
Dec-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 december

Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
m̊andagen den 5 december
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. Beslut

3.1. Budget 2023

4. Motioner och propositioner

4.1. Andra läsning av proposition ang̊aende ändring av val för
k̊arfullmäktige

4.2. Proposition ang̊aende korrigering av handkassor

4.3. Proposition ang̊aende förtydligande av underföreningar

4.4. Motion ang̊aende ändring av frequensnormalens verksamhets-
period

4.5. Motion ang̊aende strukturerande av sektionens sparande

5. Val
1Programansvarig utbildningen elektroteknik
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5.1. Fyllnadsval av IntSekt

5.2. Val av Supraledare tillika Ordförande

5.3. Val av Resistor tillika Sekreterare

5.4. Val av StudieNämndsOrdförande, SNO

5.5. Val av ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

5.6. Val av Kollektor tillika Ekonomiansvarig

5.7. Val av Källarmästare med styrelseansvar

5.8. Val av Klubbmästae med styrelseansvar

5.9. Val av Fø Fmed styrelseansvar

5.10. Val av Halvledare tillika Vice Ordförande

5.11. Val av Vice SNO tillika PAS

5.12. Val av Ekvivalenten

5.13. Val av Isolator tillika Skyddsomud

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

5.15. Val av Batman

5.16. Val av bAMSe

5.17. Val av Revisorer

5.18. Val av Vice Intsekt

5.19. Val av Fan- och R̊attbärare

5.20. Val av Frequensnormalen

5.21. Val av Musikborgarr̊adet

5.22. Val av Den Konglig Öfverskændaren

6. Övriga ärenden

6.1. Övriga fr̊agor

6.2. Närvaro

6.3. Mötets högtidliga avslutande

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

VIT: Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
GUL: Sista tunnelbanan g̊ar om en halvtimme

BLÅ: Presidiet äro törstigt!
RÖD: Talaren börjar bli l̊angrandig
GRÖN: Sektionens framtid är ljus
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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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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
m̊andagen den 5 decmber
u.n.̊a. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende förtydligande av underföreningar

Bakgrund

Tanken med nuvarande punkt 6 i reglementet var att sektionen ej skulle
behöva bära ansvar för föreningarna samt att föreningarna skulle f̊a ökad
självständighet. Detta är n̊agot b̊ade sektionen samt föreningarna uppskat-
tat sedan det ändrades. Dessvärre uppstod en situation som uppenbarade
vissa svagheter med hur Sektionens föreningar hanteras i reglementet. Pro-
blemet grundar sig i att för att en förening ska f̊a arrendera en lokal p̊a
KTH, m̊aste föreningen tillhöra KTH, THS eller en sektion. Samt att alla
lokaler m̊aste ha ett skyddsombud fr̊an KTH, THS eller en sektion. THS
ans̊ag att sättet föreningar hanteras i v̊art reglemente gör att de ej anses
tillhöra sektionen och där av kunde föreningars möjlighet att arrendera en
KTH lokal ifr̊agasättas. Styrelsens m̊al med denna proposition är förtydli-
ga att föreningarna tillhör sektionen, beh̊alla deras självständighet samt att
sektionen fortsatt ej är ekonomiskt eller juridisk ansvarig för dessa.

Förslag

Detta görs förslagsvis genom att lägga till det som av ren praxis redan görs
idag, nämligen att SM godkänner underföreningars ordförande, ekonomisk
ansvarig samt eventuellt skyddsombud. THS anser att en s̊adan ändring lö-
ser det beskrivna problemet.

I folkmun benämns sektionens föreningar som underföreningar vilket för-
tydligar att de tillhör sektionen vi föresl̊ar därför även det namnbytet.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 ändra punkt 6 “Sektionens föreningar” till “Sektionens underförening-
ar”.

