
Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 26 Februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 26 februari
u.n.̊a. 1000000 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Supraledare Jonas “Dumbo” Cederberg öppnar det första sektionsmötet för
Konglig Elektrosektionen år 2020 klockan 17:37:04.

1.2 Tiden och sättet

Kallelsen och dokumenten laddades upp i tid informerar Fröken Resistor
om. Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Dumbo nominerar Herrarna Joshua Sadiq och Simon Weideskog till
justeringsmän tillika rösträknare.

Mötet väljer Herrarna Joshua Sadiq och Simon Weideskog till rösträkna-
re tillika justeringsmän.

1.4 Närvaro

E-19 5 st
E-18 10 st
E-17 13 st
E-16 7 st
E-15 och äldre 6 st
Totalt 41 st

1.5 Adjungeringar

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

1.6 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater publicering p̊a webben med namn.
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1.7 Fastställande av föredragningslista

Herr Dumbo yrkar p̊a att punkt “3.1 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
Styret 2017” tas bort d̊a denna avslagits. Herr Halvledare Linus Backlund
vill även lägga till en ytterligare punkt “4.11 Godkännande av budget”.

Mötet godkänner föredragningslistan med ändringsyrkandena.

1.8 Föreg̊aende protokoll

Resistor Emeritus Herr Nils Johansson rapporterar att föreg̊aende protokoll
publicerades i tid.

Mötet godkänner publiceringen av föreg̊aende protokoll.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Styret har haft fullt upp sen dess tillträde i januari. Styret 20 har än s̊a länge
hunnit med; en informationsrik överlämning med Styret 19, kanslifrukost,
hela fem (5) SÖT samt alkoholprov som har skrivits. Styret har lagt ner
mycket arbete i en verksamhetsplan, som nu är mer konkret än tidigare
år. Det har även planerats kickoff. Herr Johan R̊agmark fr̊agar vad som
kanslifrukosten gav för information. Herr Dumbo svarar med att berätta om
förbättringen av programmet för studenthälsan och om särskild behörighet.
Mer om detta i “Kansliet informerar”.

2.2 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Fröken Kols, SNO, är här i kansliets ställe. Hon rapporterar att kraven p̊a
särskild behörighet har trätt i kraft. Dessa krav är p̊a exempelvis godkänt
betyg i flervariabelanalys samt elkretsanalys för att f̊a läsa teoretisk elektro-
teknik och elprojekt i årskurs 2. Herr Olle Blomqvist fr̊agar d̊a om man
behöver ha läst analogen1 ocks̊a för att göra elprojektet i årskurs 2. Det
kommer g̊a att läsa mer om detta inom kort. Herr Johan R̊agmark fr̊agar
om hur h̊arda är de med kraven, gäller samma krav för de med annan studi-
etakt? Fröken Carmen Dahlin säger att kansliet ska göra sitt yttersta för att
lösa sv̊arigheterna som kan uppst̊a för de studenterna. De ska dessutom vara
problem som Programansvarige Joakim Jaldén hanterar snarare än ämnes-
specifika lärare. Herr Rasmus Antonsson fr̊agar om det kommer att finnas
fler examinationstillfällen för dessa kurser. Elkretsen g̊ar en g̊ang per år vil-
ket kan bli problematiskt d̊a man inte f̊ar möjlighet till flera försök. Labbar
g̊ar att lägga till men tentor är sv̊arare. Herr Martin Lindström fr̊agar om
vad man ska göra om man inte kan läsa kurserna, ska man d̊a g̊a ner p̊a

1Läses i årskurs 3.
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deltid? Fröken Kols svarar med att man kan ta valbara kurser lite tidigare
istället och Fröken Dahlin lägger till att tanken är att man ska kunna läsa
heltid. Herr Jalden har simulerat med tidigare år och kommit fram till att
beslutet kommer hjälpa snarare än stjälpa.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

2.3.1 Arbetsmarknadsmässan

Herr Filip von Reis Marlevi vill berätta om e-Potential i år. Han g̊ar direkt
p̊a statistiken. Förra året gick mässan i vinst med 50 000 kronor. Målet för
detta år var 100 000 kronor. I ett m̊al om att vara transparent och lagom
skrytsam berättar Herr von Reis Marlevi att vinsten i år landade p̊a hela
200 000 riksdaler. Fyra g̊anger s̊a stor vinst. Tv̊a g̊anger s̊a m̊anga utställare.
Som rimligt m̊al till nästa år vill han att vinsten ska öka med ytterligare tre
g̊anger. Herr Johan R̊agmark fr̊agar hur m̊anga företag som maximalt kan
ställa ut. Datasektionens arbetsmarknadsmäss har 80 företag, ett rimligt
m̊al för oss är därför 30-40 d̊a det är sv̊art att f̊a dit tillräckligt m̊anga elever
för att det ska vara värt för företagen. Herr R̊agmark undrar även ElFy-
mässorna är ett samarbete som skulle kunna återuppväckas. Herr von Reis
Marlevi tycker det är vettigt att vara bara elektrostudenter d̊a vi g̊ar p̊a
Fusion2 och de p̊a e-Potential, vilket är den mer ekonomiska lösningen.

2.3.2 K̊arrepresentanter

Upp kommer nu Fröken Carmen Dahlin och Herr Anton Rasmusson i egen-
skap av k̊arrepresentanter. K̊arfullmäktige har ett och annat att säga: en
stor diskussion har lett till en utredning om hur köket i Nymble ska använ-
das. De ville även informera att motionsstoppet inför nästa möte är om en
vecka. Restaurangen i Nymble kom p̊a tal, missnöje kring restriktioner och
dyra priser om cateringen. De har höjt priser och skurit ned p̊a personal.
Herr Wilhelm Westmark undrar om nollegasquen d̊a m̊aste catera mat fr̊an
restaurangen? Svaret blir d̊a ja, men tydligen p̊a grund av att det skulle
reflektera d̊aligt p̊a dem om n̊agon mat utifr̊an inte var till behag. N̊agot
som speciellt PR f̊att erfara är att bokningar av köket inte behandlats p̊a
bästa sätt under kvällar d̊a Nymble själva anordnar event. Reglerna för bok-
ning och användande av köket ska behandla alla lika men eftersom alla inte
behöver vara där lika mycket blir det inte s̊a. Det kryper även fram att viss
utrustning är trasig i köket. Herr R̊agmark berättar att det i början mark-
nadsfördes som en temporär lösning att ens använda köket i Lilla Gasque
d̊a det skulle renoveras om alternativt byggas en ny köksbyggnad, men det
ärendet verkar vara permanent bordlagt.

Lite mer allmän information presenteras: THS har g̊att back i ekonomin
lite mer än vanligt, detta till följd av anställandet av en kommunikator samt

2Fysiksektionens arbetsmarknadsmässa
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en klimatansvarig, deras arbetsmaknadsmässa och Osqledaren. Men frukta
ej, enligt dem g̊ar det där med ekonomi i sinusv̊agor.

Herr Martin Lindström g̊ar upp och marknadsför sin roll som medlem i
THSs Valnämnd. Han kommenterar att det inte är alla som är positiva till
k̊aren, men det kan p̊averkas genom denna roll. Sök, sök, sök!

2.3.3 Valberedningen

Moby Dick Herr Martin Lindström är uppe. N̊agra poster är tyvärr utan
kandidater och han yrkar därför p̊a att spontankandidera för dessa poster.

2.3.4 Fø F

Herr Simon Weideskog träder fram i egenskap av Fø Foch meddelar att i år
har de ändrat vissa upplägg i mottagningen. Fr̊agor besvarar han inte utan
säger bara att information delges imorgon p̊a fadderpuben 18:30!

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

K̊aren är inte här och kan därför varken svara p̊a fr̊agor eller informera.

3 Stadgefr̊agor

3.1 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Styret 2017

Punkten togs bort.

