
Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 12 oktober

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Onsdagen den 12 oktober
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Konglig Elektrosektionens tredje sektionsmöte u.n.å. 1000011 öppnas av Supra-
ledare Alexander Malmberg klockan 17:59:00.

1.2 Tiden och sättet

Herrn mig själv beklagar att handlingarna skickades ut några timmar sent.

Mötet anses vara behörigt utlyst.

Qulturattaché Fröken Nova Höög stiger fram och meddelar att även det-
ta SM kan man delta på SM-Bingo om man så vill. Priset är valfri dryck
från baren.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Malmberg nominerar Herr Johan Höglund samt Herr Axel Lindberg till
justeringsmän tillika rösträknare.

Mötet väljer Herr Johan Höglund samt Herr Axel Lindberg till justeringsmän
tillika rösträknare.

1.4 Närvaro
E-22 17st
E-21 14st
E-20 5st
E-19 2st
E-18 7st
E-17 och äldre 8st
Totalt 53 st

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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1.5 Adjungeringar

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

1.6 Publicering på webben

Mötet tillåter publicering av protokollet på webben med namn.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.8 Föregående protokoll

Herrn mig själv berättar för mötet att protokollet från föregående Sektions-
möte inte publicerades på webben i tid, utan snarare brutalt sent. För detta
drakoniska misstag ber Herrn mig själv förlåtelse om och önskar att jag inte
misstroendeförklaras.

Mötet är nådigt och godkänner föregående protokoll.

2 Rapporter

2.1 Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Supraledare Herr Malmberg börjar med att meddela att Styret tillsammans
med MiT-styret jobbat mycket med TF-sittningen och han vill även tacka
Herr Milad Javadi som gjort vakra grafiken för marknadsföringen. Han vill
berätta att Styrelsen också representerat Sektionen både på KTH, i Stock-
holm, i Göteborg och i Norge på diverse Nøllegasquer. Styrelsen har även
igår anordnat en middag för Ion-Secten som uppskattades stort både av Ion-
Secten och Styrelsen.

Som ordförande har Herr Malmberg bevakat Sektionens intresse både på
ordföranderåd och på institutionsledningsgruppmöten. Sektionen skall få ett
nytt upplåtelseavtal för Tolvan. Han håller även på med att skapa alumn-
medlemskap för Sektionen.

Sist men inte minst vill han uppdatera hur det går med “Motion om införskaf-
fande av sprojlans rykande färskt nytt ljudsystem av högre rang och klass till
Elektrosektionens och Sektionen för Medicinsk Teknik gemensamma sektions-
lokal Tolvan med address Osquars Backe 12, samt säljande av urgammalt
hembyggt ljudsystem då detta är välkänt som allmänt skitdåligt, uruselt och
paj (inte paj som i appelpaj, utan mer typ, SPRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNGT)"
som röstade igenom på maj-SM. Som många redan märkt har ett “sprojlans
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rykande färskt nytt ljudsystem av högre rang och klass" införskaffats till Tol-
van, så motionen är nästan genomförd. Det som kvarstår är “säljande av ur-
gammalt hembyggt ljudsystem då detta är välkänt som allmänt skitdåligt, uru-
selt och paj (inte paj som i appelpaj, utan mer typ, SPRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNGT)".

Resistor Herrn mig själv meddelar att Styret var väldigt positivt överraska-
de över det stora intresset för TF-sittningen. Jag uppmanar alla som ämnar
åka till Finland på TF-sittningen att fylla i formuläret som de fått då de
köpte biljett så att de faktiskt får en biljett till båten. Det kommer skapas
en Facebookgrupp för resan.

SNO Herr Lindberg berättar att han jobbar tillsammans med skolan för
att se över grundutbildningen i sin helhet. Ifall någon har starka åsikter om
programmets framtid som de vill att skall presenteras till skolan uppmanar
han att meddela honom.

Källarmästare Herr Höglund har en punktlista:

• Kul att många deltog på årets första fixarkväll och stort tack till alla
nya källarnissar!

• Renoveringen av Tolvan har gått bra, förutom några få mindre saker
som inte än är klara.

• Kära mikrovågsugnsanvändare, stäng mikrovågugnen då ni är klara!

• Kära änvändare av Tolvans köksutrustning, DISKA!!!

• När Tolvan är bokad betyder det att den är bokad! Detta betyder att
man inte får närvara i Tolvan ifall man inte är bjuden.

• Det har varit inbrott i Tolvan. Enda värdeföremålen som stals var chips
och energidryck av varumärket Red Bull.

Klubbmästare Herr Heed uppmanar alla att följa PR på både Instagram och
Facebook. Han hoppas även se alla på nästa Tentapub 28.10.

