
December-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 december

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Onsdagen den 8 december
u.n.å. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Konglig Elektrosektionens sektionsmöte nummer 4 öppnas av Herr Suprale-
dare Mikael Lidman klockan 18:10:43.

1.2 Tiden och sättet

Handlingarna skickades ut i tid.
Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän

Herr Supraledare Lidman nominerar Herrarna Joar Forsberg och Tom Er-
iksson till justeringsmän.

Mötet väljer Herrarna Joar Forsberg och Tom Eriksson till justeringsmän.

1.4 Val av rösträknare

Herr Supraledare Lidman nominerar Herrarna Joar Forsberg och Tom Er-
iksson till rösträknare.

Mötet väljer Herrarna Joar Forsberg och Tom Eriksson till rösträknare.

1.5 Närvaro
E-21 21 st
E-20 12 st
E-19 9 st
E-18 14 st
E-17 6 st
E-16 och äldre 1 st
Totalt 63 st

Justeras:
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1.6 Adjungeringar

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

1.7 Publicering på webben

Mötet tillåter publicering av protokollet på webben med namn.

1.8 Fastställande av föredragningslista

Mötet inleds med en del korrigeringar: Resistor Herr Heed har fått förhinder
och kan inte medverka på mötet1 vilket innebär att en ny mötessekreterare
måste väljas. Herr Ordförande yrkar därför på att lägga till punkt 1.10 Val
av mötessekreterare. Herr Ordförande passar även på att korrigera punkt 6.6
där det ska stå Kollektor och inte Kontaktor.2

Mötet godkänner föredragningslistan med ändringsyrkandet.

1.9 Föregående protokoll

Herr Heed hälsar att föregående protokoll publicerades i tid.

1.10 Val av mötessekreterare

Resistor emerita Fröken Alice Wallner har återtagit sin gamla plats på Pre-
sidiet och nomineras av Herr Ordförande till mötessekreterare.3

Mötet väljer Fröken Alice Wallner till mötessekreterare.

(Protokollet är författat av ordinarie Resistor, Herr Alpha “Jag Själv” Heed)

2 Rapporter

2.1 Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Ordförande inleder med lite rykteskontroll: Det sägs att rektorn fat-
tat ett beslut som innebär att utbildningens upplägg kommer ändras och
att tentaperioder kommer försvinna. Herr Ordförande medverkade på Ord-
föranderåd igår där det förtydligades att “beslutet” snarare är ett preliminärt
utkast och att inget är hugget i sten.4

1Herr Jag Själv medverkade över cyberlänk efter bästa förmåga.
2Kontaktorn vägrar dö tydligen.
3Tack Alice, för din uppoffring av ett hälsosamt sinnestillstånd
4Läs StÖT-12 för det senaste i frågan.

Justeras:
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Källarmästare Herr Tom Eriksson uppdaterar SM om vad som sker med den
potentiella lokalflytten: Att Dekis ska bli en miljöstation och att sektions-
lokaler ska flyttas är två separata frågor, varav den senare (och den för oss
mest relevanta) frågan inte skrider till verket förens om flera år. THS avser
dock vara klara med planen för flytten innan sommaren, och då är ambitio-
nen att ingen sektion ska bli missnöjd. Den närmsta tiden, i januari, kommer
KTH:s och THS:s fokus ligga på frågan om Dekis och miljöstationen.

PR informerar om de senaste corona-restriktionerna och förklarar att det kom-
mer vara krav på vaccinationspass på de flesta av PR:s event, oavsett om det
är fler än 100 deltagare eller inte. Detta möjliggör att släppa in fler gäster.

2.2 Frågor till kansliet och kansliet informerar

Programansvarig Herr Joakim Jaldén är närvarande och berättar om rektors-
beslutet. Ändringarna som föreslås kan summeras till att tentaperioder och
vanliga tentor ska tas bort och ersättas med kontinuerlig examination i form
av kontrollskrivningar om max tre (3) timmar. Samtliga omexaminationer
ska ske de två veckorna innan höstterminen. Herr Jaldén förklarar att man
inte kommer göra stora förändringar med utbildningen under 2022/2023,
men vissa delar av EECS-skolan ser allvarligt på förslagen från KTH. Man
ska ta fram en projektgrupp som jobbar med denna fråga och Herr Jaldén
efterfrågar input från studenter om vad som är bra och dåligt med dessa
potentiella förändringar. Om man har synpunkter uppmanas man höra av
sig till ESN eller till Herr Jaldén direkt. Herr Jaldén ska ha möte med ESN
i februari.

Herr Alexander Malmberg kommer genast med synpunkt: Han är inte nöjd
med idén att alla tentor ska hamna vid samma tillfälle. Herr Jaldén instäm-
mer. Fröken Sofie Berglund undrar om det skett någon undersökning om vad
studenterna tycker i frågan. Bara via kåren, svarar Herr Jaldén och lägger
till att även andra programansvariga är kritiska till denna förändring. Herr
Wilhelm Westermark påpekar att studenter har lite inflytande och hänvisar
till Universitetskanslersämbetet som konstaterat detta. “Kan man ge KTH
en dänga för detta?”, fortsätter han. Herr Jaldén uppmanar Herr Wester-
mark att erinra KTH om detta och menar att det är viktigt att studenter
gör sina åsikter hörda.

2.3 Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Först upp är Fröken Silvia Barrett som vill uppmuntra till att kandidera
till hennes post, Ekvivalenten. Hon berättar att det är en rolig och givande
post och att inga förkunskaper krävs. Man har även många personer i JML-
gruppen att ta stöd ifrån. Fröken Barrett vill också påminna om att även
EECS har en JML-grupp där hon är representant, så om man har fundering-
ar eller liknande kan man komma till henne.

Justeras:
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Herr Johan Bellbrant kommer nu fram. Han sitter som Che och kan nu med-
dela att det faktiskt håller på att bli en grej! [stor applåd] Om man har idéer
eller förslag ska man höra av sig till honom.

Carakarlen Herr Axel Boström träder fram och säger att det går bra med
bilen. Vinterdäck har satts på och inte särskilt mycket behöver fixas. Där-
emot har det skett mindre bra företeelser som Carakarlarna ser allvarligt
på. Extrasätet har monterats utan Carakarl eller Mulle Mecks översyn vilket
Herr Boström säger är strängt förbjudet5. Det har även hänt att personer
som inte signerat PM för Sektionsbilen, eller fått en genomgång, kört Bilen.
Körförbud och bokningsförbud har delats ut till inblandade. Herr Boström
vill även påminna om att det är den som bokar Bilen som är ytterst ansvarig.
Slutligen uppmanar Herr Boström till att kontakta Carlakarlarna och Mul-
le Meck för att få genomgången om man vill köra Bilen. Många har frågor
och åsikter gällande detta och mötet diskuterar en längre stund. Det frå-
gas om hur man kommit fram till de ålagda straffen och om de inte är väl
hårda. Carakarlarna svarar att de kontrollerat vad de har för mandat och
sedan diskuterat tillsammans med bilansvariga emeriti för att komma fram
till straffen. Efter ytterligare diskussion kommer det fram att straffen kanske
kan lindras om de berörda resonerar med de ansvariga. Det föreslås även att
det ska hållas mer regelbundna genomgångar för att underlätta för fler att
deltaga. Herr Boström instämmer.

Den sista funktionären att rapportera är Revisorn Herr Anton Näslund. Han
har tillsamman med kollegan Fröken Wallner kontrollerat bokföringen. PR
och Fø Fhar bokfört fram till oktober och KG till slutet av september. Även
budgeten ser korrekt ut och är bra uppstyrd. Med andra ord: allt är som det
ska enligt Revisorerna.

2.4 Frågor till kåren och kåren informerar

Kåren är inte närvarande och ger kalla handen. Kalla kårar.