Att2 Ändra reglemente punkt 6 till:
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Sektionens underföreningar har egen förvaltning och varken ekono-
miskt eller juridiskt ansvar inför sektionen. Underföreningarna ska vid
ett SM varje år presentera en ordförande och ekonomiskt ansvarig för
godkännande av SM. Underföreningar som residerar i KTH:s lokaler
utöver Tolvan skall även presentera ett skyddsombud för godkännande
av SM. Utöver detta har sektionen inget ansvar över underföreningar.

Sektionens underföreningar är:
(...)

Ett förenande Styre
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti decem-
ber
måndagen den 5 decmber
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition angående korrigering av handkassor

Bakgrund

Sektionens bokföring sköts i bokföringsprogrammet Fortnox. Där bokförs al-
la sektionens transaktioner, både på bankkonton och kontanter. Avstämning
mellan Fortnox kontosaldon, och dess verkliga värde har misskötts genom
åren. Detta har resulterat i att differens mot verkligheten ackumulerats ge-
nom åren. Detta har aldrig märkts för gemene sektionsmedlem eftersom ba-
lansrapporter aldrig redovisats. Som ett led i att öka transparensen gentemot
medlemmarna och för att följa bokföringslagen, ska balansrapport publiceras
årligen och ansvaret för detta ligger på den nya kollektorsposten.

Sittande Kollektor och tidigare vice ordförande herr Björns har kunnat ju-
stera många av dessa fel inför publicering av den första balansrapporten
(räkenskapsåret 2021), genom att justera Fortnox-kontonas ingående värde
så att de överensstämmer med Handelsbankens årsbesked av de verkliga kon-
tona. Revisorerna har åtminstone sedan 2020 kontrollerat att bankkontonas
värden stämmer på öret mot det bokförda värdet. Problemet kvarstår dock
för handkassor (kassor med kontanter), specifikt PR:s och mottagningens.

Handkassa bokfört
värde 2021

verkligt
värde nu

vad värdet
borde varit
2021

differens
mot bok-
fört 2021

PR 166 062,51 5 075 13 175 -141 291,51
Fø F 37 132,01 10 430 24 771 -23 957,01

Styret vill göra denna justering med SM godkännande då det är handlar
om stora summor pengar. Det bör dock understrykas att detta endast är
en justering mot verkligheten och endast är bokföringstekniskt. För att öka
och behålla transparensen mot medlemmarna anser vi att ett beslut på SM
är rätt väg att gå. Syftet med denna proposition är inte endast att justera
felet i Fortnox, utan även för att förebygga att liknande fel sker i framtiden.
Att ha rätt utgångsvärden gör det lättare att upptäcka vilket år en differens
uppstår och vilket Styre som skall nekas ansvarsfrihet. Vi vill att kollektorn
i samråd med revisorerna får i ansvar att notera värdet av handkassan vid
årets början och slut samt presentera detta för SM.
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Styret kan ej garantera att det endast är en fråga om missar i bokföringen,
utan pengar kan teoretiskt sett ha förskingrats. De fel som skett historiskt
har ej kunnat redas ut, inte ens av den redovisningsgrupp som tillsattes 2019.
Det är dåligt att den bokföring som skett korrekt de senaste åren tar skada
av detta underliggande problem och vi anser att det är hög tid att skriva av
dessa felaktigheter, så att det blir enkelt för E-Osquarulda och revisorer att
upptäcka framtida fel i bokföringen.

Möjliga förklaringar

En bokföringspärm från 2015 saknas så det är svårt att veta vad som egent-
ligen hände då. Men enligt fortnox ökade handkassan det året från 23000
till 102000, samtidigt som bankkontot gick från 49000 till 7000. I början
av räkenskapsåret 2016 justerades bankkontot till 57000 kronor, en uppju-
stering med ca 50000. Handkassan justerades inte ner i samma omfattning
utan innehåller istället 171 414 kr i början av 2016. Denna har inte justerats
nämnvärt efter det. Eftersom så mycket pengar i handkassan låter orimligt
är en teori att en insättning från kassan till kontot inte har bokförts korrekt.

