
Dec-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 decmeber

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 5 uti december
Torsdagen den 3 decmeber
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Zoom

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Herr Anton Näslund öppnar Konglig Elektrosektionens femte (5) Sektions-
Möte uti december klockan 17:40:56.

1.2 Tiden och sättet

Herr Näslund informerar sektionen om att det uppst̊att ett misstag d̊a kal-
lelsen skickades ut. Stadgan säger att budgeten för det kommande året ska
publiceras i samband med kallelsen vilken inte skedde, den publicerades istäl-
let samtidigt som handlingarna. Det är även värt att nämna att en ändring
av det ekonomiska stödet fr̊an EECS gick igenom efter att budgeten skulle
ha publicerats vilket änd̊a hade krävt en revidering. Styret ber om ursäkt
för denna miss. Herr Näslund fortsätter med att informera om att samtliga
p̊a mötet m̊aste bestämma sig för att ha överseende med denna miss, annars
m̊aste mötet avslutas och d̊a finns ingen tid för detta dec-SM att ens h̊allas
i december.

Mötet anses behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän

Herr Ordförande nominerar Fröknarna Nina Hjärne och Ida Kols till juste-
ringsmän.

Mötet väljer Fröknarna Hjärne och Kols till justeringsmän.

1.4 Val av rösträknare

Till följd av Styret 20s erfarenhet av digitala SektionsMöten har det uppda-
gats att det blir väldigt jobbigt att vara endast tv̊a (2) genom hela mötet
som räknar röster. Med detta sagt nominerar Herr Näslund Fröknarna Nina
Hjärne och Ida Kols samt Herrarna Joshua Sadiq och Albin Mosskull till
rösträknare.
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Mötet väljer Fröknarna Hjärne och Kols samt Herrarna Sadiq och Mosskull
till rösträknare.

1.5 Närvaro

E-20 15 st
E-19 9 st
E-18 12 st
E-17 11 st
E-16 5 st
E-15 och äldre 2 st
Totalt 54 st

1.6 Adjungeringar

Alla som inte tillhör Konglig Elektrosektionen väljs till klump och ges närvaro-
och yttranderätt.

1.7 Publicering p̊a webben

Mötet godkänner att protokollet publiceras p̊a webben med namn.

1.8 Fastställande av föredragningslista

Föredragingslistan fastställs i sin helhet.

1.9 Föreg̊aende protokoll

Fröken Wallner berättar att protokollet fr̊an Oktober-SM publicerades NÄS-
TAN i tid, till följd av deadline mitt under tentaperiod med TET-KS.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Näslund har förberett en PowerPoint med information fr̊an styrelsen.
Han berättar om ESN-rummet som n̊agra redan läst om i tidigare StÖT-
protokoll. Vi har sex (6) m̊anader p̊a oss att flytta ut fr̊an lokalen, det finns
däremot inte en kö vilket v̊ar egen taskforce ser som en ing̊ang till argumen-
tation.

Herr Näslund fortsätter berätta om en roligare nyhet - vi kommer f̊a mer
pengar fr̊an skolan! Det har tydligen uppdagats att det finns en stor orättvis-
het om bidraget som ges till sektionerna och därför har det äntligen beslutats
att detta ska lösas. I korthet f̊ar sektionen 129 kkr istället för 38 kkr, vilket
innebär en mycket saftigare budget för exempelvis ESN och EJN1.

1Elekros Studienämnd samt Elektros Jämlikhetsnämnd
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Det finns även nya dokument p̊a hemsidan som Styret tipsar sektionen att
titta p̊a d̊a det nu finns generella guidelinjer för överlämning och en för över-
lämning av maillistor.

Slutligen informerar även Herr Ordförande om en ny Discordserver som
Sektionen för Medicinsk teknik skapat som ska användas s̊a som Tolvan
användes under ljusare tider, det vill säga en plats att hänga, snacka skit
och plugga! Viktigt att belysa är att det inte g̊ar att använda discorden som
den enda informationskälla d̊a viktig information främst sprids p̊a hemsidan
och Facebook.

Herr Ossian Krödel har en fr̊aga om det finns möjlighet att f̊a veta vad
alla posterna i Styret haft för sig under året, inte bara Halvledarens ekono-
miska rapport. Han f̊ar svaret att detta kommer tas upp i februari d̊a Styret
ska avge sin verksamhetsberättelse. Fr̊agor är däremot alltid välkomna.

2.2 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Precis vid rätt tidpunkt dyker Herr Joakim Jaldén upp i mötet. Han f̊ar
direkt ordet och för talan för kansliet. Det stora som händer för kansliet är
bestämmelserna om distansundervisning under v̊aren. Han berättar även om
ett stormöte där rektorer, ansällda p̊a KTH samt studenter var välkomna
att vara med. Där diskuterades främst hur salstentor samt distanstentor
med Zoom-övervakning ska fasas ut och ersättas av exempelvis muntor och
hemtentor. Öppna protokoll fr̊an detta möte finns i Google Docs och viss
inspelning av mötet kommer laddas upp inom snar framtid.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Den första funktionären till rakning är Herr Martin Lindström. Han talar i
egenskap av Potentialare. Det finns event nu framöver i förspelssyfte innan
själv mässan den 21 januari. Eventen p̊a tur kommer exempelvis vara en
intervjukväll, alumnisnack och CV-skrivarstuga. Nästa event är den 8 de-
cember.

Herr Jakob Björns tar ordet därefter och vill berätta att revisorerna har
tittat igenom Styrets bokföring. Vid tiden för förra Sektionsmötet l̊ag Sty-
ret efter med bokföringen men nu har det tagits ikapp och huvudkassan
ligger i fas till och med september.

Herr Erik Landewall som sitter som IntSekt berättar att det stora som hänt
nyligen är att KTH har stängt för alla inkommande och utg̊aende studen-
ter nästa termin. Därmed blir det ingen internationell mottagning, vilket är
varför ingen fadderansökan dykt upp. Nu undersöks digitala mötesplatser
och finns idéer är de mycket välkomna.
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Herr Sebastian Montén är Directrise. Han berättar att möjligheten för spex
inte har varit s̊a stor till följd av restriktionerna men att de har kommit p̊a
en alldeles fantastisk lösning p̊a problemet genom att göra en julkalender.
Denna finns att hitta p̊a hemsidan och discorden med ett nytt avsnitt varje
dag.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

N̊agon fr̊an k̊arstyrelsen är inte med i mötet, s̊a Herr Rasmus Antonsson
som är Talman i K̊arfullmäktige tar ordet istället. Ekonomin för THS är
inte toppen just nu och budgeten som röstades igenom räknar med att de
under nästa år kommer dra in 3.5 miljoner kronor mindre än i̊ar.

3 Ekonomisk rapport 2020

Herr Halvledare Backlund säger “nu kör vi!” och kickar ig̊ang sin rapport.
Han berättar att ekonomin ser rätt ljus för sektionen2! Huvudkassan kom-
mer g̊a 200 kkr plus och efter bidrag till KG och PR kommer vi hamna p̊a
ett överskott p̊a 150 kkr. Det har även gjorts en betalning till fördel för
Potential p̊a 100 kkr som är del av nästa års utgifter vilket i slutändan3 gör
att sektionen g̊ar “plus minus noll” under en tv̊a-̊arsperiod (2 · 365 dagar).

4 Stadgefr̊agor

4.1 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Styret 2019

Herrarna Ossian Krödel och Patrik Johansson dyker upp p̊a Zoom som att
de ska inleda en underh̊allande podcast. De presenterar sig som revisorerna
för Styret 19. De bestämmer sig för att kicka ig̊ang ärendet. I februari fick
Styret 19 redogöra för sin verksamhetsberättelse och fick d̊a veta att pga. en
del bokföring som inte var färdigställd kunde de där och d̊a inte f̊a ansvars-
frihet. Sedan dess har revisorerna g̊att igenom bokföringen och det sista lilla
ordnades nu i veckorna innan SM. Nu finns en handfull felaktigheter men de
bedöms inte stora nog för att kunna neka ansvarsfrihet till Styret 19. Som
ett tips eller förvarning berättar de att det brukar vara Elab och KG som
utgör problem med bokföring d̊a de använder sig mycket av swishbetalning-
ar.

Mötet beslutar att ge Styret 19 ansvarsfrihet.4

2Till skillnad fr̊an THS...
3Med tanke p̊a e-Potentials extraordinärt bra inkomster i̊ar samt skolans nya höga

bidrag.
4Fröken Ylva Modahl, Halvledare ’19, ser otroligt nöjd ut.
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5 Beslut

5.1 Budget 2021

Som fortsättning p̊a den tidigare punkten där Herr Backlund pratade om det
g̊angna året ska han nu redogöra för planen för det kommande året. Återigen
nämner han planen p̊a att det kommer jämna ut sig med ekonomin p̊a en
tv̊a-̊arsperiod. Sett i stort kommer vi g̊a plus över 2020/21 om allt g̊ar som
planerat, men det g̊ar inte att förutsp̊a med tanken av Coronapandemin i
bakhuvudet. Pandemin kommer kunna p̊averka till och med 2022 om vi har
otur, därför görs ingen insättning i fonder eller liknande d̊a det känns osä-
kert. Om vaccinationen som förhoppningsvis genomförs i januari g̊ar bättre
än vi v̊agat hoppas p̊a s̊a kommer det behövas skjuta till lite pengar till PR5,
men detta finns det marginal för.

Ingen p̊a mötet ställer n̊agon fr̊aga p̊a väldigt länge, men tillslut dyker Herr
Krödel upp med en fundering; varför är PR budgeterade för ett normalt år
men med endast 2/3 av försäljningen de brukar ha? Detta förklarar Herr
Backlund med att V̊arbalen inte är budgeterad för att blir s̊a fl̊adig, det är
även s̊a att eventuella pubrundor inte är inräknade i försäljningen d̊a det
känns för optimistiskt. Fröken Modahl kommer ocks̊a med en fr̊aga om re-
noveringen av baren och om den faktiskt kan bli av nästa år. Herr Backlund
svarar att det visat sig finnas intresse för det i exempelvis Herr Wilhelm
Westermark. Herr Westermark berättar att det var knepigt att under lock-
downen av Tolvan ta m̊att p̊a baren men att det har börjat filas p̊a en plan
av hur baren ska kunna renoveras under sommaren.

Diskussionen vänder nu till att snarare handla om beslutet att sponsra Po-
tential med 100 kkr. Herr Mikael Lidman undrar var de pengarna ska g̊a mer
specifikt. De ska läggas p̊a webbplattformen som Potential ska använda sig
av, Graduateland. Event s̊a som Armada och D-dagen har tidigare använt
sig den plattformen. Herr Lindström g̊ar in och försvarar valet av en s̊a dyr
plattform d̊a alternativen som fanns var att antingen inte h̊alla Potential alls
eller använda Graduateland. Herr Krödel tar upp dilemmat om att det blir
väldigt dyrt per besökare att betala s̊ahär mycket i jämförelse med att hyra
Nymble. Herr Forsberg svarar p̊a detta med att säga att det är i vanliga fall
kan bli rätt dyrt att hyra nymble samt skaffa mat till företagen. Han lägger
även till att projektgruppen lagt ner mycket tid p̊a att re-branda mässan och
att detta är ett bra tillfälle för marknadsföring av varumärket - och kanske
tjänar de lite cash ocks̊a. Det diskuteras här efter att det känns som ett
väldigt saftigt beslut att ta utan att konsultera sektionen d̊a Styret endast
f̊ar besluta om summor upp till 10 kkr utan att fr̊aga sektionen. Potentials
arbetsgrupp h̊aller med om detta men p̊aminner bland annat om hur bra
det gick för e-Potential förra året.

5För V̊arbal.
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Mötet godkänner budgetförslaget för 2021.

