 10 000 kr -10 000 kr

N0llepubrunda 18 500 kr -18 500 kr

N0llegasque 2 500 kr -2 500 kr

Vin 12 000 kr 9 000 kr 3 000 kr

Sprit 230 000 kr 80 000 kr 150 000 kr

Öl 145 000 kr 85 000 kr 60 000 kr

Mat 20 000 kr 25 000 kr -5 000 kr

Alkoholfritt 15 000 kr 12 000 kr 3 000 kr

Cider 20 000 kr 17 000 kr 3 000 kr

Alkoläsk 8 000 kr 6 000 kr 2 000 kr

Drinktillbehör 32 000 kr -32 000 kr

Nyinvesteringar 7 000 kr -7 000 kr

Förbrukningsvaror 3 000 kr -3 000 kr

Profilkläder 5 500 kr -5 500 kr

Märken 15 000 kr -15 000 kr

Tillståndskostnader 9 000 kr -9 000 kr

Kortbetalningsavgifter 13 000 kr -13 000 kr

Interna arrangemang 7 000 kr -7 000 kr

Övrigt 1 000 kr -1 000 kr

Summa 596 000 kr 602 500 kr -6 500 kr

Interna transaktioner Intäkter Kostnader Balans

Representation Vårbal 6 500 kr 6 500 kr

Summa 6 500 kr 0 kr 6 500 kr

Balans efter interna transaktioner 602 500 kr 602 500 kr 0 kr
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Resultatställe Källargillet

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag från Sektionen för Medicinsk Teknik 7 000 kr 7 000 kr

Mat till fixarkvällar 12 000 kr -12 000 kr

Overaller 40 000 kr 30 000 kr 10 000 kr

Sångböcker 3 500 kr 0 kr 3 500 kr

Småprylar 18 000 kr 7 000 kr 11 000 kr

Intäkt pant 4 000 kr 0 kr 4 000 kr

Uthyrning skåp 10 500 kr 2 000 kr 8 500 kr

Förbrukningsartiklar 7 000 kr -7 000 kr

Underhåll Tolvan 18 000 kr -18 000 kr

Profilkläder 6 000 kr -6 000 kr

Interna arrangemang 7 000 kr -7 000 kr

Swish abonnemang 600 kr -600 kr

Övrigt 400 kr -400 kr

Summa 83 000 kr 90 000 kr -7 000 kr

Interna transaktioner Intäkter Kostnader Balans

Bidrag Konglig Elektrosektionen 7 000 kr 7 000 kr

Summa 7 000 kr 0 kr 7 000 kr

Balans efter interna transaktioner 90 000 kr 90 000 kr 0 kr
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Resultatställe Arbetsmarknadsgruppen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Företagsarrangemang 140 000 kr 32 000 kr 108 000 kr

Profilkläder 1 500 kr -1 500 kr

Interna arrangemang 1 500 kr -1 500 kr

Summa 140 000 kr 35 000 kr 105 000 kr

Resultatställe ePotential

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Företagsintäkter 225 000 kr 225 000 kr

Lokalhyra 22 500 kr -22 500 kr

Inventarier 20 000 kr -20 000 kr

Marknadsföring 12 000 kr -12 000 kr

Profilkläder 10 000 kr -10 000 kr

Domänavgifter 3 100 kr -3 100 kr

Lunch och fika till mässan 8 000 kr -8 000 kr

Bankett 20 000 kr -20 000 kr

Interna arrangemang 4 400 kr -4 400 kr

Summa 225 000 kr 100 000 kr 125 000 kr

Resultatställe Studienämnden

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Lärarmiddag 3 500 kr -3 500 kr

Pluggfika 600 kr -600 kr

Interna arrangemang 2 500 kr -2 500 kr

Utmärkelser 900 kr -900 kr

Summa 0 kr 7 500 kr -7 500 kr

Resultatställe Jämnlikhetsnämnden

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Arrangemang 3 000 kr -3 000 kr

