
Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 13 oktober

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Onsdagen den 13 oktober
u.n.̊a. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Konglig Elektrosektionens sektionsmöte nummer 3 öppnas av Herr Suprale-
dare Mikael Lidman klockan 17:56:12.

1.2 Tiden och sättet

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Supraledare Lidman nominerar Herr Tom Eriksson och Herr Joar Fors-
berg till justeringsmän tillika rösträknare.

Mötet väljer Herr Tom Eriksson och Herr Joar Forsberg till justeringsmän
tillika rösträknare.

1.4 Närvaro

E-21 13st
E-20 9 st
E-19 7 st
E-18 8 st
E-17 9 st
E-16 och äldre 2 st
Totalt 48 st

1.5 Adjungeringar

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

1.6 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater publicering av protokollet p̊a webben med namn.

Justeras:

Tom Eriksson Joar Forsberg Mikael Lidman

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 13 oktober

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.8 Föreg̊aende protokoll

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

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Vad som sker ang̊aende lokalflytten är den troligtvis mest angelägna fr̊agan
för sektionen just nu och Herr Ordförande lämnar över ordet till Källar-
mästaren Herr Tom Eriksson. Herr Eriksson informerar generellt om vad
fr̊agan handlar om 1 och uppdaterar om det senaste: Samtliga sektioner har
träffats, diskuterat fr̊agan och delat sin åsikter. Som det ser ut nu är läget
lugnare än initialt uppfattat. Imorgon sker ett s̊a kallat Flyttr̊ad där fr̊agor
förhoppningsvis klargörs ytterligare. Mötena är protokollförda och Elektro-
sektionens strävan är att f̊a dessa publicerade s̊a länge de andra sektionerna
är villiga.

För att undersöka sektionens inställning till att eventuellt flytta ut ur Tol-
van gör mötet en omröstning: Stanna i Tolvan / lämna Tolvan / blankt.

Av 49 avlagda röster är 100% för att stanna i Tolvan.

Halvledaren tar ordet för att snacka ekonomi: Som vissa redan vet är dekla-
rationen fr̊an 2015 l̊angdragen, börjar Herr Björns. Sektionen betalade skatt
som inte skulle betalas, men Herr Björns har tillsammans med Halvledare
emeriti ordnat för omprövning och sektionen har nu därför f̊att tillbaka
83 810 kronor!“Kommer Styret dra till Bahamas för pengarna?” Styret und-
viker fr̊agan men p̊a deras sluga leenden kan man se att resan redan är bokad.

Klubbmästaren Herr Alexander Malmberg presenterar sig själv och ger snabb
information om PR. Han passar även p̊a att hylla kollegorna fr̊an MedTek som
st̊ar bakom baren denna kväll. Stor appl̊ad! Om man är intresserad av PR
ska man komma fram och prata med, eller mejla, n̊agon av Klubbmästarna.
Herr Malmberg avslutar med att p̊aminna om att det är Tentapub den 30
oktober! Vilken grej, wow!

Herr Anton Näslund har läst protokollet fr̊an StÖT 7 och sett att Styret
har köpt in en portabel högtalare som enligt protokollet tillhör Styrelsen.
Högtalaren ska väl inte tillhöra Styrelsen? menar Herr Näslund fr̊agande.

1Denna information finnes via elektrosektionen.se/angaende-ths-flyttningsplaner
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Herr Ordförande förtydligar att högtalaren mycket riktigt inte tillhör endast
Styret, utan hela Sektionen. Det som ämnades var att Styret ansvarar över
den. Fröken Yrsa Thorisdottir flikar in och p̊aminner mycket riktigt om att
högtalaren även är till MedTeks förfogande. Herr Simon Weideskog undrar
om det kommer finnas en bokningslista för högtalaren likt som det är för
sektionsbilen. Styret svarar att det inte finns n̊agon plan för det i nuläget
men att det kan komma att bli aktuellt i framtiden.

2.2 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Chefen för EECS-skolan Fröken Sonja Berlijn är närvarande p̊a mötet och
presenterar sig själv. Hon kommer fr̊an Nederländerna och har till mötets
stora glädje studerat elektroteknik. Fröken Berlijn har en doktorsexamen i
högspänning fr̊an Österrike, en Master of Business Administration fr̊an Mel-
bourne, blev professor 2014, och jobbade i Norge innan hon tillträde som
skolchef p̊a EECS i april detta år. Skolchefen tycker att det är kul att f̊a
medverka p̊a sektionsmötet och att det är viktigt att ha nära kontakt med
studenterna. Även programansvarige Herr Joakim Jaldén närvarar mötet
och presenterar sig själv för de som inte redan vet vem han är. Han förkla-
rar att han har mest kontakt med studienämnden men att man ocks̊a kan
kontakta honom direkt om man vill.

Mötet har m̊anga fr̊agor till skolchefen ang̊aende lokalflytten och skolchefen
har mycket att delge. Följande är en sammanfattning av den stora mängd
information som gavs p̊a mötet:

• KTH har nya lokaldirektiv. Lokalkostnaderna ska minskas med 10% till
2023 och ytterligare 15% till 2025. Detta görs främst genom att minska
lokalbest̊andet; det är hela v̊aningar och hus som kommer sägas upp,
inte enskilda rum. Översikten görs p̊a hela KTH, vilket inkluderar
sektionslokaler, men fokus är p̊a kontorsrum, labb och dylikt.

• Antalet studieplatser är 5000 p̊a 8000 studenter, vilket inte anses vara
en brist. Platserna är dock inte nödvändigtvis rätt fördelade mellan
grupprum och allmänna ytor. KTH kommer inte växa till antalet stu-
denter inom översk̊adlig framtid. Detta eftersom bidraget till KTH ges
som en klumpsumma och inte per student. KTH f̊ar allts̊a inte mer
pengar för fler studenter.

• Det har gjorts en medarbetarundersökning p̊a EECS som främst är
positiv men som även visar att 15% av medarbetarna har varit utsat-
ta för mobbing eller sexuella trakasserier. Det är främst doktorander
som är p̊averkade av denna informationen, 80% av alla HR-tillbud är
gällande doktorander. Kanslipersonal har blivit hotade av studenter
vilket sker ungefär en g̊ang i m̊anaden.

• Det har även skett m̊anga säkerhets-tillbud p̊a den korta tid skolchefen
suttit p̊a posten. De nya lokalerna vid millespottan har exempelvis
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varit utsatt för inbrott och skadegörelse vid flera tillfällen och kommer
behöva stängas ner.

Skolchefen har nolltollerans för alla former av trakasserier, skadegörelse, och
fusk, och uppmanar sektionerna att fortsätta med sitt värdegrundsarbete
och ta det p̊a allvar. Herr Jaldén uppmanar även att alltid anmäla om det
sker trakasserier fr̊an exempelvis lärare.