Fø FFröken Björklund tackar alla som deltog och jobbade på mottagningen
och uppmanar alla E-22 att fylla i utvärderingsformuläret om motagningen.
Både positiv och negativ kritik uppskattas.

2.2 Frågor till kansliet samt PA och kansliet samt PA infor-
merar

Denna gång lyser kansliet med sin frånvaro, men däremot har Programansva-
rig (PA) Herr Joakim Jaldén ärat mötet med sin närvaro, trots att Styrelsen
trott att han var bortrest.

Justeras:
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Herr Jaldén berättar att programrådet1 har startat och ber om ursäkt för
att detta bär samma namn som PR. Även Sektionen har två representanter
i detta programråd som kommer se över grundutbildningen för programmet
elektroteknik. Själv har Herr Jaldén föreslagit att första årets studier skulle
omstruktureras, så att kursföljden skulle vara mera logisk. Gillar man fy-
sik kommer även SI1200 Fysikens matematiska metoder tilläggas i villkorligt
valfria kurser. Särskilld behörighet kommer även införas för att få börja med
masterstudier, så han uppmanar alla att vara redo för det.

Herr Axel Back Enocksson frågar när detta kommer införas. Herr Jaldén
svarar att detta egentligen redan är ett krav som inte har tillämpats tidiga-
re. Han berättar även att det är oklart när särskillda behörigheten faktiskt
börjar krävas, men kansliet ville i god tid komma ut med informationen åt
Sektionen, så att detta inte kommer som en överraskning i framtiden.

2.3 Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Ekvivalenten Fröken Marla Touma kliver fram och hoppas att folk kommer
att söka till JML-gruppen som nu öppnat för rekrytering. Morgondagens pub
kommer även vara en JML-pub. Hon tar även upp sångboksformuläret som
JML gjort, och påminner om att inga beslut kommer göras ännu, utan for-
muläret är endast en undersökning om åsikter om olika sånger.

Snövaran Herr Felix Jakobson har goda nyheter, på måndagen är det dags för
biljettsläpp för Åre, Detta sker traditionsenligt på borggården klockan 21.53.
Han önskar även att sprida vidare informationen till alla som är intresserade.

Revisorerna Herr Wilhelm Westermark och Fröken Ebba Hellstenius har
spännande nyheter. Hör och häpna: alla som skulle bokföra har bokfört i
tid! “Det blir öl på Bullens!" jublar Herr Heed och fäller nästan en tår av
glädje. Däremot har de själva inte hunnit läsa igenom allt, men de meddelar
att det ser bra ut preliminärt.

Bingo! utropar någon för första gången.

ELIN Herr Dennis Härås berättar att han påbörjat diskussioner med Kongli-
ga Kemisektionen angående en fotbollsmatch. Han uppmanar folk att komma
med och spela och man kan även hjälpa till med att ordna matchen ifall man
vill. Herr Lindberg frågar ifall det även kommer ordnas återhämtnings-öl på
godtycklig bar efter matchen. Herr Härås svarar “möjligen". Till sist vill han
även påminna om att Elektro tillsammans med Kongliga Bergssektionen och
Fysiksektionen bokar KTH-hallen varje torsdag och att alla är välkomna.

1Därmed kommer Herrn mig själv skriva programrådet då jag menar KTH, och PR som
vanligt då jag menar Elektros&MiT:s programråd.

Justeras:
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Herr Joshua Sadiq har hälsningar från renoveringsgruppen. Han berättar att
de har diskuterat saken med PR och KG inom sektionen, men även myc-
ket med Akademiska Hus (AH) som äger lokalen. AH har ställt sig positivt
till projektet, men eftersom de följer KTH:s direktiv, diskuteras ärendet nu
med KTH. Kostnaden för projektet är ännu oklart, eftersom kostnaden beror
mycket på vad KTH kommer finansiera och vad vi måste själva betala för.
Men Sektionen har under en längre tid tillsammans med Sektionen för Me-
dicinsk Teknik sparat pengar för projektet så det borde inte bli ett problem.

Moby Dick Herr Mikael Lidman meddelar att det glädjer honom att många
sökt till olika poster detta SM, men ändå är vissa poster utan kandidatur.
Därmed yrkar han på att öppna kandidatur till tomma poster samt poster
där antalet kandidater är otillräckligt.

Mötet öppnar kandidatur för tomma poster samt poster där antalet kandida-
ter är otillräckligt.

Näst är Carakarl Herr Axel Boström. Han berättar för alla nya sektions-
medlemmar att sektionen har en bil man kan boka via hemsidan ifall man
gått utbildning för bilen. Han uppmanar även folk att söka posten Carakarl,
då han själv ser framemot att överlämna posten till någon annan.