3.2 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Styret 2019

Herr Charlie Jeansson, Ordförande för Styret 19, tar ordet. Han inleder med
att berätta lite om de fr̊agor som har drivits under verksamhets̊aret. Fu-
sion var en fr̊aga Styret 19 undersökte hur sektionen tänkte kring, men d̊a
detta var en vattendelare lades det ner. De har fortsatt kanslifrukostar som
varit givande, samt fokuserat p̊a kontinuitetsarbete i form av exempelvis
överlämningsdokument. Härnäst f̊ar Klubbmästare Emeritus Daniel Saber
ordet. Han meddelar att v̊arbalen förra året blev en succé! PR har börjat
med kontinuerliga möten, samt ett nytt samarbete med W p̊a Nollegasquen
som förhoppningsvis kan upprätth̊allas. Fröken Malin Häggström berättar
om mottagningen som gick prima, folk var nöjda och det har investerats i
porslin vilket var ett miljövänligt val. Herr Adam Miksits säger att ESN fick
ökad budget samt länkmöten har införts. Masterbevakningen som Fröken
Dahlin p̊abörjade har g̊att med framg̊ang, trots att det är m̊anga som d̊a
var med men som nu har tagit examen. Herr Joar Forsberg berättar att ArG
gick back 15 000 kronor, till följd av att nämnden inte hade tillräckligt med
medlemmar. ArG började ha möten en g̊ang i m̊anaden och det beslutades
att medlemmarna skulle f̊a vara med och ordna event. bAmse tillsattes p̊a
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December SM vilket Herr Forsberg ser som en stor vinst. Herr Dumbo be-
rättar att Källargillet gick med vinst. Omr̊adesansvariga har tillsatts och
regelbundna möten, fixarkvällar, och interna fixarkvällar infördes. Halvle-
dare Emeritus Ylva Modahl berättar lite om ekonomin under det g̊angna
året. Bokföringen är inte ännu färdigställd, men endast december återst̊ar.
Sektionen gick 30 000 kronor back3, men det gör inget d̊a vi gick mycket
plus förra året.

Revisorerna Patrik Johansson och Ossian Krödel kommer upp för att be-
rätta hur det faktiskt gick för Styret 19. Bokföringen är inte fullföljd. Re-
visorerna konstaterar att styrelsen emeritus har agerat sitt bästa utifr̊an
styrdokument. De yrkar p̊a bordlägning av ansvarsfrihet till maj-SM. Herr
Backlund som nu agerar Ordförande undrar d̊a om mötet kan bordlägga
punkten vilket mötet bifaller. Herr R̊agmark vill kommentera att styrelsen
bör f̊a ett tack. De erh̊aller appl̊ader. Mötet bordlägger punken.

X.Y Hungriga magars lystmäte.

Mötet planeras att återupptas 18:50.

3.3 Verksamhetsplan

Mötet återuptas 19:01:01, tio minuter senare än tänkt. Herr Dumbo tar ordet
och berättar kort om vad som st̊ar i v̊ar generella verksamhetsplan. Visionen
är att ge god insyn för sektionsmedlemmar, upprätth̊alla kontinuitetsarbete
och arbeta mot en bra arbetsfördelning. Härefter berättar den stategiska
delen av Styret vad de mer konkret vill arbeta med under verksamhets̊aret.
Sedan berättar de nämndansvariga om hur de ska jobba med sin nämnd och
vad de har för m̊al med året. Mer om detta g̊ar att läsa i Verksamhetsplan
för Styret 20.

Verksamhetsplanen godkänns av mötet.

4 Beslut

4.1 Godkännande av Noblesses Ordförande

Fröknarna Ebba Hellstenius och Emelie Modin träder fram. Som ordföran-
de vill Fröken Hellstenius anordna roliga event för elektrotjejerna s̊a som
brunch och minigolf. Budgeten för dessa roligheter är 30 000 riksdaler. Herr
Olle Blomqvist undrar vad Noblesse skulle göra med eventuella intäkter. Till
svar f̊ar han att de d̊a ska köpa skumpa.

Mötet godkänner Fröken Ebba Hellstenius som Noblesses Ordförande.

3Mest beror detta p̊a reparation av sektionsbilen, styrelsemiddagar och de nyinförskaf-
fade borden och stolarna till Tolvan.
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4.2 Godkännande av Noblesses Kassör

Mötet godkänner Fröken Emelie Modin som Noblesses Kassör.

4.3 Godkännande av EGK(r4)s Ordförande

Herr Oscar Lundin talar i egenskap av JOrdförande och Herr Puya Faghi
som Sekatör. I EGK(r4) v̊ardar och vattnar de växter i tolvan och trädg̊ar-
den utanför. Planer inför det kommande året är bland annat en v̊arstädning
i samband med Källargillet och en sticklingskväll. Herr Blomqvist vill gärna
höra mer om den mytomspunna flörten Elektros gräsmatta har med Fysiks.
Kemi är inte heller främmande för att locka till sig beundrare, s̊a om det är
öppet vänsterprasslande i buskarna kanske det är okej.

Mötet finner Herr Oscar Lundin jordförd.

4.4 Godkännande av EKG(r4)s Kassör

Mötet godkänner Herr Puya Faghi som Sekatör.

4.5 Godkännande av Elabs Ordförande

Upp kommer Herrarna Tore Johansson och Oskar Munter i egenskap av
Ordförande respektive Kassör för Elab.

Mötet väljer Tore Johansson till Ordöfrande för Elab.

4.6 Godkännande av Elabs Kassör

Mötet väljer Oskar Munter till Kassör för Elab.

4.7 Godkännande av EMOTs Ordförande

Herr Tim Asking och Herr Henrik Åkerberg kliver upp.

Mötet väljer Tim Asking till EMOTs Ordförande.

4.8 Godkännande av EMOTs Kassör

Herr Henrik Åkerberg har varit och tänker fortsätta vara kassör.

Mötet godkänner Herr Henrik Åkerberg som EMOTs Kassör.

4.9 Godkännande av Crapulas Ordförande

Herrarna Jonas Hansson och Andreas Eriksson g̊ar upp. Hälsobevakaren
Herr Jonas Hansson vill gärna fortsätta sitta som ordförande för Crapula.
Han beskriver Crapula som räddaren i bakisnöden. Herr Linström kommen-
terar att den första stronkan efter den sista stronkan är den bästa stronkan.
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Tyvärr meddelar Herr Hanson att n̊agon stronka inte funnits p̊a sillisen den
senaste tiden men att lonka är en nödvändighet. Herr Åkerberg undrar om
der blir dunder och brak p̊a de kommande sillisarna? Enligt Herr Hansson
blir det mer landningsbana och uppskjutningsfält, kan bli brak men d̊a blir
det istället en mjuk landning. Herr Jeansson säger att bollhav och hoppborg
vore kul att se p̊a dessa tillställningar. Det blir prio ett (1) vid budgetöver-
skott, strax efter bastutunnan.

Mötet godkänner Herr Jonas Hansson som Crapulas Ordförande.

4.10 Godkännande av Crapulas Kassör

Mötet väljer Herr Eriksson till Crapulas Kassör.

4.11 Godkännande av budgeten

I budgetposten för Mottagningen har ändringar gjorts i punkterna Före-
tagsengagemang och faddergruppsp̊ahitt. Detta till följd av att mottagning-
en i år förväntas dra in mer pengar. I Källargillet ska endast en omplacering
av pengar ske till fördel för att införskaffa te och kaffe till Tolvan, ingen
ändring i intäkter och kostnader. ArG har växt och budgeten behöver d̊a
utökas för att exempelvis sponsra nämndaktiviter, vilket kommer resultera
i att ArG g̊ar 500 kronor mer back. Detta ser inte Amse Mosskull som n̊a-
got negativt d̊a det lönar sig eftersom nämnden blir större. ArG ska även
förhandla upp intäkterna fr̊an företag vid marknadsföring.

Mötet godkänner årets budget.

5 Motioner och Propositioner

5.1 Proposition ang̊aende Vice Fan- och R̊attbärare

I Styrets proposition yrkas det p̊a att i Reglementet lägga till n̊agra rader
om vad Vice Fan- och R̊attbärare har för uppgifter under sitt verksamhets̊ar.