Avslutningsvis p̊aminner Herr Eriksson om att åsikter och idéer ang̊aende
sektionsflytten ska g̊a via Styret och THS och inte direkt till exempelvis
KTH.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Carakarlen Herr Axel Boström berättar, för de som inte vet, att det finns
en sektionsbil att boka och uppmanar folk att göra just det. Och att lämna
tillbaka den i det skick man tar den i. Gärna renare. För att f̊a l̊ana sek-
tionsbilen m̊aste man först medverka p̊a en kort genomg̊ang. Om en s̊adan
önskas är det bara att kontakta en Carakarl. “Kan man söka Carakarl och,
i s̊a fall, när?” Ja! Ikväll!

Herr Eriksson informerar att KG tagit upp idén om mer merch för Elektro
och MedTek och att det förhoppningsvis kommer inom kort.

Revisorerna Fröken Alice Wallner och Herr Anton Näslund presenterar sig
själva och vad deras post handlar om och ska nu avlägga rapport: Reviso-
rerna förklarar att de kontrollerat allt översk̊adligt och kan konstatera att
huvudkassan ser bra ut, Halvledaren har bokfört mycket. Källargillets verk-
samhet har bokförts fram till september, vilket är bra. PR:s bokföring ligger
fortfarande i maj, inte en enda pub har bokförts... Revisorerna blänger p̊a
Klubbmästaren Herr Malmberg. “Ni kan vara lugna!”, utropar Herr Malm-
berg, “Jag ska anlita en toppkonsult i form av min flickvän!”

Samtliga Fø Fträder fram och vill tacka för en bra mottagning. De har även
skapat en enkät om mottagningen och uppskattar jättemycket om ettan
fyller i denna. Fø Fpassar även p̊a att p̊aminna om att Elektro-Fø Fväljs p̊a
nästa SM i december och uppmanar att komma fram och fr̊aga om man är
intresserad av posten. “Man f̊ar ett fint diplom!” - Fø F1. “Det är jättefint!”
- Fø F2 “Vi har inte f̊att det än...” - Fø F3.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Herr Artur Amcoff är näringslivschef i K̊arledningen och representerar THS
p̊a mötet för att förmedla vad som händer i k̊aren: Mottagningen är över för
alla sektioner och det har flutit p̊a bra i allmänhet. Fr̊agan om lokalflytten
ligger THS varmt om hjärtat, Herr Amcoff har dock ingen ny information
att delge som inte redan tagits upp under mötet. Han uppmanar att man
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läser p̊a k̊arens hemsida för kontinuerliga uppdateringar. Övrig information
är:

• Det har precis öppnats för kandidatur till vissa poster i K̊arledningen.
Dessa poster är p̊a hel- eller halvtid under ett års tid och är arvoderade.

• Nymbles KM kör ig̊ang med klubbar som vanligt!

• Den stora karriärsmässan THS Armada sker 23-24 november och kom-
mer vara online (Restriktionerna släpptes försent i planeringsstadiet
för en fysisk mässa).

3 Motioner och Propositioner

3.1 Återupptagning om Proposition ang̊aende Kollektor

Denna proposition röstades igenom förra SM och Herr Ordförande förklarar
att eftersom den föresl̊ar ändringar i stadgan m̊aste den röstas igenom igen
detta SM för att gillas. Herr Ordförande förklarar vad propositionen innebär
och mötet överg̊ar till fr̊agor och diskussion.

Efter en l̊ang tystnad riktar sig Fröken Ebba Helstenius till Halvledaren och
fr̊agar hur mycket smidigare Halvledarposten kommer bli. Helvledaren sva-
rar att “Ja, nu kommer det finnas en faktisk Vice-post. Just nu hinner jag
bara agera kassör, s̊a det kommer bli betydligt bättre.” Fröken Wallner fr̊agar
om denna förändring omformar Styret till att bli mer strategiskt eller inte.
Styret svarar att Styret egentligen blir varken mer strategiskt eller operativt.
Eftersom en strategisk post byts ut mot en annan strategisk post uppeh̊alls
status quo. Herr Olle Blomqvist föresl̊ar att nya Vice kan h̊alla möten med
utskotten likt MedTek:s PNS-möten. Detta tycker Styret l̊ater som en klok
idé. “Blir det n̊agon ändring i successionsordningen?”, undrar Fröken Wall-
ner. Nej, i stadgarna tar Kollektorn Kontaktorns plats, svarar Halvledaren.
“Finns det n̊agon nackdel med detta?”, fr̊agar n̊agon. Supraledare emeritus
Herr Anton Näslund förklarar för de som inte vet att förra styrelsen ocks̊a
försökte ändra Styrets komposition men att det inte gick hela vägen. Detta
har allts̊a diskuterats länge och enligt Herr Näslund själv är detta den bästa
lösningen.

Mötet godkänner Proposition ang̊aende Kollektor i sin helhet.

Kontaktorn ser ljuset i tunneln och välkomnar den eviga vilan. Ty det är
vad Kontaktorn gör bäst.

3.2 Motion ang̊aende MASSterbevakning

Motionärerna Herr Joar Forsberg och Herr Jonas Cederberg presenterar mo-
tionen: SNO emerita Fröken Carmen Dahlin införde 2018 MAS-posten som
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har visat sig vara mycket bra. Ansvaret att ansätta MAS har dock legat
p̊a SNO som annars har mer med kandidatutbildningen att göra. Därför
är en post som samordnar MAS-posterna relevant. De masterprogram som
övervakas nu är Robotik, Elektromagnetism, Elkraft, Information och nät-
verksteknik, och Nanoteknik. Fröken Julia Gelmanovska fr̊agar om posten
ska vara under studienämden. Svaret är ja. Herr Ordföranden läser upp Sty-
rets motionssvar och yrkar p̊a en ändring av att-sats 5.

Motionärerna jämkar sig med yrkandet.

Det tycks inte bli n̊agon vidare diskussion eller fler fr̊agor s̊a mötet g̊ar till
omröstning.

Mötet godkänner Motion ang̊aende MASSterbevakning med Styrelsens änd-
ringsyrkande.

Herr Ordförande sl̊ar hammaren i bordet varp̊a n̊agon gammal och dryg
ropar: “KAN DU TRYCKA PÅ KNAPPEN SOM EN NORMAL MÄNNI-
SKA!?” - “NEJ! ORDFÖRANDEN ORDFÖR!”, ropar n̊agon gammlare
och drygare.

4 Val

4.1 Val av IntSekt

Herr Moby Dick Milad Javadi träder fram, presenterar sig själv och förkla-
rar vad hans post som ledare av valberedningen innebär. Herr Moby Dick
yrkar sedan p̊a att öppna för kandidatur p̊a alla poster som saknar kandidat.