Interna Arrangemang 1 000 kr -1 000 kr

Profilkläder 1 000 kr -1 000 kr

Summa 0 kr 5 000 kr -5 000 kr
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Resultatställe Mottagningen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag från Medtek 16 000 kr 16 000 kr

Bidrag CBH-skolan 20 000 kr 20 000 kr

Bidrag EECS-skolan 38 000 kr 38 000 kr

Arrangemang 30 000 kr 25 000 kr 5 000 kr

Interna arrangemang 10 000 kr 10 000 kr 0 kr

Elektroprojekt 16 000 kr 5 000 kr 11 000 kr

Företagsspons 25 000 kr 25 000 kr

Företagsarrangemang 40 000 kr 40 000 kr

N0llegasque 65 000 kr 140 000 kr -75 000 kr

N0lleskyltar & N0llebrickor 3 500 kr -3 500 kr

Märken 3 000 kr -3 000 kr

N0llegruppspåhitt 4 000 kr -4 000 kr

DKS 18 000 kr -18 000 kr

T-shirts Fadderiet 15 000 kr -15 000 kr

Mat Fadderiet 10 000 kr -10 000 kr

Mat Nyantagna 35 000 kr -35 000 kr

Övrigt 2 500 kr -2 500 kr

Summa 260 000 kr 271 000 kr -11 000 kr

Interna transaktioner Intäkter Kostnader Balans

Hyra sektionsbilen 10 000 kr -10 000 kr

Bidrag Konglig Elektrosektionen 7 500 kr 7 500 kr

Representation N0llegasque 5 000 kr 5 000 kr

Subv. nyantagnas N0llegasquebiljetter 8 500 kr 8 500 kr

Summa 21 000 kr 10 000 kr 11 000 kr

Balans efter interna transaktioner 281 000 kr 281 000 kr 0 kr

Resultatställe Internationella mottagningen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Arrangemang 4 000 kr 18 000 kr -14 000 kr

Interna arrangemang 1 000 kr -1 000 kr

Profilkläder 3 000 kr -3 000 kr

Summa 4 000 kr 22 000 kr -18 000 kr
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Resultatställe Elab

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Medlemsavgifter 50 000 kr 50 000 kr

Komponenter 18 000 kr 18 000 kr 0 kr

Nyinvesteringar 50 000 kr -50 000 kr

Summa 68 000 kr 68 000 kr 0 kr
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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.
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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
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December-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 december

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti m̊anad
Tisdagen den 3 december
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Elabs ekonomiska utträde ur
Sektionen

Bakgrund

Under ett av Elabs styrelsemöten innan maj-Sm 2018 bestämde Elabs sty-
relse sig för att det befintliga föreningskontot var för dyrt. Styrelsen flyttade
d̊a över Elabs tillg̊angar till ett privat konto. Detta ans̊ags som en temporär
lösning i väntan p̊a en bättre. Lösningen blev att inför Maj-SM 2018motio-
nera om att intagas under Sektionens ekonomiska vingargenom att f̊a ett
konto under Sektionen1. Svaret p̊a motionen blev att under 2.1 i PM för
ekonomi lägga till ett konto för Elab. Styrelsens svar fick mötets bifall och
därefter l̊ag Elabs ekonomi under Sektionen.

Redan under beslutande SM uttryckte d̊avarande Revisor, Herr Lukas Bjar-
re, tydliga problem med motionen och styrelsens svar. Detta d̊a motionen
st̊ar i direkt konflikt med Reglementet som lyder: ”Sektionens föreningar har
inget ekonomiskt eller juridiskt ansvar inför sektionen. Sektionen har inte
heller n̊agot ansvar för dessa föreningar.”2. Argumentationen fr̊an Styrel-
sens h̊all lyder att Noblesse redan driver sin verksamhet p̊a samma sätt och
att det är en ringa summa pengar det handlar om. Denna ”tv̊a fel blir ett
rätt” mentalitet övertygade ett helt SM att besluta rakt emot Reglementet.

