
Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 11 maj

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti maj
Måndagen den 11 maj
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Zoomrummet Tolvan

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Konglig Elektrosektionens sektionsmöte nummer 3 öppnas av Herr Suprale-
dare Anton Näslund klockan 17:39:12.

1.2 Tiden och sättet

Fröken Resistor Alice Wallner informerar om att handlingarna till detta
Maj-SM publicerades i tid.

Herr Näslund informerar även om hur acklamation kommer g̊a till under
detta möte, denna g̊ang kommer det användas tumme upp i Zoom. Slutna
voteringar kommer ske som känt i VoteIt.

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Supraledare Näslund nominerar Fröknarna Ida Kols och Nina Hjärne
till justeringsmän tillika rösträknare.

Mötet väljer Fröknarna Ida Kols och Nina Hjärne till justeringsmän tilli-
ka rösträknare.

Efter smärre problem stötts p̊a med “tumme upp” konceptet kommer det
nu även användas “Raise Hand” i Zoom vid acklamation för de som inte har
funktionen “tumme upp”.

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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1.4 Närvaro

E-19 4 st
E-18 13 st
E-17 6 st
E-16 7 st
E-15 4 st
E-14 och äldre 4 st
Totalt 38 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 av protokollet p̊a webben med namn.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.8 Föreg̊aende protokoll

Fröken Resistor berättar för mötet att protokollet fr̊an föreg̊aende Sektions-
möte publicerades p̊a webben i god tid.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Styret informerar om access till Tolvan och v̊art arbete mot ett mer aktivt
sektionsliv p̊a distans. Access har vi inte f̊att än, men det är utlovat att fyra
(4) personer kommer kunna komma in i Tolvan mellan nio och fjorton (9-14)
p̊a m̊andagar. Herr Näslund uppmanar även sektionen att dela med sig av
ideer p̊a aktiviteter om s̊adana finns d̊a vi i Styret gärna tar emot tips för
att kunna engagera sektionsmedlemmarna mer.

En fr̊aga dyker upp om ansvarsfrihet för Styret-19 och varför den punk-
ten inte finns med p̊a föredragningslistan, svaret p̊a det kommer direkt fr̊an
bokföringsallsmäktige Herr Backlund. Han informerar om att bokföringen
inte är klar, mycket till följd av den r̊adande situationen med Corona, och
därmed finns den punkten helt enkelt inte med.

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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2.2 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Ingen fr̊an kansliet är närvarande vilket resulterar i att mötet g̊ar vidare i
dagordningen.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Herr Joar Forsberg tar ordet och vill prata i egenskap av Fø F. Han säger att
företagseventen blir sv̊ara att f̊a till och därmed kommer mindre pengar fin-
nas till mottagningen, bidrag ska diskuteras. Fø Fhar även diskuterat risken
som finns att mottagning kan behöva ske utan fysiska träffar1

Herr Joar Forsberg fortsätter prata i egenskap av K̊arfullmäktige. Herr Nils
Paulsrud och han själv är ledamöter och Herr Rasmus Antonsson är tal-
man. En suppleant behövs till THS. Herr Forsberg berättar även att den
nya K̊arordförande heter Charlie Jönsson2 och har studerat CL3. I den nya
k̊arstyrelsen saknas mottagningssamordnare samt kommunikationschef. Det
som diskuteras mest p̊a mötena för k̊arfullmäktige är restaurangen och de
h̊arda regleringar som är sv̊ara att följa, exempelvis att endast godis f̊ar
serveras under event.

Herr Martin Lindström tar ordet och vill berätta om den mytomspunna
Bokcirkeln, vars verksamhet tydligen frodas och m̊ar bra4. Han vill ock-
s̊a berätta att Herr Rasmus Jerdal vill framföra att arbetsmarknadsmässan
kommer ske p̊a ett datum d̊a Åre-resan brukar vara planerad, 21 januari.
Herr Jerndal har ocks̊a gjort en enkät som är bra att fylla i inför Potential
2021.

Herr Olle Blomqvist har ett kort men tungt besked att berätta om för SM:
sommarbalen är inställd5.