Mötet bifaller yrkandet.

Nu till val av IntSekt, en av posterna som saknar kandidat: Herr Javadi för-
klarar hur kandidatur och nominering p̊a plats g̊ar till samt vad det innebär
att vara IntSekt. Fröken Ebba Helstenius tillägger att den internationella
mottagningen som IntSekt ansvarar över sker b̊ade p̊a vintern och somma-
ren. “Finns det n̊agon särskild bonus man kan f̊a av posten?”, fr̊agar n̊agon.
Ja, 0.2 poäng extra när man söker internationella studier!

Herr Ordförande r̊akar sparka ned en skyllt med ett öronbedövande d̊an, för
tredje g̊angen.

Herr Weideskog ber om att f̊a framföra en pitch för posten. Han f̊ar ordet och
berättar att han ska p̊a internationellt utbyte till Frankrike och har d̊a tänkt
“Fan vad bra det hade varit att vara IntSekt”. Det skulle ju rendera bra kar-
ma inför utlandsstudierna och kanske tagit en fr̊an Frankrike till Australien
istället, förklarar Herr Weideskog med oartikulerad förakt för allt franskt.
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“Parlez-vous français?”, fr̊agar Herr Axel Back Enocksson, varp̊a Herr Wei-
deskog skakas om, rabblar n̊agot osammanhängande p̊a okänt spr̊ak och sl̊ar
sig snabbt ner igen.

Herr Alvar Winquist fr̊agar hur posten skiljer sig fr̊an Fø Funder den vanliga
mottagningen. Fröken Yrsa Thorisdottir, nuvarande Fø F, svarar att den för-
väntade arbetsbördan inte alls är lika stor för IntSekt. Det förväntas endast
att man lägger ner 25 timmars arbete som IntSekt, tillskillnad fr̊an Fø Fsom
lätt lägger ner den tiden p̊a en dag.2

Fröken Julia Gelmanovska fr̊agar hur gamla de internationella studenterna
brukar vara. Herr Resistor svarar, med befogenheten att han bor p̊a Lappis,
att Intisarnas ålder är att jämföra med medel̊aldern p̊a Elektro. Fröken Gel-
manovska fr̊agar även om man m̊aste ha varit fadder innan man blir Intsekt
varp̊a Herr Charlie Jeansson svarar att: nej, det behöver man inte. Man kan
till och med bli Fø Futan att ha varit fadder, av egen erfarenhet.

Herr Alvar Winquist E-21 kandiderar och f̊ar komma fram och presentera sig
själv. Han berättar att han g̊ar i ettan, att han själv är Intis fr̊an Helsingfors
och kommer göra sitt bästa för en bra internationell mottagning. Herr Moby
Dick fr̊agar vad kandidatens bästa erfarenhet fr̊an dennes egna mottagning
är: Föreläsningen i samband med Hallén-vakan eller Stugan Hugan blir sva-
ret. P̊a fr̊agan om tidigare relevant erfarenheter svarar Herr Winquist att
han under sin gymnasietid agerat International officer samt politiskt ansva-
rig i styrelsen.

Herr Oscar Lundin undrar vad kandidaten vill förmedla till Intisarna den
korta tiden under mottagningen. Herr Winquist vill införliva dem i Elektros
gemenskap och att de ska känna sig hemma hos Elektro och i Tolvan. Innan
mötet g̊ar vidare till diskussion ställer Herr Malmberg den viktigaste fr̊agan
av dem alla: Vilken är kandidatens favorit-insekt? Svaret blir spindeln för
att de äter mygg och djävulskap.

Mötet väljer Herr Alvar Winquist till IntSekt.

X.Y. Hungriga magars lystmäte

PR har förberett en mycket god middag till samtliga! Mötet skall återupptas
klockan 20:15.

4.2 Val av Krill Åk-1

Mötet är mätta och bel̊atna och åter p̊a sina respektive platser inklusive
Herr Moby Dick som tar ordet: “Här har vi faktiskt en hel kandidat: Johan

2Det är allmänt känt att Fø Fsedan länge bemästrat tid och rum.
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Edlén!” Även Herr Felix Jacobsson kandiderar p̊a plats! Herr Moby Dick
presenterar posten som en mycket bra post för att f̊a in en första fot i sek-
tionslivet. En post med relativt liten arbetsbörda men stor insyn i sektionens
verksamhet. Eftersom kandidaterna söker sig till valberedningen f̊ar de fr̊a-
gan: “Vad skulle ni ställa för fr̊aga till er själva om ni höll i denna intervju?”
Herr Edlén skulle fr̊aga vad kandidaten har för egenskaper som skulle passa
just denna roll, och Herr Jacobsson skulle i liknande anda fr̊aga varför just
denna kandidat var rätt för jobbet. Till kandidaternas förv̊aning och v̊anda
ber nu Herr Dick dem att svara p̊a sina egna fr̊agor. Herr Edlén svarar nyfi-
kenhet och engagemang och Herr Jacobsson svarar att han vill engagera sig
och bidra till sektionen.

Sist men inte minst fr̊agar Herr Johan Höglund om vilka kandidaternas fa-
voritvalar är. Herr Jacobsson svarar självsäkert valhajen medans Herr Edlén
st̊ar osäker i fr̊agan. Kanske var valen för m̊anga?

Mötet väljer Herr Johan Edlén och Herr Felix Jacobsson till Krill Åk-1

4.3 Val av Krill Åk-2

Posten har inga kandidater men Herr Johan Höglund kandiderar genast.
Posten har dock tv̊a platser och efter en kort paus utan ytterligare kandida-
turer kandiderar även Herr Resistor Jag Själv och kliver ner fr̊an Presidiet.
Herr Kontaktor Carl Svensson tar över rodret som sekreterare. Anarki i mö-
tesanteckningarn följer.

P̊a fr̊agan om varför kandidaterna sökt denna post svarar Herr Höglund
att han anser detta vara en bra inkörsport till sektionen. Herr Alpha Heed
instämmer med det Herr Höglund sa och tillägger att det är en rolig och
lagomt krävande post. “Vad hade ni ställt för fr̊aga till er själva i denna
intervju?” Herr Höglund hade fr̊agat kandidaten varför han inte sökte Krill
förra året. Herr Dick blickar menande att Herr Höglund ska svara p̊a sin
egen fr̊aga. Herr Höglund svarar att han inte visste n̊agot om posten d̊a.
Herr Heed hade istället fr̊agat om kandidaten vill ha en öl... “Ja.” Herr
Back Enocksson fr̊agar Herr Heed om han inte är överkvalificerad för denna
post varp̊a Herr Heed svarar att han är inkompetent. Svar p̊a tal.

