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4.8. Val av ÅRe Åk-3
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4.11. Val av Vice Idrottsledar(en)
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Codé aux couleur

VIT: Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
GUL: Ch-IPS! äh-ÄT! MmmMM, gott, gott, jättegott!

BLÅ: Presidiet äro törstigt!
RÖD: Talaren börjar bli l̊angrandig
GRÖN: Ettan BÖR kandidera

2



oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 12 oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
onsdagen den 12 oktober
u.n.̊a. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende fondplaceringar

Bakgrund

I Kollektorns verksamhetsplan för 2022 nämndes att det skulle genomföras
en översyn av sektionens l̊angsiktiga sparande. Sektionen hade tidigare ett
antal fonder men dessa avyttrades 2015 och vi har inte haft n̊agra fonder
sedan dess. Med tanke p̊a att en del av v̊art sparande, till exempel “jubel-
fonden”, har en l̊ang sparhorisont finns det skäl att överväga investering i
aktiefonder. De bankkonton som pengarna ligger placerade i för tillfället ger
blygsam avkastning, vilket gör att pengarnas värde urholkas p̊a sikt.

Fram till 2015 hade sektionen innehav i fonderna “Euro Obligation-SEK”,
“Flermarknadsfond”och“Svenska sm̊abolag”hos Handelsbanken fonder. Un-
der 2015 avyttrades dessa, och pengarna (64 350 kr) placerades p̊a ett e-
kapitalkonto. De pengar som legat p̊a e-kapitalkontot sedan dess har ge-
nererat nära noll kronor i ränta, samtidigt som stockholmsbörsen inklusive
utdelningar (OMXSGI), avkastat 87% mellan 2015-01-01 och 2022-10-06. S̊a
kort sagt kan man säga att vi g̊att miste om 50 000 i skattefri avkastning
jämfört med om pengarna hade placerats i en indexnära fond.

Under de senaste åren har det funnits ett visst motst̊and mot fondinve-
steringar p̊a grund av den restskatt som uppstod vid försäljningen av de
tidigare fonderna. Restskatten uppstod d̊a deklarationen fylldes i p̊a ett fel-
aktigt sätt, vilket resulterade i att sektionen fick ett felaktigt skattekrav p̊a
80 000 kr. Detta misstag, som egentligen inte hade fonderna att göra, rätta-
des till under 2021 och pengarna har återförts till sektionen.

Eftersom sektionen är skattebefriad borde vi utnyttja v̊ar möjlighet att l̊ata
pengarna växa p̊a sikt. Att investera i aktiefonder medför s̊aklart alltid en
risk. Historiskt har det dock visat sig vara ett bra sätt att f̊a pengar att
växa p̊a. Nyckeln är att ha l̊ang sparhorisont. Att beh̊alla l̊angsiktigheten är
utmanande i en organisation som v̊ar, där erfarenhet och intresse varierar
fr̊an år till år. För att skapa s̊a bra förutsättningar som möjligt vill styret
arbeta fram en l̊angsiktig sparplan som tydligt definierar hur sparandet ska
genomföras.
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Förslag

Enligt stadgan har styrelsen rätt att förvalta sektionens fonder, s̊a i prakti-
ken skulle styrelsen ta beslut om investeringar p̊a egen hand. Men med tanke
p̊a den l̊anga perioden utan fonder och för att skapa ett brett samförst̊and
med sektionsmedlemmarna, anser vi att ett återupprättat fondsparande bäst
initieras genom ett SM-beslut. Styret vill därför tillsätta en grupp som f̊ar i
uppdrag att ta fram en plan för l̊angsiktigt sparande som tydligt definierar
syftet med sparandet och tar fram ett förslag p̊a hur pengarna ska placeras.
Gruppen skall ledas av Kollektor och presentera en plan för godkännan-
de p̊a December-SM. Målet för gruppen skall vara att presentera en plan
inneh̊allande:

• Sparhorisont och syfte för sektionens olika sparanden

• Förslag p̊a lämpliga fonder

• Förslag p̊a årlig avsättning

• Tillvägag̊angssätt för försäljning/byte av fonder

Yrkande

Konglig Elektrosektionens Styrelse yrkar p̊a

Att1 Upprätta en arbetsgrupp ledd av Kollektor med syfte att presentera en
plan för l̊angsiktigt sparande, inneh̊allande de ovan nämnda punkterna.

Att2 Rekryteringen till gruppen sker öppet för alla sektionsmedlemmar.
Anmälan sker via formulär p̊a hemsidan eller via mail till kollek-
tor@e.kth.se senast 2022-10-28.

Att3 Gruppen skall presentera sin plan för omröstning p̊a December-SM
2022.

Ett ränta p̊a ränta sjungande Styre

4



oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 12 oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
onsdagen den 12 oktober
u.n.̊a. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende ändring av val för k̊arfullmäktige

Bakgrund

THS har under längre tid varit missnöjda med det l̊aga valdeltagandet samt
f̊a kandidater till K̊arfullmäktige (KF). Vissa sektioner har vid tillfällen ej
varit representerade i brist p̊a kandidater och eftersom att KF är det högst
beslutande organet i k̊aren ans̊ags detta som ett allvarligt problem som be-
hövde åtgärdas. Under KF 05 (21/22) röstades därav motionen “Ett nytt
sätt att välja KF” igenom, där val av sektioners KF ledamöter sker p̊a
sektions-niv̊a och ej p̊a k̊ar-niv̊a. Motionen samt motionssvaret kan läsas
här2 och protokoll som bekräftar beslutet kan läsas i protokollet här3 un-
der punkt 5.2. Beslutet krävde tv̊a p̊a varandra följande mandatperioders
godkännanden, vilket det fick d̊a motionen godkändes även under KF 01
(22/23). Protokoll för KF 01 har ännu inte publicerats.