“Man får gå på Funq, det är det viktigaste" -Axel Boström

2.4 Frågor till kåren och kåren informerar

Ikväll är det Fröken Filippa Larsson som representerar kåren och hon skall
berätta om vad som sker på kåren. Nya upplåtelseavtal håller på att skrivas
och hon meddelar att: “Syftet med upplåtelseavtal är att ni skall få det bätt-
re". Vill man delta på kårstyrelsemöten så får man gärna göra det då de är
öppna för alla.

Fröken Larsson berättar också att bokningsregler för Nymble har ändrats.
Det finns möjlighet att servera mat på fler platser, så länge maten är gra-
tis och alkohol inte serveras. Hyran har också ändrats, det är billigare på
vardagar, men dyrare på helger2. Sist men inte minst uppmanar hon alla in-
tresserade att söka och nominera till posten studiemiljö-ansvarig då ansökan
fått utökad tid. Detta gör man via THS:s hemsida.

Men Fröken Larsson är inte den ända från kåren som är på plats idag, utan
även Sektionens egna Kårfullmäktigerepresentanter (KFr) Fröken Nina Hjär-
ne, Herr Erik Lindberg samt supleant Herr Sadiq har något att säga. Herr E.
Lindberg berättar att KF har haft två möten hittills och just studiesocialt-
ansvariga samt studiemiljö-ansvariga posterna diskuterades. Herr Sadiq för-

2Kort sagt: tråkiga evenemang har blivit billigare och mera tillgängliga, roliga evene-
mang blivit dyrare.
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klarar att dessa poster förr var en och samma, men KF har nu beslutat att
dela upp ansvaret på två poster. Fröken Hjärne berättar att även KF-valet
har diskuterats, något som kommer diskuteras mera senare ikväll.

3 Propositioner

Eftersom inga motioner skickats in, diskuteras endast Styrelsens propositio-
ner idag.

3.1 Proposition angående fonder

Propositionen finns att läsa i sin helhet i slutet av detta dokument som bi-
laga.

Kollektor Herr Björns kliver fram då det är han som författat propositionen.
Han berättar att sektionen inte investerar längre, vilket man borde göra då
detta skulle vara en extra inkomst för Sektionen. Därmed har han kommit
på idén att tillsätta en grupp ledd av Kollektorn som utarbetar en plan för
hur dessa pengar skall investeras samt likvideras, och hur sektionen sparar
pengar.

Herr Axel Lindström- “Kommer gruppen heta “Tolvan bets" och vad är din
åsikt om detta namn?"

Herr Björns svarar att han inte ännu tänkt på att ha ett namn för grup-
pen, men nu då saken kom upp så uppmanar han folk att föreslå kul namn
för gruppen.

Herr Johan Wirén undrar varför fonderna som Elektro förr ägde såldes för
7 år sedan. Herr Björns berättar att man var rädd att förlora pengarna och
man visste inte bättre, det var ett dumt beslut helt enkelt.

Herr Back Enocksson undrar ifall det kommer finnas kompetenskrav för med-
lemmarna i gruppen. Herr Björns berättar att gruppen är öppen för alla och
man får även gå med ifall man vill lära sig om investering.

Herr Milad Javadi- “Kan man gå med trots att man tidigare haft problem
med Kronofogden?"
Herr Björns- “Ja men inte som ansvarig på papper."

Herr Tom Eriksson undrar ifall det finns något formulär för att söka till
gruppen. Herr Björns svarar att han skall göra ett formulär inom kort.

Mötet godkänner propositionen i sin helhet.

Justeras:
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3.2 Proposition angående val för KF

Propositionen finns att läsa i sin helhet i slutet av detta dokument som bi-
laga.

Herr Malmberg börjar med att förklara bakgrunden till propositionen. KF
valen har hittills haft extremt dåligt valdeltagande och ibland har inte alla
sektioner lyckats välja representanter överhuvudtaget. Detta ansåg KF vara
ett stort problem då KF är högst beslutande organet inom THS. Därmed
skall KF representanter nu väljas på SM för att öka valdeltagandet och an-
talet kandidater.

THS kräver att alla sektioner skall rösta fram en rangordnad lista av två
(2) representanter, en (1) supleant och övriga reserver3. Detta så att ifall
någon person entledigas från sin post så behövs inte ett nytt val på SM
genomföras. Eftersom Sektionen inte har någon valmetod för att skapa en
sådan lista, har styrelsen skrivit en proposition med ändringar i reglementet
samt stadgarna för att skapa denna valmetod.