Redan här finns anledning att riva upp detta beslut men problematiken
sträcker sig längre. Elabs konto utgör idag nästan 10% av Sektionens tillg̊angar
vilket inte bör anses som ringa. Vidare, innebär detta att Elabs budget bakas
in i Konglig Elektrosektionens budget. Detta medför att Elabs medlemmar
förlorar signifikant inflytande över sin egen budget. Vilket inte bör ligga i
Elabs intresse, snarare tvärt om.

Att Elabs ekonomi ligger under Sektionen medför dessutom att Elabs bokföring
blir Sektionens ansvar. Under detta verksamhets̊ar har detta, även med Sek-
tionens m̊att, utförts underm̊aligt. Med detta sagt s̊a vill Styrelsen poängtera

1Källa https://elektrosektionen.se/wp-content/uploads/2018/05/Maj SM 2018-
1.pdf

2Källa https://elektrosektionen.se/wp-content/uploads/2019/11/Reglemente 20191022.pdf
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December-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 december

att Elabs verksamhet uppmuntras starkt. Styrelsen vill under alla omständigheter
ha kvar Elab som en underförening d̊a det främjar den kreativa elektrologen
att utforska h̊ardvarudjungeln.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 Elab ska skapa ett föreningskonto och föra över deras tillg̊angar till
det kontot innan den 31 augusti 2020.

Att2 Om pengarna inte har överförts fr̊an det befintliga kontot innan den
31 augusti 2020 förs pengarna över till huvudkassan.

Att3 När pengarna är överförda ska ELABs befintliga konto strykas fr̊an
kontoplanen i PM för Ekonomi.

Ett exiterande Styre
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Dec-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 December

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti Decem-
ber
Tisdagen den 3 December
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende klubbning

Bakgrund

Förra oktober-SM uppstod stor munterhet d̊a det kort efter middagen visade
sig att ett stadgebrott hade skett, d̊a ordförande hade klubbat igenom beslut
med en ordförandeklubba, istället för den stadgebundna kombinationen av
isolator, lödkolv samt ringklocka.

Munterhet är trevligt, men om mötet ej enhälligt hade beslutat att till̊ata
det stadgebrottet s̊a hade mötet tvingats att fatta alla de tidigare besluten
igen. Ett s̊adant scenario hade förmodligen berövat mötet allt vad munter-
het innebär. Därför bör stadgan redigeras s̊a att installationen av isolator,
lödkolv samt ringklocka i nödfall f̊ar ersättas av godtyckligt klubbliknande
förem̊al.

Yrkande

Undertecknad yrkar p̊a

Att stadgan 2.9 ändras till ”Vid SektionsMötet är sektionens Ordförande
normalt mötesordförande. Mötesordförande skall vid SektionsMöte, för
att upprätth̊alla sin särställning och auktoritet när beslut fattas, be-
gagna en ordförandeklubba som vid användandet avger en karakte-
ristisk signal. Mötesordförande skall därför före SektionsMöte tillse
att lödkolv med isolator och strömbrytare ansluts till en elektrisk
dörrklocka och utnyttjas som ordförandeklubba, s̊asom traditionen
bjuder. I fallet att ovan nämnda konstruktion inte kan användas f̊ar
den ersättas av en för ändam̊alet lämplig ordförandeklubba”

Henrik Åkerberg, ε-18
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December-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 december

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

Styrelsens svar till Motion ang̊aende klubbning

Resonemang

Styret tycker att motionen är väldigt rimlig och h̊aller med Herr Åkerberg
att det vore väldigt olyckligt ifall ett möte inte kan h̊allas p̊a grund av
bristande isolation. Lödkolven och dess andra komponenter har en tendens
att väldigt snabbt g̊a sönder och i s̊adant fall kan till exempel hundråars-
klubban användas.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 mötet bifaller motionen i sin helhet.

Ett klubbat styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Tisdagen den 3 december
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende val av Carakarl

Bakgrund

Enligt reglementet skall Carakarl väljas under Maj-SM samt Dec-SM. Idag
har Konglig Elektrosektionen ingen begränsning för hur m̊anga Carakar-
lar som kan väljas. De senaste 5 åren har samtliga Dec-SM slutat efter kl.
23:00:00, där valet av Carakarl legat efter val av styrelse. De flesta deltagares
önskan är d̊a att f̊a avsluta mötet och g̊a hem. Valen blir d̊a lätt förhastade.
Det skall noteras att sektionsbilen är troligen ett av de dyraste förem̊alen
som sektionen äger. Valet av vem som ska ansvara för sektionsbilen bör
s̊aledes inte förhastas.