Herr Nils Johanssson vill informera sektionen om att inga sommardäck finns
p̊a bilen ännu till följd av att den utlovade accessen till Tolvan ännu inte
givits. Bilen har därför för närvarande körförbud, fram tills nästa m̊andag
d̊a bytet till sommardäck ska ske.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Ingen fr̊an k̊aren är närvarande.

1Detta planeras inte mycket för men risken finns.
2Vilken tillfällighet med tanke p̊a Styret-19s Ordförande Charlie Jeansson.
3Civilingenjör och lärare.
4Även p̊a distans
5Väldigt, väldigt sorgligt.

Justeras:
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3 Motioner och Propositioner

3.1 Motion ang̊aende JML Policy

Herr Charlie Jeansson tar ordet och pratar om den JML-policy som skri-
vits av honom och Herr Anton Näslund. Herrarna anser att JML-policyn
hos THS är för generell och därför sv̊ar att konkret tillämpa. JML-fr̊agor är
viktiga för oss6 och vi vill tydligt kunna förmedla v̊ara värdegrunder till de
nyantagna. Fröken Resistor läser svaret p̊a motionen.

Herr Joar Forsberg tar ordet och berättar hur mycket han ogillar hybridstyc-
ken7. Fröken jag själv informerar Herr Forsberg, och mötet, om att sm̊a änd-
ringar s̊asom denna kommer göras innan uppladdning p̊a webben.

Herr Lindström undrar över punkten 4.1 och dess definitionen av jämlikhet.
Han vill hellre ha definitionen för jämställdhet - fast för alla. Han försl̊ar
n̊agot i stil med: “Att alla individer har samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter”. Herrarna Motionärer anser att definitionen av jämlikhet duger
bra och att jämställdhet mer formulerar jämlikhet mellan män och kvinnor
medan jämlikhet gäller för alla.

Herr Wilhelm Westermark undrar vilken status denna policy kommer f̊a,
om det blir som ett PM eller Reglementet. Herr Jeansson svarar att den
kommer f̊a samma betydelse som PRs serveringspolicy.

Mötet väljer att godkänna motionen med styrets ändringsyrkanden.

3.2 Proposition ang̊aende medlemmar i Stadgan

Styret har valt att ännu en g̊ang försöka med en proposition först skriven till
Feb-SM. Herr Fø FSimon Weideskog tar ordet. Han säger att det problema-
tiska i Stadgan är punkterna 1.1 och 1.8 d̊a dessa är missvisande och/eller
felaktiga.

Herr Westermark undrar om är tanken att Styret vill lämna över makten till
THS om vilka som f̊ar vara medlemmar d̊a med denna ändring kan vem som
helst bli medlem enligt honom. Herr Weideskog svarar med att hänvisa till
punkten 1.17 i THS stadga där det st̊ar att man m̊aste plugga utbildningen
som tillhör den sektion man vill vara del av - och att THS avgör i sv̊ara fall.
Herr Westermark är nöjd med svaret och inga fler fr̊agor ställs.

Motionen godkänns i sin helhet.8

6Elektrosektionen
7N̊agot som även Fröken Resistor f̊att höra av Herr Forsberg vilket gjort att hon verk-

ligen skärpt sig.
8Snabbaste stadgeändringen?

Justeras:
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4 Val

4.1 Val av Snövaran

D̊a det endast är en post som har sökande yrkar Herr Martin Lindstörm för
att öppna för kandidatur och nomineringar p̊a alla poster utan sökande.

Mötet godkänner yrkandet.

Åter till den nuvarande punkten d̊a Snövaran ska väljas. Herr Näslund no-
minerar Herr Jonatan Nyström. Han är inte i Zoom dock, s̊a det blir sv̊art.
Herr Jonas Cederberg nominerar Fröken Ebba Hellstenius. Hon tar ordet
och medger att hon är sugen men ocks̊a lite osäker! Hon vill ha litet mer
betänketid. D̊a alla i Styret vill ge Fröken Hellstenius den tid hon behöver
tas denna punkt upp igen i slutet av valen.