Mötet väljer Herr Johan Höglund och Herr Alpha Heed till Krill Åk-2

4.4 Val av Krill Åk-3

Även denna post st̊ar utan kandidater men efter en snabb kandidatur plus
nominering st̊ar Fröknarna Alice Wallner och Sofie Berglund inför mötet.
B̊ada sitter redan som Krill och vill gärna göra det igen. Kandidaterna f̊ar
fr̊agan om vad de har gjort tidigare i sektionen. Fröken Berglund har varit
Krill och Fø Foch Fröken Wallner har varit Krill, Källarnisse och Resistor.
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Även här f̊ar kandidaterna fr̊agan om vad de skulle fr̊aga sig själva för att
f̊a posten varp̊a Fröken Wallner svarar att hon skulle fr̊aga varför hon inte
sökte när postens kandidatur var öppen innan SM. Fröken Wallner svarar
p̊a sin egen fr̊aga med att hon inte hade s̊a bra koll när man skulle söka helt
enkelt. “MEN DU SITTER JU I VALBEREDNINGEN!?” “SOM KRILL!”

När mötet lugnat sig efter ett mindre spektakel återtar kandidaterna förtro-
endet med att berätta om valpuben de annordnade p̊a Discord förra året.
Stor succé! Mer s̊adant! Men inte p̊a Discord!

Men vad är kandidaternas respektive favoritval? Fröken Wallners är kaske-
lotten, Fröken Berglund svarar bl̊avalen. Herr Höglund fr̊agar hur Fröken
Berglund känner ang̊aende att bl̊avalar äter Krill. “Ja... det är ju jobbigt.”

Mötet väljer Fröken Alice Wallner och Fröken Sofie Berglund till Krill Åk-3

4.5 Val av Krill Övriga

Det är dags att välja Krill Övriga och Herr Moby Dick förtydligar att även
arskurs 1 - 3 kan söka denna post, men inte utan att ifr̊agasättas varför man
inte sökte innan.

Herr Daniel Saber E-17 kandiderar och nominerar samtidigt Fröken Ida Kols
E-17 som godtar nomineringen. Herr Saber och Fröken Kols g̊ar fram mot
podiet och ställer sig rakt framför, och med ryggen mot, Herr Moby Dick
som hamnar i total solförmörkelse i hörnet. Herr Saber och Fröken Kols bör-
jar presentera sig själva: Herr Saber har varit Klubbmästare samt Fø F, har
koll p̊a de flesta posterna, och känner de flesta, även ettorna. Fröken Kols
har varit SNO, Vice SNO samt Sture och har ocks̊a bra koll p̊a sektionens
poster. “Varför söker ni posten?”, fr̊agar Herr Dick som har hittat en pall
och sticker upp huvudet bakom kandidaterna. Herr Saber svarar att det är
en viktig post och att det är kul, upprepade g̊anger i samma mening. Fröken
Kols svarar att det är en viktig post där man kan p̊averka mycket och se till
att rätt person hamnar p̊a rätt post.

Fröken Wallner fr̊agar vad som tycks om framtida möten p̊a Bullens. “All-
tid kul med ginbärs!”, svarar Herr Saber. “Att Ida har koll tror jag p̊a. Men
Saber, du säger att du har koll... men varför har du en tröja fr̊an 80-talet
p̊a dig?”, fr̊agar Herr Malmberg och syftar p̊a den binärt feltryckta mottag-
ningströjan Herr Saber klätt sig i. Herr Sabers försvarstal lyder n̊agot i stil
med: “Det var inte mitt fel, bara 25% mitt fel.”

P̊a fr̊agan om hur man ska rekrytera bättre i framtiden blir svaret bland
annat fler memes.

Mötet väljer Herr Daniel Saber och Fröken Ida Kols till Krill Övriga

Justeras:

Tom Eriksson Joar Forsberg Mikael Lidman
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4.6 Val av ÅRe Åk-1

Kandidaterna Fröken Nova Höög och Fröken Julia Gelmanovska välkomnas
upp. Fröken Höög har sökt posten för att hon vill ha mer inblick i studierna
och kunna förmedla det till sin klasskompisar. Fröken Gelmanovska har sökt
posten för att hon gillar kontakten med b̊ade lärare och elever.

Kandidaterna fr̊agas om det finns n̊agot studierelaterat som de vill ändra
p̊a. Till mötets föga förv̊aning svarar kandidaterna att programmeringen är
ganska knas. Herr Malmberg fr̊agar vad kandidaterna skulle säga om han
nominerade [en viss person] till årets lärare. Herr Malmberg f̊ar svaret att
han har rätt till sin egen åsikt men att den är fel.

Mötet väljer Fröken Nova Höög och Fröken Julia Gelmanovska till ÅRe Åk-1

Å.Ä. En Ub̊at

“ORDNINGFRÅGA!” PR kommer fram med en inte s̊a liten shot guldig
dryck och placerar den p̊a Presidiets bord. Det vattnas i Supraledarens mun

(om det är en törst- eller kräkreaktion vet ingen).“ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
SÅ KOMMER DET EN UUUUUBÅT!!!” Första gurglet orsakar
en bäsk syndaflod och i övriga Presidiets ögon kan man ana underg̊angen.
Den lokala nederbörden träffar dock endast Ordföranden själv och resteran-
de gurgl är tämligen odramatiska. Supraledaren uppn̊ar 42 gurgl som, till
Supraledarens förtret, är exakta lika m̊anga som förra SM.

4.7 Val av ÅRe Åk-2

Kandidaten Herr Axel Lindberg träder fram, och för att Herr Lindberg inte
ska behöva sitta själv öppnas posten för kandidatur. Herr Weideskog nomi-
nerar samtliga övriga Axel i tv̊aan. Samtliga Axlar tackar dock nej **ax-
elryck**. Herr Sixten Norelius är däremot intresserad och kandiderar. Herr
Lindberg var ÅRe förra året (̊aret förra åre?) och har utöver det suttit i
elevr̊adet under gymnasietiden. Herr Norelius har varit ordförande i elevk̊a-
ren p̊a gymnasiet och är just nu assistent i en kurs och har därför bra insikt
i problemet eftersom: “...jag ocks̊a är en d̊alig lärare”. P̊a fr̊agan om de vill
ändra n̊agot med studierna svarar Herr Lindberg att han vill att Elkrets
Del 2 g̊ar direkt efter Del 1. Herr Norelius vill ändra sättet assistenter ska
presentera rätt svar p̊a inlämningsuppgifter. “Vad vill ni ändra med Klass-
fysen3?” Herr Lindberg vill inte röra den, han är nöjd! Herr Malmberg gör
kandidaterna till syndabockar och fr̊agar upprört varför E-20 valt att till-
gripa den fulaste E20-skyllten i hela riket. Efter en kort palaver kan mötet
återg̊a till sakfr̊agan.