Detta är det förslag som KF ledamöterna emeriti Alexander Malmberg och
Jakob Björns, samt nuvarande KF ledamöterna Erik Lindberg och Nina
Hjärne ställt sig bakom. Motivering är att de ansett att förslaget gett sek-
tionens medlemmar mer direkt inflytande i k̊arens högst beslutande organ.

Genomröstad motion nämner även följande:

• “sektionen ska ta fram en delegatlista, för att förtydliga processen för
suppleanter och entlediganden”

• “om rollen inte blir tillsatt av SM kan SM uppdra åt styrelsen att fylla
delegatlistan.”

• Sektionen skall skicka in sin delegatlista senast den 15 maj till KF:s
talmanspresidie med tillhörande mötesprotokoll där delegatlistan fast-
ställdes.

• “Anmälan skickas in senast 15 maj och justerat sektionsmötesprotokoll
för valet bifogas.”

2https://drive.google.com/drive/folders/1onuEkieofjzAXf5BVUGLqWdvW4S9vebW
3https://drive.google.com/drive/folders/1AEmg6C-sUfa2NJurtTcO40LXv7PhtehW
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• “Alla p̊a delegatlistan behöver vara studerandemedlemmar i sektio-
nen.”

• THS valnämnd upphör att existera.

D̊a valet av representanter sker p̊a sektionsniv̊a anser vi att det vore passande
att skapa en funktionärspost. Styrelsen anser även att ett förtydligande om
hur personval till ordnad delegatlista genomförs är nödvändigt och anser att
det bör skrivas in i stadgan. Kravet om sektionsmedlemskap som ej gäller i
övriga val bör skrivas in i reglementet. Närmaste SM till 15 maj, där b̊ade
mötet och dess tillhörande protokoll garanterat är publicerat, är feb-SM
och därav bör valet rimligast ske under feb-SM. Valnämndens ordförande
Moby Dick föresl̊as bära ansvaret för att skicka in delegatlistan med justerat
protokoll till k̊arfullmäktiges talmanspresidie senast den 15 maj. Eftersom
THS valnämnd upphör att existera bör Moby Dick inte behöva kandidera
till en s̊adan enligt reglementet.

Förslag

De ändringar styrelsen föresl̊ar är att skapa en funktionärspost K̊arfullmäk-
tigerepresentanter (KFR), lägga till val av posten under Feb-SM, tillägg i
stadgan för att fastställa hur personval till ordnad delegatlista genomförs,
samt att Moby Dicks ansvar revideras.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 I reglementets punkt 3.2.1 Feb-SM lägga till posten “K̊arfullmäktige-
representanter (KFR)”med förtydligandet “(verksamhets̊ar 1 juli - 30
juni, val sker enligt valprocedur till ordnad delegatlista)”

Att2 I stadgans punkt 2.12 Personval lägga till: “Valprocedur till ordnad
delegatlista:

• Val till plats p̊a listan börjar med samtliga kandidater. Valet sker
iterativt, med fallande rang, enligt ‘Valprocedur till post med en
(1) plats’. D̊a en kandidat tagit plats p̊a listan eller förlorat mot
vakant stryks kandidaten fr̊an resterande iterationer’”

Att3 I reglementets punkt 3.1.3 Moby Dick under “Det åligger Moby Dick
att:” lägga till “Skicka in ordnad k̊arfullmäktigedelegatlista med till-
hörande mötesprotokoll där delegatlistan fastställdes, senast den 15
maj.” samt stryka punkten “Under sitt verksamhets̊ar kandidera till,
och om vald delta i, THS Valnämnd”

Att4 Att3 träder i kraft d̊a nästkommande Moby Dick kliver p̊a posten.

Att5 lägga till punkt “5.10 KF-representanter (KFR)” i reglementet med
följande inneh̊all:
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5.10.1 Sammansättning KF-representanter best̊ar av ledamöter, suppleanter och reserver
som rangordnats i en delegatlista. Delegatlistans ordning beslutas
av SM. Samtliga kandidater som föredragits framför vakans tar
plats i delegatlistan.Vid entledigande av KF-representant flyttas
delegaterna under denne upp̊at p̊a delegatlistan. Endast sektions-
medlem kan väljas till KF-representant.

5.10.2 Ledamot Det åligger ledamot att:

– föra sektionens talan i k̊arfullmäktige

– informera styrelsen samt sektionen om relevanta beslut inom
THS

5.10.3 Suppleant Det åligger suppleant att:

– Ersätta fr̊anvarande ledamot

– I händelse av uppflyttning till ledamot i delegatlistan åta sig
detta uppdrag.

5.10.4 Reserv Det åligger reserv att:

– I händelse av uppflyttning till suppleant eller ledamot i dele-
gatlistan åta sig detta uppdrag.

Att6 Reglementes ändringar träder i kraft först stadgeändringar godkänts
vid en andra läsning.

Ett Schultze-metod hatande Styre.
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Kandidatlista Oktober-SM
den 12:e Oktober u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)

Post Kandidat Årskull

IntSekt — —

Krill Åk-1 — —

Krill Åk-2
Johan Edlén E-21

Jonas Wallander E-21
Felix Jacobsson E-21

Krill Åk-3 Alpha Heed E-20

Krill Övriga
Alice Wallner E-19
Milad Javadi E-19

ÅRe Åk-1
Amjad Alakrami E-22
Antonia Fröjdh E-22

ÅRe Åk-2 — —

ÅRe Åk-3
Mikael Hammarling E-20

Simon Bossér E-20
E-post — —

Esquaderamiralen Elias Alpsjö E-21
Vice Idrottsledar(en) — —

Directris — —

Carakarl — —