4.2 Val av Vice IntSekt

Styret väntar med spänning p̊a nomineringar och kandidaturer. Spänningen
varar ett tag men konstateras tillslut att inga kandidater finns.

Mötet väljer V. A. Kant till vice intsekt.

4.3 Val av Idrottsledare

Efter att nomineringarna haglat, mestadels fr̊an Fröken Silvia Barrett blir
hon ombedd att dra en pitch för att f̊a folk att söka. Hon säger att det g̊ar
att göra mycket med rollen och att det blir väldigt uppskattat med alla eve-
nemang man ordnar. Herr Backlund fr̊agar om man f̊ar mycket makt? Hon
svarar lite osäkert att ja det kan man väl säga. Herr Backlund svarar “Ja
men d̊as̊a!”. Trots denna fantastiska pitch tackar ingen som blir nominerad
ja till posten.

Mötet väljer V. A. Kant till idrottsledare.

4.4 Val av Frequensnormalen

Herr Näslund nominerar Herr Jeansson men det verkar som att han för
närvarande har sprungit iväg. Herr Cederberg nominerar den tidigare Fre-
quensnormalen Herr David Rommedahl d̊a han aldrig f̊att chansen att ut-
nyttja sin roll d̊a V̊arbalen aldrig blev av. Mötet informeras dock om att
Herr Rommedahl i sin fr̊anvaro inte vill sitta en verksamhetsperiod till. D̊a
dyker Herr Jeansson upp! Han godkänner nomineringen. Herr Mody Dick
kommer ig̊ang direkt med sina fr̊agor till kandidaten. “Hur m̊anga s̊anger
kan du?” Herr Jeansson svarar att han kan m̊anga delar n̊agra s̊anger. Kan
Herr Jeansson n̊agra bra anekdoter? De kan han fler av!

Justeras:
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Mötet väljer Herr Charlie Jeansson till Frequensnormalen

X.Y. Hungriga magars lystmäte

Mötet skall återupptas 19:39.

4.5 Val av Källarmästare

D̊a mötet åter är i g̊ang tar Herr Lindström ordet och presenterar kandida-
terna, Herr Tom Eriksson och Fröken Elin Berglund, b̊ada fr̊an E-18. Fröken
Berglund börjar med att presentera sig. Hon har varit aktiv i Källargillet i
tv̊a (2) år, som nisse och som projektansvarig. Under hennes år i KG har hon
sett m̊anga utvecklingar och hon vill gärna vara en del av fler att komma.
Herr Eriksson har varit en del av KG i ett (1) år som nisse, han har haft
mycket roligt som nisse och är redo för mer ansvar. Herr Eriksson skickas
till virtuella Funq och Fröken Berglund blir nu utfr̊agad av Moby Dick. Hon
f̊ar fr̊agan om hur hon kommer hantera att b̊ade axla rollen som StURe och
Källarmästare. Hon svarar att det inte kommer bli n̊agra problem d̊a hon
endast har rollen som skyddsombud i posten som StURe d̊a de är tv̊a (2)
som delar p̊a den. Herr Lindström fr̊agar Fröken Berglund vad hon har för
erfarenhet av att leda en grupp. Hon svarar att hon besitter s̊adana erfaren-
heter fr̊an friidrott, skolan samt JML-arbetet. Herr Lindström undrar även
hur hon planerar att locka nya källarnissar till KG. Hon tänker att en bra
strategi är att synas mycket, IRL och p̊a exempelvis instagram och face-
book. “Ibland vill man renovera en bar och ibland blir det inbrott, d̊a är det
viktigt att ha en bra relation med Akademiska Hus”. Efter att ha givit detta
scenario undrar d̊a Herr Lindström hur Fröken Berglund ser p̊a AH och hur
deras framtida relation kommer bli. Det blir inga problem säger hon, d̊a hon
även haft kontakt med AH som StURe. Herr Joshua Sadiq, sittande EKMS,
fr̊agar Fröken Berglund om vad hon skulle vilja ändra p̊a i Tolvan om hon
blir vald. Hon svarar att hon gärna använder Svarta rummet till n̊agot under
de tider d̊a det inte används. Herr Sadiq fr̊agar ocks̊a om banan hör hemma
p̊a tacos? Fröken Berglund svarar att det är upp till Herr Sadiq själv om
han vill förstöra sin tacos. Herr Jonas Cederberg, EKMS emeritus, ställer
fr̊agan: bl̊att eller gult? Bl̊att är fint svarar Fröken Berglund9.