3 Ekonomisk rapport 2021

Herr Halvledare ger sig själv ordet för att snacka om deg. Det har varit ett bra
ekonomist år för Sektionen. Sektionen kommer gå cirka 250 tusen kronor plus
vilket är betydligt mer än det budgeterade -63 tusen. Det finns flera orsaker
till detta: Potential och ArG gick med mer vinst än budgeterat, det blev ingen
vårbal eller renovering av baren, ESN har inte spenderat sina pengar, och
Skatteverket har betalat tillbaka över 80 tusen till sektionen6. Klubbmästare
Herr Malmberg flikar in och meddelar att “Sektionen har druckit så jävla

5Hurvida detta faktiskt stämmer är inte klargjort. Det behandlas nämligen inte av PM.
6LÄNK
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mycket!” PR har dragit in lika mycket på ett halvår som det brukar dras in
på ett helt år. PR:s, tidigare dålig, ekonomi är därmed tillbaka som den var
innan corona!

4 Beslut

4.1 Budget 2022

Herr Jakob “Wolf of Osquars Backe” Björns fortsätter orera om Sektionens
ekonomi för kommande år. Det är budgeterat att sektionen ska gå 110 tusen
kronor back år 2022. Bland annat på grund av att renoveringen av baren
planeras bli av och att Potential nu ligger på +/- 0 kronor, vilket troligt-
vis kommer ändras till det positiva. Det finns dock mycket pengar i banken
och Styret har därför beslutat att öka budgeten på flera ställen. Exempelvis
för att möjliggöra roligare gasquer, däribland Funq-gasquen. Även många
nämnder har fått ökad budget för internarrangemang och EDJ:s och Idrotts-
nämndens budget har strukturerats upp.

Herr Malmberg vill poängtera att ölen tyvärr inte kan bli billigare trots att
det gått så bra för PR. Se istället varje öl som ett långvarigt sparande inför
nästa vårbal.

Mötet bifaller budgetförslaget för 2022.

5 Motioner

5.1 Motion angående tillsättande av en arbetsgrupp för in-
köp av ett nytt ljudsystem till Tolvan.

EDJ har skrivit en motion och givit den världens längsta namn. BeatKee-
per Herr Lucas Åkerstedt ska ta ordet och verkar lite nervös. Som tur är
har han sina Beatbois7 bakom sig som ger han mod och han förklarar kort
vad motionen handlar om, vilket också råkar beskrivas i detalj i motionens
namn. Herr Ordförande läser upp Styrets motionssvar som lyder att syftet
med motionen är väldigt bra men yrkar på några ändringar som kommer
underlätta processen. Herr Åkerstedt avser jämka sig med svaret men vill
först stämma av med sina Beatbois. De är på samma frekvens.

Mötet godkänner motionen med Styrelsens ändringsyrkande.

6 Val

Tiden är kommen att välja nya funktionärsposter däribland Styret 2022!
Moby Dick, ledare för valberedningen, Kung av Krill och spindeln i nätet,

7Herr Resistor Jag Själv anser detta vara det officiella namnet för EDJ-gänget.

Justeras:
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Herr Milad Javadi tar ordet. Han förklarar att valberedningen, till skillnad
från Oktober-SM, faktiskt gjort något. Nästan alla kandidater har intervjuats
och valberedningen har valt att förorda de kandidater som de anser lämpliga
på posten. Att förordas innebär alltså att man inte anses olämplig, inte mer
än så. Valen kan börja!

6.1 Val av Supraledare tillika Ordförande

Det finns en kandidat till den ärorika posten Supraledare och det är ingen
mindre än Herr Alexander Malmberg (E-18)! Herr Dick läser upp valbered-
ningens utlåtande:

“Alex har från sin roll som Klubbmästare stor erfarenhet i att leda
en grupp. Han har även fått erfarenhet med att kommunicera med
olika organ som THS och KTH. Även fast han inte har så bra
koll på namn så har han bra koll på sektionens verksamhet samt
dess styrdokument. Alex anser sig själv vara hyfsat bra på att lösa
konflikter genom att hålla det sakligt och hitta vart det skaver.
Alex visar stort engagemang för posten och är beredd att lägga ner
mycket tid på den.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”
Herr Malmberg presenterar sig själv och berättar att han fått blodad tand
från det senaste året i Styret. Klubbis var sjukt roligt men både Styret och
PR tar väldigt mycket tid och Herr Malmberg valde att prioritera sin nämnd.
Han är väldigt nöjd med det men nu vill Herr Malmberg engagera sig mer
i det strategiska styrelsearbetet och då är ordförandeposten det som känns
mest rätt for honom. Herr Malmberg tror och hoppas att han kommer kun-
na representera hela Sektionen, från Wille till Ettan (ett brett spektrum).
Under sitt år som Klubbis har han lärt sig hur man handskas med THS och
KTH samt fått insikt i vad som kan förbättras på sektionen.

Herr Oscar Lundin efterfrågar ett exempel på en förändring som kandidaten
vill driva igenom. Herr Malmberg svarar att han gillar att Styret är ett ope-
rativt styre men efter sitt år som Klubbis har han erfarit vilken arbetsbörda
det kan innebära för nämndordförandena i Styret. Han vill därför jobba mot
att den strategiska delen av Styret ska bli mer effektiv för att underlätta för
den operativa delen. Ett konkret exempel är utbytet av posten Kontaktor
till Kollektor.

Fröken Emelia Holst (MedTek) undrar hur kandidaten ser på samarbetet med
MedTek. Herr Malmberg har i samband med frågan om lokalflytten sett hur
andra sektioner har det och blev än mer tacksam över den fantastiska sym-
bios Elektro och MedTek har. Han kommer hålla hårt i det samarbetet.

Herr Tim Asking frågar vad kandidatens favoritbåt är och varför det är just
ubåten. Svaret är att ubåten är speciell för den gör vad båtar inte ska göra
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och Herr Malmberg gillar allt annorlunda för det är charmigt. Bäskt och
bittert är oemotståndligt!

Kandidaten forslas bort till Funq och mötet går till diskussion och val.

Mötet väljer Herr Alexander Malmberg till Supraledare tillika Ordförande.

6.2 Val av Halvledare tillika Vice Ordförande

Det är dags för val av Halvledare och Herr Dick välkomnar upp kandidaten
Fröken Sofie Berglund (E-19)!

“Sofie är nuvarande Fø Fi Styret och har lärt sig mycket om
sektionen, både dess brister och bra sidor. Det hon vill fokusera på
nästa år är flertal idéer om hur Styret ska synas mer med informa-
tion till medlemmar samt att ge sektionen en större inblick i Styret.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Fröken Berglund tycker det är otroligt kul att lägga ner tid i Sektionen för
att man får så mycket tillbaka. Hon har erfarit att det inte går att göra det
strategiska arbetet i Styret under exempelvis mottagningen när man är Fø F.
Hon vill istället ta sig an den utmaningen nu. Fröken Berglund vill jobba
med att visa upp Sektionen utåt och att få in fler tjejer på programmet.

Herr Westermark frågar hur Fröken Berglund känner kring att ta en väldigt
strategisk roll. Fröken Berglund svarar att posten hon kandiderar till är en
ny post och hon anser det vara viktigt att det inte blir som en till Kontaktor
(som inte gör något). Mötet skrattar instämmande. Fröken Berglund vill nu
istället uppgradera rollen och bistå Herr Malmberg mer än vad Vice med
ekonomiansvar kunde göra.

Fröken Johanna Jacobsson (MedTek) undrar hur Fröken Berglund ska få in
fler tjejer till programmet. Man kan exempelvis besöka gymnasieskolor och
visa att det faktiskt går trevliga tjejer på Elektro, svarar Fröken Berglund.

Herr Simon Weideskog undrar vad för strategiskt och långsiktigt arbete kan-
didaten avser göra. Till att börja med vill Fröken Berglund skriva en helt
ny överlämning där hon lägger grunden för vad posten ska innebära. Hon
vill hjälpa alla nämnder och se till att de syns och hörs, hon vill undersö-
ka hur väl medlemmarna får information och hon vill skapa fina mallar för
hur arbetet ska fortgå. Herr Weideskog forsätter och undrar hur kandida-
ten ser på andra sektioner. Fröken Berglund tycker det är en toppendel av
att vara med i Styret, att träffa andra sektioner. Hon har redan kontakter
och erfarenhet av andra sektioner från det gångna året och det vill hon utöka.