Herr Eriksson undrar varför vi inte följer THS direktiv i valmetod. Herr
Malmberg förklarar att THS inte givit några direktiv, utan sektionerna får
själva välja hur de skapar denna lista av personer till KF. Herr Emil Karls-
son frågar ifall alla som kandiderar då kommer på listan. Fröken Berglund
svarar ja, så länge man inte förlorar sin plats på listan mot vakant. Herr
Back Enocksson undrar ifall man som KF-representant nu blir en funktionär
på Sektionen. Harr Malmberg svarar ja, men angånde Funq-plats så kommer
Styrelsen fortfarande ha all makt att bestämma vem som har förtjänat att
delta4.

Herr E. Lindberg berättar att han, Fröken Hjärne och Herr Sadiq har disku-
terat detta med Styrelsen och står bakom propositionen. Herr Westermark
meddelar att även Revisorerna står bakom propositionen. Herr Eriksson und-
rar ifall det finns något alternativ. Fröken Hjärne svarar att om inte propo-
sitionen går igenom nu så måste antingen ett extraordinärt SM ordnas för
att hinna rösta igenom stadgarna5, eller så får Styrelsen välja listan, vilket
skulle vara att avsäga demokrati.

Dags för att rösta. 49 är för, en är emot och 9 personer röstade blankt. Dock
måste detta röstas igenom pånytt nästa SM då stadgeändringar kräver detta.

Mötet godkänner propositionen i sin helhet.
3Personer som kandiderar men inte blir röstade till representant eller supleant.
4Så om du kära läsare hoppades att få delta på Funq från 23 reservplats, så får du nog

tänka om.
5För att det krävs två SM för att rösta igenom stadgeändring.

Justeras:
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X.Y. Hungriga magars lystmäte

Efter två lyckade propositioner är det dags för en minst lika lyckad måltid.
PR har som alltid förberett en läcker måltid åt samtliga mötesdelegater.

Mötet ajourneras 19.27 och planeras återupptas 19.53.
Mötet återupptas 20.02.

4 Val

“Man väljer och så blir man vald, inte konstigare än så."
- Mikael Lidman, Moby Dick

4.1 Val av IntSekt

Konstigt nog har ingen kandiderat för denna post, men efter lite förklaring
om vad posten innebär av både Moby Dick Herr Lidman och IntSekt Herrn
mig själv så kliver två ivriga kandidater fram! Dessa är Herr Erik Stare E-22
samt Herr Alfred Ahlström E-21.

Herr Lidman frågar varför de sökt posten, vilka länder de inte varit i och
vilken av dessa länder som är bäst. Herr Stare har sökt posten eftersom han
vill välkomna nya studenter och skapa gemenskap bland dem och hjälpa dem
hitta nya vänner i Sverige. Han har inte varit i 178 länder, och anser att det
landet de nya studenterna kommer ifrån är det bästa. Herr Ahlström var
själv med under vårens internationella mottagning och vill fortsätta jobba
för att välkomna internationella studenter till Sektionen. Han vet inte med
säkerhet hur många länder han inte varit i eftersom han är kritisk till FN:s
lista av stater.

Herr E. Lindberg undrar varför kandidaterna kandiderar på plats och inte
före sökstopp. Båda svarar att de inte tänkt på att söka, men då de förstod
vad posten innebar och vikten av att posten fylls så ville de kandidera.

Herr Hjalmar Rantala Jönsson undrar vad kandidaterna kommer göra för att
vinna de internationella studenterna från fria sektionen till Konglig Elektro-
sektionen. Han undrar även vad kandidaternas favoritinsekt är. Herr Stare
vill helt enkelt vinna över studenterna genom att skapa god gemenskap och
visa hur trevlig Sektionen är. Hans favoritinsekt är en nyckelpiga6. Herr
Ahlström tror även han kan övertyga de nya studenterna om Elektros över-
lägsenhet jämfört med fria sektionen, och påpekar även att den vita overallen
är något många säkert vill ha. Han anser Herkulesbaggen vara den bästa in-
sekten.

6 Röstar Herr Stare på SFP?

Justeras:
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Även en äkta internationell student befinner sig på plats idag, nämligen Frö-
ken Liselott Geer. Fröken Geer undrar ifall kandidaterna har planer för att
öka synligheten på social media då det inte funnits de senaste åren. Herr
Stare tänker att han kan delegera uppgiften till någon internationell fadder
som är duktig på detta och Herr Ahlström anser detta vara en bra idé, men
först vill han se till att kommunikationen via THS fungerar bra. Tidigare i år
har THS nämligen inte varit speciellt bra på att förmedla information vilket
är deras uppgift i avtalet mellan Sektionen och dem.

Mötet väljer Erik Stare till IntSekt.

4.2 Val av Krill Åk-1

Ingen har kandiderat för denna post så kandidatur är öppen. Moby Dick
Herr Lidman stiger fram för att berätta om posten. Enligt honom är detta
en toppen post med goda fördelar7. Herr Jakob Perdelius E-22, Herr Filip
Rautiainen E-22 samt Herr Philip Andersson E-22 blir nominerade.