Nu byter Herr Eriksson och Fröken Berglund plats och samma fr̊agor ställs
av Herr Dick. Herr Eriksson har tagit ledarroller i grupparbeten men har
ingen annan erfarenhet av det. Han vill locka nissar genom att bland an-
nat byta m̊algrupper, n̊agot som diskuterats mer, att t ex. rikta in sig p̊a
MedTek-tv̊aan (MiT-2). Dessutom inkluderar detta inte mottagningen vil-
ket är stabilt om nu denna inte blir av. Även Herr Eriksson har planer för

9Det uppst̊ar stor förvirring p̊a Presidiet vad detta ska betyda men turligt nog har
Fröken Resistor lite erfaranhet av KG hon med s̊a hon informerar om att detta syftar p̊a
smak p̊a lonka.

Justeras:
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Svarta rummet där han vill hänga upp ett drapperi under de m̊anader d̊a
ingen dörr finns. Herr Eriksson har inte koll p̊a hur relationen med AH ser
ut nu men han anser att det är bra att ha en kontinuerlig kontakt med
dem. Herr Tim Asking undrar vilken roll Herr Eriksson haft i gillet. Herr
Eriksson har varit nisse i år och sökte även nisse förra året, han har även
deltagit i fixarkvällar och möten. Herr Asking fr̊agar även om han eventuellt
är intresserad av andra poster inom KG. Det är han. Herr Sadiq dyker upp
igen och fr̊agar Herr Eriksson vad han anser att saknas i strukturen inom
KG. Herr Eriksson tycker att kommunikationen och dokumentationen behö-
ver förbättras d̊a han anser att det är en ickefungerande metod att använda
b̊ade Messenger och Slack. Han tycker även att protokollen fr̊an gillemöte-
na samt dagordningen för fixarkvällarna ska vara mer lätt̊atkomliga. Herr
Sadiq undrar vilken l̊at som passar bäst till fixarkvällar och varför det är
Skateboard? Herr Eriksson svarar att han inte ser att det skulle finnas andra
alternativ.

Mötet väljer Elin Berglund till Källarmästare.

4.6 Val av Klubbmästare

Värt att nämna är att detta egentligen borde vara godkännande av ett val
som ska ske p̊a Sektionen för Medicinsk tekniks SM i maj, men d̊a detta
möte är om en vecka f̊ar en annan lösning ordnas. Fröken Anna Arousell tar
ordet och pratar om en person som inte varit med superlänge i PR men som
passar väldigt bra in i gänget och som sprider god stämning runt omkring
sig. Hon pratar givetvis om Fröken Julia Osswald!

Mötet godkänner att Fröken Julia Osswald ska väljas till Klubbmästare p̊a
Sektionen för Medicinsk tekniks SM i maj.

4.7 Val av Paleograf

Innan nomineringarna hinner börja hagla träder tv̊a kandidater fram som
vill kandidera i klump: Herr Victor Engdahl och Fröken Alva Johansson
Staaf. Herr Lindström ställer fr̊agor till klumpen. Först undrar han om kan-
didaterna vet var sektionens arkiv ligger. Det vet de inte men det vill de lära
sig! Herr Lindström informerar dem om att det ligger i ESN. Han undrar
ocks̊a vad som är roligast med sektionens historia. Klumpen svarar att det
är kul att s̊a mycket finns dokumenterat och p̊a s̊a vis g̊ar förändringar över
tid att se tydligt, t ex. Tolvans 50-̊arsdag d̊a mycket intressant information
delades. Herr Dick undrar om det finns realistiska planer p̊a att digitali-
sera dokument. Herr Engdahl och Fröken Johansson Staaf har inga planer
p̊a detta i nuläget men de ska undersöka sina möjligheter. Herr Halvledare
Backlund undrar hur de som Paleografer ska se till att historien som skapas
i nutiden ska dokumenteras. Klumpen tänker bland annat att Emissionen

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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kommer vara lätt att arkivera10. Herr Backlund tipsar ocks̊a p̊a att Regle-
mentet säger att nämnderna och Styret ska lämna in verksamhetsberättelser
till Paleografen efter sina verksamhets̊ar.

