
Dec-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 decmeber

Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Onsdagen den 8 decmeber
u.n.̊a. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

1.2. Tiden och sättet

1.3. Val av justeringsmän

1.4. Val av rösträknare

1.5. Närvaro

1.6. Adjungeringar

1.7. Publicering p̊a webben

1.8. Fastställande av föredragningslista

1.9. Föreg̊aende protokoll

2. Rapporter

2.1. Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

2.2. Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

2.3. Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

2.4. Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

3. Ekonomisk rapport 2021

4. Beslut

4.1. Budget 2022

5. Motioner

5.1. Motion ang̊aende tillsättande av en arbetsgrupp för inköp av
ett nytt ljudsystem till Tolvan.

6. Val

6.1. Val av Supraledare tillika Ordförande

6.2. Val av Halvledare tillika Vice Ordförande

6.3. Val av Resistor tillika Sekreterare
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6.4. Val av StudieNämndsOrdförande, SNO

6.5. Val av ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

6.6. Val av Kontaktor tillika Ambassadeur

6.7. Val av Källarmästare med styrelseansvar

6.8. Val av Klubbmästae med styrelseansvar

6.9. Val av Fø Fmed styrelseansvar

6.10. Val av Vice SNO tillika PAS

6.11. Val av Ekvivalenten

6.12. Val av Isolator tillika Skyddsomud

6.13. Val av Fø Fmed ekonomiskt ansvar (Sn̊alFø F)

6.14. Val av Batman

6.15. Val av bAMSe

6.16. Val av Revisorer

6.17. Val av Vice Intsekt

6.18. Val av Fan- och R̊attbärare

6.19. Val av Frequensnormalen

6.20. Val av Musikborgarr̊adet

6.21. Val av Den Konglig Öfverskændaren

7. Övriga ärenden

7.1. Övriga fr̊agor

7.2. Närvaro

7.3. Publicering p̊a webben

7.4. Mötets högtidliga avslutande

X.Y. Hungriga magars lystmäte
Q.Z. Opuz till den fromma
Å.Ä. En Ub̊at

Codé aux couleur

VIT: Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
GUL: N̊agon tabbar sig.

BLÅ: Presidiet äro törstigt!
RÖD: Talaren börjar bli l̊angrandig
GRÖN: Styret ser ljuset i tunneln.
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December-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 december

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Onsdagen den 8 december
u.n.̊a. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende tillsättandet av en
arbetsgrupp för inköp av ett nytt ljudsystem till Tolvan.

Resonemang

Styret anser att motionens andemening är välbetänkt. Motionärerna har
genom att återge liv i EDJ:s verksamhet förärat sektionen med banger p̊a
banger och dunkande dansgolv. Detta vill Styret självklart ska fortsätta och
Styret h̊aller med om att det är dags för sektionen att se över ljudsystemet.

Styret anser dock att en budget för ljudsystemet inte bör ansl̊as innan det är
klart exakt vad som ska införskaffas. Därför anser Styret att arbetsgruppen
som motionen omnämner ska tillsättas av motionärerna och att denna grupp
tar fram ett förslag till nästa SM.

Förslaget ska innefatta

• problem med nuvarande system.

• vad som ska köpas in och varför.

• vad inköpet kommer kosta.

• vad som ska säljas och uppskattat försäljningspris.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 ändra att-sats 1 till:

Motionärerna ansvarar för att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram
ett förslag p̊a ett ljudsystem som sektionen kan köpa in samt vad som
ska säljas.

Att2 övriga att-satser stryks
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Att3 förslaget skickas in till styrelsen innan motionsstop inför Februari-SM
och behandlas p̊a Februari-SM.

Att4 motionen bifalles med Styrelsens ändringsyrkande.

Ett Banger Styre

2



December-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 december

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti decem-
ber
Torsdag den 8 december
u.n.̊a. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende tillsättandet av en arbetsgrupp
för inköp av ett nytt ljudsystem till tolvan.

Bakgrund

Sedan tidernas begynnelse (90-talet) har samma gamla högtalare besudlat
v̊ara öron med distad Carola i v̊ar dunkla technokällare Tolvan. Det är hög
tid att byta ut dessa.
B̊ada bashögtalarna har börjat skramla som bara den, och kan knappt ge
ett godkänt ljud p̊a högre volymer. Dessutom är b̊ade bashögtarlana och
topphögtalarna d̊aligt balanserade d̊a de har inbyggda passiva filter. Detta
gör att alla justeringar som görs p̊a det digitala filtret är väldigt begränsade.
Vi i EDJ vill därför tillsätta en arbetsgrupp som b̊ade kan hitta det mest
optimala ljudsystemet samt köpa det med en budget fr̊an sektionen p̊a 28 000
kr. För ytterligare finansiering vill vi att arbetsgruppen säljer det nuvarande
systemet.