Justeras:

Tom Eriksson Joar Forsberg Mikael Lidman

7



December-SM ELEKTROSEKTIONEN 8 december

Alla nämnder är inte representerade i Styret, hur ser kandidaten på att ha
nämndmöten med de som inte sitter i Styrelsen, undrar Herr Näslund. Frö-
ken Berglund svarar att alla ska få synas och är positiv till den idén.

Förestående Supraledare Herr Malmberg flikar in och säger att han kommer
ha hårda krav på struktur och på allt en vice borde ha ansvar över och und-
rar om kandidaten vill vara med och bestämma hur det ansvaret ska se ut.
Svaret blir föga förvånande att Fröken Berglund absolut vill ha inflytande i
det.

Mötet väljer Fröken Sofie Berglund till Halvledare tillika vice Ordförande.

Ordningsfråga!

Klubbmästare Malmberg rusar fram med fyra öl som självklart ska absorbe-
ras av Musikborgarrådet. Kapsylerna flyger och Herr Axel Back Enocksson
påbörjar resan mot andra sidan.

6.3 Val av Resistor tillika Sekreterare

Det är dags att utse Styrets motstånd, Resistorn, och det är hela fem (5)
kandidater till posten! Herr Dick läser upp valberedningens utlåtanden och
respektive kandidat får även presentera sig själva.

Fröken Julia Gelmanovska (E-21):

“Julia har mycket erfarenhet av föreningsliv från gymnasiet. Hon
berättade även att hon gillar att skriva alla sorters texter, dikter,
musik etc. Hon har både läst protokoll och gjort sig familjär med
LATEX, då hon till och med skrev sin Global-uppsats där. Hon
gillar att resistorposten låter personen sätta en egen prägel på
dokumenten men även hålla samma stil genom åren. Julia är redo
att lägga ner mycket tid på Styrelsen och är inte rädd att stå upp
för sin åsikt.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Fröken Gelmanovska tycker att det var en bra sammanfattning men lägger
till att hon varit ordförande för en förening på gymnasiet, att hon gått en
skrivarkurs och skrivit dikter sen hon var liten, och är riktigt taggad på att
vara en del av Styret.

Herr Alvar Winquist (E-21):

Justeras:
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“Alvar har ett brinnande intresse för föreningsarbete med flera er-
farenheter från styrelsearbete samt att skriva sen tidigare. Han har
bland annat skrivit några artiklar för en tidning och även testat på
LATEX. Som Resistor vill han skriva roliga protokoll, arbeta för att
Konglig Elektrosektionen fortsatt är en varm och tillmötesgående
sektion samt utöka samarbetet med TF (Teknologföreningen vid
Aalto-universitetet) då han har många kontakter där.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Winquist berättar att han är tacksam över hur varmt välkomnad han
blivit och vill nu ge tillbaka till Sektionen. Han har en hel del erfarenhet
av att sitta i styrelse och har i och med det även haft ett samarbete med
den finska riksdagen. Enligt Herr Winquist själv är han den mest erfarna
kandidaten.

Herr Johan Edlén (E-21):

“Johan har på kort tid börjat tycka om Sektionen väldigt mycket
och sitter redan nu på en del poster på Sektionen. Han vill
engagera sig ännu mer och är väldigt nyfiken på Styret. Innan
KTH - för tusen år sen (egna ord) - satt han i elevkåren på sitt
gymnasium. Johan har skaffat ett konto på Overleaf och är väl
införstådd med vad det innebär att vara Resistor. Han tycker att
det ska bli kul att sitta i en Styrelse, mycket eftersom han älskar
laget, inte jaget. Han chockade valberedningen med sina 120 WPM.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Edlén gillar sin presentation men vill återigen trycka på att han faktiskt
kan skriva 120 WPM, det är sant! Han har haft lätt för att skriva sen han
var ung och LATEX skrämmer inte honom. Han tror även att han kommer
kunna representera Sektionen väl.8

Herr Dennis Härås (E-21):

“Dennis är väldigt intresserad av att engagera sig i Sektionen och
i Styret. Han är bra på att lyssna och skriva snabbt samtidigt och
lyfter sin förmåga att reducera mycket snack till en kort och koncis
text. Han har tidigare erfarenhet från ELIN, Kessso och Carakarl
samt har han varit konfaledare där han fått skapa evenemang,
tränat upp förmågan att lära sig många namn snabbt samt övat
upp samarbetsförmågan. Han har inte använt LATEX tidigare men
tycker det är en bra idé för honom att lära sig.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”
8Har ni hört att Herr Edlén kan skriva 120 WPM?
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Herr Härås erkänner att han har “sjuk competition” och att han har noll koll
på LATEX , men han kommer lära sig! I övrigt stämmer presentationen bra.

Fröken Nova Höög (E-21):
“Nova är sugen på att engagera sig i Sektionen och tycker att
den bästa vägen är att bli Resistor. Hon är bra på att planera sin
tid och kan bjuda på rolig läsning tycker hon, speciellt med tanke
på hennes karriär som bloggerska i tolvårsåldern. LATEX har hon
använt tidigare så det skrämmer henne inte alls. Även lagarbetet i
Styrelsen är hon mycket bekväm med från tidigare erfarenheter i
fotbollslag och i arbetslivet.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Fröken Höög tilläger att hon är ÅRe nu men vill gärna vara en del av Styrel-
sen, både nu och i framtiden. Hon nämner även att hennes blogg fortfarande
finns uppe men uppmanar ingen att leta efter den.9

Herr Malmberg frågar kandidaterna om de har läst och uppskattat de tidiga-
re protokollen och om de kommer fortsätta hålla den höga kvalitén. Fröken
Gelmanovska svarar att hon bland annat läst SÖT-7 och skrattade högt på
ett tåg. Hon uppskattar fotnoter10. Herr Winquist anser ett bra protokoll
vara en smaksak, men han vill absolut skriva roliga protokoll och de tidiga-
re protokollen kan ge inspiration som han kan utveckla vidare. “Skriver du
lika skönt som du pratar så lär det bli bra”, inflikar Herr Malmberg. Herr
Edlén avser skriva likt Fröken Wallner och Herr Jag Själv, och gillar också
fotnoter11. Herr Härås har läst ett par protokoll och anser det vara ett bra
sätt att nå ut med information till Sektionen. Fröken Höög tycker att en
kombination av tradition och humor är viktigt, och självklart stavning.

Herr Jag Själv skickar via länk med en fråga till de potentiella efterträdarna:
“Ponera att du har mycket skolarbete att göra och ett protokoll som ska in
snart. Några finnar som är på besök bjuder med dig på kryssning till Finland,
båten går om tre timmar. Vad gör du?”12 Fröken Höög svarar: Protkollet blir
lite sent, men inte för sent. Herr Härås: 25 koppar kaffe och speedrunnar det.
Herr Edlén: Skriver klart protokollet, fuck Finland. Herr Winquist: Som fin-
ne åker han självklart men ser till att få jobb gjort på båten13. Fröken Höög:

9Novas Blogg
10Här har du.
11Det finns till alla.
12Finland var kallt men finnarna var varma.

13
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Vill ha kakan och äta den med, men även hon ser till att få jobb gjort båten.

Resistor emerita Fröken Wallner ställer den viktiga frågan om favorittyp-
snittet. Fröken Gelmanovska svarar: Inte Comic Sans! Times funkar, det är
basic men går hem. Herr Winquist: Times för vanliga dokument, men favori-
ten Courier är nice i kod. Herr Edlén: Tycker också Times är stilren men slår
ett slag för Arial Helvetica Times. Herr Härås: Varannan Comic Sans och
Helvetica... Fröken Höög: Jokerman på hela texten, som en hyllning till sig
själv på mellanstadiet. Det tas fram en bild på typsnittet i fråga och hela SM
ryser i avsky, någon spyr, en annan försöker kasta sig ut genom ett fönster.