Gällande FoF:s handkassa i fortnox verkar problemet bero på att man varit
dålig på att överföra balanser mellan räkenskapsår samt att intäkter inte bok-
förts. 2018 avslutades på -11700 kr och 2019 års ingående balans var 13000 kr.

I graferna nedan presenteras fortnox-kontonas värden vid räkenskapsårens
början och slut.
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Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar på

Att1 justera ingående balans år 2021 på bokföringskonto PR-handkassa
(1913) från 166062,51kr till 13175kr

Att2 justera ingående balans år 2021 på bokföringskonto FOF-handkassa
(1914) från 37132,01kr till 24771kr

Att3 till protokollet för detta SM bifoga den uppdaterade balansräkningen
för 2021

Att4 till punkten 2.5.1 i reglementet (Kollektorns uppgifter) lägga till: “I
samråd med revisorerna notera värdet av sektionens handkassor vid
årets början och slut”

Ett Cash is not King Styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti decem-
ber
måndagen den 05 december
u.n.å. 1000011 (b.t 2022)
å Tolvan, Stockholm

Motion angående strukturerande av sektionens spa-
rande

Bakgrund

Efter ett beslut på Oktober-SM bildades Investeringsgruppen som fick i upp-
drag att se över sektionens långsiktiga sparande. Gruppen förseslår i denna
motion de ändringar i styrdokument som krävs för att komma vidare i proces-
sen. Gruppen ber om förlängt mandat för att kunna presentera vilka fonder
som skall införskaffas på Februari-SM.

Ändringar i styrdokument

Enligt stadgan åligger styrelsen att förvalta sektionens fonder. Investerings-
gruppen vill att denna formulering behålls och att styrelsen fortsatt är ansvarig
för hanterandet av sparandet. Vi vill förtydliga vad det innebär att förvalta
fonderna därigenom göra det lättare för framtida styrelser att upprätthålla den
långsiktighet som krävs.

I dagsläget definieras sektionens sparande i PM för Ekonomi. PM:et kan änd-
ras genom ett styrelsebeslut, vilket gör att styrelsen i dagsläget har makt att
förändra hur sektionens sparande ska se ut. Investeringsgruppen ser det som
lämpligt att behålla regleringen av sektionens sparande i ett PM, men att det
ska bli svårare att ändra. Därför vill vi, likt PM för representation och PM för
Kameraövervakning, göra så att en förändring av det PM som reglerar fonderna
kräver ett beslut på SM.

Utöver reglering av sektionens fonder innehåller PM för Ekonomi i sin nuva-
rande form även information om vilka bankkonton sektionen har, samt förtydli-
gande kring hur firmatecknarna delegerar sina fullmakter till dessa bankkonton.
Syftet är att underlätta för de som hanterar ekonomi på sektionen och doku-
mentet är tänkt att uppdateras när det tillkommer eller försvinner bankkonton.
Hur sektionens kontostruktur ser ut är upp till kollektorn/styrelsen och inget
som behöver vara hugget i sten av SM. Vi anser därför att PM för ekonomi
fortsatt skall ägas av styrelsen och att fondsparandet istället ska styras i ett
eget PM, PM för Sparande.

Informationen kring sektionens konton i PM för Ekonomi är utdaterad. Dess-
utom tycker sittande Kollektor, Jakob Björns, att det saknas information kring
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bokföring i PM:et. Investeringsgruppen vill därför passa på att uppdatera detta
i samband med övriga förändringar.

Förslag

Eftersom att kostnaden för jublet går att estimera redan nu föreslår gruppen att
i PM för Sparande sätta ett mål på årlig avsättning på ett halvt prisbasbelopp.
Huvudkassan har gott om pengar och vi yrkar på att göra en överföring av me-
del från Huvudkassan till den nya Framtidsfonden. Framtidsfondens medel ska
placeras i aktiefonder. För att göra sektionens ekonomi mer motståndskraftig
mot oförutsedda händelser föreslås att reservfonden ökas från ett (1) till två
(2) prisbasbelopp.