Mötet är missnöjda med hur meningarna i propositionen är skrivna jäm-
fört med resten av Reglementet. Det känns för m̊anga hastigt ihoptänkt och
som en okynnesändring och de vill därför inte godkänna ändringarna. Mö-
tet kommer fram till att det bör undersökas vidare hurvida det behövs en
beskrivning i Reglementet om Vice Fan- och R̊attbärare.

Mötet avsl̊ar Proposition ang̊aende Vice Fan- och R̊attbärare.
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5.2 Proposition ang̊aende Sektionens Sammansättning

Det st̊ar i Stadgan att Konglig Elektrosektionen best̊ar av studerande p̊a sko-
lan för Elektro- och Systemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, vilket
är problematiskt d̊a denna skola inte längre finns. Vi tillhör nu EECS-skolan.
Styret har därför skrivit en proposition som yrkar p̊a att skriva n̊agot mer
generellt p̊a denna punkt i stadgan, som inte blir inaktuellt vid potentiella
sammanslagningar. Det uppst̊ar dock diskussion och problematik d̊a mötet
tar upp det faktum att en ändring här kan göra att det inte längre är väl-
definierat vilka som kan vara medlemmar i Konglig Elektrosektionen. Även
här är det viktigt att stilen p̊a formuleringar passar de som tidigare finns där.

Mötet avsl̊ar Proposition ang̊aende Sektionens Sammansättning och mötet
vill att det undersöks ytterligare.

5.3 Återupptagande av Motion ang̊aende klubbning

Herr Henrik Åkerberg presenterar sin motion fr̊an Dec-SM ännu en g̊ang d̊a
detta m̊aste godkännas p̊a tv̊a efterföljande SM. Besultet som ska fattas är
om det g̊ar att använda godtycklig klubba vid sektionsmötena för att klubba
igenom beslut.

Mötet godkänner motionen för andra g̊angen.

6 Val

6.1 Val av Moby Dick

Herr Lindström krigar sig upp i egenskap av Moby Dick ännu en g̊ang. Det
har beslutats inom valnämnden att intervjuer av kandidaterna p̊a detta SM
istället ska ske i form av fr̊agor p̊a plats. B̊ade Herr Tim Asking och Herr An-
ton Näslund blir nominerade men tackar nej. Därefter yrkar Herr Lindström
p̊a att mötet flyttar punkten till 6.12 i hopp om att det ger mer betänketid
till potentiella kandidater.

Mötet godkänner fördröjningen och betänketiden.

6.2 Val av Hoftorsk

Herr Jonas Hansson kandiderar för denna post. Inga fr̊agor fr̊an Moby Dick.
Vad gör egentligen Hoftorsken? Hoftorsken har i uppgift att se efter Tolvans
aquarium och dessa inv̊anare. Herr Hansson vill fortsätta med det den nu-
varande Hoftorsk Herr Molitor banat väg för. Herr Molitor har gett posten
mening i form av ett Instagramkonto. Herr Hansson beskriver detta kon-
to som sektionens “skvallerkärring”. Herr R̊agmark undrar om det kommer
det blir fler “Det ryktas att” p̊a instagramkontot. “Ja för fan”, den älskar
Herr Hansson. Herr Westmark undrar om hur balansen mellan inlägg om

Justeras:

Joshua Sadiq Simon Weideskog Jonas Cederberg

8



Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 26 Februari

Q-plan-2 och sektionen kommer vara. Herr Hansson anser att grabbarna p̊a
Q-plan-2 inte ska glömmas bort men fokuset kommer inte vara helhjärtat
där. Herr Molitor undrar vilken som är Herr Hanssons favoritfisk och f̊ar
Nemo som svar.

Mötet väljer Herr Jonas Hansson till posten av Hoftorsk.

6.3 Val av Che

P̊a detta val tillämpas öppen kandidatur d̊a posten inte haft n̊agra sökande.
Herr Molitor nominerar: Herrarna Mikael Lidman och Victor Engdahl som
sökte till Resistor i december förra året4. Herr Engdahl undrar vad Che gör
till en början och blir informerad om att den tar hand Emissionens verksam-
het. Herr Lidman ramlar in i rummet och blir väldigt förvirrad d̊a alla tittar
intensivt p̊a honom. Men efter att han blivit informerad om nomineringen
tycker han att det l̊ater kul och godtar därför nomineringen. Herr R̊agmark
bestämmer sig även för att kandidera och ställer sig upp och säger att han
“ställer upp!”K̇andidaterna f̊ar nu chansen att presentera sig. Herr Lidman
g̊ar E-19 och han har tidigare läst en upplaga av emissionen. Herr R̊agmark
berättar att han heter Johan och säger inte s̊a mycket mer än det. Moby
Dick säger“Vad kul att ni brinner för posten, hur ser ni p̊a roliga intervjuer?”
Herr R̊agmark svarar skeptiskt att det inte blir n̊agra intervjuer, det blir nog
bara hans egna åsikter. Herr R̊agmark säger att emissionen alltid handlar
mest om författarnas åsikter. Herr Lidman har ingen aning. Kandidater-
na kan tänka sig att kandidera i klump. Herr Molitor undrar om Herrarna
vill göra podcasts5. Nej, säger Herr R̊agmark. Herrarna f̊ar även fr̊agan om
exempelvis sektionens Ordförande f̊ar en egen spalt. Men Herr R̊agmark an-
ser att ordföranden med en egen spalt är farligt. Däremot gillar han det här
med massutskick. Alla f̊ar ett A4 hem i brevl̊adan, d̊a blir det inte s̊a mycket
plats över för ordföranden. Det här är visserligen en drömvärld, säger Herr
R̊agmark, finns det ens portopengar? Vad är det för pengar som kommer
användas? “Stryk hela källargillets budgetposttycker Herr R̊agmark. Han
fortsätter sp̊ana p̊a idéer och säger att “Ris och ros är kul, mycket ris till
k̊aren och mycket ros till Hoftorsk”. Herr Tim Asking undrar om det finns
n̊agra garantier för inneh̊aller eller förekomst. Men det f̊ar han ett tydligt
“NEJ” p̊a. Herr R̊agmark vill bara f̊a ut ett A4. “Har vi ens allas adresser?!
Förmodligen inte, nej.” utbrister Herr R̊agmark i. Herr Lidman har återigen
inga kommentarer. Kandidaterna f̊ar fr̊agan om de är villiga att finansiera
portot med mera med annonsintäkter. Att sälja sin själ tror Herr R̊agmark
inte p̊a, sponsringen f̊ar han tydligen direkt fr̊an styrelsen6.

Mötet väljer klumpen till Che.

4Men som dessvärre förlorade mot Fröken jag själv.
5Den mest moderna versionen av Emission som utgivits
6Det betvivlar Fröken jag själv starkt
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Q.Z. Opuz till den fromma

Herr Milad Jivadi har föreberett en s̊ang. Han har gitarren med sig och börjar
rappa till en melodi som känns bekant. Styret är totalt förförda.
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Mosbrickan (Bejbs, bejbs, bejbs) 

Interpolering av Gäris (skriven av Malcolm B) 

Skriven av Milad Javadi 

 

Jag har en bejb som går maskin 

När vi går till pub blir det öl, aldrig vin 

Ska alltid leka prydlig, alltid leka fin 

Men varje gång jag ser henne luktar hon bensin 

Efter varje löning går jag ner till CL 

För där har jag en bejb och hon gillar rollspel 

Kvarsittningsfröken som håller mig till hel 

Jag gör vad som helst för att inte kugga TET 

Jag har en-- bejb som jag tror pluggar indek 

Vi träffats på någon föreläsning i D1 

När börsen går bra blev det fika till téet 

När börsen går skit är det donken som blev 

En bejb som gick arkitektur 

En gång var hon på jobbet när jag ringde hennes lur 

Hon sa “vänta en sekund, nästa kund står på tur” 

Sen hon ba- “visst var det plusmeny eller hur?” 