Herr Johan Höglund poängterar att man som Resistor kommer jobba med
folk som har fler år på Sektionen och kanske mer erfarenhet och undrar om
kandidaterna kommer våga säga emot. Fröken Höög börjar och svarar att
det kräver skinn på näsan och det har hon, men man får också välja sina
strider så man behåller bra sammanhållning. Herr Härås säger att han kom-
mer vara inlyssnande men absolut ge sin åsikt, även om han får skämmas
för den. Herr Edlén tycker det är viktigt att kunna kompromissa men även
stå för sin åsikt, samt ha i åtanke att man är ny och kanske kan mindre.
Herr Winquist menar att debatt är superviktigt i styrande organ och att
man ska respektera kunskap och erfarenhet. Han tror att han kan bidra med
ett annat perspektiv från sina utländska erfarenheter. Fröken Gelmanovska
är inte rädd för att säga emot, men om hon ska ta striden eller inte beror på
frågan.

Det här protokollet är tillräckligt långt så vi spolar fram till diskussion och
val.

Mötet väljer Herr Alvar Winquist till Resistor tillika Sekreterare.

X.Y Hungriga magars lystmäte.

Det ser ut att bli ett långt möte, men nu är det dags för lite välbehövligt
käk!

6.4 Val av StudieNämndsOrdförande, SNO

Mötet återupptas drygt 30 minuter senare klockan 21:13 och Herr Dick pre-
senterar kandidaten för SNO, Herr Axel Lindberg (E-20).

Justeras:
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“Axel har suttit i studienämnden sen han började på KTH och har
därför bra insyn i vad studiebevakning innebär och hur det går
till. Nu vill han ta mer ansvar inom detta och har flera idéer på
vad som kan förbättras i vår utbildning. Axel har medverkat på
ett utbildningsråd och har därmed även viss kunskap om hur THS
jobbar med studiefrågor.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Kort och gott förklarar Herr Lindberg att han tycker det är kul med studie-
bevakning och att han vill vara med i Styret.

Sittande SNO Herr Joar Forsberg undrar om det finns något som kan för-
bättras med ESN. Herr Lindberg anser att ESN:s arbete går rätt bra, men
kommunikationen mellan kursnämnder och ÅRe kan bli bättre. På frågan
om vad Herr Lindberg ska göra med ESN:s magnum-budget svarar han att
merch är nice och att han vill göra fler evenemang, som exempelvis program-
meringskvällen från förra året.

Mötet väljer Herr Axel Lindberg till StudieNämndsOrdförande, SNO.

6.5 Val av ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

Knas! Posten saknar kandidater. Herr Dick yrkar på att öppna för kandida-
tur på samtliga poster som saknar kandidat och Herr Ordförande finner bifall.

Herr Milad Javadi nominerar “min gode broder från en annan moder” Herr
Daniel Saber som godtar nomineringen. Herr Winquist nominerar Herr Hjal-
mar Rantala Jönsson som även han godtar nomineringen! Båda kandidaterna
kliver upp och presenterar sig. Herr Saber (E-17) har inte varit med i ArG
men var SnålFø Foch hade företagskontakt. Han kan the art of the deal och
kan hantera pengar. Han har även varit Klubbmästare. Herr Rantala Jöns-
son (E-21) har faktiskt sökt bAMSe ikväll men tycker också AMSe verkar
väldigt intressant och när han nu blev nominerad tänkte han “Varför inte?”.
Från UF-företagande på gymnasieskolan har han erfarenhet av att hantera
pengar. Han är även bra på att söka sponsorer till evenemang vilket han har
erfarenhet av från arbetslivet.

Herr Forsberg efterfrågar kandidaternas mål med näringslivskontakten. Herr
Rantala Jönsson svarar att ArG kan genera stora inkomster till Sektionen.
Det finns många elektroföretag som vill komma i kontakt med oss och en
god näringslivskontakt kan leda till mycket sponsring vid evenemang exem-
pelvis. Herr Saber menar att pengar är nice men att ArG:s främsta syfte
är att visa studenterna vilka jobbmöjligheter som finns och låta studenter
komma i kontakt med arbetsmarknaden genom att visa upp både stora och
små företag.
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Herr Asking riktar sig mot Herr Rantala Jönsson och frågar varför han söker
AMSe när han redan kandiderat till bAMSe. Herr Rantala Jönsson svarar att
sittande bAMSe tycker att han skulle passa på posten, så varför inte prestera
ännu mer? Men framför allt förklarar Herr Rantala Jönsson att pengar är
en stor motivatör för honom. Herr Dick läser valberedningens utlåtande för
bAMSe-kandidaturen som är minst lika relevant nu.

“Hjalmar älskar pengar. Förutom att älska pengar är han även
bra på att hantera ekonomi. Han är med i ArG, är kassör i
Kessso och har även arbetslivserfarenhet där han bland annat
fixat sponsorer till AW. Han är därför bra på att kommunicera
med företag. Även när företagen inte vill kommunicera med honom.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Malmberg ställer valets viktigaste fråga: Wraps från Bullens eller Öst-
ra Station för lunchföreläsningar? Herr Rantala Jönsson är allergisk och har
därför missat wrapsen som serverats, men han är tillmötesgående och vill hö-
ra åsikter i frågan. Herr Sabers vetenskapliga analys lyder att Bullens wraps
är goda men små, Östras är både större och billigare OCH man får en Capri
Sun.14

Mötet väljer Herr Daniel Saber till ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe.

6.6 Val av Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Dick kallar upp kandidaten Herr Jakob Björns (E-18) som tillfälligt
lämnar över sin stol på Presidiet till Herr Carl Svensson.

“Jakob har mycket erfarenhet av det ekonomiska, både från
sektionen och innan KTH. Han har suttit som revisor och sitter i
detta nu som ekonomiskt ansvarig i Styret. Han har därför väldigt
bra insyn i vad den nya posten Kollektor kräver och vad som
behöver göras för att fortsatt förvalta sektionens ekonomi.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Björns berättar vad han har för avsikt med sin tid som den första
Kollektorn. Skatteverket har blivit kändisar på Sektionen men Herr Björns
ämnar försätta Skatteverket i evig glömska. Det ska vara lätt att deklarera
och bokföra fritt. Han vill även se över Sektionens sparande och han vill inve-
stera i fonder. Det var just fonder som orsakade problemen med Skatteverket
till att börja med, men Herr Björns vill skapa rutiner som gör det omöjligt
att göra fel. Långsiktigt och hållbart är buzzwords för Herr Björns.

14Vart hittar man bäst wraps? Skicka era förslag med motivering till Kontaktorn på
ambassadeur@e.kth.se
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Fröken Jacobsson frågar om Herr Björns har gått THS:s bokföringskurs. Ja,
svarar han och tillägger att de är hyfsat kunniga men att kursen saknar vik-
tiga delar. Exempelvis missas faktumet att sektioner inte behöver tänka på
vissa saker eftersom de är studentorganisationer.

Herr Asking: “Är Epsiloner bättre än Bitcoin?” Epsilonens egna fader Herr
Björns svarar att ja, de lokalproduceras, kräver ingen beräkningskraft, drar
inte så mycket ström, är enkelt att använda, och är miljövänliga!

Mötet väljer Herr Jakob Björns till Kollektor tillika Ekonomiansvarig.

6.7 Val av Källarmästare med styrelseansvar

Kung av Krill kallar upp kandidaterna Herr Johan Höglund (E-20) och Herr
Axel Back Enocksson (E-20).

“Axels erfarenhet som Källarmästare har visat både på hans
ledarskapsförmåga, samt hans engagemang i att upprätthålla och
förbättra sektionslokalen. Han föreslår flera konkreta förbättrings-
möjligheter. Medan Axel inte tidigare har behandlat lokalfrågor
med THS eller skolan, har han viss insikt i detta genom kontakt
med nuvarande Källarmästare i Styret, och är villig att utöka
denna insikt.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Back Enocksson tillägger att han önskar att folk diskade bättre!15

“Johan har tidigare varit Källarnisse, och visar fortsatt engage-
mang i Källargillet. Han visar ett starkt intresse för att engagera
sig på Sektionen, och spenderar mycket tid i Tolvan under plugget
och på Sektionens evenemang. Johan visar även ett intresse för
Sektionens strategiska arbete, och har försökt sätta sig in i bland
annat lokalflyttfrågan.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Höglund tillägger att han vill få in olika sorters människor till KG. Han
vill även åtgärda att det är för låga bord i pelarsalen.