Herr Andersson berättar att han gillar demokrati och Herr Rautiainen vill
öka söktrycket för olika poster för bättre val. Herr Perdelius är osäker på
varför han ställde upp och rekommenderar att rösta på de två andra kandi-
daterna då han redan har en Funq-plats. Herr Boström undrar ifall kandi-
daterna är intresserade av någon annan post ifall de inte blir valda till Krill.
Alla svarar nekande.

Sen är det dags för de mindre seriösa frågorna. Herr Höglund undrar vil-
ket valsystem är kandidaternas minst favorit och varför det är just Schulze-
metoden. Herr Rautiainen svarar att det är otransparent, Herr Perdelius
svarar att det helt enkelt är sämst och Herr Andersson svarar “för att det
stora ledarna säger så"8. Herr Stare undrar vilken öl och hur mycket öl kan-
didaterna anser är lämpligt för ett möte på Bullens. Herr Andersson svarar
att billigt är bra och anser att en öl per fyra mötespunkter är en lämplig
mängd och Herr Rautiainen svarar att han gillar mörk öl t.ex. Guiness. Herr
Perdelius svarar att han gillar Weissbier och anser att en lagom mängd öl är
så att man precis lyckas krypa hem efter mötet.

Mötet väljer Filip Rautiainen samt Philip Andersson till Krill Åk-1.

7

8Helt rätt ettan, lyssna på Styret utan att ifrågasätta!
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4.3 Val av Krill Åk-2

Till denna post har Herr Johan Edlén E-21, Herr Jonas Wallander E-21 och
Herr Felix Jacobsson E-21 kandiderat. Herr Wallander har kandiderat ef-
tersom han inte gjorde det förra året och det verkar som en kul och toppen
post. Herr Edlén och Herr Jacobsson är båda erfarna Krill och vill söka ett
år till. Herr Javadi frågar vad som är viktigt för ett rättvist val, men oro-
veckande nog har ingen av kandidaterna ett svar på frågan. Herr Lidman
undrar vad som borde göras bättre inför nästa SM. Herr Edlén anser att
mera posters vore lösningen, Herr Wallander anser att det är dags för en ny
“posterboy" och Herr Jacobsson svarar att mera intervjuer vore bra, men att
detta kan bli jobbigt.

Herrn mig själv valde inte att skriva alla frågor angående restaurangen Bul-
lens i detta protokoll, då jag inte ansåg det vara relevant.

Mötet väljer Johan Edlén samt Jonas Wallander till Krill Åk-2.

4.4 Val av Krill Åk-3

För denna post har Herr Heed E-20 kandiderat och Herr Höglund E-20 kandi-
derar på plats. P.g.a. att Herr Höglund kandiderar så väljs Fröken Björklund
till rösträknare för denna punkt. Herr Heed börjar med att berättar att han
sökt posten eftersom han har ett svårt självskadebeteende. Han kan inte slu-
ta söka poster och eftersom han slutar i Styrelsen i december så måste han
ha något att sabotera sina studier med. Herr Höglund har gillat posten och
vill på runda två på Bullens.

Herr Lindberg undrar ifall kandidaterna kan tänka sig vara “posterboys".
Ingendera av kandidaterna vill konkurera med Herr Edlén eller Herr Wal-
lander. Herr Malmberg ifrågasätter kandidaternas motivation till posten och
undrar ifall de sökt endast för tillgång till FUNQ och öl på Bullens. Herr
Höglund påpekar att Bullens är öppet varje dag och som källarmästare så
kommer han ha tillgång till FUNQ så länge låset inte ändras.

Herr Lidman frågar sista frågan: “Vad är din favoritval?"
Herr Heed: “Spermavalen"
Herr Höglund: “Det heter nog Kaskelotten på svenska."

Vad Herr Heed egentligen menade får förbli ett evigt mysterium då sträck
dragits i frågestunden.

Mötet väljer Alpha Heed samt Johan Höglund till Krill Åk-3.

Justeras:
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4.5 Val av Krill Övriga

Fröken Alice Wallner E-19 och Herr Javadi E-19 har kandiderat för denna
post, men Herr Javadi avsäger sin kandidatur. Mötet öppnar därmed kan-
didatur på plats. Fröken Berglund kandiderar och därmed hoppar Fröken
Björklund E-19 på hennes plats och sköter talarlistan för denna punkt. Herr
Saber nominerar Herr Björns E-18 och Herr Lindberg E-20 blir även nomi-
nerad. Därmed blir Herr Heed tillfällig rösträknare för denna punkt.