Sedan n̊agra år tillbaka har Sektionen för Medicinsk Teknik en person som
är utsedd till att hjälpa Konglig Elektrosektionens Carakarlar, kallad Med-
Teks Ungefärliga L̊adbilsLekande Expert Med Elektros CarlaKarl - MULLE
MECK. Denna persons verksamhets̊ar sträcker sig fr̊an 1 maj till 30 april.

Genom att begränsa antalet sökande kommer de valda personerna troligen
att känna ett större ansvar och leva upp till den roll som krävs för att h̊alla
bilen i skick. Vi tror att totalt tre (3) personer vore det optimala antalet
sektionsbilsansvariga.

För att minska antalet val under Dec-SM, samt för att inte välja en ny
Carakarl samtidigt som MULLE MECK, föresl̊as att val av Carakarl flyt-
tas fr̊an Dec-SM och Maj-SM till Okt-SM. Verksamhets̊aret för de sökande
skulle d̊a bli 1 november till 31 oktober, vilket skulle bli ett halv̊ar efter
att MULLE MECK har valts. Det skulle d̊a beh̊alla erfarenheten bland de
sektionsbilsansvariga och skapa en kontinuitet i deras arbete.
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Yrkande

Med bakgrunden ovan yrkar vi p̊a:

Att1 Carakarl tas bort fr̊an 3.2.2 Maj-SM i reglementet.

Att2 Carakarl tas bort fr̊an 3.2.4 Dec-SM i reglementet.

Att3 Carakarl läggs till under 3.2.3 Okt-SM i reglementet.

Att4 ”Carakarlarna kan best̊a av maximalt tv̊a (2) personer.” läggs till
under 5.1 Carakarlarna i reglementet.

ε-14 Wilhelm Holmberg, Carakarl 2015-2019
ε-14 Viktor Lönnroth, Carakarl 2015, 2017
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte uti december
Tisdagen den 3 december
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende val av Carakarl

Resonemang

Styrelsen litar p̊a Carakarlarnas expertis och h̊aller med om att ju fler kockar,
desto sämre soppa. Styrelsen h̊aller med om att December-SM brukar bli
alldeles för l̊angt och man bör försöka korta ner det. Styret tycker ocks̊a att
valet bör h̊allas i oktober för att h̊alla kontinuitet i verksamheten.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 mötet bifaller motionen i sin helhet.

Ett bi(l)fallande styre
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Valgrund för:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte 3 uti December
Tisdagen den 3 december
u.n.̊a. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Förord

Det här är Valgrunden som valberedningen har förberett. Syftet med val-
grunden är att eftersträva val utan jäv. Detta dokument har tagits fram
med utg̊ang i valgrunder inför SektionsMöten i december u.n.̊a. 111110 och
december u.n.̊a. 111111. Dessa finns tillgängliga p̊a Sektionens eminenta
hemsida elektrosektionen.se. Valgrunden är en sammanställning av valbe-
redningens interna kompetenser, tidigare valberedningars erfarenheter, PM
för Val, samt övriga lärdomar fr̊an Sektionsminnet och Styrdokument.

Valberedningen tar beslut om förordningen utifr̊an detta dokument. Valbe-
redningen beslutade att man ska se förordning som ett tecken p̊a att en kan-
didat är, för posten, speciellt lämplig. Förordningen ska inte ses som en rela-
tiv bedömning, där en kandidat förordas “över” en annan, utan förordningen
ska ses som ett absolut m̊att p̊a att kandidaten besitter all kompetens som
valberedningen bedömt som fördelaktig. Det är därför värt att notera att
om en kandidat inte blir förordad innebär bara att alla fördelar inte finns.
Det betyder s̊aledes inte att kandidaten är olämplig för posten. Ett resultat
av detta resonemang är att kraven som ställs, speciellt för kandidater till
Styrelsen, är höga. Återigen betyder en brist p̊a förordning inte att kandida-
ten är olämplig, utan endast att kandidaten inte uppenbarligen är lämpad
för posten.