3Klassisk Fysik (läses i P1 årskurs 2 och är en vedertaget slapp kurs)

Justeras:

Tom Eriksson Joar Forsberg Mikael Lidman

10



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 13 oktober

Mötet väljer Herr Axel Lindberg och Herr Sixten Norelius till ÅRe Åk-2

4.8 Val av ÅRe Åk-3

Posten har inga kandidater och tystnaden ekar i Tolvan. Fröken Berglund
nominerar Herr Carl Svensson men han tackar nej. Nomineringar flyger nu
höger och vänster utan gensvar tills Herr Lindberg nominerar samtliga E-19
i rummet. Ingen vill...

Herr Ordförande yrkar p̊a att flytta punkten till sista valet och finner bifall.

Val av ÅRe Åk-3 flyttas till punkt 4.16

4.9 Val av E-post

Nuvarande E-post, Herr August Näsman ställer sig upp och verkligen säljer
in sin post som en av de bästa innan han avslutar med att själv kandidera.
Även Herr Zeke Blomquist E-20 kandiderar. Herr Näsman E-20 söker pos-
ten för att han vill ta vid p̊ag̊aende projekt, vara del av kommande projekt
och ta ansvar. Herr Blomquist vill engagera sig och vara en del sektionen
och känner att E-post är den posten som passar han bäst om n̊agot! B̊ada
kandidaterna har erfarenhet av skriptspr̊aket PHP. “Hemsidan är ju nyligen
omgjord, vad tycker ni om den?”, fr̊agar Herr Dick. Herr Näsman svarar,
inte helt förv̊anansvärt, att han är nöjd och även Herr Blomquist tycker att
den nya hemsidan är ett stort lyft. Som exempel p̊a kommande åtgärder vill
Herr Blomquist fixa s̊a att schemat inte ser s̊a vedervärdigt ut i mobilver-
sionen och Herr Näsman vill ta vid arbetet med försäljning av Epsiloner p̊a
hemsidan.

Mötet väljer Herr August Näsman och Herr Zeke Blomquist till E-post.

4.10 Val av Esquaderamiralen

Posten saknar kandidat och Herr Weideskog tar tillfälle att presentera vad
posten innebär och vad Esquadern är. Herr Back Enocksson lägger till att
han tycker att Esquadern är otroligt roligt och att han hört att om ingen
kandiderar s̊a kommer nuvarande Esquaderamiralen söka igen. Esquadera-
miral Herr Puya Faghi är dock inte närvarande p̊a mötet. P̊a fr̊agan om hur
sv̊ar och krävande posten är, förklarar Herr Weideskog att man har hjälp av
en erfaren stab. Efter ett par nomineringar och en kandidatur st̊ar nu tre po-
tentiella Esquaderamiraler framför mötet: Herr Richard Ivemark E-21, Herr
Hjalmar Rantala Jönsson E-21 och Herr Oskar Munter E-18. Samtliga kan-
didater är passionerade och erfarna seglare. Herr Ivemark jobbar p̊a KSSS4

där han exempelvis planerat l̊angseglingar för barn och ungdomar5. Herr

4Kungliga Svenska Segel Sällskapet
5Barn <=> Fulla Teknologer.

Justeras:

Tom Eriksson Joar Forsberg Mikael Lidman
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Jönsson älskar att segla och har gjort det hela livet. Herr Munter har seglat
mycket med scouterna och annordnat turer och b̊atbygge.

Mötet har m̊anga fr̊agor till kandidaterna och svaren vittnar om att alla
tre verkar mer än kvalificerade.“Men kan ni B̊atl̊at?”, fr̊agar Herr Winquist.
Kandidaterna kollar p̊a varandra och mumlar n̊agot i kör som nog kan tolkas
som B̊atl̊at om man supit ner sig rejält. Mötet g̊ar till slut till diskussion
och val.

Mötet väljer Herr Oskar Munter till Esquaderamiral.

Q.Z. Opuz till den fromma

Musikborgarr̊adet, Herr Axel Back Enocksson har konsumerat sina obliga-
toriska öl och kommer inrullande med en kärra med adekvata attiraljer.
Det är Musikborgarr̊adets första fysiska SM och han tillkännager sitt nuva-
rande tillst̊and med ett citat fr̊an Musikborgarr̊adet emeritus: “Du kommer
väldigt fort märka hur lite du egentligen tycker om öl och hur d̊alig din al-
koholtolerans är”. Musikborgarr̊adet initierar framträdandet med sektionens
signaturmelodi: Tonen E. Mötet stämmer upp i resonans.

Herr Back Enocksson plockar nu fram sitt gymnasiearbete, en hemmagjord
elgitarr, och presenterar backupbandet: en dator. Musikborgarr̊adet och Herr
Dator rockar loss en ballad om de frälsande pubarna. Framträdandet möter
stora appl̊ader och ett rungande “Ohmstart! Ohmstart! Ohmstart!”. “Ohm
det ska vara p̊a det viset...” svarar skalden och delar ut lappar till mötets
deltagare varp̊a refrängen till nästa s̊ang st̊ar skriven. Mötet och Musikbor-
garr̊adet levererar sjöns̊ang tillsammans som, för vissa, har hög aktualiTET.

Justeras:

Tom Eriksson Joar Forsberg Mikael Lidman
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När Pubarna Viskar Mitt Namn
Original text och musik: Roger Pontare
Rock-cover: Hammerfall
Text: Axel Back Enocksson

Jag var fångad i ett mörker, jag såg inget ljus
För jag pluggade tills det blev natt
Skulle dragit mig hemmåt och sovit en stund
Men juste, idag är det fest

Ge mig nåt med styrka
Ge mig kraften att klara min kurs
Ge mig en kö att stå i
Jag ser glaset stå på barens kant

Vill ni att jag tar en sup på varje jävla hak?
När pubrundan har tagit slut har jag inga märken att ta

Och med drinken som följd, den fick skölja min sorg
Och släcka min brinnande törst
Skulle dragit mig hemmåt när midnatten kom
Men plötsligt jag hörde en röst

Pubarna viskar
Jag hör hur de kallar mitt namn
Jag har en kö att stå i
Jag ser glaset stå på barens kant

Vill ni att jag tar en sup på varje jävla hak?
När rundan sen har tagit slut har jag inga pengar kvar

Så ge mig nåt med styrka
Ge mig kraften att klara min kurs
Ge mig en kö att stå i
Jag ser glaset stå på barens kant

*tonartshöjning*

Vill ni att jag tar en sup på varje jävla hak?
När rundan sen har tagit slut har jag inga märken att ta
Jag inga märken att ta!



teten-HÄRJAR-på-E-VISAN
Melodi: Härjarevisan
Text: Axel Back Enocksson
(vers solo på grund av onödig mängd stavelser, refrängen i kör)

Liksom våra bröder äldre kursare på campus
Sitter vi och stressäter à La Campus
Brännevinet avstår vi för imorrn så ska vi plugga TET
Känner du dig stor och stark så ska du få se att
Denna kursen nog kan få dig att revidera
Allting som du nånsin har kallat att vara en lyckad student!