Mötet väljer Herr Victor Engdahl och Fröken Alva Johansson Staaf till Pa-
leograf(er).

4.1 Val av Snövaran

Punkten är nu återupptagen p̊a begäran av Fröken Ebba Hellstenius. Mötet
väntar nu med spänning p̊a om hon godtar nomineringen. Det gör hon! Herr
Jonatan Nyström blev ocks̊a nominerad men var vid tillfället fr̊anvarande,
men nu är han tillbaka. Han svarar att om Fröken Hellstenius vill kandidera
i klump s̊a kan han tänka sig att godta nomineringen men annars hade han
inga planer p̊a att söka eller för den delen ens åka p̊a Åre-resan11. Fröken
Hellstenius kan tänka sig att kandidera i klump men om Herr Nyström inte
egentligen vill engagera sig kandiderar hon hellre ensam. Herr Nyström tac-
kar d̊a nej. Herr Lindström tar återigen ordet. Han fr̊agar Fröken Hellstenius
om vad hon haft för poster inom sektionen tidigare. Hon har varit kontaktor
och snövaran. Hon berättar att hon helst vill till Åre i år men att Sälen
fungerar om det skulle trixa till sig 2021 ocks̊a. Mody Dick fr̊agar om vad
som förgyller resan för Fröken Hellstenius. Afterskin det året som Fröken
Hellstenius var med och ordnade resan var enligt henne en riktig fullpoäng-
are.

Mötet väljer Fröken Ebba Hellstenius till Snövaran

Q.Z. Opuz till den fromma

Musikborgarr̊adet Herr Milad Javadi pudrar näsan verkar det som - men
mötet väntar t̊aligt. Efter ett kort ögonblick dyker Herr Javadi upp iförd
solbrillor och knäpper lite p̊a vad som verkar vara en gitarr men ingen vet
d̊a bilden frusit. Han sjunger ännu en vacker kärleks̊ang. Han sjunger att
han tog hem en muskotnöt för spriten var för dyr, ett väldigt relaterbart
beslut tycker presidiet. Hela presidiet satt med tändare och myste till denna
sköns̊ang.

10D̊a det bara kommer bli ett A4 “rakt ner i brevl̊adan!”.
11:O

Justeras:
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Om muskotnötens horribla effekter 
Skrivet av Milad Javadi 
som en interpolering av Teddybjörnen Fredriksson (Lasse Berghagen, 1969) 
 
Till minne av Gerra på Flashback 
 
Mot treans slut talade läraren om 
En särskild krydda som gör en glad 
När dagen var slut, och vi skulle röra oss 
Så stal jag med mig några par 
 
Jag tog hem en muskotnöt för jag skulle bli hög 
För spriten var för dyr, och gräset var för trögt 
Jag tog hem en muskotnöt för gud, vad jag var smart 
Aldrig mer betala för nå dyra preparat 
 
När jag kom hem svalde jag ner ett par 
Och jag rev ner en i min fil 
Och dagen gick, men jag blev aldrig glad 
Fast tröttheten han sättas i 
 
Åt upp tio muskotnöt, men jag blev inte hög 
Jag tog i några till, men jag tror att läraren ljög 
Åt upp tjugo muskotnöt, nu fick det vara nog 
Hon var strax fem i ett, och imorgon har jag prov 
 
Nästa dag när jag skulle vakna upp 
Satt båda ögonlocken fast 
Jag gick ur sängs, men ramlade omkull 
Och ögonlocken gick upp snabbt 
Jag mådde skit, hade försovit mig 
Så jag bad morsan om en skjuts 
Hon sa “Min son, du har försovit dig 
I tjugoåtta timmar plus” 
 