2 Valposter under Oktober–SM

2.1 Styrelsen

Styrelsen kan ses som ett en̊arigt grupparbete. Det kräver att man ska kunna
samarbeta väl med andra. I gruppen m̊aste man kunna bidra med sin egen
åsikt, men även kunna omvärdera sitt ställningstagande. Det är viktigt att
Styrelsen ska st̊a enig ut̊at, även om man personligen inte h̊aller med om
åsikten. Styrelsen ska vara kandidatens främsta prioritet, även över andra
poster inom Sektionen, men det är även viktigt att kandidaten är öppen
med hur arbete g̊ar samt är villig att ta emot hjälp när det krävs. Det finns
m̊anga problem inom Sektionen, och det är upp till Styrelsen att lösa dessa.
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Kandidaten bör därför ta initiativ för att se till att s̊a ocks̊a sker. Kandidaten
ska även vilja utveckla sin post.

Styrelsen som helhet representerar Sektionen, b̊ade internt och externt. Därmed
är de en förebild för övriga Sektionen. Det är även viktigt att Styrelsen har
kunskap om Sektionen och dess traditioner för att kunna avgöra vad som
behöver förbättras. Det är varje styrelsemedlems uppgift att bidra till denna
helhet.

2.1.1 Supraledare tillika Ordförande

Supraledaren är Sektionens ledare och högsta ansvariga. Utöver detta leder
Supraledaren Styrelsen. Det är därför av högsta vikt att Supraledaren har
goda ledaregenskaper och är ansvarstagande. För att kunna leda Sektionen
krävs att Supraledaren har en god insikt i Sektionens verksamhet och histo-
ria, samt en vision för Sektionens framtid. För att leda Styrelsen krävs god
konfliktlösningsförm̊aga.

2.1.2 Halvledare tillika Vice Ordförande

Halvledaren är Sektionens ekonomiskt ansvariga. S̊aledes krävs erfarenhet
av ekonomi samt en förm̊aga att organisera Sektionens finanser. Sektionen
har tidigare haft ekonomiska problem; därmed är det viktigt att ha koll p̊a
dessa s̊a att tidigare misstag inte upprepas. Halvledarens kanske viktigaste
uppgift är dock att ansvara för ordförandekedjan när Ordföranden själv inte
är kapabel till detta.

2.1.3 Resistor tillika Sekreterare

Resistorn är ansvarig för att föreviga StyrelseÖverläggninstTräffar och Sek-
tionsMöten. Detta görs i gudag̊avan LATEX, varför kandidaten borde ha kun-
skap om detta. Sektionens m̊anga Styrdokument och protokoll är skrivna i
en speciell stil, och det är viktigt att Resistorn har en vilja att efterlikna
detta för enhetlighetens skull. Innehavare av resistorsposten är ofta oerfar-
na varför det är bra om Resistorn har en vilja att sätta sig in i Sektionens
verksamhet.

2.1.4 SNO

SNO är ansvarig för studiebevakningen p̊a Sektionen, s̊aledes är det av stor
vikt att SNO har ett starkt intresse av att förbättra utbildningen. För att
kunna göra detta krävs det att man har insikt i Sektionens, KTHs och THS
arbetsrutiner i utbildningsfr̊agor. För att kunna föra fram andras åsikter p̊a
ett produktivt sätt är det därför viktigt att SNO är saklig och konkret i den
återkoppling som ges.
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2.1.5 AMSe

AMSe är ansvarig för Sektionens kontakt med näringslivet. Detta kräver
b̊ade insikt i hur ArG arbetar, men även insikt i Sektionens, KTHs och THS
arbetsrutiner i näringslivsfr̊agor. En av AMSes viktigaste ansvarsomr̊aden är
att bibeh̊alla, förbättra och m̊angdubblas Sektionens näringslivskontakter,
varför en vilja för detta är ett m̊aste.