REFR
Nu ska vi plugga TETen, V lika med 0 i evigheten
Bränna våran fritid, våra pengar och säga fula ord!
Med blod ska vi GP färga nu änteligen lär jag
Kunna dra nån nytta utav vektorn från förra veckan med!

Hurra nu skall man äntligen få integrera
Laddningar i rymden, på ytan med mera
Tänk att för första gången få se Lars på tavlan skriva TET
Kära Jonssons hand den rör sig i hastigheter
Slås ej av annan lärare de just i TETen
Som du kan se någon föreläsa i V är nästan c!

REFR

Ja lärandemål är klämmiga nu ska vi få se en
Och omtentor tillhör just de fenomenen
Inom denna kursen som jag ännu inte hunnit med
Jag målar för mitt inre upp den härliga scenen
Gaussytor runt allting som innehar symmetri-en
Skriver sedan om det utan att fatta vad jag just fått se!

REFR
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4.11 Val av Vice Idrottsledare(en)

Mötet tar åter vid och kandidaten Herr Jonas Wallander E-21 presenterar
sig själv. Herr Wallander är allmänt sportintresserad. Fotboll, hockey, bas-
ket, you name it. Kandidaten har ägnat sig åt idrott hela livet och det är
det, i särklass, största intresset. Herr Wallander fr̊agas om han har n̊agra
idéer att förverkliga p̊a posten och svarar att han vill annordna ett täv-
lingsevent som man anmäler sig till utan att veta i förväg vad man kommer
tävla i. Herr Wilhelm Westermark fr̊agar vad kandidatens största vallöfte
är och varför löftet är nya pingisbollar i Tolvan. Herr Lindberg fr̊agar om
favoritsporten i Tolvan och f̊ar fussball som svar. I egenskap av Hurtbul-
le fr̊agar Herr Weideskog om möten p̊a Bullens l̊ater bra. Ja det l̊ater bra,
svarar Herr Wallander. Herr Winquist: “Sport är din största passion, men
elektroteknik d̊a?” - “Det g̊ar säkert att kombinera p̊a n̊agot sätt”, svarar herr
Wallander och mötet skrattar nervöst. “Vet du vad en Hurtbulle är?”, fr̊agar
Herr Henrik Åkerberg. Herr Wallander visar efter en kortvarig tankekollaps
att han faktiskt har koll p̊a läget. Hurtigt!

Mötet väljer Herr Jonas Wallander till Vice Idrottsledare.

4.12 Directris

Herr Johan Edlén E-21, även känd som Krill Åk-1, återtar estraden. Herr
Edlén tyckte att det var väldigt kul att spexa under mottagningen och blev
rekommenderad att söka. Kandidaten fr̊agas om hur han ska f̊a fler att spexa
och titta p̊a spex. “Trycka upp det i deras ansikten... och fliers”, svarar Herr
Edlén. Herr Axel Boström fr̊agar om vi kan förvänta oss en lika bra julkal-
lender i år. Efter en l̊ang tystnad och en gnutta förvirring svarar Herr Edlén
“Självklart!”. St̊aende ovationer! Rid̊a.6

Mötet väljer Herr Johan Edlén till Directris.

4.13 Carakarl

Endast Herr W.A Kant har kandiderat till denna post. Carakarlen Herr Axel
Boström förklarar vad posten innebär vilket kan summeras till: “Sektionsbi-
len, den är kul... bra att man har körkort. Om ingen annan vill kandidera
gör jag det.” Carakarlarna Herr Boström och Herr Nils Johansson mottar
flera fr̊agor om bilen. Hur snabbt g̊ar den? Vad heter den? Vad är det för
märke? F̊ar man dricka alkohol i bilen? Svaren lyder att sektionsbilen heter
“Nebby” (NBY) och är en vit Volkswagen Caddy som är spärrad till 190
km/h. Man kan använda bilen privat eller i sektionsärenden och man f̊ar
dricka i bilen, men inte samtidigt som man kör...

6En hälsning till Herr Edlén som har fr̊agat Herr Mig Själv om när protokollet kommer
ut minst trettiosju (37) g̊anger. Här har du!

Justeras:

Tom Eriksson Joar Forsberg Mikael Lidman
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Herr Dennis Här̊as E-21 kandiderar och Herr Boström E-20 godtar en no-
minering. Herr Här̊as har haft körkort i 2,5 m̊anad men har kört mycket
b̊ade innan och efter det. Har kandidaterna n̊agon erfarenhet av att mecka?
Herr Här̊as hjälper ibland till med bilen hemma. Herr Boström har moppe,
nio (9) motorcyklar, och en bil, och älskar att mecka. “Men vi brukar bara
lämna in NBY p̊a service. Vi byter inte ens olja...”, förklarar Herr Boström.
“Känns betryggande” - Ebba Helstenius. Herr Norelius fr̊agar om favoritbuild
i Mulle Meck-spelet och Herr Boström svarar att raketmotor och segel är en
no-brainer7.

Mötet väljer Herr Dennis Här̊as och Herr Axel Boström till Carakarlar.

4.14 Vice IntSekt

Herr Hjalmar Rantala Jönsson E-21 kandiderar p̊a plats. Han var intresse-
rad av internationella mottagningen innan, men var osäker p̊a arbetsbördan.
Herr Jönsson vet att Herr Winquist, som precis valdes till Intsekt, kommer
göra ett jättebra jobb och vill gärna hjälpa honom i det arbetet. I framti-
den vill kandidaten åka p̊a s̊a mycket utbyten som möjligt och denna post
är relevant för det. “Bor du p̊a Lappis?” Herr Jönsson svarar att han inte
bor p̊a Lappis men att han bor i Gamla stan där det finns en stor mängd
turister. Mötet är märkbart imponerat. Det förtydligas även att detta är
ett fyllnadsval och att Herr Jönsson, och alla andra, är välkomna att söka
posten även i december.

Mötet väljer Herr Hjalmar Rantala Jönsson till Vice IntSekt.

4.15 Snövaran

Herr Anders Erninger talar å MedTek-Isvaranernas vägnar och förklarar att
resan redan är planerad och bokad och yrkar p̊a att direkt vakantsätta pos-
ten. Yrkandet bifalles genom acklamation.