Herr Lidman undrar ifall kandidaterna förutom Fröken Wallner vet vad fan
ett sökstopp är. Herr Lindberg svarar: “Sökstop är som hastighetsbegränsning,
främst en rekommendation". Fröken Berglund svarar att hon varit Krill i två
år och alltid missat sökstopp. Herr Björns försvarar sig själv med att han
inte tänkt på saken före han blev nominerad.

Herr Heed undrar hur många styrelsemedlemmar kan sitta i valberadningen
före det blir demokratibrott. Herr Björns medger att det är ett problem, men
anser ändå att erfarenhet är något positivt. Herr Lindberg vill vara med för
att hitta en passande efterträdare åt sig själv.

Fröken Wallner berättar att hon suttit som Krill tidigare och har planer
för att förbättra valberedningen. Hon skulle t.ex. vilja ha interna evenemang
i Tolvan.

Mötet väljer Alice Wallner samt Jakob Björns till Krill Övriga

Å.Ä. En Ubåt

Oroa dig ej kära läsare, Rysslands “president" Vladimir Putin har inte be-
odrat en rysk ubåt att “i misstag navigera fel" och segla in på svenska vatten
likt U 137 gjorde 1981. Däremot har ett glas Bäska Droppar seglat in på
presidiets bord framför Supraledare Herr Malmberg som skådar detta med
aningen oro i blicken.

ÅÅÅÅÅ SÅ KOMMER DET EN ÅNGBÅT, SOM SÄGER TU-
UUUT . Ettorna ser förundrade ut och Herrn mig själv kan bara tänka mig
att vissa frågar sig själva vad de hamnat på för möte egentligen. ÅÅÅÅÅ
SÅ KOMMER DET EN UBÅT, SOM SÄGER...

14 gurgel senare doftar Herr Malmberg malört, är lite gladare och lite mera
tårögd än tidigare.

Q.Z. Opuz till den fromma

Ordningsfråga! Säger Herr Enocksson något svagt denna gång, men som
förväntat är inte framförandet svagt. “Spela Wonderwall!" utropas, men detta

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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skall Herr Enocksson givetvis inte framföra, utan denna vackra onsdag får vi
återigen höra två nykomponerade låtar av högsta musikaliska samt lyriska
kvalité.

4.6 Val av ÅRe Åk-1

Till denna post har Herr Amjad Alakrami E-22 samt Fröken Antonia Fröjdh
E-22 kandiderat. Herr Alakrami börjar med att fråga vilka som haft problem
med Herr Marko Petrović. Han lovar göra allt i sin makt för avsätta Herr
Petrović. Fröken Fröjdh har likt sitt namn en mera positiv inställning till
posten. Även hon tycker det är viktigt att förbättra Herr Petrović undervis-
ning, men hon vill även lyfta fram de lärare och de kurser som är bra. Vid
frågan hur kandidaterna inställer sig till maskanalys svarar Herr Alakrami
att han inte har något emot maskanalys, och Fröken Fröjdh säger att hon
“inte resisterar".

SNO Herr Lindberg frågar ifall de vågar kritisera lärare då de har fysiska
möten med dessa. Båda kandidaterna svarar att de inte har problem med
att ge konstruktiv kritik. Herr Back Enocksson undrar ifall kandidaterna
skall åka till Åre i år. Herr Alakrami svarar nekande då han anser detta vara
för dyrt och även Fröken Fröjdh måste tänka på sin monetära situation före
hon kan ge ett svar. Fröken Julia Gelmanovska undrar hur de ska se till att
framföra årskursens åsikt och inte endast sin egna på diverse möten. Herr
Alakrami föreslår anonyma formulär och Fröken Fröjdh vill föra en öppen
dialog i olika grupper på social media som E-22 har.

Mötet väljer Amjad Alakrami samt Antonia Fröjdh till ÅRe Åk-1.

4.7 Val av ÅRe Åk-2

Eftersom posten inte har några kandidater än kandiderar Fröken Gelma-
novska E-21 på plats och nominerar Fröken Nova Höög E-21, dvs. samma
dynamiska duo som varit ÅRe för E-21 förra läsåret.

Båda kandidaterna anser att de vill fortsätta eftersom det var kul förra året.
Herr Saber har en s.k. spicy fråga. Han undrar ifall någon av kandidaterna
potentiellt är intresserade att söka SNO nästa SM och ifall de isåfall skulle
ge upp sin plats som ÅRe eller vara både och. Båda kandidaterna svarar att
de potentiellt kan tänka sig söka SNO. Fröken Gelmanovska skulle avgå som
ÅRe ifall hon blev vald, medan Fröken Höög inte skulle göra det.