6 Propositioner

6.1 Proposition ang̊aende Styrelsens utformning

En rokad sker p̊a presidiet d̊a Herr Backlund m̊aste pudra näsan, det är
även s̊a att Herr Weideskog är Styrets topman p̊a denna proposition. Herr
Weideskog tar tillfället i akt och berättar i korthet vad Styret vill med den-
na proposition. Posten Halvledare ska delas upp i en Vice Ordförande och
en Kassör, till följd av den tunga arbetsbörda som läggs p̊a den nuvarande
Halvledarposten. Nu är även Herr Supraledare kissnödig s̊a det blir ännu en
ommöblering p̊a presidiet med Herr Backlund p̊a Ordförandeplatsen. Berät-
telsen fortsätter. Det är även Styrets mening att styrelsen endast ska best̊a
av nio (9) personer, vilket är en av anledningarna till att Fø Fenligt oss ska
ut. De andra anledningarna är beskrivna i propositionen och kan i korthet
beskrivas som skev arbetsbörda över året. Planen för hur detta ska genomfö-
ras är att Fø Fmed styrelseansvar ska skrivas ut ur Stadgan och Reglementet
i god tid s̊a att Styret 22 inte inkluderar en Fø F. Tanken med Kollektorn
tillika Kassören är att denna ska kunna tillsättas under verksamhets̊aret
2021.

Nu börjar fr̊agorna trilla in här p̊a SM. Den första fr̊agan kommer fr̊an
Herr Dumbo. Han kommenterar att han anser det var super att Styret tagit
tag i detta problem, men han undrar lite över hur det är tänkt med tidslin-
jen för denna proposition. Herr Weideskog svarar med att det är tänkt att
den förhoppningsvis röstas igenom i februari för andra g̊angen och d̊a kan
en Kollektor interrimsväljas av Styret efter mötet och sedan tas upp igen
p̊a ett kommande SM. Herr Gustaf Zachrisson fr̊agar om det är vanligt att
Fø Finte sitter i styrelsen, och det är det, vi är en av f̊a sektioner som har
en mottagningsansvarig i Styret6.

Det inleds nu mer av en diskussion om propositionen än fr̊agestund. Herr
Lindström tar ordet och säger att även han tycker det är p̊a tiden att detta
g̊ar igenom, men han tvekar p̊a om det kommer g̊a hela vägen. Han misstän-
ker att läget med arbetsbördan inte underlättas om vi bara lägger över det
jobbiga p̊a en ny person i Styret. Herr Rasmus Antonsson berättar att han
satt med i fusionsgruppen när den var aktuell och att det d̊a konstaterades
att det kunde vara en bra idé att helt överg̊a till ett strategiskt styre. Vill vi
tas oss dit räcker inte detta hela vägen. Styret svarar med att alla ändringar
m̊aste ta sin tid och att denna förändring kan vara en s̊adan i rätt riktning.
Fröken Malin Häggström kommenterar att hon tror att denna proposition
är mycket gynnsam för b̊ade Vice och Fø Fd̊a b̊ada dessa poster är väldigt
tunga. Herr Åsnan kommenterar vidare att det kanske är mer gynnsamt att

6Nu även Medtek vars Ordförande även är mottagningsansvarig.
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dela upp ansvaret av bokföring p̊a tv̊a snarare än att lägga det p̊a en helt
ny post? Herr Åkerberg svarar p̊a dessa funderingar med att berätta att
successionsordningen är omlagd s̊a att den strategiska delen av Styret ligger
först och därefter funktionärsdelen.

Mötet fortsätter diskutera om denna ändring bara är ett pl̊aster p̊a ett myc-
ket större s̊ar och hur det blir med kontaktytor för Fø F. Herr Krödel funderar
t ex p̊a hur Fø Fska kunna ha lika bra kontakt med kansliet om den per-
sonen inte är med p̊a kanslifrukostar. Herr Weideskog svarar p̊a detta med
att Fø Fträffade kansliet mer än Styret gjorde i år. Han säger även att han
ser fördelar med att Fø Fibland är med p̊a StÖT men att det g̊ar att ordna
trots att Fø Finte är med i Styret. Herr Charlie Jeansson kommer med bra
input om just vad Vices arbetsuppgifter kommer att best̊a i. Han berättar
att det är ytterst f̊a poster som har tid under styrelse̊aret att skriva proposi-
tioner och utveckla sektionen, vilket är varför det kan behövas en post vars
uppgifter bland annat best̊ar i ett strategiskt arbete. Man kan även se till
att Halvledare och Kollektor stämmer av med varandra hur arbetet g̊ar och
delar upp arbetsbördan.

Herr Dumbo tar upp fr̊agan med hur Kollektorn ska väljas efter proposi-
tionen g̊ar igenom (om den nu gör det). Herr Antonsson informerar d̊a om
att det p̊a sittande SM g̊ar bra att ändra föredragningslistan s̊a att en Kol-
lektor kan väljas redan där och d̊a, vilket gör att vi underviker knasandet
med interimsval. Diskussionen vänder nu till en diskussion om hur stadgan
ska tolkas snarare än om denna ändring är viktig. Essensen av diskussionen
handlar om hur det ska g̊a till att kicka ut Fø Futan att det blir motsägningar
i Stadgan och otydligt när ändringar görs; är det mandatperioden som gällde
när man blev vald som gäller eller det som st̊ar i Stadgan? Fröken Resistor
har antecknat n̊agot enormt fr̊an denna diskussion men eftersom diskussio-
nen främst gick i cirklar kring konceptet som hon precis beskrev anser hon
som författare till detta dokument att hon besitter rätten att radera he-
la jävla grejen. S̊a har vi även kortat ner mötet MARKANT7. Klockan d̊a
mötet började komma fram till vad som behövde fokuseras p̊a närmade sig
redan tjugo (20), vilket var väldigt hög tid för matpaus8.

X.Y. Hungriga magars lystmäte

Mötet återupptogs 20:30. Under matpausen har Herr Kontaktor skrivit en
ny version av motionen som anpassar sig till den alternativa tolkningen av
Stadgan. Ursprungspropositionen utgick fr̊an att det som st̊ar i Stadgan är
lag och att en post inte kan sitta kvar om det i Stadgan st̊ar att den inte ska
vara kvar. Den andra tolkningen är att man väljs efter mandat och därför är
det enda logiska att göra att l̊ata personer sitta kvar p̊a den mandatperiod

7:)
8Samt kisspaus för Fröken Resistor som kastade sig ut fr̊an sin plats.
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de valdes för. Mötet röstar därför igenom vilken tolkning av Stadgan som
ska tillämpas.

Mötet väljer att tolka posters verksamhetsperiod efter hur Stadgan s̊ag ut
när de valdes.

Herr Åkerberg visar direkt omtolkningen av propositionen efter tolkning-
en som mötet gjorde. I praktiken betyder denna ändring att sittande poster
inte p̊averkas av att propositionen träder i kraft direkt efter att den godkänts
en andra g̊ang. Det är först inför nästa Dec-SM som ändringar p̊averkar. Mot
alla odds har ingen n̊agra kommentarer att ge. Herr Näslund berättar att vi
nu ska ta beslut. Han berättar att det g̊ar att rösta p̊a Styret propositon,
avslag eller vakant. Nej, menar s̊aklart vakant. Nej fan VAKANT. Nej men
nu9...

Mötet godkänner Proposition ang̊aende Styrelsens utformning (version 2)
efter nära tv̊a (2) timmars diskussion.

7 Val

Fröken Dick10 tar ordet och berättar att valberedningen h̊allit intervjuer
för posterna p̊a presidiet i̊ar, detta för att möjligvis kunna korta ner fr̊a-
gestund/diskussion n̊agot. Valberedningen kommer inte att förorda kandi-
dater utan snarare ge ett sammanfattat utl̊atande av vad kandidaten sagt
p̊a sin intervju.

7.1 Val av Supraledare tillika Ordförande

Denna prestigefyllda post har endast en kanidat: Herr Mikael Lidman. Moby
Dick l̊ater s̊a snällt kandidaten presentera sig själv. Herr Lidman berättar
att han heter Mikael och g̊ar i E-19. Han söker posten som Supraledare d̊a
han gillar sektionen väldigt mycket och vill ge tillbaka. Det finns fler an-
ledningar är självoffrande som gör att han vill söka, han berättar även att
han velat söka till Styret ända sen han började p̊a Elektro. Det han kommer
prioritera som Ordförande är god kommunikation och transparens i arbetet.
N̊agot han vill satsa p̊a under sitt år är bland annat att fortsätta diskussio-
nen om ESN-rummet och att bounca tillbaka starkt efter coronapandemin.
Han är även taggad p̊a att fortsätta jobba mot ett mer strategiskt styre.
D̊a Herr Lidman är klar med sin presentation läser Fröken Dick upp det
valberedningen snickrat ihop om kandidaten:

9Blankt och vakant är tv̊a väldigt lika ord..?
10Fröken Kristina Kjellberg.
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“Herr Lidman har erfarenhet av ledarskap i mindre sammanhang
och tycker att de bästa lösningarna kommer fr̊an ett bra grupparbe-
te. Han ser att konflikter helst löses genom kommunikation mellan
de involverade parterna, men han ser inga problem med att lägga
näsan i blöt om s̊a behövs. Han har ingen tidigare styrelseerfaren-
het, men han har läst reglementet samt stadgan för att f̊a större
inblick i vad det innebär att sitta i styrelsen, och mer specifikt sitta
som ordförande i styrelsen. Han har ocks̊a pratat med nuvarande
ordförande om posten, och vill jobba vidare p̊a s̊adant som styret
20 har p̊abörjat. Han yttrar även att han är beredd p̊a att lägga
ner stora mängder tid för att h̊alla tomteluvan högt och axla den
tunga säcken som ordförande p̊a bästa sätt.”

Det är nu hög tid för sektionen att f̊a ställa fr̊agor till Herr Lidman. Först ut
är Fröken Yrsa Thorisdottir, Ordförande för Sektionen för Medicinsk teknik.
Hon undrar hur Herr Lidman ser p̊a samarbetet med Medtek. Herr Lidman
berättar att även här vill han satsa p̊a god kommunikation och öppenhet
mellan sektionerna. Herr Näslund fr̊agar Herr Lidman om han är sugen p̊a
gediget styrelsearbete, och jajamänsan det är han! Herr Näslund fr̊agar hur
han ser p̊a om det gedigna inte blir av till följd av pandemin. Herr Lidman
säger d̊a att det är viktigt att ha s̊a roligt som möjligt utan att göra myn-
digheterna allt för arga. Herr Alexander Malmberg undrar om Herr Lidman
ser det som en stor utmaning att kliva p̊a ordförandeposten utan n̊agon ti-
digare styrelseerfarenhet. Kandidaten svarar att han har god kontakt med
nuvarande Supraledaren och han planerar att upprättah̊alla den kontakten.
Herr Lidman f̊ar även en fr̊aga till om i vilken riktning han vill att Styret
ska utvecklas fr̊an Herr Zachrisson. Här f̊ar Herr Lidman ännu mer chans att
glänsa med sina kunskaper d̊a han berättar att han f̊att chansen att se hur
det utvecklades i Linköping p̊a en sektion d̊a de blev färre nämndansvariga i
styrelsen. Enligt honom blev det d̊a fler nämnder, vilket han s̊ag som n̊agot
positivt.

Mötet väljer Herr Mikael Lidman till Supraledare tillika Ordförande.

7.2 Val av Halvledare tillika Vice Ordförande

Även under denna post byter vi p̊a presidiet plats d̊a Herr Ordförande ska
kandidera och Herr Vice Ordförande vill kunna uttala sig fritt om posten
som nu ska väljas. P̊a presidiet sitter nu Herr Weideskog som ordförande
och Herr Sadiq som Vice. Styret f̊ar d̊a fr̊agan varför vi byter plats s̊a ofta.
Detta upplever Styret säger sig självt.