Yrkande

Investeringsgruppen yrkar på

Att1 Under 1.5 PM i reglementet lägga till punkten:

• PM för Sparande

Att2 Ändra lydelsen under 1.5 PM i reglementet från:

PM för Representation eller PM för Kameraövervakning får
endast ändras av SektionsMötet.

till:

Följande PM får endast ändras av SektionsMötet:

• PM för Representation

• PM för Kameraövervakning

• PM för Sparande

Att3 PM för Sparande fastställs till bifogad lydelse

Att4 PM för Ekonomi ändras till bifogad lydelse

Att5 Nuvarande e-Kapitalkontot uppgår i Framtidsfonden

Att6 300 000 kronor avsätts från Huvudkassan till Framtidsfonden

Att7 56 700 kronor avsätts från Huvudkassan till Reservfonden.

Att8 Investeringsgruppen ges i uppdrag att ta fram förslag på investerings-
fonder för placering av medel och inköpstakt tills februari-SM

Jakob Björns, E-18, Kollektor 2022
Erik Lindberg, E-18
Patrik Nicholausson, E-20
Elias Kollberg, E-21
Nicklas Lyckman, E-22
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PM för Sparande, Konglig Elektrosektionen

1 Syfte

PM:et har införts för att reglera hur sektionens sparande ska se ut samt hur
det ska förvaltas.

2 Bestämmelser

2.1 Förvaltning

Styrelsen har ansvaret för att förvalta sektionens fonder i enighet med detta
PM.

2.2 Jubelfonden

Denna del är anpassad för 125-̊ars-jublet och skall revideras efter nämnda
jubel.

Jubelfonden ska vara ett l̊angsiktigt sparande inför nästkommande jubel och
syftar till att subventionera jublet för sektionens medlemmar. Till fonden ska
ett halvt prisbasbelopp avsättas årligen. Inköpet av aktiefonder bör spridas
ut under verksamhets̊aret och bära mot fördelningen i tabell 1. Fondens me-
del ska utgöras av en kombination av aktiefonder och räntebärande fonder.
Under de fem åren innan jublet ska aktiefonderna säljas av enligt tabell 1.

År kvar till jubel Aktiefondandel Ränteandel

≥ 5 70 % 30 %
4 50 % 50 %
3 30 % 70 %
2 10 % 90 %
1 0 % 100 %

Tabell 1: Målsättning för fördelning av investeringar

2.3 Reservfonden

Reservfonden ska utgöra huvudsaklig buffert till sektionen. I de fall sektio-
nen drabbas av oförutsedda kostnader där de likvida medlen ej är tillräckliga
ska reservfonden kunna nyttjas. Endast SM f̊ar besluta om uttag ur fonden.
Av det tilltänkta nyttjandet följer att fondens medel behöver ha hög till-
gänglighet. Därför ska fondens medel placeras p̊a ett sparkonto.

Om fonden efter ett verksamhets̊ars slut ej uppg̊ar till 2 prisbasbelopp skall
minst 0.2 prisbasbelopp ansl̊as fr̊an Huvudkassan.

2.4 Fonden för nyinvesteringar

För projekt beslutade p̊a SM bör medel avsättas till Fonden för nyinveste-
ringar i en takt som motsvarar projektets tidsplan. Uttag ur fonden f̊ar göras
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PM för Sparande, Konglig Elektrosektionen

av Styrelsen för det tidigare bestämda ändam̊alet.

2.5 Framtidsfonden

Syftet med framtidsfonden är att l̊angsiktigt öka värdet p̊a sektionens ka-
pital till förmån för sektionens medlemmar. Ett exempel för användning av
fondens medel kan vara subventionering av biljettpriser. En del av sektio-
nens eventuella överskott bör placeras framtidsfonden. Fondens medel ska
placeras i aktiefonder för att l̊angsiktigt generera avkastning.