Herr Saber undrar om Herr Back Enocksson visste att han ville sitta i Styret
när han sökte KM i våras. Nej, då hade han inte lika bra insyn som nu,
svarar Herr Back Enocksson. Nu vill han jobba med KG:s kommunikation
med Styret och ta upp lokalfrågor han inte har möjlighet att göra nu. Han
vill även sitta längre som KM.

15Till er som inte diskar efter er i Tolvan: LÄNK
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På samma spår frågar Herr Westermark hur han ska göra om han blir vald.
Herr Back Enocksson kommer då avgå den Källarmästar-post han har nu
och har då två intresserade efterträdare: Herr Johan Höglund och Herr Emil
Karlsson.

Sittande Källarmästare i Styret Herr Tom Eriksson undrar om kandidater-
na har något hjärteprojekt de vill ta tag i. Herr Höglund vill fokusera på
renoveringen av baren och anser det dumt att dra upp fler stora projekt
samtidigt. Då är det lätt att inget sker i stället. Herr Back Enocksson vill
fixa anslagstavlan, det går åt så mycket energi att fixa den varje gång. Han
vill även få upp TV:n i pelarsalen och skapa nya underhållningsmöjligheter.

Herr Boström undrar hur man ska få folk att börja diska. Herr Back Enocks-
son föreslår en övervakningskamera om det är tillåtet. Herr Höglund påpekar
menande att disk rimmar på smisk.

“Blå eller gul?” Herr Höglund: blå är kul. Herr Back Enocksson: det saknas
gul i Tolvan.

Mötet väljer Herr Johan Höglund till Källarmästare med styrelseansvar.

Å.Ä. En Ubåt

PR presenterar en jungfru bäsk och placerar den på Presidiets bord. Det tycks
glimta till i Herr Ordförandes öga. Kanske är det en tår av lycka. Troligtvis
inte. Precis som regalskeppet Vasa vänds glaset upp och ner, och precis som
regalskeppet Vasa blir det en ubåt, och precis som regalskeppet Vasa har
Herr Ordförande efter 71(!) gurgl gjort sin sista bittra resa. Kanon!16

6.8 Val av Klubbmästare med styrelseansvar

Herr Dick lämnar nu över rampljuset till PR som ska avslöja nomineringen
till Styrets nästa Klubbmästare. Klubbmästare Herr Malmberg diktar:

16Alla vet att regalskeppet Vasa var full med sprit. Det är därför det heter barlast.
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“ PR har valt att nominera en person som håller sig lika iskall som
drinkarna han skapar,
detta oavsett hets, spya och folk som gapar.
Personen tar alltid ansvar när det bör,
när hen har ansvar är det ingen som dör.
Om hen är lika bra på att räkna pengar som enheter hen druckit
Då ekonomin troligtvis inte spruckit.

Skämt och dåliga dysse-rim åt sido så är vi Klubbisar helt
övertygade om att vårt fyrtorn från Lexopolen kommer sköta
klubbmästarrollen alldeles utmärkt. Grattis till PR-nomineringen
för Klubbmästare med styrelseansvar, Alpha Heed!”

Herr Jag Själv Heed är med på länk och visas upp framför SM. Herr Jag
Själv godtar nomineringen, tackar för ansvaret och är taggad!

Fröken Yrsa Thorisdottir (MedTek) frågar vad som finns i en Alpha Special
och Herr Jag Själv har faktiskt glömt bort men kan delge att den är blå,
alltid nåt.

Herr Malmberg undrar om det ämnas hållas en fantastisk Vårbal. “Själv-
klart”, blir svaret. Eller en sommarbal...

Herr Höglund frågar om Herr Jag Själv kommer forsätta att dikta som Klub-
bis. Herr Jag Själv svarar att jag ämnar lämna över den pinnen till blivande
poesi-lärjunge Herr Winquist och mumlar något om att jag ska supa på hel-
tid istället.

Herr Malmberg frågar vilken Herr Min Egens favoritdrink är och varför det
är just Espresso Martini. Herr Jag Själv svarar att favoritdrinken är PR:s
egna Donkey Kong17. Herr Malmberg blir märkbart upprörd och ångrar nog
omgående valet av nominering.

“Lime eller citron?”, frågar Fröken Marla Touma. Svaret blir självklart lime
och att citron till tequila kommer bannas från baren.

Mötet väljer Herr Alpha Heed till Klubbmästare med styrelseansvar.

6.9 Val av Fø Fmed styrelseansvar

Här finns fyra (4) kandidater men bara en post! Herr Dick läser i vanlig ord-
ning upp vad valberedningen sammanfattat:

Fröken Elin Björklund (E-19):
17En banger, jag svär bror.
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“Elin har varit med i två mottagningar som fadder och då både
som förfest och vanlig fadder. Elin tycker mottagningen är ett utav
det roligaste eventen på året och vill därmed fortsätta det roliga
genom att hålla en mottagning själv. Elin som är anpassningsbar
och duktig på att improvisera är redo för att hantera alla problem
som möter Fø F.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Daniel Nedlich (E-20):
“Daniel var fadder i den senaste mottagningen. Daniel njöt av
både sin mottagning som nyantagen samt som fadder och vill ge
samma glädje till nästa års faddrar och nyantagna med nya och
gamla idéer. Daniel som har en bra relation med båda MedTek-Fø F
känner att de kommer kunna samarbete bra.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Patrik Nicolausson (E-20):
“Patrik har tidigare engagerat sig i mottagningen i DKS, och vill
nu jobba för att de nyantagna får ut så mycket som möjligt av
mottagningen. Han har från militären samt hans medverkan i
årets mottagning fått insikt i hur man effektivt kan ta sig an större
projekt med stora grupper inblandade. Han har presenterat flera
förslag på hur man kan göra mottagningen mer inkluderande och
hur man kan underlätta arbetet för en ofta väldigt överarbetad Fø F.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Tom Eriksson (E-18):
“Tom har under året suttit som Källarmästare i Styret, samt varit
fadder för höstens mottagning, och vill fortsätta sitt arbete på båda
fronterna genom att söka Styr-Fø F. Tom värderar arbetsmoralen
högt, och gillar att jobba på ett strukturerat sätt. Han kan dock
även höfta fram planer med kort varsel, något som skildrat sig i
hans styrelsearbete. Han är väl erfaren av att jobba med grupper,
planera större event, och har inga problem med att separera
personliga relationer med arbetsrelationer. Tom har vid flera
tillfällen visat att han inte är konflikträdd, och är kapabel till att
stå upp för sektionens och mottagningens vilja.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Här väljer SM att ha en individuell frågestånd vilket innebär att endast en
kandidat i taget svarar på frågor medans de andra kandidaterna är i Funq.

Herr Nedlich är först ut. Herr Forsberg undrar vilken den viktigaste förbätt-
ringen är. Herr Nedlich svarar att delegering av uppgifter till faddrar måste
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bli bättre. Han vill även ha roliga lekar och evenemang som är inkluderan-
de. Herr Saber säger att Mottagningsrådet är väldigt viktigt men THS och
KTH är inte alltid tillmötesgående, och frågar om Herr Nedlich är villig att
strida med dem och säga emot. Han svarar att det är han absolut och att
vår mottagning är viktigast och går före allt. Fröken Thorisdottir menar att
det kräver pondus att leda ett fadderi. Är Herr Nedlich beredd att ta ställ-
ning och vara hård? Svar ja! Fröken Jacobsson undrar om han även kan stå
upp mot övriga Fø F. Herr Nedlich svarar att det är viktigt att vara öppen
och kunna erkänna när man har fel. IntSekt Herr Winquist efterfrågar mer
samarbete med internationella mottagningen. Det tycker Herr Nedlich låter
skitkul. “Mer Intisar i Tolvan!” Har kandidaten körkort? Ja, det har han!