 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Och varenda finns på teknis, tro det eller ej 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Och varenda finns på teknis, tro det eller ej 

Jag har så många bejbs 

 

Låt mig prata om min bejb som jag såg på draget 

Vi hittade vår kemi sedan första dagen 

Kan hon telepati, eller va’ orakel 

Hon vet alltid precis hur jag vill ha det 

På konsulatet har jag en bejb där också 

Fysiken är topp och hon är så smart så 

Men efter en klunk, så ramlar hon omkull 

Och vi fastnar på toaletten på hardox 

Därav min bejb på bergs 

Som druckit hårdsprit sedan hon var bebis 

När hon snackar fritt om hur hon sniffar vitt så 

Hade jag aldrig trott hon menade målarfärg 



 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Och varenda finns på teknis, tro det eller ej 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Jag har så många bejbs, bejbs, bejbs 

Och varenda finns på teknis, tro det eller ej 

Jag har så många bejbs 

 

Du, du, och du, du är min bejb 

Vet inte om det än, men du är min bejb 

Du, du, och du, du är min bejb 

Vet inte om det än, men du är min bejb 

Du, du, och du, du är min bejb 

Vet inte om det än, men du är min bejb 

Du, du, och du, du är min bejb 

Vet inte om det än, men du är min bejb 



Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 26 Februari

6.4 Val av Beatkeeper

Även p̊a denna post har ingen kandiderat i förväg och därför öppnas kan-
didaturen. Herrarna Jonas Hansson och Charlie Jeansson blir nominerade
men tackar b̊ada nej. Herr Olle Blomqvist vill lägga till att erfarenhet inte
behövs och nominerar därefter Herr Daniel Saber som godtar nomineringen.
Herr Saber kan inte DJ:a i nuläget, men “sick beats” kommer s̊a sm̊aningom.
Vad gillar Herr Saber för musik egentligen? Allt visar det sig, speciellt att
ha ABBA p̊a repeat. Honom ska vi ha.

Mötet väljer Herr Daniel Saber till beatkeeper.

6.5 Val av Qulturattachéer

Den här posten har tv̊a sökande: Herrarna Puya Faghi och Mahan Tourka-
man. Herr Faghi har varit sugen p̊a denna post i sju hela m̊anader. Herr
Tourkaman vill söka en post för att f̊a bättre koll p̊a sektionen. Herrarna
blir tillfr̊agade om vilka sorters event de vill anordna Herr Faghi har gjort
en lista och sammanfattar denna med “Allt som PR inte gör, exempelvis
film, mat och teater”. Herr Tourkaman har n̊agra idéer varav vissa är aning-
en ambitiösa. De tv̊a kandiderande Herrarna f̊ar även ett kulturellt tips om
en bokcirkel med allas v̊ara favoriter Fru Anita Kullen och Herr Gunnar
Karlsson.

Mötet väljer Herrarna Puya Faghi och Mahan Tourkaman till Qulturatta-
chéer.

Å.Ä. En Ub̊at

Ub̊aten resulterar i tjugo (20) drypande gurglingar som Fröken jag själv i
fasa torkar fr̊an Herr Dumbos hals.

6.6 Val av Årets Kamrat 2019

Andreas Eriksson och Jakob Björns är b̊ada nominerade till denna heders-
bemärkelse. Efter omröstning där b̊ada kandidaterna fick exakt lika m̊anga
röster bestämdes det att b̊ada kamraterna skulle f̊a utmärkelsen.

Mötet väljer Herrarna Andreas Eriksson och Jakob Björns till Årets Kam-
rat(er) 2019

6.7 Val av Årets lärare 2019

Oscar Quevedo-Teurel, Lorenzo Frassinetti, Daniel Månsson och Roy Skjel-
nes är nominerade till årets lärare. Herr Blomqvist har en t̊ardrypande ut-
läggning om hur Oscar Quevedo-Teurel fick honom att välja ett TET-kex
trots motg̊angar under TETen.

Justeras:

Joshua Sadiq Simon Weideskog Jonas Cederberg
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Mötet väljer Oscar till Årets Lärare.

6.8 Val av Årets Övningsassistent 2019

De nominerade för denna utmärkelse är: Björn Ljungberg, Ella Tellqvist,
Andrei Osipov, Edvin Keller, Anton Ottosson och Oskar Zetterström.7

Mötet väljer Oskar Zetterström till Årets Övningsassistent 2019.

6.9 Val av Projektledare för Arbetsmarknadsdagen

Herrarna Daniel Marklund och Rasmus Jerndal har kandiderat. Herr Marklund
söker denna post efter att ha deltagit i e-Potential i år d̊a det kändes som ett
viktigt arbete och det vill han fortsätta med. Herr Jerndal inleder sin pre-
sentation med att berätta att han mest hänger p̊a Q-plan-2. Han säger att
elektro är en av de mest utmanande utbildningarna som finns, kompetensen
i rummet är s̊a stor s̊a att det borde g̊a att göra mer än vad e-Potential
är idag. Herr Marklund vill göra mässan mer tillgänglig för internationella
studenter och Herr Jerndal vill flytta mässan fram̊at d̊a det redan är försent
att söka exjobb och sommarjobb d̊a mässan vanligtvis h̊alls. Herr Jerndal
har mer erfarenheter än Herr Marklund och detta använder Herr Marklund
som anledningen till att inte kandidera i klump med Jerndal utan istället
att kliva ner och kanske söka nästa år.

Mötet väljer Herr Rasmus Jerndal till Projektledare för Arbetsmarknads-
dagen

6.10 Val av Frequensnormalen

Moby Dick meddelar att ingen har kandiderat till denna posten. Men Herr
David Rommedahl vill kandidera! David g̊ar E-17 och har tidigare funderat
p̊a att kandidera till posten, men ville d̊a inte konkurrera med de andra som
d̊a sökt. Moby Dick undrar om Herr Rommedahl har anekdoter p̊a hyllan
att ta fram. Herr Rommedahl säger d̊a att han kommer g̊a p̊a äventyr för
att f̊a fler anekdoter, ca 40 min varje dag ska han lägga p̊a detta. Var man
lämpligast g̊ar p̊a äventyr lämnas osagt.

Mötet väljer David Rommedahl till Frequensnormalen.

6.11 Val av Vice Intsekt

I avsaknad av kandidater bordläggs valet av Vice Intsekt till maj-SM.

7Alla nomineringar till Årets Lärare/Övningsassistent/Kamrat g̊ar att läsa i bilagorna.

Justeras:

Joshua Sadiq Simon Weideskog Jonas Cederberg
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6.12 Val av Moby Dick

D̊a mötet kommer fram till denna punkt igen är det fortfarande ingen som
kandiderar. Herr Jeansson nominerar Fröken Kristina Kjellberg. Hon tvekar
länge och mycket men bestämmer sig sedan för att det nog kan bli kul och
godtar d̊a nomineringen! Herr Lindströms viktigaste fr̊aga till Fröken Kjell-
berg är om hennes m̊al för Beach-2020 är att bli en stor vit val, hon svarar
med att hon inga pigment har och att hon onekligen st̊ar inför ett val, men
stor har hon sv̊art att bli.

Mötet väljer Kristina Kjellberg till Moby Dick.

6.13 Övriga ärenden

6.14 Övriga fr̊agor

Det uppkommer en fr̊aga om renovering av baren och vilka som är tillsatta
för att planera den. Herr Sadiq meddelar att gruppen diskuterat och haft
möten. Renoveringen kommer ske under sommarn samtidigt som E-huset
renoveras.

6.15 Närvaro

E-19 7 st
E-18 8 st
E-17 6 st
E-16 4 st
E-15 och äldre 2 st
Totalt 27 st

6.16 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet f̊ar publiceras p̊a webben med namn.

Justeras:

Joshua Sadiq Simon Weideskog Jonas Cederberg
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6.17 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas 22.17:23 av Supraledare Jonas “Dumbo” Cederberg.

Vid protokollet Mötesordförande

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Jonas “Dumbo” Cederberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Simon Weideskog
Fø F
Elektrosektionen
THS

Joshua Sadiq
Källarmästare
Elektrosektionen
THS

Justeras:

Joshua Sadiq Simon Weideskog Jonas Cederberg
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Feb-SM ELEKTROSEKTIONEN 16 februari

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
...onsdagen den 26 februari
u.n.̊a. 100000 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Vice Fanbärare

Bakgrund

Styrelsen har funnit en avsaknad av Vice Fanbärare i reglementet.