Yrkande

EDJ yrkar utifr̊an ovanst̊aende motivering

Att1 det tillsätts en arbetsgrupp best̊aende av kunniga och meriterade
elektrologer för inköp av ett nytt ljudsystem.

Att2 sektionen avsätter en budget p̊a 28000 kr till arbetsgruppen att införskaffa
ett nytt ljudsystem för.

Att3 det nuvarande ljudsystemet säljs.

Å EDJ:s vägnar: KÖNKAS, ESN, Jonk, Gurk, ZACKE, Lucke, SABRAJ-
NA
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Kandidatlista December-SM
den 8:e December u.n.å. 1000010 (2021 b.t.)

Post Kandidat Årskull

Supraledare tillika Ordförande Alexander Malmberg E-18
Halvledare tillika Vice Ordförande Sofie Berglund E-19

Resistor tillika Sekreterare

Julia Gelmanovska E-21
Alvar Winqvist E-21
Johan Edlén E-21
Nova Höög E-21
Dennis Härås E-21

SNO Axel Lindberg E-20
AMSe

Kollektor tillika Ekonomiansvarig Jakob Björns E-18

Källarmästare med Styrelseansvar
Axel Back Enocksson E-20

Johan Höglund E-20
Klubbmästare med Styrelseansvar PR

Fø Fmed Styrelseansvar

Daniel Nedlich E-20
Patrik Nicolausson E-20

Elin Björklund E-19
Tom Eriksson E-18

Vice SNO tillika PAS Johan Bellbrant E-19
Ekvivalenten

Isolator tillika Skyddsombud
Tim Asking E-18

Axel Lindström E-21

Fø Fmed ekonomiskt ansvar
Daniel Nedlich E-20
Elin Björklund E-19

Patrik Nicolausson E-20
Batman PR

bAMSe Hjalmar Rantala Jönsson E-21

Revisor

Vice IntSekt Hjalmar Rantala Jönsson E-21
Fan- och Råttbärare Ida Kols E-19

Frequensnormalen
Julia Gelmanovska E-21

Emil Karlsson E-21
Linnea Nordlund E-21

Musikborgarråd



Dec–SM ELEKTROSEKTIONEN 8 december

Valgrund för:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte December
Onsdagen den 8 december
u.n.̊a. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Förord

Det här är Valgrunden som valberedningen har förberett. Valgrunden är en
sammanställning av valberedningens interna kompetenser, tidigare valbered-
ningars 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.

2.1.1 Supraledare tillika Ordförande

Supraledaren är Sektionens ledare och högsta ansvariga. Utöver detta leder
Supraledaren Styrelsen. Det är därför av högsta vikt att Supraledaren har
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goda ledaregenskaper och är bekväm i att ta ansvar och beslut. En stor del
av Supraledarens arbete innefattar att planera Styrelsens verksamhet. Det
är därför viktigt för Supraledaren att ha en god planeringsförm̊aga. 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 Supraledarens högra hand, och sta bist̊a denne i dess arbete.
Halvledaren är ocks̊a Sektionens informationsspridare. Därför är det vik-
tigt att Halvledaren sprider relevant information till Sektionsmedlemmarna
snabbt. Som Styrelsens ansikte ut̊at är det Halvledarens uppgift att se till
att Sektionens m̊anga vänskapsband bibeh̊alls, frodas och m̊angdubblas. Ett
intresse för detta är centralt. Halvledaren bör även vara beredd att ta extra
ansvar för Styrelsens gemensamma arbete. Halvledarens kanske viktigaste
uppgift är dock att ansvara för ordförandekedjan när Ordföranden själv inte
är kapabel till detta.

2.1.3 Resistor tillika Sekreterare

Resistorn är ansvarig för att föreviga STyrelseÖverläggningsTräffar 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. Man bör
vilja sätta sig in i Sektionens, KTHs och THS arbetsrutiner i utbildnings-
fr̊agor. För att kunna föra fram andras åsikter p̊a ett produktivt sätt är det
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 m̊angdubbla Sektionens näringslivskontakter,
varför en vilja för detta är ett m̊aste.

2



Dec–SM ELEKTROSEKTIONEN 8 december

2.1.6 Kollektor tillika ekonomiansvarig

Kollektorn 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 Kollektorn är beredd
p̊a att ägna Sektionsarbetet mycket tid.