Herr Nicolausson är näst på tur. Q: Viktigaste förbättringen. A: Förberedel-
seveckan, Fø Fblir överarbetade och faddrarna vet inte vad de ska göra. Q:
Kan kandidaten stå upp för sig själv mot övriga Fø Foch fadderiet? A: Ja,
ibland kan det även bli kamp mellan DKS och Fø Fmen Herr Nicolausson vill
inte favorisera någon del. Q: Har kandidaten pondus mot THS och KTH?
A: Ja, och han ser gärna att Fø Femeriti guidar i svåra frågor. Q: Samarbete
med internationella mottagningen? A: Herr Nicolausson kommer vara med
under Intis-mottagningen i vinter och ser gärna att de inkluderas i sommar
också. Q: Herr Malmberg undrar varför kandidatens smeknamn är madras-
sen. A: Herr Nicolausson avslöjar statshemligheter som inkluderar Elab och
Norrmän.

Fröken Björklunds tur. Q: Viktigaste förbättringen. A: I år förekom det
ibland dålig stämning mot Fø F. Hon vill göra så att faddrarna håller mora-
len uppe. Att gå ut tidigt med information kan hjälpa i den frågan. Q: Kan
kandidaten stå upp för sig själv mot övriga Fø Foch fadderiet? A: Fröken
Björklund är bra på att lyssna in innan hon tar beslut. Det är viktigt att
vara lugn och hålla god stämning. Fø Fhar ansvaret och beslutanderätt över
fadderiet och förfest så det är viktigt att lyssna. Q: Har kandidaten pondus
mot THS och KTH? A: Fröken Björklund svarar att det är viktigt att kunna
kompromissa men man får inte ge sig så att andra tar sig friheter, om det
händer får man ta i med hårdhandskarna. Q: Samarbete med internationel-
la mottagningen? A: Lite samarbete brukar det vara men Fröken Björklund
gillar idén att sammanföra något evenemang. Q: “Är du snäll?”, frågar Herr
Bellbrant. A: Fröken Björklund svarar att hon till och med fått stipendium
för att vara inkluderande och en bra kompis.

Sist men inte minst, Herr Eriksson. Q: Viktigaste förbättringen. A: Mer sång
i Tolvan och ta tillbaka fler evenemang från tidigare. Viktigt att så många
som möjligt är med. Q: Kan kandidaten stå upp för sig själv mot övriga
Fø Foch fadderiet? A: Herr Eriksson blir sällan arg och samarbetar hellre
än att kriga, men när han är säker då är han säker. Han har redan träffat
på THS och KTH och vet att det kan vara tufft ibland. Q: Samarbete med
internationella mottagningen? A: Det har endast gällt Expedition Teknis ti-
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digare men Herr Eriksson tycker det vore bra med kanske en gemensam pub.
Det är bra sätt att knyta kontakter. Q: Herr Anders Erninger undrar var-
för Herr Eriksson inte sökt Snål-Fø Fockså, som de andra kandidaterna. A:
Herr Eriksson svarar att han sysslat med bokföring under sitt år som KM
och har gärna inte en dubbel arbetspost igen. Kanske kommer han kandidera
på plats men han söker främst denna post.

Samtliga kandidater förvisas till Funq och mötet går till diskussion och val.

Mötet väljer Fröken Elin Björklund till Fø Fmed styrelseansvar.

(Fröken Sofie Berglund tar över rollen som sekreterare efter Fröken Wallner.)

6.10 Val av Vice SNO tillika PAS

Klockan är 23:24 och en ny Styrelse har valts. Herr Dick presenterar nu Herr
Johan Bellbrant (E-19) som kandiderar till Vice SNO.

“Johan har erfarenhet som ÅRe och har varit kursnämnd i flera
kurser. Han har därför bra koll på vad studiebevakning innebär
och hur det går till. Han ser flera förbättringsmöjligheter med
utbildningen men vill också lägga fokus på att kommunicera stu-
denternas åsikter till KTH. Johan älskar även att citat: “red-pilla
världsfrånvända professorer”.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Bellbrant lägger till att han tycker det är viktigt med god kommunika-
tion med THS och skolan, och att studenterna får synas.

Blivande SNO Herr Lindberg frågar vad de ska göra med den nya budgetten.
Herr Bellbrant vill öka gemenskapen inom ESN.

Herr Asking undrar om kandidaten planerar att söka SNO. “Ingen aning.”

Mötet väljer Johan Bellbrant till Vice SNO tillika PAS.

6.11 Val av Ekvivalenten

Posten har från början inga kandidater men inom kort har både Fröknarna
Linnea Nordlund och Marla Touma kandiderat!

Fröken Nordlund (E-21) berättar att när hon såg avsaknaden av kandida-
ter bestämde hon sig för att söka. Hon är redan med i JML-gruppen och
vill fortsätta jobba för att alla ska vara välkomna och känna sig hemma på
Elektro och MedTek.
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Även Fröken Touma (E-21) spontankandiderade och är med i JML-gruppen.
Hon är genuint intresserad av att jobba med JML-frågor och det bästa sättet
att göra det är att vara ordförande för gruppen, då kan man jobba med det
man vill. Fröken Touma vill jobba för mångfald; alla ska känna sig välkomna.

Elektros och MedTek:s JML-ordförande, Fröknarna Barrett och You Gustafs-
son undrar om kandidaterna vill fokusera på något specifikt område och har
konkreta förslag på evenemang eller projekt. Eftersom båda kandidaterna
sökt spontant har de inte hunnit tänka ut välformulerade svar men Fröken
Nordlund föreslår namnrundor med pronomen så att alla ska få chans att
säga vem de är utan stigma. Det finns även många JML-utbildningar som
Sektionen kan delta på.

Herr Winquist vill veta om kandidaterna har erfarenhet av att leda en or-
ganisation. Fröken Nordlund har varit ordförande för två (2) föreningar på
gymnasiet, haft en förtroendepost i valberedningen (på gymnasiet), suttit i
styrelsen för en scoutkår, och varit evenemangsansvarig i en lettisk förening.
Fröken Touma var med och startade upp elevrådet på hennes gymnasieskola
och satt där som vice ordförande.

Fröken Nathalie Wetterskog (MedTek) påminner att blivande Halvledare,
Fröken Berglund, vill få in fler tjejer på Sektionen. Öppnar det för ett po-
tentiellt samarbete? Fröken Touma har pratat med Fröken Berglund om att
besöka gymnasium i utsatta områden för att locka fler. Fröken Nordlund är
öppen för samarbete med Styrelsen.

Mötet väljer Fröken Marla Touma till Ekvivalenten.

6.12 Val av Isolator tillika Skyddsomud

Herrarna Tim Asking (E-18) och Axel Lindström (E-21) har båda sökt till
Isolator och presenteras först av Herr Dick innan de presenterar sig själva.

“Tim har ett intresse för Tolvans lokalsäkerhet och har erfarenhet
från bland annat sitt gymnasiearbete. Han har många idéer för
postens arbete och är sugen på gediget isolatorarbete.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Asking har varit Krill, ÅRe, kursnämnd, och Musikborgarråd. Han
vill fokusera på fysisk säkerhet i Tolvan och Elab. Han vill även höja ett
varningens finger att inte ta för många poster i ettan, som han gjorde, utan
fokusera istället på plugget och tänk på Sektionen sen.18 Herr Asking var
även skyddsombud i gymnasiet där han exempelvis installerade en fläkt i ett
dåligt ventilerat rum.

18För saklighetens skull ska det sägas att det också ett alternativ att göra helt tvärt
om.

Justeras:
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“Axel är intresserad av att engagera sig i Sektionen och har även
stort intresse för Tolvan. Han ser sin nojiga natur som en stor
fördel för posten. Han ser detta som ett bra sätt att både bidra och
lära känna Sektionen bättre. Han har redan nu förbättringsförslag.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Lindström glider upp iklädd flytväst och hjälm. Han berättar att han
vill engagera sig i Sektionen och att studiefrågor och arbetsmiljöfrågor är
intressanta att jobba med. Han har sommarjobbat på en HR-avdelning där
han jobbade med personalhälsa. Framför allt vill han ha kul och göra Sek-
tionen bättre.