Förslag

Vice Fanbärare läggs till i Reglementet i beskrivningen av Fan- R̊attbärare
under punkt 5.3.1.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 Till punkt 5.3.1 i Reglementet tillägga meningen “Vice Fan- R̊attbärare
kan utses av styrelsen och har i uppgift att agera i ordninarie Fan-
R̊attbärares plats ifall denne f̊ar förhinder.”

Ett flaggande styre
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Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 26 februari

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
...onsdagen den 26 februari
u.n.̊a. 100000 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Sektionens Sammansättning

Bakgrund

Stadgan har inte blivit uppdaterad sen nya Skolsammanslagningen förrförra
året. I stadgan st̊ar följande under punkten 1.1 Sammansättning; “Konglig
Elektrosektionen är en sammanslutning av studerande vid skolan för elektro-
och systemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.” Detta är problematiskt
d̊a skolan för elektro- och systemteknik inte längre existerar.

Förslag

Denna fras borde uppdateras för att förhindra att stadgan blir utdaterad p̊a
grund av eventuella skolsammanslagningar.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 Under 1.1 i Stadgan ändra nuvarande punkt till:

1 Allmänt

1.1 Sammansättning

Konglig Elektrosektionen är en sammanslutning av studerande tillhörande
skolan som innefattar civilingenjörsutbildningen i Elektroteknik vid
Kungliga Tekniska Högskolan.

Ett skolgeneraliserande Styre
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Återupptagande av motion:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
onsdagen den 26 februari
u.n.̊a. 100000 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens kommentar till Motion ang̊aende klubb-
ning

Resonemang

Inför Dec-SM skickade Herr Henrik Åkerberg in en motion ang̊aende att ett
sektionsmöte där beslut klubbats igenom utan användning av lödkolven kan
ogiltigförklaras om inte mötet enhälligt godkänner stadgebrottet. Motionens
intention var därmed att det skulle räcka med att en godtycklig klubba
användes för att bifalla förslag, exempelvis 100-̊ars-klubban. Denna motion
klubbades igenom1 p̊a December-SM 2019. Stadgeändringar m̊aste genomg̊a
tv̊a SM innan de f̊ar genomföras, vilket är anledningen att styrelsen tagit
upp denna motion ytterligare en g̊ang.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Mötet bifaller motionen i sin helhet.

Ett klar-lödat styre

1Med lödkolven
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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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Verksamhetsplan

Konglig Elektrosektionen 2020

u.n.̊a 1000000 / 1000001

Styrelsen

Styrelsen 2020s m̊al för året är ett fortsätta tidigare års fokus p̊a bättre
överlämningar samt ha utökat fokus p̊a dokumentation och kommunikation
för att göra sektionen tydligare och lättare att engagera sig i. Som styrelse
ska vi därför jobba för att åstadkomma:

• En tydligare insyn i sektionen som helhet genom att:

∗ Skapa en aktivare hemsida med mer relevant information

∗ H̊alla mer tillgängliga StyrelseÖverläggningsTräffar

∗ Skicka ut information ut fr̊an Styrelsen och nämnder vid regel-
bundna intervall

∗ H̊alla ett evenemang som alla nämnder f̊ar rum att marknadsföra
sig under

• En bättre kontinuitet i sektionens arbete genom att:

1



∗ Skriva generella direktiv för överlämning av funktionärspost

∗ Skriva en tydlig verksamhetsplan för Styrelsen

∗ H̊alla r̊ad för att planera och uppfölja olika nämnders arbete

∗ Aktivt uppdatera Styrelsens Överlämningsdokument till komman-
de års styrelse

• En mer effektiv arbetsfördelning inom styrelsen genom att:

∗ Driva en stadgeförändring som lägger till en Kassörspost i Sty-
relsen

∗ Dokumentera strö-göra som tidigare riskerat att falla mellan sto-
larna

Konglig Elektrosektionens Styrelse 2020

Supraledare tillika Ordförande

Som ordförande ska jag se till att Styrelsens arbete leds och genomförs p̊a
ett effektivt sätt. För att förenkla detta för kommande år ska jag tillsam-
mans med min styrelse lägga fram ett stadgeändringsförslag som yrkar p̊a
att utöka styrelsen med en Kassör och därmed ta bort bokföringsansvaret
fr̊an Vice-Ordförande. Utöver det ska jag se till att en tydlig dialog h̊alls
mellan sektionen och THS för att b̊ada parter ska f̊a ut s̊a mycket möjligt
av samarbetet.

Jonas Cederberg, Supraledare

Halvledare tillika Vice-Ordförande

Bokföring och ekonomisk administration kommer att göras löpande under
året och en budget för 2021 ska göras. Jag ska utforska funktioner hos bank
och bokföringstjänst samt införa de som kan underlätta det ekonomiska ar-
betet. Jag ska uppdatera kontoplanen i Fortnox s̊a att den stämmer överens
med den nya budgeten. Jag ska öppna ett nytt konto för sektionsbilen.
Utöver det ekonomiska ansvaret ska jag stötta min ordförande och göra
en god representation av styret.

Linus Backlund, Halvledare

Resistor tillika Sekreterare

Som sekreterare aspirerar jag att upprätth̊alla stilen och finessen som kan ses
i styrdokumenten och protokollen genom sektionens historia. Utöver detta
väldigt grundläggande m̊al vill jag även arbeta tillsammans med styrelsen
för att uppn̊a bättre synlighet och transparens i v̊art arbete. Detta genom
att exempelvis öppna upp för sektionsmedlemmar utanför styret att delta
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p̊a SÖT om efterfr̊agan finns. Jag vill även förbättra överblicken av sektio-
nen och dess nämnder och föreningar för nyantagna s̊aväl som resterande
sektionsmedlemmar, d̊a jag själv upplevt att det kan vara sv̊art att f̊a en
överblick och inblick i hur sektionen faktiskt är uppbyggd.

Alice Wallner, Resistor

Kontaktor tillika Ambassadeur

Som kontaktor har jag ambition att bibeh̊alla de goda utomsektionella re-
lationerna vi har, samt jobba p̊a att etablera nya. För att stärka v̊ara redan
goda relationer i EECS-skolan ska styret försöka att ordna en Baby shower
2.0 p̊a hösten med de andra sektionerna i EECS-skolan. Jag vill även, p̊a egen
hand samt med resten av styret, arbeta för bättre synlighet för b̊ade styret
och nämnderna. Ett delm̊al för att åstadkomma en förbättrad synlighet och
kommunikation är att etablera ett nyhetsbrev som kan ge sektionsmedlem-
mar en snabb och smidig överblick över vad som händer p̊a sektionen, och
som kan synliggöra nämnder som har sv̊art att rekrytera. Ett annat sätt att
l̊ata nämnderna synas är att arrangera en nämndpub p̊a hösten, där varje
nämnd och förening kan delta och visa upp sig, och prata med de nyantagna
om vad de gör.
EE-institutionen har uttryckt att de vill förbättra kommunikationen med
studenterna, vilket ocks̊a är n̊agonting jag vill jobba mot: d̊a de inte ens
visste att sektionen har en hemsida vill jag skapa en konkret rutin för kom-
munikationen fr̊an sektionen till institutionen, s̊a att institutionen vet hur
de kan kontakta sektionen för att sprida nyttig information till studenterna.

Henrik Åkerberg, Kontaktor

Arbetsmarknadsgruppen

Vision

1. Fortsätt arbeta med att stärka relationer med företag och med att
anordna m̊anga event.

2. Bygg upp ArG som organisation. Gör nämnden roligare att vara med
i och f̊a medlemmarna att ta mer ansvar.

Delm̊al till visionsm̊al 1

• Sammanställ tydligt vilka tidigare event vi haft och undersök om vi kan
ha ”Favorit-i-repris” event med berörda företag. Senast under julen ska
alla tidigare event vara kartlagda.

• Värna existerande relationer med företag. Se till att stärka banden
med t.ex. Ericsson genom kontinuerlig kommunikation.
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• Undersök nya koncept av företagsumgänge.

– Se om vi kan ha tävlingar med belöningar.

– Se om vi kan ha en startupkväll, där det är billigare för företag.
Ska ske innan verksamhets̊arets slut.