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 delge-
ring av arbetsuppgifter. Lokalfr̊agor behöver ofta beredas p̊a högre instanser,
varför det är viktigt att ha insikt i Sektionens, KTHs och THS arbetsrutiner
i dessa fr̊agor. Att leda Källargillet kräver förm̊aga att inspirera nissarna,
men även att f̊a dessa att h̊alla sig i schack under ansvarsveckorna.

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 en god förm̊aga till att inspi-
rera kalasPingloR och festPRissar.

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 gentemot högre instanser,
varför insikt 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.
För att kunna föra fram andras åsikter p̊a ett produktivt sätt är det viktigt
att Vice SNO är saklig och konkret med återkopplingen som ges.
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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. Ekvivalenten leder Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd, samt
samarbetar med Sektionen för Medicinsk Tekniks JML-ansvarig för att le-
da sektionernas gemensamma JML-grupp. Detta gör att rollen även kräver
en god ledarskaps- och samarbetsförm̊aga. Ekvivalenten har tystnadsplikt i
mycket av sitt arbete, vilket är ett viktigt ansvar att respektera.

2.4 Isolator tillika skyddsombud

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

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 Fska 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 förm̊aga att inspirera. 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 viktig i Sektionens kon-
takt med näringslivet. För att kunna göra detta krävs en vilja att lära
sig hur ArG arbetar, men även Sektionens, KTHs och THS arbetsrutiner
i näringslivsfr̊agor. En av ArGs viktigaste ansvarsomr̊aden är att bibeh̊alla,
förbättra och m̊angdubbla 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
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är i god ordning. Revisorerna ska därför ha erfarenhet och kunskap om
bokföring. Revisorerna bör ha en god insikt i Sektionen och dess nämnders
verksamhet, och även besitta en stark bekantskap med Sektionens Styrdo-
kument. Det är fördelaktigt om Revisorerna har erfarenhet av olika poster
inom Sektionen.

2.9 Vice IntSekt

Vice IntSekt ska assistera IntSekt i att arrangera den internationella mot-
tagningen. Det är fördelaktigt om Vice IntSekt har ett brinnande intresse
för Mottagningen och ska kunna planera och organisera en s̊adan. Vice In-
tSekt ska vilja främja kulturella utbyten 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, ha ett blossande intresse för s̊angkulturen
inom Sektionen samt ha god kunskap om s̊angboken. Frequensnormalen skall
p̊a ett karismatiskt sätt underh̊alla evenemanget med anekdoter samt styra
evenemanget i rätt riktning.

2.11 Musikborgarr̊ad

Musikborggarr̊adet ska kunna framföra ett Opuz p̊a SektionsMötet och ska
därför vara bekväm att st̊a i centrum. Musikborgarr̊adet ska anordna Elektro-
sektionens S̊angartäfvlan under v̊arbalen. Musikborgarr̊adet bör även vara
tävlingsinriktad d̊a Musikborgarr̊adet ska ställa upp och vinna THS S̊angartäfvlan.

Skrivet av reviderat av

Martin Lindström
Elektrosektionen
THS

Milad Javadi
Moby Dick
Elektrosektionen
THS
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Rambudget Konglig Elektrosektionen 2022

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

ArG - Arbetsmarknadsgruppen 130,000 kr 43,000 kr 87,000 kr

Central organisation 101,000 kr 147,700 kr -46,700 kr

E-DJ 2,000 kr 12,000 kr -10,000 kr

EJN - Jämlikhetsnämnden 9,000 kr 13,000 kr -4,000 kr

ELIN - Idrottsnämnden 40,000 kr 50,000 kr -10,000 kr

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

Internationella mottagningen 13,000 kr 27,000 kr -14,000 kr

KG - Källargillet 85,500 kr 94,000 kr -8,500 kr

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

Potential 126,000 kr 109,000 kr 17,000 kr

PR - Programrådet 563,000 kr 550,500 kr 12,500 kr

Sektionsbilen 25,500 kr 46,000 kr -20,500 kr

Styret 0 kr 55,000 kr -55,000 kr

Budget innan avsättningar 1,347,000 kr 1,457,700 kr -110,700 kr

Jubelfonden 0 kr 0 kr

Reservfonden 0 kr 0 kr

Nyinvesteringsfonden 0 kr 0 kr

Budget efter avsättningar 1,347,000 kr 1,457,700 kr -110,700 kr



Resultatställe Central organisation

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Medlemsavgifter 26,000 kr 26,000 kr

Bidrag EECS 75,000 kr 75,000 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 5,000 kr -5,000 kr