2.1.6 Kontaktor tillika Ambassadeur

Kontaktorn är Sektionens informationsspridare. Därför är det viktigt att re-
levant information sprids till Sektionsmedlemmarna snabbt. Som Styrelsens
ansikte ut̊at är det Kontaktorns uppgift att se till att Sektionens m̊anga
vänskapsband bibeh̊alls, frodas och m̊angdubblas. Ett intresse för detta är
centralt. Kontaktorn bör även vara beredd att ta extra ansvar för Styrelsens
gemensamma arbete.

2.1.7 Källarmästare med Styrelseansvar

Källarmästaren har ansvar för Tolvan och dess välm̊aende. Att se Tolvan som
sitt andra hem är s̊aledes en god egenskap. Tolvans m̊anga sm̊a förbättringsomr̊aden
bör uppmärksammas och åtgärdas. För att göra detta leder Källarmästaren
Källargillet p̊a ett motiverande sätt med gott initiativtagande och god del-
gering av arbetsuppgifter. Lokalfr̊agor behöver ofta beredas p̊a högre ort,
varför det är viktigt att ha insikt i Sektionens, KTHs och THS arbetsru-
tiner i dessa fr̊agor. Historiskt sett har det funnits viss friktion mellan KG
och PR, varför Källarmästaren ska ta initiativ till fortsatt goda relationer
nämnderna emellan.

2.1.8 Klubbmästare med Styrelseansvar

Klubbmästaren är ansvarig för Tolvans barverksamhet, samt bokföringen
efter denna. Det juridiska och operativa ansvaret för alkoholserveringen är
ett betungande ansvar som inte bör förringas. För att kunna bokföra bör en
Klubbmästare ha erfarenhet av ekonomi. Till sin hjälp har Klubbmästaren
PR. Att leda PR kräver ledarskapsförm̊aga samt inspirationsförm̊aga. Histo-

riskt sett har det funnits viss friktion mellan KG och PR, varför Klubbmästaren
ska ta initiativ till fortsatt goda relationer nämnderna emellan.

2.1.9 Fø Fmed Styrelseansvar

Fø F̈ar Mottagningens hörnsten. För att kunna anordna en Mottagning
krävs god planeringsförm̊aga, utmärkt ledarskap, en förm̊aga att motivera
en stor grupp Faddrar, samt ett brinnande intresse för Mottagningen. D̊a
moder natur, THS och andra nyckfulla fenomen är sv̊ara att förutse, krävs
det att Fø Fhar god förm̊aga att fatta snabba beslut och hantera nödvändiga
konflikter. Mottagningen behöver även samordnas mot högre ort, varför in-
sikt i Sektionens, KTHs och THS arbetsrutiner i mottagningsfr̊agor krävs.
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2.2 Vice SNO tillika PAS

Vice SNO är, tillsammans med SNO, ansvarig för studiebevakningen p̊a Sek-
tionen. S̊aledes är det av stor vikt att Vice SNO har ett starkt intresse av att
förbättra utbildningen. För att kunna göra detta krävs det att man har vil-
ja att lära sig Sektionens, KTHs och THS arbetsrutiner i utbildningsfr̊agor.
För att kunna föra fram andras åsikter p̊a ett produktivt sätt är det därför
viktigt att Vice SNO är saklig och konkret med återkopplingen som ges.

2.3 StURe

StURe är ansvarig för Sektionens studiesociala arbete. StURe ska ha en
insikt i hur deligationsordningen p̊a Sektionen, KTH och THS ser ut för
JML- och studieskyddsfr̊agor. StURe ska ha ett glödande intresse för JML-
relaterade fr̊agor samt att kunna leda och motivera en grupp och hantera
konflikter.