• H̊all fler masterkvällar, förslagsvis med inbyggda system och/eller ro-
botik. Minst ett ska h̊allas event innan verksamhets̊arets slut.

• Skapa event för internationella studenter, genom att utnyttja THS
mottagningskalender. Koordinera med IntSekt och anordna minst ett
event under höstens mottagning.

Delm̊al till visionsm̊al 2

• Rekrytera s̊a att ArG har 10-15 medlemmar. Denna rekrytering ska
vara klar innan ePotential.

• Ha en kickoff, till exempel bowling, för att förena gänget. Detta ska
ske n̊agon g̊ang i februari.

• H̊all regelbunda möten med ArG. Minst en g̊ang i m̊anaden, sommaren
exkluderad.

• Informera ArG medlemmarna om alla inkommna erbjudanden, även
s̊adana som företag väljer att inte betala för att marknadsföra. En
informationskanal för detta ska vara upprättad innan februaris slut.

• Planera andra interna ArG event.

– Minst ett till roligt teambuilding event under v̊aren.

– Minst ett nyttigt event, s̊asom CV-skrivarkväll under v̊aren.

– En kickoff i början av hösten.

• Dela ut tydligare roller:

– Företagsrekryterare

– Eventordnare

– Grafisk Designer

Rollerna ska vara utdelad innan februaris slut.
Genom dessa roller ska de ArG-medlemmar som vill engagera sig mer
f̊a chansen, vilket samtidigt avlastar AMSe. Det är dock inte krav p̊a
att ta en roll, utan man kan enbart vara med i nämnden och förväntas
d̊a enbart vara med och hjälpa till p̊a event utan att göra planerings-
arbete.

• Arbeta mot att förena ePotential och ArG mer, till exempel genom
att uppmana ArG-medlemmar till att arbeta p̊a Epotential.
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• Ändra grafiska profilen genom att uppdatera loggan. Ordna även nya
profilkläder och rita upp den nya loggan intill Källargillets p̊a väggen
i tolvan. Detta ska vara klart innan sommaren.

• Stärk kontinuiteten genom att ha tydliga efterträdare. Sträva efter att
ha en tydlig AMSe, BAMSe och projektledare för ePotential till nästa
år genom att tagga och förbereda andra inom gruppen. Detta ska vara
klart innan december-SM.

• H̊all ett ArG-event under mottagningen och se till att rekrytera ny-
antagna till ArG. Samordna med FøF. Måste planeras innan mottag-
ningen.

Albin Mosskull, AMSe

ESN - Studienämnden

Som StudieNämndsOrdförande kommer jag under 2020 arbeta för att stu-
denterna ska vara uppdaterade i de studiefr̊agor som drivs p̊a EECS, THS
och KTH. Jag vill se till att det finns en bra kommunikation mellan EECS
och studenterna för att minska ryktesspridning om beslut och för att stu-
denterna ska ha möjlighet att tycka till. För att uppn̊a detta s̊a kommer
jag att se till att studienämnden har representanter p̊a samtliga skolr̊ad och
utbildningsr̊ad.
Studienämnden ska fortsätta utvärdera kurser och utbildningens upplägg
och dela med sig av dessa åsikter till lärare och programansvarig genom
SNÖT-rapporter och länkmöten. Vi kommer även att fortsätta med kon-
ceptet lärarmiddag för att h̊alla en god kontakt med programmets lärare.
Jag vill att studienämnden ska synas mer i sektionen och att sammanh̊allningen
i gruppen ska vara bra. Medlemmarna ska ha möjlighet att ta mer ansvar
och det ska vara tydligt vad som förväntas av dem.
Som JML-ansvarig i styrelsen ska jag se till att styrelsen är uppdaterad i
det JML-arbete som sker p̊a sektionen. Jag ska se till att styrelsen jobbar
för att förbättra den aktuella situationen p̊a sektionen utifr̊an resultatet p̊a
JML-enkäten.
D̊a JML-enkäten 2019 visade att studiestress är ett stort problem p̊a sek-
tionen s̊a vill jag i kombination av mina roller göra en satsning för att den
situationen ska bli bättre.

Ida Kols, SNO

Källargillet

Källargillet har m̊anga praktiska projekt vi strävar för att avklara under
detta verksamhets̊ar. Dessa kommer ha p̊ataglig p̊averkan för Tolvans be-
folkning i varierande grad. Dessutom sker m̊anga förändringar internt inom
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nämnden som skall förstärka Gillet och skapa bättre kontinuitetsrutiner för
kommande generationer av mästare och nissar.

• Innan sommaren:

∗ En ny grafisk design anammas, som skall förbli en längre period
denna g̊ang.

∗ Mer ljus i viktiga utrymmen (s̊asom över diskbänken) och fler
förvaringsutrymmen för väskor.

• Över året:

∗ Källargillets närvaro p̊a sociala medier skall förbättras och förstärkas.
Nya vanor och rutiner skapas, testas och implementeras.

∗ Nya tröjor till sektionerna (likt de gamla Elektrotröjorna) skall
tas fram.

∗ Godismaskinen ska uppgraderas och en digital betalningsmetod
tas fram.

Joshua Sadiq, Källarmästare

PR - ProgramR̊adet

Verksamhetsplan för PR verksamhets̊ar 2020: Under året vill programr̊adet
stärka sammanh̊allningen i gruppen genom mer teambuilding, bättre infor-
mationsutskick, utvärderingssamtal samt planerade och trevliga pubar. Vad
gäller TorsdagsPubarna vill ProgramR̊adet satsa mer p̊a teman, temaen-
liga drink- och spellistor. Det m̊alet ämnar ProgramR̊adet uppn̊a genom
att planera pubarna i god tid och utnyttja kunskaper och idéer fr̊an hela
teamet. Under pubarna satsar Programr̊adet även p̊a att bibeh̊alla ett rik-
ligt, spännande och florerande utbud gällande b̊ade drycker och maträtter.
Samt att tillmötesg̊a sektionsmedlemmarnas efterfr̊agan p̊a utbud och pu-
bar. Årets V̊arbal ämnar ProgramR̊adet leverera i lika hög klass som tidigare
år och försöka göra den s̊a minnesvärd som möjligt. Mottagningen ska bli
spännande och rolig för s̊aväl faddrar, PR och nyantagna, detta ska uppn̊as
genom rimlig arbetsbelastning samt pubar och event som inkluderar alla.

Nina Hjärne, Klubbmästare

Mottagningen

Mottagningen 2020 kommer b̊ade vara nytänkande och ta till vara p̊a erfaren-
heter och framg̊angsrika evenemang fr̊an tidigare mottagningar. Förfaddrarna
har en gemensam vision om att göra mottagningen minnesvärd för alla ge-
nom att införa nya inslag, b̊ade i existerande evenemang och nya evenemang.
Vidare vill vi att fler nyantagna ska engagera sig i studentlivet b̊ade under
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och efter mottagningen. Arbetet mot visionen har delats in i 3 faser med
olika delm̊al.

• Före mottagningen

∗ Presentera mottagningen 2020 vid en fadderpub och en fadder-
gasque

∗ Rekrytera faddrar och utse faddrar med extra ansvarsroller

∗ Planera minst ett nytt evenemang

∗ Skapa mer variation i evenemangens utformning

∗ Involvera flaggisar och ansvarsfaddrar i delar av planeringsarbetet

• Under mottagningen:

∗ Dela ut lämpliga uppgifter till flaggisar och andra ansvarfaddrar

∗ Hämta regelbunden input fr̊an fadderiet

• Efter mottagningen:

∗ Utvärdera genomförda förändringar

∗ Göra formell presentation av mottagningen 2020 för överlämning
till FøF 2021

∗ Göra informell presentation av mottagningen 2020 till sektions-
medlemmar

Simon Weideskog, FøF
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1 Styrelsen

1.1 Sammansättning

• Supraledare tillika Ordförande - Charlie Jeansson

• Halvledare tillika Vice Ordförande - Ylva Modahl

• Resistor tillika Sekreterare - Nils Johansson

• SNO - Adam Miksits

• AMSe - Joar Forsberg

• Kontaktor tillika Ambassadeur - Ebba Hellstenius

• Källarmästare - Jonas Cederberg

• Klubbmästare - Daniel Saber

• Klubbmästare - Max Näf

• Fø F- Malin Häggström

1.2 Året som har g̊att

Ett år har g̊att och sektionen st̊ar fortfarande p̊a benen. Verksamhets̊aret började
med ett fokus p̊a den eventuella sammanslagningen med Medtek, även kallat
Fusion. Sektionens medlemmar fick sin talan framförd via en enkät p̊a ämnet.
Denna enkät visade att för f̊a medlemmar p̊a b̊ada sektionerna önskade en sam-
manslagning och arbetet lades därför ner.