Fröken Dick presenterar nu att det finns hela tv̊a (2) kandidater till den-
na post: Herrarna Jakob Björns och Anton Näslund. Först ut att presentera
sig är Herr Björns och Herr Näslund förvisas d̊a till Funq.

Herr Björns g̊ar i E-18 och han söker posten som Halvledare d̊a han an-

Justeras:
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ser det vara ett naturligt steg för honom i sektionen. För närvarande sitter
han som Revisor. Den posten sökte han väldigt spontant men det visade sig
vara ett mycket bra beslut. Han har lärt sig en hel del och skaffat enormt bra
koll p̊a styrdokument och pengar. Han har även deltagit p̊a m̊anga StÖT.
Kandidaten tycker det är av högt intresse att fortsätta det Herr Backlund
p̊abörjat, vilket är ett arbete för digital bokföring för att underlätta ar-
betsbördan för Halvledaren. Herr Björns menar att han ocks̊a vill försöka
effektivisera beslutsprocesserna i sektionen d̊a han anser att de är för röri-
ga och tidskrävande i dagsläget. Fröken Dick läser nu upp valberedningens
utl̊atande:

“Herr Björns besitter stor kunskap och erfarenhet inom förenings-
ekonomi. Till meriterna hör hans tidigare erfarenhet som revisor
i Konglig Elektrosektionen, företagsekonomi p̊a gymnasiet och en-
gagemang i ekonomin hos en förening med 1000 medlemmar. Han
har indirekt styrelseerfarenhet genom rollen som revisor. Han har
koll p̊a tidigare problem med sektionens ekonomi och ser utbild-
ning av de med ekonomiskt ansvar som en lösning. Han har inte
s̊a mycket erfarenhet av ledarrollen, men föredrar att leda sm̊aska-
ligt genom att arbeta för att alla ska vilja engagera sig och känna
sig delaktiga. Är beredd p̊a att arbetet kommer att ta mycket tid
men det är inget som oroar honom.”

Fr̊agestunden inleds med en fr̊aga fr̊an Herr Backlund. Han undrar om det
finns n̊agot särskilt kandidaten brinner för att förbättra med sektionens eko-
nomi. Herr Björns svarar med att digitalisering är mycket bra d̊a det kan
blir sv̊art att endast använda en pärm, speciellt under tider som dessa. Han
vet även att sektionen egentligen är för liten för att bokföra i detalj för sam-
hällets skull, men han tycker det är viktigt för att medlemmarna ska f̊a se
vad pengarna läggs p̊a. Herr Lindberg fr̊agar Herr Björns hur han ser p̊a
konkurrensen fr̊an Herr Näslund och hans styrelseerfarenhet. Herr Björns
ser Herr Näslund som en tuff konkurrens men det ser han endast som en
bra utmaning. Herr Björns anser även att han kanske har bättre erfarenhet
inom företags- och föreningsekonomi. Kandidaten skickas nu till Funq och
Herr Näslund f̊ar komma tillbaka.

Herr Näslund f̊ar presentera sig och berättar att han g̊ar i E-17 och för
närvarande sitter som Ordförande. Han söker posten som Halvledare igen11

för att den verkar b̊ade rolig och givande. Han vill personligen bredda sina
kunskaper, vilket han även anser att han gjort som Ordförande det g̊angna
året. Han är intresserad av ekonomi och älskar sektionen vilket han ser som
ett tecken p̊a att rollen som Vice är för honom! Hans år i Styret har gett
honom stor insikt i sektionen och hur det är att lösa problem som uppst̊ar.
Nu blir det Fröken Kjellberg-Dicks tur att prata:

11Förra Dec-SM sökte han posten som Halvledare.
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“Herr Näslund har mycket stor erfarenhet av ledarrollen och sty-
relsen, som vi alla vet. Han är bekväm med att leda direkt, men
anpassar sitt ledande efter situationen och kan pusha andra till att
leda. Har inte s̊a mycket ekonomiska erfarenheter, men vill mer
än gärna lära sig mer om allt det innebär med bokföring osv. Han
ser ekonomiska kunskaper som n̊agot nyttigt för framtiden. Anton
har koll p̊a sektionens tidigare ekonomiska problem och ser kvar-
talsmöten med bokförings- och nämndansvariga som en lösning.
Han är beredd p̊a att arbetet kommer att ta mycket tid, kanske
mer än han lagt som ordförande. Det är inget som oroar honom.”

Herr Backlund inleder liksom förra g̊angen med sin fr̊aga om förbättring-
ar av den ekonomiska hanteringen i sektionen. Även Herr Näslund ser stor
fördel med att jobba vidare p̊a digitaliseringen. Han vill även pusha för kon-
tinuerliga möten med nämnderna som bokför för att öka chansen att h̊alla
sig ikapp med bokföringen. Herr Backlund fr̊agar ocks̊a vad som är viktigt
med bokföring. Herr Näslund säger att han helst vill undvika straff först
och främst, men att de ocks̊a är viktigt att sektionen f̊ar veta vad pengarna
används till. Herr Axel Boström fr̊agar kandidaten om hur mycket den tidi-
gare propositionen spelade in d̊a han sökte posten. Herr Näslund var givetvis
medveten om propositionen och tycker att tolkningen som SM nu gjorde var
väldigt bra. Vice är en tung post och han ser positivt till förändringarna
som kommer. Herr Zachrisson fr̊agar kandidaten om hur han ser p̊a att sitta
som Vice under en ny Ordförande. Herr Näslund berättar att han har lätt
för att ta olika roller i en grupp och att han vet hur han kan stötta Herr
Lidman om s̊a behövs.

Mötet väljer Herr Jakob Björns till Halvledare tillika vice Ordförande.

7.3 Val av Resistor tillika Sekreterare

Fröken Kjellberg startar detta val med att berätta att en av de tv̊a kandi-
daterna till posten som Resistor har valt att hoppa av sin kandidatur. Det
återst̊ar endast en kandidat: Herr Alpha Heed. Herr Heed presenterar sig
själv. Han inleder med att säga att Resistorposten varit en barndomsdröm
för honom som nu äntligen kan bli sann. Nej inte riktigt, men han är su-
gen p̊a att engagera sig i sektionen och har blivit väldigt peppad av sina
faddrar att söka posten. Han trivs med att jobba i grupp och har stor er-
farenhet av det fr̊an Försvarsmakten. Fröken Dick tar ordet efter detta och
läser valberedningens utl̊atande:
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“Herr Heed verkar ha en sund uppfattning av vad posten som re-
sistor och styrelsemedlem innebär. Han drivs av att vara med i
sektionen och vara en del av styrelsen. Bland annat s̊a har han ett
intresse av att representera styret i offentliga sammanhang, som
styrelsemiddagar eller resor till grannsektioner. Han är intresse-
rad av att krydda till protokollen för den som skulle vilja läsa dem
en sen kväll, humor är viktigt tycker han. Alpha har inte s̊a myc-
ket tidigare erfarenheter av sekreterarrollen, men han har öppnat
godtycklig LaTeX editor dagen innan v̊ar intervju och noterat dess
magnifika egenskaper. Gällande grupparbeten s̊a har Alpha tidi-
gare erfarenheter i armén och tror att dessa kommer att gynna
hans arbete. Alphas word per minute speed är estimerat att ligga
n̊agonstans över 5 WPM. Allts̊a inget att hänga i julgranen. Men
samtidigt är inget arbete för litet när de kommer till Alpha, även
om dokumenten tar dagar och år.”

Fr̊agestunden inleds med en fr̊aga fr̊an Fröken jag själv. Jag undrar vilket
favoritkommando Herr α har. Han svarar att han gillar allt med backslash.
Ett mycket bra svar anser Fröken jag själv. Även Resistor Emeritus Herr
Martin Lindström har ett antal grillande fr̊agor om LATEX att ställa. Han
ber Herr Heed att ponera att han vill skapa lite trevligt kvällsinneh̊all till
protokollet genom att lägga in en bild, vad för bild väljer han? Herr Heed
svarar att det nog är säkrast att välja sektionsloggan. Herr Lindström fr̊a-
gar även hur Herr Heed skulle g̊a till väga om han vill skapa spalter. Herr
Heed vet inte vad han ska svara12. Grillningen tar inte slut där, men det gör
redogörelsen för den i detta protokoll! Herr Axel Boström fr̊agar Herr Heed
vad för typsnitt han gillar och han svarar att han säger att det i alla fall inte
är Comic Sans13. Efter detta kommer Herr Sadiq med den sista fr̊agan för
fr̊agestunden. Han fr̊agar Herr Heed om det kommer bli tungt att balansera
nisseposten med Resistorposten d̊a han sett att det kan bli s̊a...14 Herr Heed
ser däremot inte de posterna som n̊at hinder.

Mötet väljer Herr Alpha Heed till Resistor tillika Sekreterare.

Q.Z. Opuz till den fromma

Herr Milad Javadi syns p̊a projektorn i Tolvan, han har solglasögon och en
bakgrund som vittnar om ett fjärran land. Han meddelar att han nu släppt
en musikvideo for the occasion. Fröken jag själv tycker oerhört synd om de
stackars själarna som inte fick äran att bevittna detta uppträdande, d̊a detta
var en riktig jävla succé!

12Inte jag heller för den delen, Google brukar lösa det mesta...
13Tacka fan för det, rent objektivt är det det sämsta typsnittet som finns.
14Och vem fan menar han d̊a undrar lilla jag... Det kan väl inte vara mig han menar!

Men innan micken ens är mutead säger han att han väntat i ett år p̊a att f̊a säga det.
Jahopp :(

Justeras:
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Det jag älskar allra mest 
Skrivet av Milad Javadi 
som en interpolering av Take On Me (a-ha, 1985) 
 
Doften av vanilj 
Pistagenötter som lätt kan öppnas utan nagelfil 
Kokain som inte har blandats ut med fentanyl 
Star Wars innan Disney glömde 
 
Jar Jar Binks 
Qui-Gon Jinn 
Han Solos 
Jedidotter 
 
50-talsmusik 
Trots att hela eran var fylld med strukturell rasism 
Scenen i Titanic där man såg Kate Winslets nips 
Minecraft men någon unge på Youtube har redan gjort den parodin 
 
Mine diamonds 
Mine diamonds 
I mine them 
So far I’ve got two 
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Herr Javadi f̊ar även en omstart som han med största nöje framträder. Han
sjunger d̊a om Treo och Resorb. Hela Styret appl̊aderar.

7.4 Val av StudieNämndsOrdförande, SNO

Snabbt g̊ar mötet vidare till nästa val. D̊a ställer sig Moby upp och medde-
lar att det inte finns n̊agon kandidat p̊a denna post och yrkar därför p̊a att
öppna för kandidatur p̊a alla poster utan kandidater utom Vice IntSekt.

Mötet öppnar för kandidatur p̊a de poster som saknar kandidater.15

S̊a snart proppen för kandidatur var utdragen haglade det nomineringar!
Herr Axel Lindberg nominerar Herr Alex Härkönen. Herr Alexander Malm-
berg nominerar Styrets egna Erik Lindberg. Herr Erik Lindberg nomine-
rar Herr Mathias Schmekel. Herr Victor Engdahl nominerar Herr Gustaf
Zachrisson. Herr Dumbo nominerar Herr Axel Lindberg. Styrets egna Herr
Sadiq nominerar Styrets egna Fröken Alice Wallner. Ingen av dessa nomi-
neringar godtogs dessvärre. Istället f̊ar sittande SNO, Fröken Kols, berätta
lite posten. Hon säger att det är kul att klaga p̊a kurser och att man lär
sig mycket om skolan. Efter detta kommer ännu en nomineringsskur. Sty-
rets Herr Åkerberg nominerar Fröken Silvia Barrett. Herr Johan Bellbrant
nominerar Herr Tim Asking. D̊a ingen av dessa nomineringar heller godtas
beslutas det att senarelägga punkten till efter punkt “7.9 Val av Fø Fmed
Styrelseansvar”.