SektionsMöten 8,000 kr -8,000 kr

Sektionsarrangemang 10,000 kr -10,000 kr

Funqgasque 30,000 kr -30,000 kr

Renovering av bar 75,000 kr -75,000 kr

Summa 101,000 kr 147,700 kr -46,700 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 45,000 kr -45,000 kr

Representation Vårbal 6,500 kr -6,500 kr

Bidrag Källargillet 7,000 kr -7,000 kr

Summa 0 kr 72,000 kr -72,000 kr

Balans efter interna transaktioner 101,000 kr 219,700 kr -118,700 kr



Resultatställe Styret

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Profilkläder 14,000 kr -14,000 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 10,000 kr -10,000 kr

Mottagningsaktivitet 5,000 kr -5,000 kr

Summa 0 kr 55,000 kr -55,000 kr

Resultatställe Sektionsbilen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag Medtek 20,500 kr 20,500 kr

Extern uthyrning 5,000 kr 5,000 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 0 kr 0 kr

Underhåll 10,000 kr -10,000 kr

Summa 25,500 kr 46,000 kr -20,500 kr

Resultatställe Idrottsnämnden

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Friskvårdsbidrag 40,000 kr 40,000 kr

Profilkläder 1,000 kr -1,000 kr

Hallhyra 40,000 kr -40,000 kr

Aktiviteter 5,000 kr -5,000 kr

Interna arrangemang 4,000 kr -4,000 kr

Summa 40,000 kr 50,000 kr -10,000 kr



Resultatställe ProgramRådet

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Tentapubar 30,000 kr 20,000 kr 10,000 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 160,000 kr 50,000 kr 110,000 kr

Öl 140,000 kr 100,000 kr 40,000 kr

Mat 17,000 kr 20,000 kr -3,000 kr

Alkoholfritt 12,000 kr 10,000 kr 2,000 kr

Cider 20,000 kr 18,000 kr 2,000 kr

Alkoläsk 12,000 kr 10,000 kr 2,000 kr

Pant 8,000 kr 10,000 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 40,000 kr 20,000 kr 20,000 kr

Tillståndskostnader 10,000 kr -10,000 kr

Kortbetalningsavgifter 13,000 kr -13,000 kr

Interna arrangemang 10,000 kr -10,000 kr

Övrigt 1,000 kr -1,000 kr

Summa 563,000 kr 550,500 kr 12,500 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 569,500 kr 550,500 kr 19,000 kr



Resultatställe Källargillet

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Bidrag Medtek 7,000 kr 7,000 kr

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

Overaller 45,000 kr 30,000 kr 15,000 kr

Sångböcker 4,000 kr 0 kr 4,000 kr

Småprylar 15,000 kr 7,000 kr 8,000 kr

Intäkt pant 4,000 kr 4,000 kr

Uthyrning skåp 10,500 kr 10,500 kr

Förbrukningsartiklar 7,000 kr -7,000 kr

Underhåll Tolvan 10,000 kr -10,000 kr

Te & Kaffe Tolvan 2,000 kr -2,000 kr

Profilkläder 15,000 kr -15,000 kr

Interna arrangemang 10,000 kr -10,000 kr

Swish-abonnemang 600 kr -600 kr

Övrigt 400 kr -400 kr

Summa 85,500 kr 94,000 kr -8,500 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 92,500 kr 94,000 kr -1,500 kr



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 10,000 kr -10,000 kr

Summa 130,000 kr 43,000 kr 87,000 kr

Resultatställe Potential

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Företagsintäkter 126,000 kr 126,000 kr

Lokalhyra 25,000 kr -25,000 kr

Inventarier 20,000 kr -20,000 kr

Marknadsföring 12,000 kr -12,000 kr

Profilkläder 10,000 kr -10,000 kr

Webbavgifter 3,000 kr -3,000 kr

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

Bankett 20,000 kr -20,000 kr

Interna arrangemang 8,000 kr -8,000 kr

Övrigt 3,000 kr -3,000 kr

Summa 126,000 kr 109,000 kr 17,000 kr

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 4,000 kr -4,000 kr

Profilkläder 2,000 kr -2,000 kr

Märken 1,000 kr -1,000 kr

Summa 9,000 kr 13,000 kr -4,000 kr



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

Bidrag Konglig Elektrosektionen 45,000 kr 45,000 kr

Representation N0llegasque 5,000 kr 5,000 kr

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

Summa 58,500 kr 0 kr 58,500 kr

Balans efter interna transaktioner 274,500 kr 274,500 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 4,000 kr -4,000 kr

Profilkläder 3,000 kr -3,000 kr

Summa 13,000 kr 27,000 kr -14,000 kr