Styrelsens samarbete med den nya EECS skolan har fortsatt som vanligt med
kanslifrukostar. Vid de flesta tillfällen har programansvarig, utbildnings chefen,
master koordinator och utbytes koordinator varit p̊a plats. Detta har öppnat
upp för m̊anga bra konversationer samt gett mer insikt kansliets arbete och
öppnat upp för insikt i KTH-centralt arbete.

Styrelsens fokus har i år legat p̊a att förbättra kontinuiteten mellan styrelse̊ar
för att i längden gynna sektionen. Resultatet blev ett överlämningsdokument
som ger tips p̊a hur en h̊aller i event, hur ett SÖT görs effektivare, hur en mid-
dag brukar fungera, hur styrelsen borde sköta sin ekonomi och mycket mer.
Styrelsen höll även i en informerande överlämning med den nya styrelsen för att
överlämna ännu fler tips och öppna upp för fr̊agor.

Under året har det representerats väl p̊a Campus, runt om i Svearike och även
i Norge samt Finnland. Styrelsen knöt även band med Elektrosektionen i Upp-
sala genom en middag i Tolvan. Uppsala har efter denna middag kommit med
förslaget att sektionerna ska en gasque tillsammans, men detta läggs över p̊a
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kommande års Styrelse.

Charlie Jeansson, Ordförande

2 Nämnder

2.1 Studienämnden

Under 2019 har ESN haft bättre möjlighet att kommunicera feedback till lärare
i och med programmets nya länkmöten mellan studentrepresentanter och lärare.
Det har ställt krav p̊a att rapporter med kursfeedback ska vara klara tidigare
än innan, men det har fungerat bra och lärare har f̊att återkoppling p̊a s̊ant
som kan ändras under kursens g̊ang, inte bara till nästa omg̊ang. ESN har synts
mycket under mottagningen, vilket är bra för att göra de nya studenterna med-
vetna om studienämnden, och en pizzakväll för ESN anordnades för att skapa
gemenskap inom gruppen och ses utanför mötena.

Masterbevakningen gick inledningsvis bra. SNO träffade studentrepresentanter
för masterprogrammen tv̊a g̊anger under v̊aren, men m̊anga gick av till somma-
ren och vissa program saknar fortfarande representanter. Lärarmiddagen hölls
som vanligt och uppskattades av alla som var där.

Adam Miksits, SNO

2.2 ProgramR̊adet

Programr̊adet har bibeh̊allit den goda stämningen, servicen och kamratskapet
under hela 2019. Samt har PR rekryterat åtta nya medlemmar.
Utvecklingsamtalen har skett en g̊ang per termin och feedbacken har inte bara
gjort att klubbisarna gjort ett bättre arbete utan även alla andra PR medlem-
mar har känt en bättre sammanh̊allning och möjlighet att p̊averka val.

V̊arbalen var en total success med allt ifr̊an photo booth, god mat samt väldigt
nöjda gäster. Sist men inte minst s̊a har mottagningen varit perfekt. Det har
börjats med ett nytt samarbete med W som fick bra feedback fr̊an faddrar och
nyantagna.

Daniel Saber & Max Näf, Klubbmästare

2.3 Mottagningen

En fantastisk mottagning har genomförts med överväldigande positiv feedback
fr̊an de nyantagna.
Under Fø F:s år 2019 upprättades fadderkontrakt baserade p̊a THS:s och KTH:s
mottagningsregler samt mer specifika regler anpassade till Elektros och Medteks
mottagning. Det gjorde det lätt att upprätth̊alla regler och gav faddrarna en
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tydlig bild av vad som förväntades av dem.

För att faddrarna skulle känna sig s̊a förberedda som möjligt genomfördes en
ordentlig förberedelsevecka, och b̊ade faddrarna och nyantagna genomgick JML-
workshops för att skapa h̊allbara stämningar och tankesätt.

Eventen som hölls under mottagningen tog mycket inspiration fr̊an föreg̊aende
år, anpassade till årets mottagning. Fortsatta samarbeten med Kemisektionen
(KErMiT), Ingenjörsektionen i Flemingsberg (pub med Isf) samt Sektionen för
Energi och Miljö (arbetskraft under varandras n0llegasquer) skedde även detta
år.

Enkäten fr̊an de nyantagna ang̊aende mottagningen var väldigt positiv, och
de förbättringsomr̊aden som kom fram har tagits vidare till Fø F2020. Även
Fø F2019 hade idéer och tankar p̊a nya förbättringsomr̊aden och har diskuterat
dessa med Fø F2020.

För att göra mottagningen mer miljövänlig köptes det in en stor mängd diskba-
ra tallrikar, glas, och bestick. Kostnaden för dessa kommer betala av sig själva,
d̊a eng̊angsartiklar inte kommer behövas köpas in i den stora mängd de gjort
förut, plus att de nyinköpta tallrikarna m.m. kommer kunna användas p̊a m̊anga
andra event och tillställelser.

Ett mycket fint överlämningsdokument har funnits genom åren, detta är nu
omskrivet och moderniserat samt inneh̊aller en hel del mer för att underlätta
för kommande efterträdare.

Malin Häggström, Fø F

2.4 ArbetsmarknadsGruppen

Totala intäkter uppgick till ca 125 000 kr, vilket är 15 000 kr under budgeterat.
Detta berodde främst p̊a AMSes beslut att fokusera främst p̊a gruppen under
hösten 2019, och p̊a s̊a sätt säkra en mer välfungerande nämnd kommande verk-
samhets̊ar. Detta genomfördes genom att lägga mer ansvar p̊a medlemmarna i
fr̊agor om kontakt, planering och genomförande. Tydliga exempel är den pla-
nerade men ej genomförda Robotikkvällen, samt planeringen av Elkraftskvällen
2020. Under hösten hölls regelbundna möten med nämnden, under vilka en ny
mötesmetodik genomfördes. Den nya metodiken innebar ökad struktur och tyd-
lighet kring mötet: dagordningen fastställdes i god tid och underlag för alla
mötespunkter fanns tillgängligt för medlemmarna åtminstone tv̊a dagar innan
mötet. Under mötet spred AMSe även relevant information om sitt arbete. ArGs
arbete mynnade ut i att b̊ade AMSe och bAMSe kunde tillsättas under Dec –
SM, vilket inte har hänt sedan bAMSe infördes som sektionspost.

Under året hölls följande event:
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• Lunchföreläsning TI

• Ericssonpub

• Elkraftskväll

• Case kväll hos Knightec

• Lunchföreläsning FOI

• Lunchföreläsning Scania

• Studiebesök Syntronic

Utöver detta hade sektionen år 2019 tre stycken avtal:

• Ericsson

• Academic Work

• Knightec

Joar Forsberg, AMSe

2.5 Källargillet

Under året som g̊att har KG utvecklats till en mer strukturerad och engagerad
nämnd.

Fixarkvällar har kompletterats med internfixarkvällar exklusiva för medlem-
mar i gillet och h̊allits i en högre frekvens än tidigare, nu nästintill varannan
vecka. Detta samt införandet av Omr̊adesansvariga som ett sätt för gamla nissar
att stanna i nämnden har stärkt sammanh̊allningen och lett till att verksam-
heten blivit mer produktiv. Regelbundna möten har även instiftats med hela
nämnden närvarande, b̊ade för uppföljning och planering. Nisseansvaret i sig
förblev ungefär som tidigare år men möjligheterna för nissarna att utvecklas in-
om sektionen ökade markant, b̊ade genom potentialen att bli omr̊adesansvariga
och att de lätt kan tycka till p̊a de nya mötena.