Mötet vakantsätter posten Snövaran hela mandatperioden till och med maj
2022.

4.16 Val av ÅRe Åk-3

Valet av ÅRe Åk-3 återupptas och nominerade Herr Johan Bellbrant när-
varar genom telefon. Kandidaten förklarar att han satt som ÅRe Åk-2 och
att han tror, efter att ha sett kandidatlistan, att det kommer bli ett dun-
der ÅRe-gäng. Mobilen inneh̊allandes Herr Bellbrant släpas ut till Funq och
lämnas där medans mötet g̊ar till diskussion och val.

Mötet väljer Herr Johan Bellbrandt till ÅRe Åk-3.

7Snyggt byggt! Frääääsig kärra!

Justeras:

Tom Eriksson Joar Forsberg Mikael Lidman
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5 Övriga ärenden

5.1 Övriga fr̊agor

Fröken Gelmanovska undrar vilka poster som väljs under december-SM var-
p̊a Herr Dick svarar utförligt.8

Herr Jönsson undrar om när ettan kan köpa ovvar. Källarmästare Herr Er-
iksson meddelar att inget datum är spikat men att det kommer inom kort.

5.2 Närvaro

E-21 11 st
E-20 11 st
E-19 6 st
E-18 7 st
E-17 9 st
E-16 och äldre 2 st
Totalt 46 st

5.3 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater publicering av protokollet p̊a webben med namn.

5.4 Mötets högtidliga avslutande

Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte uti oktober avslutas högtidligt av
Supraledare Mikael Lidman klockan 22:49:13.

8Alla funktionärsposter och deras mandatperioder hittas p̊a elektrosektionen.se

Justeras:

Tom Eriksson Joar Forsberg Mikael Lidman
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Vid protokollet Mötesordförande

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Tom Eriksson
Källarmästare
Elektrosektionen
THS

Joar Forsberg
SNO
Elektrosektionen
THS

Justeras:
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Återupptagande av proposition:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
onsdagen den 13 oktober
u.n.̊a. 100010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens kommentar till Proposition ang̊aende Kollek-
tor

Resonemang

Under Maj-SM röstade Sektionen genom proposition om Kollektor. Eftersom
att denna proposition medför ändringar i Stadgan behöver den röstas igenom
återigen under Oktober-SM.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Mötet bifaller propositionen i sin helhet.

Ett envist styre

1
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Tisdagen den 18 maj
u.n.å. 1000010 (2021 b.t.)
å Zoom, Cyberrymden

Proposition angående Kollektor

Bakgrund

Att ändra Vice Ordförandens arbetsbeskrivning har länge varit en het potatis
på sektionen. Anledningarna är tvåfaldiga:

1. Vice Ordförande axlar ett stort ansvar genom att vara ekonomiskt
ansvarig och förväntas samtidigt agera som Ordförandens högra hand
vilket merendels visar sig vara en oproportionerlig arbetsbörda.

2. I det fall att Ordförande avsätts eller på annat sätt blir oförmögen
att utföra dennes uppgifter faller hela Ordförandens ansvar på vice
Ordförande som har allt ekonomiskt ansvar.

Snacka om att lägga lök på laxen!

Förslag

Styret 2021 föreslår att avhjälpa problemen genom att låta det ekonomiska
ansvaret flyttas till en ny post i styrelsen, kallad för Kollektorn. Kollektorn
ansvarar för att sköta sektionens bokföring, lägga budget samt publicera
årsrapport och bokslut. Styret tror att ett entydigt ansvar kommer lätta ar-
betsbördan på ekonomiansvarig. Samtidigt tror styrelsen att en uppdelning
av det ekonomiska ansvaret på flera individer skulle innebära fler nackdelar
än fördelar. Detta i form av att man då förvecklar kommunikation, standar-
disering och genomförande. Delat ansvar är inget ansvar, varför endast en
ekonomiansvarig proponeras.

För att inte öka antalet poster inom styrelsen anser Styret att posten Kon-
taktor tillika Ambassadeur ska slås samman med posten Halvledare tillika
vice Ordförande. I dagsläget har Kontaktorn en liten roll i styrelsen, och Sty-
ret ser inte värdet i att ha två poster med låg arbetsbörda. Istället föreslås
att Kontaktorns arbetsuppgifter läggs till vice Ordförandens arbetsuppgifter
och att Kontaktorn tas bort som egen post.

1
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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

• Studienämndens Ordförande, SNO

• ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

• Kollektor tillika Ekonomiansvarig

• 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
Ekonomiansvarige var för sig.

Att3 ändra stadgan 5.2.3 till:
5.2.3 Urkund
Sektionens Halvledare tillika vice Ordförande har ordens urkund.

Att4 ändra Reglementet 2.2 till:
2.2 Vice Ordförande
2.2.1 Uppgifter
Det åligger vice Ordförande att:

• Bistå Ordförande i dennes arbete.

• Ägna sig åt sektionens strategiska arbete.

• Ansvara för sektionens kommunikation och informationsspridning
mot medlemmar, sektionsföreningar samt nämnder ej represente-
rade i Styrelsen.

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

Att5 ändra Reglementet 2.5 till:
2.5 Kollektor tillika Ekonomiansvarig
2.5.1 Uppgifter

• Sköta sektionens bokföring och ekonomi.

• Skriva budget.

• Upprätta bokslut.

• Delta i relevanta råd vid THS.

2.5.2 Befogenheter
Kollektorn har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid samtliga sek-
tionens myndigheters, råds och utskotts sammanträden.

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.

• Ordförande

• Vice Ordförande

• Resistor tillika Sekreterare

• SNO

• AMSe

• Kollektor tillika Ekonomiansvarig

• Källarmästare med Styrelseansvar

• Klubbmästare med Styrelseansvar

• FörFadder med Styrelseansvar (Fø F)

• Vice SNO tillika PAS

• Ekvivalenten

• Isolator tillika skyddsombud

• FörFadder med ekonomiskt ansvar (SnålFø F)

• Batman

• bAMSe

• Revisorer

• Vice IntSekt (verksamhetsår 1 jan - 30 jun)

• Fan- och Råttbärare

• Frequensnormalen (verksamhetsår 1 jan - 30 jun)
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Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 18 maj

• Musikborgarråd

• Den Konglig Öfverskændaren

Ett samlat Styre

4



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 13 oktober

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Onsdagen den 13 oktober
u.n.̊a. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende MASSterbevakning

Resonemang

Styrelsen anser motionärernas argument till att formellt införa en MAS-
samordnare vara välgrundade. Det finns ett behov av en s̊adan post och den
har redan existerat informellt sedan ett par år tillbaka. En legitimisering av
posten genom val p̊a SM är lämplig.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 ändra att-sats 5 till:

Ansvaret för SNO i reglemente följaktligen uppdateras till:
2.6 Studienämndsordförande, SNO
Det åligger SNO att:

• Leda Studienämndens arbete och anordna studienämndsmöten.