7.5 Val av ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

Denna post har inte heller n̊agon kandidat, och innan nomineringarna börjar
flyga vill sittande AMSe Herr Erik Lindberg säga n̊agra väl valda ord. Han
inleder med att säga att ArG just nu är en nämnd utan ledare, och att
denna ledaren borde vara nyfiken och älska pengar mer än TET. ArG är en
spännande nämnd med femton (15) engagerade medlemmar som fortsätter
mycket av sin verksamhet trots Corona. Nu börjas det nomineras. Herr Joar
Forsberg nominerar Herr Carl Nordengren, som tackar nej till följd av annat
engagemang. Herr Lindberg nominerar Herr Felix Söderman, som tackar för
nomineringen men tackar nej. Mötet beslutar att senarelägga även denna
punkt s̊a att den tas upp efter återupptagandet av SNO-valet.

7.6 Val av Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Dick presenterar en kandidat som sökt till denna post: Herr Carl
Svensson. Han tar över ordet och berättar att han g̊ar i E-19 och söker den-
na post för att han gillar att träffa nya människor, b̊ade äldre och yngre
och fr̊an andra sektioner. Han vill ocks̊a berätta att han är n̊abar och har
en fot inne lite överallt16. Han är redo att lägga ner mycket tid p̊a posten

15Förutom Vice IntSekt.
16Bara foten Carl..?
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och har erfarenheter fr̊an exempelvis att ha varit med och ordnat tackfesten
i februari och han vill även nämna att han är med i PR, trots att det inte
blivit s̊a mycket pubar p̊a sistone.

Mötet väljer Herr Carl Svensson till Kontaktor tillika Ambassadeur.

7.7 Val av Källarmästare med styrelseansvar

Till posten som EKMS17 finns en sökande: Herr Tom Eriksson. Herr Eriks-
son g̊ar i E-18 och söker denna post d̊a han känner att han är redo ta sig an
större ansvar inom sektionen och Källargillet. Han sökte EKM i maj, men
han var egentligen mer sugen p̊a denna post. Han har varit med i KG ett
bra tag nu och varit drivande under fixarkvällarna. Hans första fr̊aga är fr̊an
sittande källarmästare i Styret, Herr Sadiq, som undrar vad Herr Eriksson
vill förbättra inom KG som g̊ar att göra under Coronatider. Han svarar att
det finns en del administrativt som behöver förbättras, exempelvis tillg̊ang
till protokollen fr̊an Gillemötena. Även projektet med att bygga om baren
är han väldigt positivt inställd till. Herr Dumbo ställer en klassisk fr̊aga:
Gult eller bl̊att? Herr Eriksson svarar gult och Herr Dumbo säger “Honom
ska vi ha!”.

Mötet väljer Herr Tom Eriksson till Källarmästare med styrelseansvar.

7.8 Val av Klubbmästare med styrelseansvar

P̊a denna punkt tar Fröken Hjärne ordet och presenterar PRs kandidat för
posten som Klubbmästare med styrelseansvar. Personen som PR nominerat
är en person som sedan dag ett (1) har varit mycket engagerad och spri-
der god stämning runt omkring sig. För att inte suga p̊a karamellen allt
för länge presenterar nu Fröken Hjärne att kandidaten är ingen mindre än
Herr Alexander Malmberg! Han presenterar sig och berättar att han har god
dialog med de sittande klubbmästarna18 som har guidat honom inför detta
åtagande. Han säger att han visserligen missat lite PR erfaranhet till följd
av Corona men att han är redo att ta igen det! Herr Forsberg har en fr̊aga
till kandidaten. Han undrar hur m̊anga espressomaskiner Herr Malmberg
tycker det är rimligt att Tolvan ska f̊a ha. Herr Malmberg svarar att han
personligen äger tv̊a (2) och därför är det bara rimligt att Tolvan ska ha
minst fem (5). Han tillägger att espresso martini är en toppdrink19! Herr
Näslund fr̊agar Herr Malmberg vilken hans favoritöl är och f̊ar som svar att
det beror p̊a vilka faktorer han ska ta i beaktning. Med APKn i sinnet blir
det n̊agon IPA som Fröken jag själv inte hörde namnet p̊a. Vill man dricka
med en budget d̊a är Dab ett bra val och skiter man i priset s̊a finns det lite
mer classy öl s̊a som Lagunitas. Herr Dumbo fr̊agar Herr Malmberg om han

17Elektros KällarMästare med Styrelseansvar
18Fröken Hjärne, Herr Olle Blomqvist samt Fröken Julia Osswald.
19Baristan i mig jublar!
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funderat n̊agot p̊a digitala sittningar. Herr Malmberg svarar att det inte är
n̊agot som diskuterats ännu men är definitivt n̊agot som han vill titta när-
mare p̊a.

Mötet väljer Herr Alexander Malmberg till Klubbismästare med styrelsean-
svar.

7.9 Val av Fø Fmed styrelseansvar

Till denna post finns en kandiat: Fröken Sofie Berglund. Hon g̊ar i E-19 och
söker Fø Fd̊a hon har uppskattat mottagningen väldigt mycket, b̊ade som
nyantagen och fadder. Hon anser sig vara kreativ och ansvarstagande och
tror att hon kan vara till hjälp även med styrelsearbetet. Erfarenheter av
planering och event har hon dels fr̊an tackfesten i vintras och fr̊an sitt jobb
som butiksansvarig där hon la scheman etc. Den första fr̊agan kommer fr̊an
Fröken Yrsa Thorisdottir. Hon sitter för närvarande som ensam Fø Ffr̊an
Medtek och undrar hur Fröken Berglund ser p̊a att de bara tv̊a i nuläget
istället för fyra (4). Fröken Berglund ser helst att det kommer en kandidat
till Sn̊alFø Fmen blir det bara de tv̊a s̊a löser det sig kanske änd̊a.

Mötet väljer Fröken Sofie Berglund till Fø F20 med styrelseansvar.

7.4 Val av StudieNämndsOrdförande, SNO

N̊agot väldigt spännande händer s̊a fort denna punkt återupptas. Herr Fors-
berg blir nominerad och bestämmer sig för att kandidera innan han ens f̊att
veta att han blivit nominerad. Han presenterar sig. Herr Forsberg g̊ar i E-17
och har haft ett antal poster inom sektionen; källarnisse, Paleograf, AMSe
och nu senast Sn̊alFø F. Han anser själv att det är otippat att han inte hun-
nit med Studienämnden ännu d̊a han är väldigt bra p̊a att starkt uttrycka
vad han tycker om kurserna. Han f̊ar sin första fr̊aga fr̊an Herr Näslund om
varför han inte kandiderat tidigare. Herr Forsberg svarar att han inte hade
sökt om n̊agon annan gjort det, men att han tycker det är en intressant post
och tycker det är viktigt att n̊agon sitter p̊a den.

Mötet väljer Herr Joar Forsberg till SNO.

7.5 Val av ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

Den första nomineringen efter att punkten återupptagits faller p̊a Herr Er-
ik Lindberg med motiveringen att han bara suttit i ett halv̊ar och därför
kanske är sugen p̊a lite mer. Men det är han inte. Herr Åsnan nominerar
Herr Näslund, men även han passar p̊a den. Herr Näslund föresl̊ar att punk-
ten bordläggs till Februari-SM. När han ska kontrollera acklamationen p̊a

20Fröken jag själv är extremt medveten av hur fruktansvärt otillfredsställande det är
att titta p̊a denna kursiva abomination men hade det ens varit ett roligt protokoll utan
lite LATEX-fuckups?
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Zoom säger han “tummar, tummar, tummar” och inser sedan att micken var
p̊a.

Mötet bordlägger valet av AMSe till Feb-SM.21

7.10 Val av Vice SNO tillika PAS

Kandidaten till denna post heter Gustaf Zachrisson. Han g̊ar i E-19 och sö-
ker denna post d̊a han suttit i ESN i över ett år. Herr Zachrisson har även
erfarenhet fr̊an liknande uppdrag d̊a han jobbat med undervisning och pe-
dagogik innan han började p̊a KTH.

Mötet väljer Herr Gustaf Zachrisson till Vice SNO tillika PAS.

7.11 Val av Ekvivalenten

Fröken Dick berättar att denna post inte har n̊agon kandidat, men pre-
cis som i SNO-valet blir en kandidat nominerad och kandiderar samtidigt!
Kandidaten är Fröken Silvia Barrett som under det g̊angna året suttit som
StURe med samma ansvarsomr̊ade som Ekvivalenten nu har. Fröken Barrett
g̊ar i E-17 och berättar att hon inte kandiderade förut för att hon ville ge
n̊agon annan chansen att testa p̊a den posten men nu när ingen sökt ser
hon det som smidigt att hon tar posten d̊a hon redan är med i EJN samt
JML-gruppen med Medtek.

Mötet väljer Fröken Silvia Barrett till Ekvivalenten.

7.12 Val av Isolator tillika Skyddsomud

Till Isolator finns ingen kandidat. Fröken Dick tar sig d̊a friheten att nomi-
nera Herr Weideskog. Han godtar inte nomineringen men det verkar vara
motvilligt22. Fröken Elin Berglund nominerar Herr Henrik Åkerberg. Han
sätter p̊a sin kamera som ingen visste att han hade?!23 Han berättar att
han tycker det verkar vara en intressant post och att det är viktigt att h̊alla
förbandsl̊adan i st̊angen. Fröken Berglund fr̊agar honom om han ser n̊at mer
ansvar med posten än förbandsl̊adan. Han svarar att han även vill delta i
relevanta r̊ad men bollar sedan tillbaka fr̊agan till Fröken Berglund d̊a hon
nog vet mer vad posten innebär. Hon berättar att det är r̊ad hos THS en
g̊ang i perioden och att det är möten med ESN och EJN. Hon vill veta en
sak till: gillar han att klaga p̊a saker? Och OM han gör! D̊a tycker hon att
vi definitivt ska ha honom.

Mötet väljer Herr Henrik Åkerberg till Isolator tillika Skyddsombud.

21Det var tillräckligt m̊anga tummar, tummar och tummar.
22Undra varför...
23Under alla de otaliga StÖT och SÖT Styret haft har Herr Åkerberg aldrig visat sig

med kamera!
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7.13 Val av Fø Fmed ekonomiskt ansvar (Sn̊alFø F)

D̊a valet börjar finns ingen kandidat, men det ändras snabbt d̊a en VILD
Herr Weideskog kandiderar p̊a plats. Han verkar nästan orimligt taggad!
Han berättar för mötet att han g̊ar i E-18 och sitter som Fø Fi Styret just
nu. Den här posten tror han att kan passa honom d̊a han redan haft den!
Blir en lättare överläming ocks̊a! Fröken jag själv fr̊agar kandidaten om det
är n̊at han vill göra annorlunda detta år. Han svarar att han vet att det
finns saker som m̊aste åtgärdas och detta är en fördel med att han söker d̊a
de kan börja diskutera förändringarna direkt. Han vill även ha workshops
och event för fadderiet redan under v̊aren för att bygga ett tajtare gäng.
Herr Åkerberg undrar vilket event som var Herr Weideskogs favorit under
den g̊angna mottagningen. Herr Weideskog svarar att det var skogseventen
och han tänker att W kan vara en bra sektion att samarbeta med om just
s̊adana event.

Mötet väljer Herr Simon Weideskog till Sn̊alFø F.

7.14 Val av Batman

Till detta val har PR valt ut en kandidat som Herr Blomqvist24 presenterar.
Personen är Fröken Sarah Reichhuber. Hon berättar att hon g̊ar i E-18 och
blev mer i PR väldigt nyligen men att hon är väldigt taggad p̊a att ta sig
an rollen som Batman. Herr Malmberg undrar om hans högra hand har en
favoritdrink och varför det är espresso martini? Fröken Recihhuber fr̊agar
tillbaka vad som skulle hända om hon svarar att det inte är det... Men efter
att ha sett Herr Malmbergs min ändrar hon sig snabbt och säger att det
klart det är espresso martini, om det är Herr Malmberg som gjort den.