Herr Boström frågar hur Herr Askings gymnasiearbete är relevant för pos-
ten. Herr Asking förklarar att han gick volvogymnasium där han testat ett
säkerhetssystem för en robot, kikat på elskåp och sensorer, för att minska
personskador. Säkerhetsfrågor är alltså inget nytt för honom.

En ny förbandslåda är på ingång, förklarar nuvarande Isolator Herr Henrik
Åkerberg och undrar hur ofta kandidaterna tänker kontrollera att det finns
grejer i den. Herr Lindström ska kolla så ofta han är i Tolvan, vilket är hela
tiden. Herr Asking svarar en eller två gånger i månaden och att det är extra
viktigt inför evenemang.

Herr Åkerberg påpekar att Herr Lindström ser ut att vara utsänd från FN
och frågar vilken sektion han avser skydda oss ifrån. Herr Lindström svarar
att Bergs kanske man ska passa sig för.

Fröken Barrett undrar om det finns intresse för JML. Herr Asking berättar
att han ska gå JML-kursen till våren och Herr Lindström säger att han själv
är “dyssebarn” och att det därav intresserar honom också.

Det dras streck i frågestunden och mötet går till diskussion och val.

Mötet väljer Herr Axel Lindström till Isolator tillika Skyddsombud.

6.13 Val av Fø Fmed ekonomiskt ansvar (SnålFø F)

Fröken Björklund är vald till Styr-Fø Foch drar därför tillbaka sin kandida-
tur. Herr Dick har inget att tilläga efter punkt 6.9 så kandidaterna erbjuds
utveckla sina presentationer.

Herr Nedlich gillar siffror och Herr Nicolausson har drivit egen firma.

MedTek-Fø FFröken Thorisdottir säger att som snålFø Fska man bokföra
och undrar hur bra koll kandidaterna har på detta. Herr Nedlich har ingen
erfarenhet sen tidigare men vill lära sig. Herr Nicolausson har bokfört på sin

Justeras:
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egen firma.

Är ni snåla? frågar Herr Boström. “Lite ändå.”, svarar Herr Nedlich. Herr
Nicolausson drar en anekdot om sin faders snålhet som mynnar ut i att han
ser både för- och nackdelar med att vara snål.

Herr Asking frågar om de gillar att storhandla. “Njaaa”, svarar Herr Nedlich.
“Att storhandla på bolaget är lätt”, svarar Herr Nicolausson.

Herr Malmberg undrar vilken kontoklass som ska användas när DKS ska kö-
pa strumpor. Ingen av kandidaterna har en susning. Rimligt.

Fröken Jacobsson frågar om kandidaterna är redo att kränga pengar och hur
mycket de ska dra in från exempelvis Scania. Herr Nedlich kirrar 30 lax. Herr
Nicolausson höjer kaxigt till 31 lakan.

Mötet väljer Herr Daniel Nedlich till SnålFø F.

6.14 Val av Batman

Klockan är 00:15 och Herr Ordförande har spillt bläck över sig. Dags för val
av Batman! Tolvans egna Justice League, PR, ska presentera nomineringen
och Fröken Sarah Reichhuber diktar motiveringen.

“Den som PR valt att nominera
Är någon som alltid kan prestera
Oavsett bakis, hungrig eller trött
Dyker den alltid upp i rött
Finns alltid där och ställer upp
Förgyller vår lilla grupp
Han kommer fylla kylarna med stil
Och han är är grym på att köra bil!
Carl Svensson!”

Herr Javadi frågar hur snabbt Herr Svensson blåser förbi Sveg för att komma
till bolaget. “Minst i 120”, svarar Herr Svensson.

Fröken Thorirsdottir frågar vad som finns i Calles Special. Herr Svensson
svarar att det såklart är hemligt men att den har jultema, säsongen till ära.

Herr Malmberg menar att det tidigare funnits ett varierande utbud i kylarna
och undrar om det kommer vidhållas. Herr Svensson svarar att han är en
ölmänniska och att cidern kommer försvinna. SM är i chocktillstånd.19

Mötet väljer Herr Carl Svensson till Batman.
19Varken cider eller citron kommande år alltså. Förbudstiden är tillbaka.

Justeras:
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6.15 Val av bAMSe

Herr Dick välkomnar åter upp kandidaten Herr Rantala Jönson (E-21), un-
derstryker att kandidaten gillar pengar och hänvisar till valet av AMSe.

Mötet väljer Hjalmar Rantala Jönsson till bAMSe.

Q.Z. Opuz till den fromma

ORDNINGSFRÅGA! Musikborgarrådet och födelsedagsbarnet Herr Axel
Back Enocksson stormar in beväpnad med en konfettikanon. “Sjung fan inte
för mig!”, skriker Musikborgarrådet, osäkrar vapnet, och hotar med städning
för samtliga i rummet.20 Mötet finner sig i ultimatumet och det är nu dags
för opuz.

Musikborgarrådet drar fram ett bildspel (finnes som sista bilaga) på projek-
torn och sjunger en sång vars melodi är bekant men vars text tycks blivit
aningen alkoholiserad. Fantastiskt tycker SM och vill såklart ha mer! Ohm-
start!

Denna gång drar Musikborgarrådet fram godtycklig karaokevideo som ac-
kompanjerar hans skönsång som handlar om, tro det eller ej, alkohol! Trots
att karaokevideon gjorde en del misstag blir det succé!

Nu är det SM:s tur att sjunga och utsätter Musikborgarrådet, till hans för-
skräckelse, för födelsedagssången. Vart är konfettikanonen? Den är konfiske-
rad. 21

20Det står tyvärr inget om detta i Sektionens krisplan.
21Kärnvapenstaterna använder ofta just denna händelse som ett exempel på varför man

ska hålla hårt i sitt avskräckningsmedel.

Justeras:
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Groggen i Mitt Hjärta
Framfördes till en dåligt och i sista minuten vald karaokevideo under stor förvirring
Original: Lasse Berghagen
Text: Axel B E

Spotlighten lyser på baren
Isen den glimmrar i sitt glas
Jag vill inte vara nykter
Så häll nåt med styrka i mitt gap
Med kryddor från fjärran stränder
Och socker från gudarnas sal
Den jäses och brännes av händer
Nog stadigt för sitt arbetsklimat

Groggen i mitt hjärta
Låt mig besjunga dig nu
Blandad i hast utan känsla
För smak eller dryckens struktur

Den fula kusinen till drinken
Avnjutes helst stark och kall
Vi häller groggen med isen i glaset
En blandning av sött och starkt

En cola, en tonic, en fanta
Det finns inga krav på dess klass
Med minsta möjliga betoning
På spritens härkomst och strass
Det är därför den har blivit poppis
Bland de inte har smak
Typ kids, teknologer och dravel
Utan peng eller självrespekt kvar

Groggen i mitt hjärta
Låt mig besjunga dig nu
Blandad i hast utan känsla
För smak eller dryckens struktur

Den fula kusinen till drinken
Avnjutes helst stark och kall
Vi häller groggen med isen i glaset
En blandning av sött och starkt
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6.16 Val av Revisorer

Tiden är kommen att välja Sektionens egna Avdelning för Särskilda Utred-
ningar, nämligen Revisorerna. Posten saknar kandidater men Herr Malmberg
är snabb med att nominera Herr Willhelm Westermark och Fröken Ebba
Hellstenius. Båda godtar nomineringen!

Herr Westermark (E-11) har varit på Sektionen alldeles för länge22, men har
därmed väldigt bra koll på stadgar och Sektionens verksamhet och ekonomi.
Fröken Hellstenius (E-17) börjar också bli gammal, hon läser nämligen det
finstilta på sin hemförsäkring. Hon är med andra ord väldigt noggrann.

“Är inte Ebba för bra för Wille?”, frågar Herr Malmberg med glimten i ögat.
Fröken Hellstenius berättar att åtminstone Krister på Systembolaget tycker
det. Herr Westermark tar otroligt illa upp av att Krister, som han besöker
dagligen, förrått honom på detta viset.

Mötet väljer Fröken Ebba Hellstenius och Herr Willhelm Westermark till
Revisorer.