Jag åt upp en muskotnöt, och sov i flera dar 
När jag vaknade upp igen, då var jag riktigt svag 
Jag åt upp en muskotnöt, det var ett billigt rus 
Men nu så tror jag dock jag måste till akut 
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5 Övriga ärenden

5.1 Övriga fr̊agor

Herr Rasmus Jerndal tar ordet i egenskap av projektledare för Potential
21 januari 2021. Tretton (13) personer arbetar i nuläget med Potential. En
enkät om förväntningarna p̊a Potential finns en länk till i zoomchatten12

5.2 Närvaro

E-19 6 st
E-18 11 st
E-17 10 st
E-16 5 st
E-15 4 st
E-14 och äldre 2 st
Totalt 38 st

5.3 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater publicering av protokollet p̊a webben med namn.

Å.Ä. En Ub̊at

Herr Backlund klättrar upp i Herr Näslunds säng för att hämta en bäskflaska
samt ett shotglas som ser aptitligt frostat ut13. Herr Näslund gurglar bäsken
hela tio (10) g̊anger p̊a sitt allra första Sektionsmöte.14

12N̊agot Fröken jag själv tycker känns högst aktuellt att skriva i efterhand...
13Självklart är detta en fint och bäsken var nog lika god som vanligt...
14Och varken Resistor eller Halvledare behövde i fasa torka av Herr Supraledares hals.
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte uti maj avslutas högtidligt av Supra-
ledare Anton Näslund klockan 20:47:45.

Vid protokollet Mötesordförande

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Ida Kols
SNO
Elektrosektionen
THS

Nina Hjärne
Klubbmästare
Elektrosektionen
THS

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti maj
Dagen den 11 maj
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende JML policy

Bakgrund

Sektionens JML-arbete bör ha en stabil grund att st̊a p̊a. För att
upprätth̊alla en kontinuitet i dess arbete samt tydligöra sektionens
värdegrunder för dess medlemmar är en policy rätt väg att g̊a. Som
sektion under THS m̊aste v̊ar förening följa dess JML-policy. Denna anser
vi vara väldigt vag och är därför sv̊ar att etablera i sektionens verksamhet.
V̊ar JML policy omfattar det som st̊ar i THS policy och punkter som vi
tycker den saknar. Punkterna är även skrivna s̊a att de är anpassade för
Konglig Elektrosektionen. Denna policy har granskats av Ida Kols (SNO
samt JML ansvarig i styrelsen) och Silvia Barett(StUre).

Yrkande

Vi yrkar p̊a

Att1 dokumentet JML-policy läggs till under sektionens styrdokument,
b̊ade i sitt svenska och engelska format.

Woke boiis
Anton Näslund & Charlie Jeansson
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti Maj
m̊andagen den 11 maj
u.n.̊a. 100001 (2020 b.t.)
å Zoom, Jorden

Styrelsens svar till Motion ang̊aende JML Policy

Resonemang

Styret1 har noggrannt granskat policyn skriven av Herrarna Anton Näslund
och Charlie Jeansson. Styret anser policyn vara välskriven, aktuell och högst
tillämpbar. Därför yrkar Styret p̊a att motionen bifalles med följande änd-
ringsyrkanden.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 dokumentet JML-policy läggs till under sektionens styrdokument, b̊a-
de i sitt svenska och engelska format.

Att2 i sidhuvudet ta bort formuleringen “PM för JML Policy, Konglig
Elektrosektionen” och istället skriva “JML Policy, Konglig Elektrosek-
tionen”.

Att3 i Reglementet tillägga under“4.9.3 Studiesociala Utskottets Represen-
tant, StURe” följande punkt “

• Ansvara för att JML Policyn upprätth̊alls, i samr̊ad med Styrelsen
samt Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd (EJN).

Ett woke styre

1Minus Herr Ordförande tillika motionsförfattare
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JML POLICY

KONGLIG
ELEKTROSEKTIONEN

Elektrien, den 29 maj u.n.̊a 1000001 (2020 b.t.)