• Arbeta för att förbättra dagens kursutbud och utbildning.

• Deltaga i relevanta arbetsgrupper p̊a KTH.

• Följa upp av kursutvärderingar.

• Tillse att Anders Tillings minnesfonds stadgar följs.

Att2 motionen bifalles i sin helhet med Styrelsens ändringsyrkande.

Ett MASSivt styre
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 13:e oktober

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti Oktober
...onsdagen den 13:e Oktober
u.n.̊a. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende MASSterbevakning

Bakgrund

Masterbevakning är n̊agot som länge varit ett utvecklingsomr̊ade p̊a sektio-
nen. Carmen Dahlin drev efter sitt styrelse̊ar 2018 genom en reform som
skapade en post MasterAnsvarig Student (MAS) för varje masterprogram
som v̊ar sektion är ansvarig för (Robotik, Elektromagnetism, Elkraft, Infor-
mation och nätverksteknik, Nanoteknik). Ansvaret för masterbevakningen
ligger p̊a SNO som d̊a fick tv̊a extra uppgifter:

1. Att tillsätta en MAS för varje program.

2. Att h̊alla MAS-r̊ad där alla MAS träffas och rapporterar till SNO
(dessa nämns inte i reglementet men har mer eller mindre varit praxis).

Sen införandet har MAS:ar oftast funnits p̊a 3-4 av 5 program och de
som suttit som MAS:ar alltid gjort mer än inget, vilket borde ses som en
förbättring. Däremot som v̊ar studienämnd ser ut nu är SNO framförallt
delaktig i studiebevakningen p̊a kandidatniv̊a och av den anledningen har
dessa ovanst̊aende uppgifter i praktiken delegerats bort, antigen till gamla
SNO eller andra frivilliga. En kombination av att SNO inte behöver fler r̊ad
att g̊a p̊a och att delegeringen hittills har fungerat bra gör att motionärerna
ser ett behov av att flytta bort de ovanst̊aende uppgifterna mer formellt till
en ny post. Följande punkter ses som fördelar med att flytta ansvaret fr̊an
SNO:

• En ny post med specifikt ansvar att tillsätta och styra MAS kan ge
kontinuitet och riktning åt verksamheten.

• En ny post kan med fördel tillsättas av masterstudent som d̊a fr̊an
början är mer insatt i masterprogrammen än SNO (om SNO är en år
1-3 student).

• Denna nya post (som helst masterstudent och kanske även sitter som
MAS samtidigt) har lättare att rekrytera nya MAS för de olika pro-
grammen.

• Om en MAS post blir vakant ett år har denna post mer resurser att
hitta efterträdare samt h̊alla bollen i rullning.

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 13:e oktober

• En ny större (än MAS) post skulle med fördel kunna väljas p̊a SM och
ge ökad legitimitet samt publicitet till masterbevakningen p̊a sektionen
som helhet.

• Med val i februari kan SNO rekrytera till denna nya post fr̊an de MAS
som tillsattes i oktober föreg̊aende år, och dessutom f̊ar den nya posten
bekvämt kliva av lagom till sitt planerade examensarbete.

Därmed yrkar motionärerna att vi inför en ny post med framförallt först
nämnda tv̊a uppgifter, en s.k. MasterAnsvarig StudentSamordnare (MASS).

Yrkande

...vi yrkar p̊a

Att1 MasterAnsvarig StudentSamordnare (MASS eller annat ekvivalent namn)
införs som ny post i Reglementet.

Att2 Lägga till MASS under punkten om val 3.2.1 Feb-SM i Reglementet.

3.2.1 Feb-SM

Poster som väljs har verksamhets̊ar 1 mar - 28 feb om ej annat anges.

• Moby Dick (verksamhets̊ar 1 jul - 30 jun.)

• Hoftorsk

• Che

• BeatKeeper

• Qulturattachéer

• Ny: MASS

• Årets Kamrat

• Årets Lärare

• Årets Övningsassistent

• Projektledare för Arbetsmarknadsdagen (verksamhets̊ar 1 mars
- 31 mars året därp̊a)

Att3 Ansvaret för MASS förslagsvis specificeras i Reglementet till:

4.1.6 MasterAnsvarig Student Samordnare, MASS

Det åligger MASS att:

• Tillsätta lämpliga kandidater till MAS för alla masterprogram
tilldelade Konglig Elektrosektionen i bästa möjliga m̊an. (förflyttad
fr̊an SNO)
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 13:e oktober

• I fallen d̊a MAS saknas för ett program agera ställföreträdande
för detta program i studiefr̊agor

• St̊a för kontakten mellan studienämnden och MAS genom att
vidarebefordra relevant information

• Bist̊a SNO i dennes arbete att utföra bevakningen p̊a masterpro-
grammen.

• Deltaga i relevanta r̊ad och arbetsgrupper vid KTH.

• Deltaga i relevanta r̊ad och arbetsgrupper vid THS.

Att4 Ansvaret för MAS i reglemente följaktligen uppdateras till:

4.1.7 MasterprogramsAnsvariga Studenter, MAS

Det åligger MAS att:

• Gammal: Bist̊a SNO i dennes arbete att utföra bevakningen p̊a
masterprogrammet.

• Ny: Bist̊a MASS och SNO i dessas arbete att utföra be-
vakningen p̊a masterprogrammet.

• Arbeta för att förbättra dagens kursutbud och utbildning p̊a mas-
terprogrammet.

• Deltaga i relevanta r̊ad och arbetsgrupper vid KTH.

• Deltaga i relevanta r̊ad och arbetsgrupper vid THS.

Att5 Ansvaret för SNO i reglemente följaktligen uppdateras till:

2.6 Studienämndsordförande, SNO

Det åligger SNO att:

• Leda Studienämndens arbete och anordna studienämndsmöten.

• Arbeta för att förbättra dagens kursutbud och utbildning.

• Deltaga i relevanta arbetsgrupper p̊a KTH.

• Gammal: Tillsätta lämpliga kandidater till MAS för alla master-
program tilldelade Konglig Elektrosektionen i bästa möjliga m̊an.

• Ny: Tillsätta en lämplig kandidat till MASS för alla mas-
terprogram tilldelade Konglig Elektrosektionen i bästa
möjliga m̊an.

• Följa upp av kursutvärderingar.

• Tillse att Anders Tillings minnesfonds stadgar följs.

• Deltaga i relevanta r̊ad vid THS.

Jonas Cederberg E-17
Joar Forsberg E-17, SNO
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