Sammanh̊allningen har även stärkts ytterligare med diverse nya interna ar-
rangemang som en sommar-fuckoff och kryssningar för omr̊adesansvariga och
källarmästare.

Utöver detta s̊a har lokalen granskats noggrant av källarmästarna under som-
maren och sedan dokumenterats vilket ledde till att flera delar av lokalen som
varit trasiga en längre tid har fixats nu under hösten, s̊asom LEDsen i baren.
Flera andra projekt har satts ig̊ang och förväntas slutföras under året 2020.

Bokföringen för nämnden har genomförts, med vissa motg̊angar p̊a grund av
sv̊arigheter med underlag fr̊an Swish. Utökad marknadsföring och att
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ovveförsäljningen efter mottagningen skedde i samband med pubevent gjorde
att KGs intäkter fr̊an försäljning under året blev större än budgeterat. Detta
balanserades ut genom att posten underh̊all tolvan gick över budget p̊a grund
av ett stort inköp av nya bord och stolar till Vextrummet.

Jonas Cederberg, Källarmästare

3 Ekonomi

Under året har en del investeringar gjorts i sektionen, bland annat har sektions-
bilen reparerats och nya bord har införskaffats till Tolvan, detta har lett till ett
negativt årsresultat, ändock till sektionens fördel. Att sektionen gick minus i
år är inga problem d̊a sektionen gick 150 000 kr plus 2018. Vidare har sektio-
nens budget omstrukturerats för att öka transparensen gentemot medlemmarna.

Ylva Modahl, Vice Ordförande
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Årets Kamrat 
Jakob Björns (E-18) 

 Ingen motivering 

Andreas Eriksson (E-16) 

 Läs Annas dokument  

 

Årets lärare 
Oscar Quevedo-Teruel (Tet-2) 

 ”Han bedriver undervisning med stort intresse för sitt ämne och det märks tydligt på honom 

att han dels verkligen gillar det han undervisar inom, men också att han vill att alla studenter  ska 

dela den åsikten. På egen hand vänder han uppfattningarna om vad TET:en är och kan vara, och har 

fått många studenter att seriöst överväga elektrofysik mastern, vilken efter Lars Jonssons kurs alltför 

ofta varit totalt utesluten.” 

Lorenzo Frassinetti (Vektorn), nominerad av två olika personer – endast en motivering 

 ”Lorenzo undervisar på ett interaktivt och engagerande sätt som hjälper studenterna att 

 förstå både teorin bakom matematiken samt praktiska tillämpningar. Lorenzo har ett starkt 

engagemang för att förbättra kursen och förbereda studenterna för TETen. Det visas då han 

regelbundet vill få återkoppling om hur kursen fungerar och gör ändringar där det behövs. Lorenzo 

har också anpassat kursen till målbaserad bedömning på ett sätt som är tydligt för studenterna.” 

Daniel Månsson (Elkretsen) 

 ”Daniel är en erfaren föreläsare som visar stort engagemang för kursen och sina elever. Han 

har både en seriös och en skämtsam sida vilket gör kursen roligare och lättare att förstå. Han finns 

alltid där för frågor och anpassar sig efter sina elever om de missar labbtillfällen eller liknande.” 

Roy Skjelnes (Envarre och flervarre) 

 ”Roy är en strukturerad och pedagogisk föreläsare, med väldigt tydliga tavelanteckningar, 

som gör att många elever kan hänga med och han gör sig förstådd bra. Han är uppmärksam på 

studenterna och är bra på att förklara saker som många elever brukar ha svårt med. Han har tydliga 

logiska resonemang så att eleverna lättare kan förstå det matematiska språket. Detta gör att eleverna 

hänger med på Roys föreläsningar på ett bättre sätt än med många andra föreläsare.” 

 

Årets Övningsassistent 
Björn Ljungberg (Vektorn) 

 Ingen motivering. 

Ella Tellquist (Stokastiska) 

 Läs Annas dokument. 

Andrei Osipov (Teten) 
 Andrei har varit en klippa under höstens omgång av kursen ”Teoretisk elektroteknik”. Han 
har förmågan att på ett pedagogiskt sätt ta ner den abstrakt framlagda teorin presenterad på 
föreläsningarna till ett mer konkret plan, där teorin istället översätts till färgkodade illustrationer och 
fullständiga uträkningar av integraler. Han har gjort detta med stort tålamod och har alltid gjort sitt 
yttersta för att svara på frågor och reda ut oklarheter, såväl under undervisningstid som på raster 
och genom att ladda upp lösningar på Canvas däremellan.  
För Andrei och hans stora engagemang i att göra det oförståeliga förståeligt är han väl värd titeln 

”årets övningsassistent” 2019. 

Edvin Keller (Envarre) 

 ”Edvin är en asse som lägger mycket fokus på förståelse. Han är alltid tillgänglig och svarar 

på alla frågor.” 

Anton Ottosson (Envarre, Flervarre och elkretsen) 



 ”Anton är en duktig asse som visar god förståelse för kursernas innehåll och lyckas förmedla 

det till sina elever. Han är väldigt tydlig under övningarna och utmanar sina elever för att de ska 

lyckas så bra som möjligt.” 

Oskar Zetterström (Tet-2) 

 ”Oskar nomineras till årets asse för sin goda pedagogik, lugnande lärosätt, välplanerade 

laborationer och goda kommunikationsegenskaper. Han har under kursens gång fått eleverna i 

kursen att få en kärlek för ämnet han lär ut.” 



Nominering Årets Kamrat

Nominerad kandidat: Andreas Eriksson

February 19, 2020

Motivering

Många i denna sektion vet hur bra kamrat du är
Därför vill vi nominera dig till det här

Du är alltid trevlig och snäll
Stannar och hjälper sen kväll

Vi vet alla hur sv̊ara länkade listor kan vara
Men du fanns där s̊a vi lab 2 kunde klara

Du är självsäker och har skoj utan spriten
En av de saker som gör dig till favoriten

Inte alla som dig lika väl känner
Vi har turen som är dina vänner

RÖSTA ANDREAS!
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Nominering Årets Övningsassistent

Nominerad kandidat: Ella Tellqvist

February 19, 2020

Motivering

UppSKATTAR du en bra övningsassistent
Och har sv̊art med diskret frekvens?

D̊a finns Ella i Stokastiska signaler och System
För att hjälpa till att lösa dina problem

Svarar p̊a fr̊agor av olika slag
När förklaringen i boken är n̊agot vag

Estimering av stokastiska processer i flera dimensioner
Fick vi allt lära oss p̊a dina lektioner

Öppnade alltid upp för diskussion
Om allt fr̊an skola till fasion

Det är s̊a mycket om stokastiska processer vi först̊att
Men nu efter tentan är det tyvärr ett minne blott

Därför vill m̊anga nog gärna ta kursen igen
För att träffa en härlig gammal vän

RÖSTA ELLA!
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Rambudget Konglig Elektrosektionen 2020
Resultatställe Intäkter Kostnader Balans
Central organisation 39,000 kr 190,200 kr -151,200 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 174,000 kr 69,500 kr 104,500 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 264,000 kr 275,000 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 1,470,500 kr 1,536,700 kr -66,200 kr
Jubelfonden 0 kr 0 kr
Reservfonden 0 kr 0 kr
Nyinvesteringsfonden 0 kr 0 kr
Budget efter avsättningar 1,470,500 kr 1,536,700 kr -66,200 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
Elogen 1,000 kr -1,000 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 190,200 kr -151,200 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 243,200 kr -204,200 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
Ion-sectmiddag 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 16,000 kr -16,000 kr
Te & Kaffe Tolvan 2,000 kr -2,000 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 174,000 kr 65,500 kr 108,500 kr
Profilkläder 1,500 kr -1,500 kr
Interna arrangemang 2,500 kr -2,500 kr
Summa 174,000 kr 69,500 kr 104,500 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 44,000 kr 44,000 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 8,000 kr -8,000 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 264,000 kr 275,000 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 285,000 kr 285,000 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