PM för JML Policy, Konglig Elektrosektionen

1 Bakgrund

Policyn är ett levande dokument som ska revideras allt eftersom att organi-
sationen kräver det.
Denna policy gäller Konglig Elektrosektionens styrelse, utskott, förtroendevalda
och dess medlemmar. Policyn omfattar all verksamhet som anordnas av
Konglig Elektrosektionen, personer som representerar Konglig Elektrosek-
tionen samt verksamhet i Konglig Elektrosektionens lokaler.
Alla ska känna sig trygga och bli behandlade med respekt. Konglig Elektro-
sektionen ska vara en välkomnande förening där diskriminering, trakasserier
och särbehandling inte ska existera. Verksamheten som bedrivs ska genom-
syras med en jämlikhetstanke och likabehandling.

2 Ansvar

Det åligger Elektrosektionens skyddsombud (StURe), i samr̊ad med sty-
relsen och Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd (EJN), att ansvara för att
jämlikhetspolicyn upprätth̊alls.
Jämlikhetspolicyn ska lyftas i styrelsen en g̊ang per verksamhets̊ar för att
säkerställa att den är välkänd och aktuell i sin utformning. Styrelsen ska
även redogöra, i sin verksamhetsplan, för hur policyn tillämpas i den löpande
verksamheten.

3 Åtaganden

• Att inom organisationen och verksamheten arbeta aktivt för en inklu-
derande kultur som ger alla möjligheten att känna sig delaktiga samt
välkomna.

• Att organisationen och verksamheten genomsyras av m̊angfald och tar
hänsyn till medlemmarnas heterogenitet som grupp.

• Att alla ska behandlas p̊a lika villkor.

• Att ha en verksamhet som är tillgänglig och möjlig att delta i oavsett
funktionsvariation.

• Att arbeta för att ingen ska diskrimineras eller särbehandlas enligt dis-
krimineringsgrunderna(kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder).

• Att trakasserier och andra kränkningar inte ska förekomma. Kränkande
händelser ska följas upp och förebyggas.

• Att samtliga av Konglig Elektrosektionens styrdokument och policys
genomsyras av ett jämlikhetsintegrerat synsätt.

1



PM för JML Policy, Konglig Elektrosektionen

4 Definitioner

4.1 Jämlikhet

Att alla individer är av lika mycket värde, att de har samma status och
respekt.

4.2 Mångfald

Variation av egenskaper och bakgrund hos individer i en grupp.

4.3 Lika villkor

Att alla ska ha samma möjlighet oavsett sina förutsättningar.

4.4 Likabehandling

Att alla individer behandlas p̊a lika villkor.

4.5 Funktionsvariation

Funktionsvariation tydliggör en persons funktionsförm̊aga och hur den skil-
jer sig fr̊an normen. Funktionsvariation syftar b̊ade p̊a de sv̊arigheter och
fördelar en person kan ha i vissa situationer. Begreppet belyser att alla har
en unik funktionsvariation.

4.6 Diskriminering

Att n̊agon blir behandlad sämre än n̊agon annan i samband med en diskri-
mineringsgrund.

4.7 Diskrimineringsgrund

Det finns sju diskrimineringsingsgrunder som omfattas av lagens diskrimine-
ringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
och ålder.

4.8 Kön

Kön innebär att n̊agon är man eller kvinna men omfattar ocks̊a personer
som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

4.9 Könsöverskridande identitet eller uttryck

Avser n̊agon som inte definerar sig som kvinna eller man eller ger uttryck
för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala
eller självupplevda könsbild, dels hur n̊agon uttrycker det som kan kallas
personens sociala kön.
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PM för JML Policy, Konglig Elektrosektionen

4.10 Etnisk tillhörighet

Etnisk tillhörighet omfattar en individs nationstillhörighet och etniska ur-
sprung, hudfärg eller annat liknande förh̊allande.

4.11 Religion eller annan trosuppfattning

Med religion avses religösa åsk̊adningar som exempelvis judendom, kristen-
dom, och islam. Annan trosuppfattning innefattar s̊adana övertygelser som
har sin grund i eller samband med en religös åsk̊adning, till exemple bud-
dism, ateism och agnosticism.