Mötet väljer Fröken Sarah Reichhuber till Batman.

7.15 Val av bAMSe

En kandidat presenterar Fröken Dick p̊a denna post: Herr Erik Simert Nord-
gren. Han g̊ar i E-20 och han gillar att engagera sig och är i dagsläget med
i valberedningen. Han tycker att ArG är en nyttig nämnd och n̊agot som
är roligt att engagera sig i. Herr Simert Nordgren har erfarenhet fr̊an att
tidigare varit sekreterare och ordförande i en idrottsförening p̊a gymnasiet.
Kandidaten f̊ar en fr̊aga om vilket företag som är hans dröm att f̊a hit p̊a
en lunchföreläsning eller workshop. Han svarar att det vore väldigt kul att
f̊a hit Teenage Engineering som bygger syntar. Herr Felix Söderman inleder
med en oseriös fr̊aga om honung (since Bamse hihi) och fortsätter därefter
med en allvarlig fr̊aga om hur Herr Simert Nordgren ser p̊a att ingen AMSe
nu valdes. Herr Simert Nordgren skulle bli väldigt överväldigad om det inte
skulle tillsättas n̊an i februari men han litar p̊a att det finns mycket kunskap

24Sittande Batman.

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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i nämnden som kan hjälpa honom att hantera situationen.

Mötet väljer Herr Erik Simert Nordgren till bAMSe.

Å.Ä. En Ub̊at

Lite halv illegalt utför nu Styret en Ub̊at trots de gällande restriktionerna...
Herr Näslund gurglar därför lite extra sneaky och försiktigt, inget spill p̊a
Fröken jag själv i alla fall! Han gurglar hela fyra (4) g̊anger.

7.16 Val av Revisorer

Till denna post presenterar Fröken Dick tv̊a kandidater: Herrarna Carl El-
gcrona och Rahnama Safdari som g̊ar i E-20. Herr Elgcrona börjar presentera
sig. Han berättar att han söker för att öka sitt engagemang i sektionen och
att han vill lära sig mer om bokföring. Han har tidigare erfarenheter av att
ha varit ordförande för en liten Sverok-förening under tre (3) års tid. Herr
Safdari f̊ar nu chansen att presentera sig själv. Han berättar att han är in-
tresserad av ekonomi och bokföring. Han har erfarenhet fr̊an att ha suttit
som vice ordförande i gymnasiet och var d̊a även med och fixade inspark till
ettorna. Han har researchat Stadgan en del och pratat med de sittande revi-
sorerna. Den första fr̊agan kommer fr̊an Herr Weideskog som undrar hur de
ser p̊a att kunna granska hur Styret arbetar när de inte f̊att chansen att se s̊a
mycket av det. Herr Elgcrona säger att det s̊aklart är lite problematiskt men
kanske ocks̊a kan vara bra d̊a de inte är bundna av normerna och därför kan
granska mer objektivt. Herr Safdari tycker det är bra fr̊aga och han svarar
att han vill etablera god kontakt med nästa års Styre s̊a han snabbt kan lära
sig vad som gäller. Han säger även att han gillar att läsa gamla protokoll och
grotta ner sig i s̊adant. Herr Näslund berättar att under v̊art verksamhets̊ar
har revisorerna varit med p̊a m̊anga StÖT och undrar följakteligen om de
planerar att göra det ocks̊a. Han f̊ar en fr̊aga tillbaka av kandidaterna: Vad
är en StÖT? Herr Näslund berättar att det är StyrelseÖverläggningsTräff
där styrelsemedlemmarna rapporterar vad de haft för sig och diskuterar re-
levanta fr̊agor. Herr Backlund fr̊agar hur väl de har koll p̊a hur sektionens
nämnder arbetar d̊a det inte är Corona? En viss koll tycker de att de har
men inte gällande alla nämnder. THS har de inte s̊a bra koll p̊a men det vill
de förbättra. Var kandidaterna med p̊a hela förra SMet? Herr Safdari var det.

Mötet väljer W.A Kant och V.A Kant till Revisorer.

7.17 Val av Vice IntSekt

Fröken Dick-Kjellberg har yrkat p̊a öppnande för kandidatur p̊a alla poster
förutom denna d̊a hon anser det onödigt eftersom vi tidigare fick höra att
det inte kommer bli n̊agon internationell mottagning. Styret har dock f̊att
information om att det är stora problem med psykisk ohälsa bland intisarna

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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d̊a de inte kan åka hem över jul och inte har s̊a stor umgängeskrets här.
Vi tänker därför att det kan vara gynnsamt att tillsätta en vice med lite
annorlunda arbetsuppgifter för att ordna Coronasäkra event eller liknande
för att försöka förbättra situationen en aning. Sittande Vice IntSekt Herr α
Heed berättar att trots att han nu är vald till Resistor har han lovat att söka
till Vice IntSekt igen d̊a det är en post han är intresserad av. Han vill därför
kunna kandidera. Det öppnas för kandidatur och väldigt otippat kandiderar
Herr Heed! Utan egentlig presentation g̊ar mötet direkt till val.

Mötet väljer Herr Alpha Heed till Vice IntSekt.

7.18 Val av Fan- och R̊attbärare

Fröken Dick berättar att det endast inkommit en nominering och det är
Styrets som lyder:

“Vi i Styrelsen har f̊att äran att bevittna m̊anga eldsjälar som slitit
för sektionens bästa. Vi har valt att nominera en person som vi
anser sticker ut ur mängden och som även varit till stor hjälp för
oss under det minst sagt annorlunda året 2020. Charlie Jeansson
har under sina tv̊a år i Styrelsen visat ett enormt engagemang i
sina roller, först som FøF och därefter som Ordförande. Han sitter
i nuläget som revisor och hans engagemang i sektionen tycks inte
ha n̊agot slut inom en översk̊adlig framtid. Vi väljer därför att
nominera Herr Charlie Jeansson till sektionens mycket hedersfulla
ämbete Fan- och R̊attbärare.”

Herr Charlie Jeansson syns p̊a Zoom och tackar för den fina nomineringen!
Och givetvis godtar han den!

Mötet väljer Herr Charlie Jeansson till Fan- och R̊attbärare.

7.19 Val av Frequensnormalen

Fröken Dick har äran att p̊a denna post presentera en kandidat! Herr Axel
Lindberg E-20. Han berättar att han har ett fantastiskt intresse för s̊angkul-
turen p̊a sektionen. Han har bläddrat igenom hela s̊angboken och har hittat
m̊anga roliga s̊anger. Herr Blomqvist fr̊agar om han har hittat n̊an favorit
och varför det är Ballad om den franske kungens spelmän. Herr Lindberg
svarar att han gillar den för att den börjar i mitten. Där hängde inte Fröken
Resistor med riktigt25 men det var garanterat ett mycket kvalificerat svar.
Kandidaten f̊ar även fr̊agan om han föredrar punschs̊anger eller bäskvisor.
Herr Lindberg föredrar punschs̊anger.

Mötet väljer Herr Axel Lindberg till Frequensnormalen.

25Klockan var satans mycket!

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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7.20 Val av Musikborgarr̊adet

Kandidaten till denna post är Herr Axel Back Enoksson som g̊ar i E-20. Han
söker denna post för att han gärna vill liva upp stämningen under SM och
kanske delta i S̊angtäflan.

Mötet väljer Herr Axel Back Enoksson till Musikborgarr̊adet.

7.21 Val av Den Konglig Öfverskændaren

Herr Anders Erninger tar här över ordet. Han berättar att det nu är dags
för det som alla väntat p̊a, anledningen till att det fortfarande är folk i mö-
tet s̊ahär sent! N0llan m̊aste nämnligen återigen förintas. Herr Erninger g̊ar
E-17 och var detta årets ÖSK. Han berättar om den han valt till sin efter-
trädare. Personen har visat att den kan ta över och kanske till och med göra
det ännu bättre. Utan fördröjning vill han därför presentera Den Konglig
Öfverskændaren 2021: Fröken Andrea Horsma! Fröken Horsma tycker att
det ska blir supertrevligt att f̊a förinta n0llan ännu en g̊ang!

Mötet väljer Fröken Andrea Horsma till Den Konglig Öfverskændaren.

D̊a Fröken Horsma kommer tillbaka fr̊an virtuella Funq passar Styret p̊a
att sjunga “HEJA, HEJA PÅ, HEJA PÅ Ö S K!”.

8 Övriga ärenden

8.1 Övriga fr̊agor

D̊a mötet kommer till denna punkt är klockan s̊a ohyfsat mycket att alla i
Styret ber en stilla bön om att det inte ska bli n̊agra l̊anga fr̊agor här. Herr
Dumbo har dock en kort liten formalitetsfr̊aga: hur blir det med vakantsätt-
ningen av Revisorposten? Ordförande 2021 Herr Lidman svarar att planen
är att tillsätta dem s̊a snart som möjligt.

Herr Axel Back Enoksson är även i full g̊ang att ta upp ordförande och
kassör för MiT&E-bandet innan Styret informerar honom om att detta in-
te behöver göras förrän i februari. Men vi är väldigt glada över att se att
engagemanget lever!

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund

21



Dec-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 decmeber

8.2 Närvaro

E-20 10 st
E-19 9 st
E-18 11 st
E-17 10 st
E-16 3 st
E-15 och äldre 2 st
Totalt 45 st

8.3 Publicering p̊a webben

Mötet godkänner att protokollet publiceras p̊a webben med namn.

8.4 Mötets högtidliga avslutande

Herr Anton Näslund avslutar det här rekordl̊anga Dec-SMet klockan 01:26:45.
Nu ska Styret fira med skumpa att vi avklarat det sista SektionsMötet för
v̊art verksamhets̊ar, grattis till oss!!

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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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 5 uti decem-
ber
Torsdagen den 3 december
u.n.å. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition angående Styrelsens utformning

Bakgrund

I nuläget har Halvledaren i praktiken två (2) poster, vice Ordförande samt
kassör. Detta är synnerligen problematiskt i situationer då Halvledaren be-
höver ta över rollen som ordförande, men även annars är det svårt att agera
effektivt som vice Ordförande parallellt med det ambitiösa ämbetet som kas-
sör.

Styrelsen för Konglig Elektrosektionen har under de gångna 110 åren haft
varierande utformning. Nuvarande utformning har i folkmun bland annat
fått benämningarna operativt styre eller funktionärsstyre. Det huvudsakliga
alternativet vore en så kallad strategisk styrelse likt MiT-styrelsen och under
de gångna åren har en eventuell övergång till strategisk styrelse spekulerats
kring. Uppenbarligen finns det stora fördelar för sektionen med nuvarande
form, men det finns även en nackdel. Senaste årens styrelser har haft svårt
att hinna med alla strategiska strävanden och visioner, men genom att till-
sätta en kassörspost skulle Styrelsen få betydligt bättre förutsättningar för
att driva det strategiska arbetet. Detta utan att vi behöver gå ifrån vår nu-
varande funktionärsstyrelse.

Styret bör dock av rent praktiska skäl inte bestå av alltför många poster.
De andra sektionerna av samma ålder1 som Konglig Elektrosektionen (A,
B, F, K, M) har exempelvis under åtta styrelseposter i genomsnitt. Det är
också positivt vid röstning att ha ett udda antal medlemmar i Styret. Skall
en uppdelning av Halvledar-posten göras är det alltså lämpligt att samtidigt
ta bort en post från Styret.