2.4 Fø Fmed ekonomiskt ansvar

Sn̊al-Fø Fär ekonomiskt ansvarig för Mottagningen. Sn̊al-Fø Fska ha ett
brinnande intresse för mottagningen och ska kunna planera och genomföra
en s̊adan. Eftersom Sn̊al-Fø Fär ekonomisk ansvarig för mottagningen ska
den ha erfarenheter och kunskap om ekonomi. Sn̊al-Fø Fska kunna ta p̊a
sig en ledarroll och leda Fadderiet under Mottagningen. Sn̊al-Fø F ska ha
insikt i hur Sektionen, KTH och THS samspelar i Mottagningen, samt inte
vara rädd att hantera konflikter där det uppst̊ar. Sn̊al-Fø Fska vara villig
att föra dialog med andra involverade partner i Mottagningen samt kunna
fatta snabba beslut.

2.5 Batman

Batman är operativt ansvarig för Tolvans barverksamhet. Batman ska sam-
arbeta med Klubbmästarna och övriga PR. Att leda PR kräver ledarskapsförm̊aga
samt inspirationsförm̊aga. Batman bör ha intresse av att ta nya och intres-
santa initiativ relaterade till barverksamheten.

2.6 bAMSe

bAMSe är AMSes högra hand i ArG, och därmed Sektionens kontakt med
näringslivet. För att kunna göra detta krävs en vilja att lära sig hur ArG ar-
betar, men även Sektionens, KTHs och THS arbetsrutiner i näringslivsfr̊agor.
En av ArGs viktigaste ansvarsomr̊aden är att bibeh̊alla, förbättra och m̊angdubblas
Sektionens näringslivskontakter, varför en vilja för detta är ett m̊aste.

2.7 Revisorer

Revisorerna är ansvariga för granskningen av Sektionens verksamhet. Re-
visorerna ska därför ha ett noggrant öga och se till s̊a att räkenskaperna
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är i god ordning. Revisorerna ska därför ha erfarenhet och kunskap om
bokföring. Revisorerna bör ha en god insikt i hur Sektionen och dess nämnder
fungerar, och även besitta en stark bekantskap med Sektionens Styrdoku-
ment.

2.8 Vice IntSekt

Vice IntSekt ska assistera IntSekt i att arrangera den internationella mottag-
ningen. Vice IntSekt ska s̊aledes ha ett brinnande intresse för Mottagningen
och ska kunna planera och organisera en s̊adan. Vice IntSekt ska vilja främja
kulturella utbyte mellan svenska- och internationella studenter. Vice IntSekt
ska ocks̊a vilja samordna sina evenemang med THS mottagning.

2.9 Carakarl

Carakarlen är ansvarig för Sektionsbilen. Carakarlen ska ha ett körkort och
ha ett intresse för bilar. Carakarlen ska ha kunskap om bilar samt viljan
att fortsätta lära sig mer om bilar. Carakarlen ska vara initiativtagande och
vilja ta initiativ för Sektionsbilens bästa.

2.10 Frequensnormal

Frequensnormalen är Sektionens s̊angledare. Frequensnormalen ska vara be-
kväm med att prata inför publik samt att ha ett blossande intresse för
s̊angkulturen inom Sektionen samt ha god kunskap om s̊angboken. Fre-
quensnormalen skall p̊a ett karismatiskt sätt underh̊alla evenemanget med
anekdoter samt styra evenemanget i rätt riktning.

2.11 Musikborggarr̊ad

Musikborggarr̊adet ska kunna framföra ett Opuz p̊a SektionsMötet och ska
därför vara bekväm att st̊a i centrum. Musikborggar̊adet ska vara tävlingsinriktad
d̊a Musikborggar̊adet ska ha viljan att ställa upp och vinna THS S̊angartäfvlan
med alla till buds st̊aende medel. Musikborggar̊adet ska ocks̊a inneha en
stark ovilja att stjäla klockspelet i Stockholms Stadshus.

2.12 Esquaderamiralen

Esquaderamiralen ska anordna Sektionens årliga seglats. Esquaderamiralen
ska därför besitta seglingsvana samt inneha planeringsförm̊agan som krävas
för att arrangera en seglats.