Mötet väljer Julia Gelmanovska samt Nova Höög till ÅRe Åk-2

4.8 Val av ÅRe Åk-3

Mikael Hammarling E-20 samt Simon Bossér E-20 har kandiderat till posten.
Båda vill jobba för Sektionen och anser detta vara en viktig uppgift. Herr

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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Boström frågar hur de ämnar nå ut till samtliga E-20. Herr Bossér föreslår
Discord och formulär, Herr Mikael vill även diskutera efter föreläsningar då
man kan nå ut till personer som inte är så aktiva på social media och inom
Sektionen.

Mötet väljer Mikael Hammarling samt Simon Bossér till ÅRe Åk-3

4.9 Val av E-post

Eftersom ingen kandiderat för posten börjar Moby Dick Herr Lidman med
att locka folk genom att påpeka att man får delta på Funq. Herr Björns
berättar vad posten handlar om och Fröken Berglund påpekar att det vikti-
gaste är att man tycker det är intressant.

Efter detta blir Herr Kent Tieu E-22 nominerad och han tackar ja. Herr
Tieu berättar att han inte besökt hemsidan så mycket än, men han har ett
konto. Han är även erfaren då han hållit på med backend-webbutveckling.
Efter detta är hela mötet övertygade om att detta är den rätta kandidaten
så det blir sträck i frågestunden.

Mötet väljer Kent Tieu till E-post.

4.10 Val av Esquaderamiralen

Herr Elias Alpsjö E-21 har kandiderat till denna post. Han har sökt posten
då han seglat hela livet, äger en egen segelbåt9 och har deltagit på flera lik-
nande seglingsevenemang.

Herr Emil Bergvall undrar varför det var så många benbrott på Esquadern
detta år och hur man kan undvika detta. Herr Alpsjö påpekar att säkerhe-
ten ligger på varje båts kapten och hänvisar till att fråga dessa. Herr Emil
Karlsson undrar vad man som kapten skall göra ifall man har för mycket
besättning. Herr Alpsjö svarar att man kan instruera de övriga utan uppgift
att dricka pilsner. Vid fråga om antalet bastukvällar försäkrar han att rutten
kommer att optimeras så att antalet bastukvällar maximeras.

Herr Anton Wallberg undrar vad som kan förbättras till nästa år. Herr Alp-
sjö svarar att färre benbrott vore bra. Herr Rantala Jönsson undrar ifall han
hellre ser färre benbrott eller krockar bland båtar. Herr Alpsjö hoppas ing-
endera händer och rekommenderar att det vore bra ifall minst en ombord är
nykter10.

Mötet väljer Elias Alpsjö till Esquaderamriralen
9Inte någon jolle utan en ordentlig segelbåt med blyköl.

10Herrn mig själv rekommenderar att segla till Åland där gränsen för roderfylleri är 1
promille, så man kommer lättare undan detta krav.

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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I detta skede börjar Klubbmästare Herr Heed bli aningen orolig över Presi-
diets frekventa signalering med den blåa knappen på Codé aux couleur.

4.11 Val av Vice Idrottsledare(en)

Herr Johan Wirén E-22 samt Vilgot Kollberg E-21 kandiderar på plats. Båda
kandidaterna har mycket erfarenhet från sport och har fungerat som tränare.
Herr Stare undrar om kandidaterna kommer öka variationen av idrottsgrenar.
Herr Kollberg påpekar att han gärna varierar mellan olika grenar, men påpe-
kar att det redan ordnas mycket olika typer av evenemang och vill fortsätta
med detta. Herr Wirén håller med. Fröken Touma undrar ifall kandidaterna
är öppna för dans och vilken typ av dans de skulle ordna. Herr Kollberg
är inte själv så insatt på dans, men tycker att danslektion inför vårbalen
är viktigt och bör ordnas. Herr Wirén föreslår Zumba. Herr Härås undrar
vad kandidaternas favoritsport i Tolvan är och vad deras minst favoritsport
överlag är. Herr Kollberg svarar pingis som favorit och orientering som minst
favorit. Herr Wirén svarar armbrytning på pub och amerikansk fotboll som
minst favorit.

Kandidaterna frågas ifall de vill kandidera i klump vilket de tackar ja till.

Mötet väljer Vilgot Kollberg samt Johan Wirén i klump till Vice Idrotts-
ledare.

4.12 Directris

Herr Axel Boström E-20 samt Linus Dellmo E-22 kandiderar för posten och
Herr Daniel Österman E-22 nomineras.