4.12 Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas varaktig fysik, psykiska eller beg̊avningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförm̊aga.

4.13 Sexuell läggning

Den sexuella läggning en person har, till exempel heterosexuell, homosexuell
eller bisexuell.

4.14 Ålder

Den uppn̊adda levnadslängd en person har n̊att.

4.15 Trakasserier

Är ett agerande som kränker n̊agons värdighet och har samband med de sju
(7) diskrimerirngsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller
utfrysning. Är trakasserierna av en sexuell natur kallas de d̊a för sexuella
trakasserier.

4.16 Heterogent

Olika grupper och individer med olika bakgrund.

4.17 Normer

Normer är oskrivna regler, idéer och ideal kring hur en ska leva, agera, vara
och se ut.
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Måndagen den 11 maj
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende medlemmar i Stadgan

Bakgrund

Sektionens stadga utgör grundpelaren för verksamheten och reglerar (till-
sammans med Reglementet, samtliga PM samt Policys) hur sektionen fun-
gerar och är uppbyggd. Med nuvarande formuleringar av punkt 1.1 Sam-
mansättning och 1.8 Medlemskap stämmer inte stadgan helt överens med
verkligheten. Exempelvis existerar inte skolan för elektro- och systemteknik
längre, men den finns likväl inkluderad i Stadgan punkt 1.1.

Punkt 1.8 anger bland annat att “samtliga masterstudenter vid program
tilldelade Konglig Elektrosektionen” som erlagt k̊aravgift är sektionsmed-
lemmar. Detta är en vag beskrivning som dock änd̊a är väldigt specifik,
n̊agot som kan vara lite problematiskt. Som exempel har Sektionen för Me-
dicinsk teknik i sin stadga istället formuleringen:

Studerandemedlem är varje person som hos THS är registrerad medlem i
Sektionen för Medicinsk Teknik samt har betalat k̊aravgiften.

Den formuleringen skildrar mer korrekt hur sektionstillhörighet avgörs, nämligen
av THS enligt THS Stadga (Punkt 1.17).

Förslag

Styrelsen föresl̊ar att genomföra en stadgeändring med inspiration fr̊an stad-
gorna tillhörande b̊ade THS samt andra sektioner. Ändringarna rör punkt
1.1 Sammansättning samt 1.8 Medlemskap. P̊a punkt 1.8 föresl̊as ändring
p̊a beskrivningen av sektionsmedlemmar.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 Stadgan 1.1 ändras till:

1.1 Sammansättning
Konglig Elektrosektionen är en sammanslutning av personer med an-
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Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 11 maj

knytning till civilingenjörsutbildningen inom Elektroteknik p̊a Kung-
liga Tekniska Högskolan.

Att2 Stadgan 1.8 ändras till:

1.8 Medlemskap
Inom Elektrosektionen finns tre (3) olika typer av medlemskap: sek-
tionsmedlem, seniormedlem samt hedersmedlem. Alla dessa betecknas
som medlemmar.

Samtliga studerande vid Kungliga Tekniska Högskolan som hos THS är
registrerad medlem i Konglig Elektrosektionen, samt erlagt k̊aravgift,
är sektionsmedlemmar av Konglig Elektrosektionen.

Samtliga utexaminerade vid civilingenjörsutbildningen inom Elektro-
teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan kan bli seniormedlemmar av
Konglig Elektrosektionen vid Tekniska Högskolans Studentk̊ar.

Till hedersmedlem har Konglig Elektrosektionens sektionsmöte rätt
att utse person som synnerligen främjat Konglig Elektrosektionens in-
tressen och strävanden. Hedersmedlemmarnas antal f̊ar ej överstiga
nio (9). Förslag till val av hedersmedlem skall vara framställt av med-
lem av Konglig Elektrosektionen. För att beslut om hedersmedlem
skall bli gällande krävs tv̊a tredjedelars majoritet. Faller fr̊aga om
val av hedersmedlem, införes varken förslag eller beslut i protokol-
let. Förteckning över hedersmedlemmar föres av Ordföranden i därför
avsedd bok.

Ett k̊aravgiftsbetalande styre
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