2.13 Directris

Directrisen leder Elogen som anordnar Sektionens oregelbundet regelbundna
spex, varför ett brinnande spexintresse är ett krav. Directrisen ska kunna
leda och motivera Elogen. Directrisen ska ocks̊a ha förm̊agan att intressera
och motivera andra människor att besk̊ada Elogens verk.
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Skrivet av med god hjälp av

Martin Lindström
Moby Dick
Elektrosektionen
THS

Krill
Elektrosektionen
THS
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Kandidatlista December-SM
den 3:e December u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)

Post Kandidat Årskull

Ordförande
Samuel Johansson Lemon E-17

Jonas Cederberg E-17

Vice Ordförande
Anton Näslund E-17
Linus Backlund E-18

Sekreterare
Alice Wallner E-19
Victor Engdahl E-19
Mikael Lidman E-19

SNO Ida Kols E-17
AMSe

Kontaktor Henrik Åkerberg E-18
Källarmästare Joshua Sadiq Open-17

Klubbmästare

Olle Blomqvist E-17
Wilhelm Westermark E-11

David Fogelberg MiT-16
Samuel Johansson MiT-16
Linus Dahlgren E-12
Nina Hjärne E-17
Joel Björk E-13

Johan Hagman E-13

Fø F-Styret
Simon Weideskog E-18

Vlad Chelcea E-15
Vice SNO

StURe
Silvia Barrett (klump) E-17
Elin Berglund (klump) E-18

Snål-Fø F Joar Forsberg E-17

Batman

Daniel Saber E-17
Olle Blomqvist E-17
Nina Hjärne E-17

Samuel Johansson MiT-16
David Fogelberg MiT-16
Linus Dahlgren E-12
Johan Hagman E-13

Joel Björk E-13
bAMSe Carl Nordengren E-19



Post Kandidat Årskull

Revisorer

Vice IntSekt

Carakarl

Fan- och Råttbärare Carmen Dahlin E-15
Frequensnormalen

Musikborgarråd

Esquaderamiralen Daniel Broström M-15

Directris
Harald Lindohf E-19
Carl Nordengren E-19


	Formalia
	Mötets högtidliga öppnande
	Tiden och sättet
	Val av justeringsmän tillika rösträknare
	Närvaro
	Adjungeringar
	Publicering på webben
	Fastställande av föredragningslista
	Föregående protokoll

	Rapporter
	Frågor till kansliet och kansliet informerar
	Frågor till Styrelsen och Styrelsen informerar
	Frågor till Funktionärer och Funktionärer informerar
	Kårfullmäktige
	Revisorerna
	[0pt][r][3.5pt][l]Pto11to–1R
	IntSekt
	Moby Dick
	Paleograf
	Skolrådsordförande

	Frågor till kåren och kåren informerar

	Ekonomisk rapport 2019
	Beslut
	Budget 2020

	Motioner och Propotsitioner
	Återupptagande av Proposition angående Val
	Proposition angående Elabs ekonomiska utträdande ur Sektionen
	Motion angående klubbning
	Motion angående val av Carakarl

	Val
	Val av Supraledare tillika Ordförande
	Val av Halvledare tillika vice Ordförande
	Val av Resistor tillika Sekreterare
	Val av Studienämndens Ordförande, SNO
	Val av ArbetsMarknadsSekreteraren, AMSe
	Val av Kontaktor tillika Ambassadeur
	Val av Källarmästare med Styrelseansvar
	Val av Klubbmästare med Styrelseansvar
	Val av Förfadder med Styrelseansvar (FøFto11to–1 )
	Val av Vice SNO tillika PAS
	Val av StURe
	Val av Förfadder med ekonomiskt ansvar (SnålFøFto11to–1 )
	Val av Batman
	Val av bAMSe
	Val av Revisorer
	Val av Vice IntSekt
	Val av Carakarl
	Val av Fan- & Råttbärare
	Val av Frequensnormalen
	Val av Musikborgarråd
	Fyllnadsval av Esquaderamiralen
	Fyllnadsval av Directris
	Val av Den Konglig Öfverskændaren

	Övriga ärenden
	Övriga frågor
	Närvaro
	Publicering på webben
	Mötets högtidliga avslutande