En funktionärspost som kan vara lämplig att ta bort ur Styrelsen är FøF.
FøF har stundvis väldigt mycket arbete kopplat till mottagningen och har
då svårt att bidra till att lösa övriga styrelseuppgifter. Det relativt omfat-
tande styrelsearbetet i början av året minskar även möjligheterna att hinna
med en årlig revidering av mottagningen tillsammans med övriga FøF när
det vore som mest lämpligt, det vill säga så fort FøF träder på sina poster.

1Nästan
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Vidare bör det nämnas att det redan nu är sektionens styrelse som är ytterst
ansvarig för mottagningen ur THS perspektiv, varför en kontinuerlig dialog
mellan FøF och styrelsen är viktig oavsett om FøF är i styrelsen eller ej.

Förslag

Styrelsen föreslår en ny styrelsepost för att lösa kassörsuppdraget. För att
bibehålla traditionen med styrelseposter som anspelar på elektroniska kom-
ponenter föreslår vi namnet Kollektor. Vidare föreslår vi att Halvledaren
även fortsättningsvis har som uppgift att bistå ordförande i det strategiska
arbetet, samt utöver detta även vara ansvarig för styrelsens kommunikation
med sektionens nämnder samt uppföljning av deras verksamhet och behov.
Därför föreslår vi också att JML-ansvaret i styrelsen läggs på Halvledaren.

För att skapa bättre förutsättningar för både FøF och styrelsen föreslår vi
samtidigt att FøF tas bort från styrelsen. I samband med dessa ändringar
föreslår vi även en uppdaterad successionsordning med vilken styrelseposter-
na presenteras i stadgan och reglementet, inklusive den nya posten Kollektor
direkt efter Resistorn. Även Kontaktorn flyttas upp ovanför AMSe för att
samla den strategiska delen av Styrelsen överst följt av funktionärsposterna.

För att sittande FøF ska kunna vara kvar i Styrelsen under verksamhetsåret
har vi valt att dela upp ändringarna av styrdokumenten till två (2) olika
tillfällen. Vi föreslår först att Kollektorn läggs till i styrdokumenten direkt
efter att den här propositionen röstats igenom på två (2) efterföljande SM,
och därmed att Kollektorn kan tillsättas redan under verksamhetsåret 2021.
Vi föreslår även att FøF med Styrelseansvar tas bort ur styrdokumenten 1:a
november 2021, inför valen till ny styrelse på December-SM. På så vis finns
posten kvar i styrdokumenten och FøF kan officiellt sitta kvar på sin post
ända tills 1:a november, för att därefter vara delaktig via adjungering när så
är nödvändigt.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar på

Att1 ändra Stadgan 3.2 till:
3.2 Sammansättning
Styrelsen utgörs av:

• Supraledare tillika Ordförande

• Halvledare tillika vice Ordförande

• Resistor tillika Sekreterare

• Kollektor tillika Kassör

• Kontaktor tillika Ambassadeur
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• ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

• Studienämndens Ordförande, SNO

• Källarmästare med Styrelseansvar

• Klubbmästare med Styrelseansvar

• Förfadder med Styrelseansvar

Att2 ändra Stadgan 1.4 till:
1.4 Sektionens firma
Sektionens firma tecknas av SektionsMötet, Styrelsen, Ordförande och
Kassören var och en för sig.

Att3 ändra Reglementet 2 till:
2 Styrelsen
2.1 Supraledare tillika Ordförande
2.1.1 Uppgifter
Det åligger Supraledaren att:

• Leda och representera sektionen samt att föra dess talan när så
fordras.

• Leda styrelsearbetet.

• Representera sektionen i skolstyrelsen.

• Deltaga i strategiska rådet.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.1.2 Befogenheter
I ärenden som ej tål uppskov utövar Ordförande Styrelsens befogenhe-
ter. Sådana beslut skall protokollföras och anmälas på nästkomman-
de StyrelseÖverläggningsTräff. Ordförande har rätt att sammankalla
sektionens samtliga myndigheter, råd och utskott och har närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt vid deras sammanträden. Dessutom har
Ordföranden rätt att fatta ekonomiska beslut som uppgår till 5000kr
som mest.

2.2 Halvledare tillika vice Ordförande
2.2.1 Uppgifter
Det åligger Halvledaren att:

• Bistå Ordförande i dennes arbete.

• Ansvara för uppföljning av och kommunikation med sektionens
nämnder och föreningar.

• Vara JML-ansvarig i styrelsen.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.2.2 Befogenheter
Vice Ordföranden har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid samtliga
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sektionens myndigheters, råds och utskotts sammanträden. Med Ord-
förandes muntliga fullmakt inträder vice Ordförande på dennes plats,
med dennes befogenheter.

2.3 Resistor tillika Sekreterare
Det åligger Resistorn att:

• Föra protokoll vid SektionsMöte och StyrelseÖverläggningsTräff.

• Uppdatera PM, Förteckning och Stadgar då dessa har förändrats.

• Ansvara för sektionens anslagstavlor.

• Ansvara för skötsel och uppdatering av tavlorna för “Årets lärare”
respektive “Årets kamrat”.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.4 Kollektor tillika Kassör
2.4.1 Uppgifter
Det åligger Kollektorn att:

• Ansvara för sektionens ekonomi samt bokföring.

• Följa upp och bistå nämnderna i deras ekonomiska arbete.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.4.2 Befogenheter
Kassören har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid samtliga sektio-
nens myndigheters, råds och utskotts sammanträden.

2.5 Kontaktor tillika Ambassadeur
Det åligger Kontaktorn att:

• Ansvara för att talet till ... hålles under Vårbalen.

• Ansvara för sektionens kommunikation samt informationssprid-
ning.

• Ansvara för sektionens kontakt, korrespondens samt representa-
tion gentemot andra skolor, kårer, sektioner och föreningar.

• Ombesörja kontakten med utexaminerade Elektroteknologer.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

• Sträva efter flerspråkig kommunikation.

2.6 Arbetsmarknadssekreterare, AMSe
Det åligger AMSe att:

• Ansvara för Arbetsmarknadsgruppens verksamhet.

• Leda Arbetsmarknadsgruppens arbete.

• Förvalta Den Stora Kommutatorsordens stadgar samt ombesörja
att kontakten med lamellerna fungerar.
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• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.7 Studienämndsordförande, SNO
Det åligger SNO att:

• Leda Studienämndens arbete och anordna studienämndsmöten.

• Arbeta för att förbättra dagens kursutbud och utbildning.

• Deltaga i relevanta arbetsgrupper på KTH.

• Tillsätta lämpliga kandidater till MAS för alla masterprogram
tilldelade Konglig Elektrosektionen i bästa möjliga mån.

• Följa upp av kursutvärderingar.

• Tillse att Anders Tillings minnesfonds stadgar följs.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.8 Källarmästare med Styrelseansvar
Det åligger Källarmästaren att:

• Leda Källargillets verksamhet.

• Ansvara för vården av Tolvan.

• Organisera Källarnissarna.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.9 Klubbmästare med Styrelseansvar
Det åligger Klubbmästaren att:

• Leda ProgramRådets arbete.

• Föra sektionens talan i program- och nöjesfrågor.

• Ansvara för ProgramRådets bokföring och ekonomi.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.10 FörFadder med Styrelseansvar Det åligger FörFadder med
styrelseansvar att:

• Planera, leda och genomföra mottagningen av nya studenter.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

Att4 ändra Reglementet 4.5.5 till:
4.5.5 FörFaddrarnas uppgifter
Det åligger FörFaddrarna att:

• Ansvara för Fadderiets verksamhet.

• Planera, leda och genomföra mottagningen av nya studenter.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

• För SnålFøF; sköta mottagningens ekonomi.
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Att5 på datumet 1:a november 2021 ändra Stadgan 3.2 till:
3.2 Sammansättning
Styrelsen utgörs av:

• Supraledare tillika Ordförande

• Halvledare tillika vice Ordförande

• Resistor tillika Sekreterare

• Kollektor tillika Kassör

• Kontaktor tillika Ambassadeur

• ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

• Studienämndens Ordförande, SNO

• Källarmästare med Styrelseansvar

• Klubbmästare med Styrelseansvar

Att6 på datumet 1:a november 2021 ändra Reglementet 2 till:
2 Styrelsen
2.1 Supraledare tillika Ordförande
2.1.1 Uppgifter
Det åligger Supraledaren att:

• Leda och representera sektionen samt att föra dess talan när så
fordras.

• Leda styrelsearbetet.

• Representera sektionen i skolstyrelsen.

• Deltaga i strategiska rådet.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.1.2 Befogenheter
I ärenden som ej tål uppskov utövar Ordförande Styrelsens befogenhe-
ter. Sådana beslut skall protokollföras och anmälas på nästkomman-
de StyrelseÖverläggningsTräff. Ordförande har rätt att sammankalla
sektionens samtliga myndigheter, råd och utskott och har närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt vid deras sammanträden. Dessutom har
Ordföranden rätt att fatta ekonomiska beslut som uppgår till 5000kr
som mest.

2.2 Halvledare tillika vice Ordförande
2.2.1 Uppgifter
Det åligger Halvledaren att:

• Bistå Ordförande i dennes arbete.

• Ansvara för uppföljning av och kommunikation med sektionens
nämnder och föreningar.

• Vara JML-ansvarig i styrelsen.
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• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.2.2 Befogenheter
Vice Ordföranden har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid samtliga
sektionens myndigheters, råds och utskotts sammanträden. Med Ord-
förandes muntliga fullmakt inträder vice Ordförande på dennes plats,
med dennes befogenheter.

2.3 Resistor tillika Sekreterare
Det åligger Resistorn att:

• Föra protokoll vid SektionsMöte och StyrelseÖverläggningsTräff.

• Uppdatera PM, Förteckning och Stadgar då dessa har förändrats.

• Ansvara för sektionens anslagstavlor.

• Ansvara för skötsel och uppdatering av tavlorna för “Årets lärare”
respektive “Årets kamrat”.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.4 Kollektor tillika Kassör
2.4.1 Uppgifter
Det åligger Kollektorn att:

• Ansvara för sektionens ekonomi samt bokföring.

• Följa upp och bistå nämnderna i deras ekonomiska arbete.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.4.2 Befogenheter
Kassören har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid samtliga sektio-
nens myndigheters, råds och utskotts sammanträden.

2.5 Kontaktor tillika Ambassadeur
Det åligger Kontaktorn att:

• Ansvara för att talet till ... hålles under Vårbalen.

• Ansvara för sektionens kommunikation samt informationssprid-
ning.

• Ansvara för sektionens kontakt, korrespondens samt representa-
tion gentemot andra skolor, kårer, sektioner och föreningar.

• Ombesörja kontakten med utexaminerade Elektroteknologer.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

• Sträva efter flerspråkig kommunikation.

2.6 Arbetsmarknadssekreterare, AMSe
Det åligger AMSe att:

• Ansvara för Arbetsmarknadsgruppens verksamhet.

7
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• Leda Arbetsmarknadsgruppens arbete.

• Förvalta Den Stora Kommutatorsordens stadgar samt ombesörja
att kontakten med lamellerna fungerar.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.7 Studienämndsordförande, SNO
Det åligger SNO att:

• Leda Studienämndens arbete och anordna studienämndsmöten.

• Arbeta för att förbättra dagens kursutbud och utbildning.

• Deltaga i relevanta arbetsgrupper på KTH.

• Tillsätta lämpliga kandidater till MAS för alla masterprogram
tilldelade Konglig Elektrosektionen i bästa möjliga mån.

• Följa upp av kursutvärderingar.

• Tillse att Anders Tillings minnesfonds stadgar följs.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.8 Källarmästare med Styrelseansvar
Det åligger Källarmästaren att:

• Leda Källargillets verksamhet.

• Ansvara för vården av Tolvan.

• Organisera Källarnissarna.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.9 Klubbmästare med Styrelseansvar
Det åligger Klubbmästaren att:

• Leda ProgramRådets arbete.

• Föra sektionens talan i program- och nöjesfrågor.