Herr Dellmo berättar att han kandiderat eftersom han tyckte att spexet
på Bogesund var en av de roligaste sakerna under mottagningen och tyckte
Nøllespexet var kul. Hans favoritfilm är JoJo Rabbit, ett riktigt bra val en-
ligt Herrn mig själv. Herr Boström kandiderade eftersom han hållit på med
teater tidigare och har även jobbat på cirkus. Herr Österman deltog i årets
Nøllespex och vill uppmana fler folk att vara delaktiga. Herr Saber frågar
ifall kandidaterna kommer vara aktiva inom Elogen ifall de inte blir valda.
Herr Dellmo och Herr Österman svarar ja men Herr Boström svarar nej.
Herr Lindberg undrar ifall kandidaterna kan tänka sig göra en julkalender
som 2020. Herr Boström lovar försöka göra en lika bra julkalender, men tror
att det är svårt att uppnå då julkalendern 2020 var magnifik enligt honom.
De andra kandidaterna tycker det låter som en kul idé.

Mötet väljer Linus Dellmo till Directris.

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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4.13 Carakarl

Herr Viktor Svenstam E-22, Herr Johan Wirén E-22 och Herr Alexander
Jonsson E-22 kandiderar på plats då posten är öppen för kandidatur. Då reg-
lementet är aningen otydligt diskuteras vad som menas med antalet personer
för denna post. Det som är otydlig är ifall man skall välja en person/klump
eller välja två personer till posten. Reglementet tolkas som att två personer
skall bli valda.

Herr Wirén gillar att köra och vill lära sig mera om bilar. Herr Svenstam är
erfaren chaufför, har underhållit bilar och bytt däck fler gånger än han kan
räkna11. Herr Jonsson gillar bilar och vill lära sig mera. Han vill även “lägga
extra press och utmana sig som människa" genom att vara Sektionsaktiv vid
sidan om studierna.

Carakarl Herr Boström undrar vad bilen heter, vilken färg den är och hur
många som får sitta i den. Herr Svenstam svarar klockrent vit, Nebby och 5
eller 7 beroende på hur många säten är installerade. Herr Wirén instämmer.
Carakarl Herr Härås undrar ifall kandidaterna i mån om att de blir valda
orkar fixa en hjulmutter på bilen som saknats i ett år, ja ropar alla kandida-
terna.

Herr Malmberg undrar hur långt körförbud kandidaterna är redo att ge ifall
man bryter mot reglerna angående bilen. Alla kandidater är för livstid, men
Herr Svenstam påpekar att det är Sektionens bil, så det är inte endast upp
till honom att bestämma om straffet12. Till sist frågar Herr Perdelius med
grov skånska: “att åka bött, är det gött?". Den enda av kandidaterna som
svarar och en av de få på mötet som förstår är Herr Svenstam, som svarar
ja.

Mötet väljer Viktor Svenstam och Johan Wirén till Carakarl

11

12Carakarl kan endast ge 3 månader körförbud. Vill man läsa om straff för brytande
mot PM för Sektionsbilen kan man läsa om detta under punkt 2.1.1 i PM.

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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5 Övriga ärenden

5.1 Övriga frågor

Herra minä itse kysyn vielä kokouksen pääteeksi jos joku ei vielä ole saanut
Bingoa, sillä olin saanut pyynnön tehdä näin.

5.2 Närvaro
E-22 10 st
E-21 12 st
E-20 6 st
E-19 3 st
E-18 5 st
E-17 och äldre 1 st
Totalt 37 st

5.3 Mötets högtidliga avslutande

Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte uti oktober avslutas högtidligt av
Supraledare Alexander Malmberg klockan 23:26:25.

Vid protokollet Mötesordförande

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Johan Höglund
Källarmästare
Elektrosektionen
THS

Axel Lindberg
SNO
Elektrosektionen
THS

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Onsdag den 12 oktober
u.n.̊a. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

1.2. Tiden och sättet

1.3. Val av justeringsmän samt rösträknare

1.4. Närvaro

1.5. Adjungeringar

1.6. Publicering p̊a webben

1.7. Fastställande av föredragningslista

1.8. Föreg̊aende protokoll

2. Rapporter

2.1. Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

2.2. Fr̊agor till kansliet samt PA1 och kansliet samt PA informerar

2.3. Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

2.4. Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

3. Propositioner

3.1. Proposition ang̊aende fondplacering

3.2. Proposition ang̊aende ändring av val för k̊arfullmäktige

4. Val

4.1. Val av IntSekt

4.2. Val av Krill Åk-1

4.3. Val av Krill Åk-2

4.4. Val av Krill Åk-3

4.5. Val av Krill Övriga

4.6. Val av ÅRe Åk-1

4.7. Val av ÅRe Åk-2
1Programansvarig utbildningen elektroteknik
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4.8. Val av ÅRe Åk-3

4.9. Val av E-post

4.10. Val av Esquaderamiralen

4.11. Val av Vice Idrottsledar(en)

4.12. Val av Directris

4.13. Val av Carakarl

5. Övriga ärenden

5.1. Övriga fr̊agor

5.2. Närvaro

5.3. 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: Ch-IPS! äh-ÄT! MmmMM, gott, gott, jättegott!

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