6.17 Val av Vice IntSekt

Herr Dick kallar återigen upp Herr Hjalmar Rantala Jönsson (E-21), en per-
son med många bollar i luften.

Ja, Herr Rantala Jönsson sitter redan som Vice IntSekt och väljer att nyttja
rampljuset till att uppmana folk att engagera sig i den internationella mot-
tagningen.

Mötet väljer Herr Hjalmar Rantala Jönsson till Vice IntSekt.

6.18 Val av Fan- och Råttbärare

Elektrosektionens hederspost tilldelas en person som synnerligen främjat
Sektionens intressen under många år och nomineras i regel av Styrelsen.

Herr Ordförande läser upp Styrelsens motivering:

“Styrelsens nominering går till en person som genom långt och tro-
get arbete för Sektionen stort påverkat både studiefrågor och jäm-
ställdhetsfrågor. Hon har suttit som SNO, grundat JML-nämnden,
och har fortsatt aktivt jobbat för Sektionens bästa, både inom och
utanför Styrelsen. Hon är en utomordentlig förebild och ambassadör
för Sektionen. Styrelsen vill stolt låta den här personen represen-
tera Sektionen och bära dess fana. Vi nominerar därför Ida Kols
till Fan- och Råttbärare.”

22Fun fact: Herr Westermark bevittnade förlisningen av regalskeppet Vasa

Justeras:
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Fröken Kols kan inte närvara på mötet men har tackat ja till nomineringen
sedan tidigare.

Mötet väljer Fröken Ida Kols till Fan- och Råttbärare.

6.19 Val av Frequensnormalen

Herr Dick reser sig ytterligare en gång och presenterar nu tre (3) kandidater
till posten som Sektionens levande sångbok.

Herr Emil Karlsson (E-21):

“Emil har ett stort intresse för sång och sångkulturen på Sektionen.
Emil är bekväm med att prata inför folk och ser sig själv som en
utåtriktad person. Han uppskattar traditioner inom Sektionen och
vill gärna föra dem vidare. Han har bra koll på sångboken.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Herr Karlsson håller med utlåtandet, han tycker det är kul att prata inför
folk och vill föra Sektionens traditioner vidare.

Fröken Linnea Nordlund (E-21):

“Linnea har ett stort intresse för sång och sångkulturen på
Sektionen. Hon har erfarenhet inom kör- och musikverksamheten
och har inga problem med att tala eller uppträda inför publik.
Hon tycker om gemenskapen på Sektionen och vill gärna leda
evenemang i rätt riktning.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Fröken Nordlund är jättetaggad på posten och har alltid haft ett intresse för
sång. Hon berättar skämtsamt att hon fick B+ i sång men lovar att det är
på A-nivå nu. Hon har sedan tidigare varit toastmaster på evenemang och
föreningar. Hennes mål är att alla ska ha otroligt kul och lära sig dricka bäsk.

Fröken Julia Gelmanovska (E-21):

“Julia har ett stort intresse för sång och sångkulturen på Sektionen.
Hon är en social person som är bekväm med att tala inför folk
och har även tidigare erfarenhet inom sång och som toastmaster.
Julia har bra koll på sångboken och ser inga problem med att
improvisera om det behövs.

Därför väljer valberedningen att förorda kandidaten.”

Fröken Gelmanovska älskar musik och att sjunga och berättar att hon är van
vid att hålla tal på fester och evenemang.

Justeras:
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Herr Åkerberg frågar efter kandidaternas favoritsång och undrar hur stor del
av sångboken de kan utantill. Herr Karlssons favoritsång är Fredmans Sång
NR 21 och han berättar att han kan ungefär 10% av sångboken, men i gott
sällskap upp mot 50%. Fröken Nordlunds favoritsång och bästa sångminne
från mottagningen är Öl, Öl, Öl I Glas. Om hon är realistisk kan hon kanske
10% av sångboken men när alkoholen hälls ner blir det hela boken. Fröken
Gelmanovskas favoritsång är Nu Klinger Igjennem Den Gamle Stad och hon
kan 10-15% av boken utantill. Men det blir mer om det gäller att bara starta
sångerna och inte sjunga ut hela.

Herr Erninger menar att Hallénvisan slaktades under Kanonkul och undrar
om kandidaterna verkligen kan melodin. Samtliga kandidater svarar någon
utvecklad variant av “Nja...”.

Herr Back Enocksson undrar hur kandidaternas sångböcker mår. Fröknarna
Nordlunds och Gelmanovskas böcker mår prima. Herr Karlsson är däremot
redan på sin andra bok som redan har blivit avsmakad, oförtjänt enligt han
själv.

Fröken Jacobsson frågar hur kandidaterna ska få de fulla gästerna på sitt-
ningar att lyssna. För Herr Karsson är det pondus som gäller, men man ska
inte gorma utan stå för sin sak och försöka fortsätta. Fröken Nordlund kan
tänka sig att göra konstiga saker för att fånga uppmärksamheten. Typ vå-
gen. Fröken Gelmanovska vill testa en “classic från fyran i grundskolan” och
hålla upp peacesigns tills att alla är tysta. Samtliga kandidater anser även
schhh-metoden vara bra.

Mötet väljer Fröken Julia Gelmanovska till Frequensnormalen.

6.20 Val av Musikborgarrådet

Det musikaliska temat fortsätter. Herr Dick håller stånd för sista gången
ikväll och förklarar att det inte finns några kandidaturer till posten. Det tar
dock inte lång tid innan Herr Bellbrant (E-19) nominerar sig själv och Herr
Back Enocksson (E-20) som klump! Det godkänns av SM.

Herr Bellrandt berättar att han kan spela piano och vill dricka öl med Herr
Back Enocksson. Det sittande Musikborgarrådet Herr Back Enocksson be-
höver ingen presentation.

Kan ni dricka öl, frågar Herr Asking. “Ja!”

Herr Asking frågar även23 vad paret planerar att framföra. Klumpen svarar
att det är hemligt men ger en vink om några idéer.

23Herr Asking lever upp till sitt namn detta SM.

Justeras:
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Mötet väljer Herr Johan Bellbrant och Herr Axel Back Enocksson till Mu-
sikborgarrådet. 24

6.21 Val av Den Konglig Öfverskændaren

Fröken Andrea Horsma tar rampljuset och förklarar att det nalkas ett nytt
berg att bestiga och att det är dags för henne att lämna över stafettpinnen.
Hennes efterträdare är en person som är perfekt för rollen och som till och
med kan överträffa henne själv, berättar Fröken Horsma. Fröken Horsma av-
ser inte att dra ut mer på detta och presenterar Den Konglig Öfverskændaren
u.n.å 1000011: Fröken Johanna Jacobsson!

Fröken Jacobsson presenterar sig själv vilket summeras till att hon varit del-
aktig i det mesta på sektionerna.

“Vad känner du inför det inkommande schlem som ska intaga territoriet?”,
frågar Fröken Horsma. Fröken Jacobsson svarar att de kan sticka dit solen
ej lyser.

Fröken Hellstenius undrar vad Fröken Jacobsson ska göra med n0llan. Sva-
ret: de ska slaktas!

Mötet väljer Johanna Jacobsson till Den Konglig Öfverskændaren.

SM bryter ut i ett fanatiskt mässande: “Heja! Heja på! Heja på ÖSK!”.

7 Övriga ärenden

7.1 Övriga frågor

Det har varit ett långt möte och SM är trötta vilket bekräftas av den långa
tystnaden. Inga övriga frågor.

7.2 Närvaro
E-21 12st
E-20 5st
E-19 8st
E-18 8st
E-17 4st
E-16 och äldre 1st
Totalt 38st

7.3 Publicering på webben

Mötet tillåter publicering av protokollet på webben med namn.
24Måste det byggas en dubbelt så stor kapsylöppnare nu?
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7.4 Mötets högtidliga avslutande

Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte uti december avslutas högtidligt av
Supraledare Mikael Lidman klockan 01:16:33.

Vid protokollet Mötesordförande

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Joar Forsberg
SNO
Elektrosektionen
THS

Tom Eriksson
Källarmästare
Elektrosektionen
THS

Justeras:
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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

1
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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
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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

1



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
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