• Ansvara för ProgramRådets bokföring och ekonomi.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

Att7 på datumet 1:a november 2021 ändra Reglementet 3.2.4 till:
3.2.4 Dec-SM
Poster som väljs har verksamhetsår 1 jan - 31 dec om ej annat anges.

• Supraledare tillika Ordförande

• Halvledare tillika vice Ordförande

• Resistor tillika Sekreterare

• Kollektor tillika Kassör

• Kontaktor tillika Ambassadeur

• ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe
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• Studienämndens Ordförande, SNO

• Källarmästare med Styrelseansvar

• Klubbmästare med Styrelseansvar

• FörFadder (FøF)

• FörFadder med ekonomiskt ansvar (SnålFøF)

• Vice SNO tillika PAS

• Ekvivalenten

• Isolator tillika skyddsombud

• Batman

• bAMSe

• Revisorer

• Vice IntSekt (verksamhetsår 1 jan - 30 jun)

• Fan- och Råttbärare

• Frequensnormalen (verksamhetsår 1 jan - 30 jun)

• Musikborgarråd

• Den Konglig Öfverskændaren

Att8 på datumet 1:a november 2021 ändra Reglementet 4.5.2 till:
4.5.2 Fadderiet
Fadderiet består av:

• FörFadder (FøF)

• FörFadder med ekonomiskt ansvar (SnålFøF)

• Faddrar

Ett styre med bias
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 5 uti decem-
ber
Torsdagen den 3 december
u.n.å. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Ändringsyrkande till proposition angående Styrel-
sens utformning

Bakgrund

I nuläget har Halvledaren i praktiken två (2) poster, vice Ordförande samt
kassör. Detta är synnerligen problematiskt i situationer då Halvledaren be-
höver ta över rollen som ordförande, men även annars är det svårt att agera
effektivt som vice Ordförande parallellt med det ambitiösa ämbetet som kas-
sör.

Styrelsen för Konglig Elektrosektionen har under de gångna 110 åren haft
varierande utformning. Nuvarande utformning har i folkmun bland annat
fått benämningarna operativt styre eller funktionärsstyre. Det huvudsakliga
alternativet vore en så kallad strategisk styrelse likt MiT-styrelsen och under
de gångna åren har en eventuell övergång till strategisk styrelse spekulerats
kring. Uppenbarligen finns det stora fördelar för sektionen med nuvarande
form, men det finns även en nackdel. Senaste årens styrelser har haft svårt
att hinna med alla strategiska strävanden och visioner, men genom att till-
sätta en kassörspost skulle Styrelsen få betydligt bättre förutsättningar för
att driva det strategiska arbetet. Detta utan att vi behöver gå ifrån vår nu-
varande funktionärsstyrelse.

Styret bör dock av rent praktiska skäl inte bestå av alltför många poster.
De andra sektionerna av samma ålder1 som Konglig Elektrosektionen (A,
B, F, K, M) har exempelvis under åtta styrelseposter i genomsnitt. Det är
också positivt vid röstning att ha ett udda antal medlemmar i Styret. Skall
en uppdelning av Halvledar-posten göras är det alltså lämpligt att samtidigt
ta bort en post från Styret.

En funktionärspost som kan vara lämplig att ta bort ur Styrelsen är FøF.
FøF har stundvis väldigt mycket arbete kopplat till mottagningen och har
då svårt att bidra till att lösa övriga styrelseuppgifter. Det relativt omfat-
tande styrelsearbetet i början av året minskar även möjligheterna att hinna

1Nästan

1
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med en årlig revidering av mottagningen tillsammans med övriga FøF när
det vore som mest lämpligt, det vill säga så fort FøF träder på sina poster.
Vidare bör det nämnas att det redan nu är sektionens styrelse som är ytterst
ansvarig för mottagningen ur THS perspektiv, varför en kontinuerlig dialog
mellan FøF och styrelsen är viktig oavsett om FøF är i styrelsen eller ej.

Förslag

Styrelsen föreslår en ny styrelsepost för att lösa kassörsuppdraget. För att
bibehålla traditionen med styrelseposter som anspelar på elektroniska kom-
ponenter föreslår vi namnet Kollektor. Vidare föreslår vi att Halvledaren
även fortsättningsvis har som uppgift att bistå ordförande i det strategiska
arbetet, samt utöver detta även vara ansvarig för styrelsens kommunikation
med sektionens nämnder samt uppföljning av deras verksamhet och behov.
Därför föreslår vi också att JML-ansvaret i styrelsen läggs på Halvledaren.

För att skapa bättre förutsättningar för både FøF och styrelsen föreslår vi
samtidigt att FøF tas bort från styrelsen. I samband med dessa ändringar
föreslår vi även en uppdaterad successionsordning med vilken styrelseposter-
na presenteras i stadgan och reglementet, inklusive den nya posten Kollektor
direkt efter Resistorn. Även Kontaktorn flyttas upp ovanför AMSe för att
samla den strategiska delen av Styrelsen överst följt av funktionärsposterna.

För att sittande FøF ska kunna vara kvar i Styrelsen under verksamhetsåret
har vi valt att dela upp ändringarna av styrdokumenten till två (2) olika
tillfällen. Vi föreslår först att Kollektorn läggs till i styrdokumenten direkt
efter att den här propositionen röstats igenom på två (2) efterföljande SM,
och därmed att Kollektorn kan tillsättas redan under verksamhetsåret 2021.
Vi föreslår även att FøF med Styrelseansvar tas bort ur styrdokumenten 1:a
november 2021, inför valen till ny styrelse på December-SM. På så vis finns
posten kvar i styrdokumenten och FøF kan officiellt sitta kvar på sin post
ända tills 1:a november, för att därefter vara delaktig via adjungering när så
är nödvändigt.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar på

Att1 ändra Stadgan 3.2 till:
3.2 Sammansättning
Styrelsen utgörs av:

• Supraledare tillika Ordförande

• Halvledare tillika vice Ordförande

• Resistor tillika Sekreterare

2
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• Kollektor tillika Kassör

• Kontaktor tillika Ambassadeur

• ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

• Studienämndens Ordförande, SNO

• Källarmästare med Styrelseansvar

• Klubbmästare med Styrelseansvar

Att2 ändra Stadgan 1.4 till:
1.4 Sektionens firma
Sektionens firma tecknas av SektionsMötet, Styrelsen, Ordförande och
Kassören var och en för sig.

Att3 ändra Reglementet 2 till:
2 Styrelsen
2.1 Supraledare tillika Ordförande
2.1.1 Uppgifter
Det åligger Supraledaren att:

• Leda och representera sektionen samt att föra dess talan när så
fordras.

• Leda styrelsearbetet.

• Representera sektionen i skolstyrelsen.

• Deltaga i strategiska rådet.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.1.2 Befogenheter
I ärenden som ej tål uppskov utövar Ordförande Styrelsens befogenhe-
ter. Sådana beslut skall protokollföras och anmälas på nästkomman-
de StyrelseÖverläggningsTräff. Ordförande har rätt att sammankalla
sektionens samtliga myndigheter, råd och utskott och har närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt vid deras sammanträden. Dessutom har
Ordföranden rätt att fatta ekonomiska beslut som uppgår till 5000kr
som mest.

2.2 Halvledare tillika vice Ordförande
2.2.1 Uppgifter
Det åligger Halvledaren att:

• Bistå Ordförande i dennes arbete.

• Ansvara för uppföljning av och kommunikation med sektionens
nämnder och föreningar.

• Vara JML-ansvarig i styrelsen.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.
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2.2.2 Befogenheter
Vice Ordföranden har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid samtliga
sektionens myndigheters, råds och utskotts sammanträden. Med Ord-
förandes muntliga fullmakt inträder vice Ordförande på dennes plats,
med dennes befogenheter.

2.3 Resistor tillika Sekreterare
Det åligger Resistorn att:

• Föra protokoll vid SektionsMöte och StyrelseÖverläggningsTräff.

• Uppdatera PM, Förteckning och Stadgar då dessa har förändrats.

• Ansvara för sektionens anslagstavlor.

• Ansvara för skötsel och uppdatering av tavlorna för “Årets lärare”
respektive “Årets kamrat”.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.4 Kollektor tillika Kassör
2.4.1 Uppgifter
Det åligger Kollektorn att:

• Ansvara för sektionens ekonomi samt bokföring.

• Följa upp och bistå nämnderna i deras ekonomiska arbete.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.4.2 Befogenheter
Kassören har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid samtliga sektio-
nens myndigheters, råds och utskotts sammanträden.

2.5 Kontaktor tillika Ambassadeur
Det åligger Kontaktorn att:

• Ansvara för att talet till ... hålles under Vårbalen.

• Ansvara för sektionens kommunikation samt informationssprid-
ning.

• Ansvara för sektionens kontakt, korrespondens samt representa-
tion gentemot andra skolor, kårer, sektioner och föreningar.

• Ombesörja kontakten med utexaminerade Elektroteknologer.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

• Sträva efter flerspråkig kommunikation.

2.6 Arbetsmarknadssekreterare, AMSe
Det åligger AMSe att:

• Ansvara för Arbetsmarknadsgruppens verksamhet.

• Leda Arbetsmarknadsgruppens arbete.
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• Förvalta Den Stora Kommutatorsordens stadgar samt ombesörja
att kontakten med lamellerna fungerar.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.7 Studienämndsordförande, SNO
Det åligger SNO att:

• Leda Studienämndens arbete och anordna studienämndsmöten.

• Arbeta för att förbättra dagens kursutbud och utbildning.

• Deltaga i relevanta arbetsgrupper på KTH.

• Tillsätta lämpliga kandidater till MAS för alla masterprogram
tilldelade Konglig Elektrosektionen i bästa möjliga mån.

• Följa upp av kursutvärderingar.

• Tillse att Anders Tillings minnesfonds stadgar följs.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.8 Källarmästare med Styrelseansvar
Det åligger Källarmästaren att:

• Leda Källargillets verksamhet.

• Ansvara för vården av Tolvan.

• Organisera Källarnissarna.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

2.9 Klubbmästare med Styrelseansvar
Det åligger Klubbmästaren att:

• Leda ProgramRådets arbete.

• Föra sektionens talan i program- och nöjesfrågor.

• Ansvara för ProgramRådets bokföring och ekonomi.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

Att4 ändra Reglementet 4.5.5 till:
4.5.5 FörFaddrarnas uppgifter
Det åligger FörFaddrarna att:

• Ansvara för Fadderiets verksamhet.

• Planera, leda och genomföra mottagningen av nya studenter.

• Deltaga i relevanta råd vid THS.

• För SnålFøF; sköta mottagningens ekonomi.

Att5 ändra Reglementet 3.2.4 till:
3.2.4 Dec-SM
Poster som väljs har verksamhetsår 1 jan - 31 dec om ej annat anges.
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• Supraledare tillika Ordförande

• Halvledare tillika vice Ordförande

• Resistor tillika Sekreterare

• Kollektor tillika Kassör

• Kontaktor tillika Ambassadeur

• ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

• Studienämndens Ordförande, SNO

• Källarmästare med Styrelseansvar

• Klubbmästare med Styrelseansvar

• FörFadder (FøF)

• FörFadder med ekonomiskt ansvar (SnålFøF)

• Vice SNO tillika PAS

• Ekvivalenten

• Isolator tillika skyddsombud

• Batman

• bAMSe

• Revisorer

• Vice IntSekt (verksamhetsår 1 jan - 30 jun)

• Fan- och Råttbärare

• Frequensnormalen (verksamhetsår 1 jan - 30 jun)

• Musikborgarråd

• Den Konglig Öfverskændaren

Att6 ändra Reglementet 4.5.2 till:
4.5.2 Fadderiet
Fadderiet består av:

• FörFadder (FøF)

• FörFadder med ekonomiskt ansvar (SnålFøF)

• Faddrar

Ett styre med bias
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K a n d i d a t l i s t a D e c e m b e r - S M
den 3:e December u.n.å. 1000001 (2020 b.t.)

P o s t K a n d i d a t Å r s k u l l

Supraledare tillika Ordförande Mikael Lidman E-19

Halvledare tillika Vice Ordförande
Jakob Björns E-18
Anton Näslund E-17

Resistor tillika Sekreterare
Alpha Heed E-20

Patrik Nicolausson E-20
SNO

AMSe

Kontaktor tillika Ambassadeur Carl Svensson E-19
Källarmästare med Styrelseansvar Tom Eriksson E-18
Klubbmästare med Styrelseansvar Klubbmästare

Fø Fmed Styrelseansvar Sofie Berglund E-19
Vice SNO tillika PAS Gustaf Zachrisson E-19

Ekvivalenten

Isolator tillika Skyddsombud

Fø Fmed ekonomiskt ansvar

Batman Batman

bAMSe Erik Simert Nordgren E-20

Revisor
Carl Elgcrona E-20

Rahnama Safdari E-20
Vice IntSekt

Fan- och Råttbärare Charlie Jeansson E-17
Frequensnormalen Axel Lindberg E-20
Musikborgarråd Axel Back Enocksson E-20
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Valgrund för:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte December
Tisdagen den 3 december
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Förord

Det här är Valgrunden som valberedningen har förberett. Syftet med val-
grunden är att eftersträva val utan jäv. Detta dokument skiljer sig inte myc-
ket fr̊an valgrunden inför SektionsMötet i december u.n.̊a. 1000000. Denna
finns tillgänglig p̊a Sektionens eminenta hemsida elektrosektionen.se. Val-
grunden är en sammanställning av valberedningens interna kompetenser,
tidigare valberedningars erfarenheter, PM för Val, samt övriga lärdomar
fr̊an Sektionsminnet och Styrdokument.

Valberedningen tar beslut om eventuell förordning utifr̊an detta dokument.
Dessutom används valgrunden för att utvärdera vilka styrkor, relevanta för
en post, en kandidat innehar.

2 Valposter under December–SM

2.1 Styrelsen

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

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

1
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2.1.1 Supraledare tillika Ordförande

Supraledaren är Sektionens ledare och högsta ansvariga. Utöver detta le-
der Supraledaren Styrelsen. Det är därför av högsta vikt att Supraledaren
har goda ledaregenskaper och är bekväm i att ta ansvar och beslut. Det är
även viktigt att Supraledaren är beredd p̊a att lägga ned tid p̊a, och va-
ra tillgänglig för, oförutsedd problemlösning. För att kunna leda Sektionen
krävs att Supraledaren har en god insikt i Sektionens verksamhet och histo-
ria, samt en vision för Sektionens framtid. För att leda Styrelsen krävs god
konfliktlösningsförm̊aga.

2.1.2 Halvledare tillika Vice Ordförande

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

2.1.3 Resistor tillika Sekreterare

Resistorn är ansvarig för att föreviga StyrelseÖverläggninstTräffar och Sek-
tionsMöten. Sektionens m̊anga Styrdokument och protokoll är skrivna i en
speciell stil och det är fördelaktigt om Resistorn har en vilja att skriva sina
dokument i enhetlighet med denna stil. Samtidigt bör Resistorn vara kreativ
i sitt skrivande. Innehavare av resistorsposten är ofta oerfarna varför det är
bra om Resistorn har en vilja att sätta sig in i Sektionens verksamhet. Det
är ocks̊a viktigt att Resistorn kan uttrycka och argumentera för sin egen
åsikt, även bland andra, mer erfarna, Styrelsemedlemmar.

2.1.4 SNO

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

2.1.5 AMSe

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

2
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2.1.6 Kontaktor tillika Ambassadeur

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

2.1.7 Källarmästare med Styrelseansvar

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

2.1.8 Klubbmästare med Styrelseansvar

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

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

2.1.9 Fø Fmed Styrelseansvar

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

2.2 Vice SNO tillika PAS

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

2.3 Ekvivalenten

Ekvivalenten leder sektionens JML-arbete. Ekvivalenten ska ha ett intresse
för JML- och studiesociala fr̊agor och en vilja att aktivt förbättra miljön p̊a
sektionen.

2.4 Isolator tillika skyddsombud

Isolatorn är sektionens studerandeskyddsombud, vilket innebär att hen har
hand om fr̊agor ang̊aende studiemiljö. Isolatorn ska ha ha en vilja att förbättra
studiemiljön p̊a sektionen.

2.5 Fø Fmed ekonomiskt ansvar

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

2.6 Batman

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

2.7 bAMSe

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

2.8 Revisorer

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

2.9 Vice IntSekt

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

2.10 Frequensnormal

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

2.11 Musikborggarr̊ad

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

Skrivet av reviderat av

Martin Lindström
Elektrosektionen
THS

Kristina Kjellberg
Moby Dick
Elektrosektionen
THS
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Rambudget Konglig Elektrosektionen 2021

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Central organisation 140,000 kr 182,200 kr -42,200 kr

Styret 0 kr 51,000 kr -51,000 kr

Sektionsbilen 17,500 kr 53,500 kr -36,000 kr

PR - Programrådet 438,000 kr 468,500 kr -30,500 kr

KG - Källargillet 122,500 kr 88,000 kr 34,500 kr

ArG - Arbetsmarknadsgruppen 130,000 kr 39,000 kr 91,000 kr

Potential 166,000 kr 166,000 kr 0 kr

ESN - Studienämnden 36,000 kr 36,000 kr 0 kr

EJN - Jämlikhetsnämnden 9,000 kr 12,000 kr -3,000 kr

Mottagningen 216,000 kr 274,500 kr -58,500 kr

Internationella mottagningen 13,000 kr 25,000 kr -12,000 kr

Budget innan avsättningar 1,288,000 kr 1,395,700 kr -107,700 kr

Jubelfonden 0 kr 0 kr

Reservfonden 0 kr 0 kr

Nyinvesteringsfonden 0 kr 0 kr

Budget efter avsättningar 1,288,000 kr 1,395,700 kr -107,700 kr
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Resultatställe Central organisation

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Medlemsavgifter 25,000 kr 25,000 kr

Bidrag EECS 75,000 kr 75,000 kr

Friskvårdsbidrag 40,000 kr 40,000 kr

ELIN - Idrottsnämnden 44,000 kr -44,000 kr

E-DJ 7,000 kr -7,000 kr

Valberedningen 1,500 kr -1,500 kr

Emissionen 1,000 kr -1,000 kr

Noblesse 2,000 kr -2,000 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

Renovering av bar 73,700 kr -73,700 kr

Summa 140,000 kr 182,200 kr -42,200 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 55,000 kr -55,000 kr

Representation Vårbal 6,500 kr -6,500 kr

Bidrag Källargillet 7,000 kr -7,000 kr

Summa 0 kr 82,000 kr -82,000 kr

Balans efter interna transaktioner 140,000 kr 264,200 kr -124,200 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 7,500 kr -7,500 kr

Underhåll 10,000 kr -10,000 kr

Summa 17,500 kr 53,500 kr -36,000 kr

Interna transaktioner Intäkter Utgifter Balans

Hyra mottagningen 10,000 kr 10,000 kr

Summa 10,000 kr 0 kr 10,000 kr

Balans efter interna transaktioner 27,500 kr 53,500 kr -26,000 kr
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Resultatställe ProgramRådet

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Tentapubar 20,000 kr 14,000 kr 6,000 kr

Vårbal 90,000 kr 160,000 kr -70,000 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 8,000 kr 6,000 kr 2,000 kr

Sprit 150,000 kr 50,000 kr 100,000 kr

Öl 100,000 kr 60,000 kr 40,000 kr

Mat 14,000 kr 17,000 kr -3,000 kr

Alkoholfritt 10,000 kr 8,000 kr 2,000 kr

Cider 14,000 kr 12,000 kr 2,000 kr

Alkoläsk 6,000 kr 4,000 kr 2,000 kr

Drinktillbehör 22,000 kr -22,000 kr

Nyinvesteringar 7,000 kr -7,000 kr

Förbrukningsvaror 2,000 kr -2,000 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 438,000 kr 468,500 kr -30,500 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 444,500 kr 468,500 kr -24,000 kr
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Resultatställe Källargillet

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag Medtek 7,000 kr 7,000 kr

Mat till fixarkvällar 12,000 kr -12,000 kr

Overaller 70,000 kr 30,000 kr 40,000 kr

Sångböcker 4,000 kr 0 kr 4,000 kr

Småprylar 27,000 kr 7,000 kr 20,000 kr

Intäkt pant 4,000 kr 0 kr 4,000 kr

Uthyrning skåp 10,500 kr 10,500 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 122,500 kr 88,000 kr 34,500 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 129,500 kr 88,000 kr 41,500 kr
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Resultatställe Arbetsmarknadsgruppen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Företagsarrangemang 130,000 kr 30,000 kr 100,000 kr

Profilkläder 3,000 kr -3,000 kr

Interna arrangemang 6,000 kr -6,000 kr

Summa 130,000 kr 39,000 kr 91,000 kr

Resultatställe Potential

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Företagsintäkter 166,000 kr 166,000 kr

Lokalhyra 0 kr 0 kr

Inventarier 0 kr 0 kr

Marknadsföring 16,000 kr -16,000 kr

Profilkläder 0 kr 0 kr

Webbavgifter 141,000 kr -141,000 kr

Lunch och fika till mässan 0 kr 0 kr

Bankett 0 kr 0 kr

Interna arrangemang 6,000 kr -6,000 kr

Övrigt 3,000 kr -3,000 kr

Summa 166,000 kr 166,000 kr 0 kr
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Resultatställe Studienämnden

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag EECS 36,000 kr 36,000 kr

Lärarmiddag 4,000 kr -4,000 kr

Studieevenemang 15,700 kr -15,700 kr

Interna arrangemang 8,000 kr -8,000 kr

Utmärkelser 1,800 kr -1,800 kr

Profilkläder 4,000 kr -4,000 kr

Märken 2,500 kr -2,500 kr

Summa 36,000 kr 36,000 kr 0 kr

Resultatställe Jämlikhetsnämnden

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag EECS 9,000 kr 9,000 kr

Arrangemang 6,000 kr -6,000 kr

Interna Arrangemang 3,000 kr -3,000 kr

Profilkläder 2,000 kr -2,000 kr

Märken 1,000 kr -1,000 kr

Summa 9,000 kr 12,000 kr -3,000 kr
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Resultatställe Mottagningen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag Medtek 16,000 kr 16,000 kr

Bidrag CBH-skolan 20,000 kr 20,000 kr

Arrangemang 30,000 kr 25,000 kr 5,000 kr

Interna arrangemang 1,500 kr -1,500 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 2,000 kr -2,000 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 12,000 kr -12,000 kr

Mat Nyantagna 42,000 kr -42,000 kr

Övrigt 2,500 kr -2,500 kr

Summa 216,000 kr 274,500 kr -58,500 kr

Interna transaktioner Intäkter Kostnader Balans

Hyra sektionsbilen 10,000 kr -10,000 kr

Bidrag Konglig Elektrosektionen 55,000 kr 55,000 kr

Representation N0llegasque 5,000 kr 5,000 kr

Subv. nyantagnas N0llegasquebiljetter 8,500 kr 8,500 kr

Summa 68,500 kr 10,000 kr 58,500 kr

Balans efter interna transaktioner 284,500 kr 284,500 kr 0 kr

Resultatställe Internationella mottagningen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag EECS 9,000 kr 9,000 kr

Arrangemang 4,000 kr 20,000 kr -16,000 kr

Interna arrangemang 2,000 kr -2,000 kr

Profilkläder 3,000 kr -3,000 kr

Summa 13,000 kr 25,000 kr -12,000 kr