Avsättning till och investering i fonden kan göras av styrelsen eller av SM.
Styrelsen f̊ar inte besluta om försäljning av värdepapper eller uttag ur fon-
den.
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PROMEMORIA
FÖR

EKONOMI

KONGLIG
ELEKTROSEKTIONEN

Elektrien, den 26 November u.n.̊a. 1000011 (2022 b.t.)



PM för Ekonomi, Konglig Elektrosektionen

1 Syfte

PM:et har införts för att lättare h̊alla reda p̊a sektionens olika konton och
förtydliga hur bokföringen skall skötas

2 Bestämmelser

2.1 Konton

Konton tecknas av sektionens ordförande och kassör var för sig. Ordförande
och kassör har befogenhet att ge, och dra in, fullmakt för konton, ekonomiskt
ansvariga samt för sektionens olika verksamheter.

Information om sektionens konton:
Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6133

Bankkonto BankGiro Namn
150 738 838 5654-4091 HUVUDKASSAN
150 739 508 5654-4307 PR

150 740 018 5654-4513 KÄLLARGILLET

150 740 468 5654-4711 FÖRFADDERIET
150 744 668 RESERVFONDEN

150 745 338 FONDEN FÖR NYINVESTERINGAR
150 746 598 JUBILEUMSFONDEN
963 262 688 E-KAPITALKONTO

2.2 Bokföring

Samtliga ekonomiska händelser skall bokföras i sektionens huvudbok i Fort-
nox. Bokföringen och bokslutet skall skötas i enighet med Bokföringsnämn-
dens vägledning för Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upp-
rättar förenklat årsbokslut.

Bokföringen är uppdelad i fem verifikationsserier:

Verifikationsserie Förklaring
FOF Mottagningens transaktioner
PR ProgramR̊adets transaktioner
KG Källargillets transaktioner
0A Transaktioner p̊a huvudkassan och övriga konton
B Bokslut
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Dec-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 december

Svar p̊a Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
m̊andagen den 5 decmber
u.n.̊a. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Svar till motion ang̊aende strukturerande av sektionens
sparande

Bakgrund

Styrelsen vill tacka motionärerna för en mycket välskriven motion, uppen-
barligen har mycket tid och eftertanke lagts ner i motionen. Motionärerna
är medlemmar av den fondplaceringsgrupp som skapades under Oktober SM
2022 vars syfte var 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

Motionen uppfyller delvis dessa m̊al. Förslag p̊a lämpliga fonder saknas
samt tillvägag̊angssätt för byte av fonder. Detta är motionärerna medvetna
om och yrkar därför p̊a förlängd mandatperiod vilket styret ser som en rimlig
lösning. Att skilja p̊a sparande och ekonomi i varsina PM där PM för spa-
rande ej kan ändras utan SM beslut är nödvändigt d̊a en styrelses kompetens
bevisligen historiskt ej är att räkna med. Exakta andelen av sektionens eko-
nomi som skall ligga i en generell fond för sparande är diskuterbar. Styrelsen
anser att förslaget p̊a 300 000 kr är rimligt. En dubblering av reservpengar
fr̊an en (1) till tv̊a (2) prisbasbelopp är även det högst diskuterbart. Även
här anser styrelsen att motionens förslag är rimligt.

Skillnaden mellan nuvarande PM för ekonomi och det i motionen föreslagna
är endast uppdatering av bankkonton, förtydligande av bokföring samt bort-
tagandet av sparande som enligt förslaget hamnar i det nya separata PM för
sparande. Det nya PM:et för sparande är väl genomtänkt och presenterar
tydliga regler och förh̊allningssätt till sparande. Styret anser att PM:et gör
det tydligt för hur ett h̊allbart sparande ska g̊a till och borde ge den l̊ang-
siktighet som en sektions sparande kräver.

Styret vill p̊apeka att en av motionärerna är Kollektorn som har mycket
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Dec-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 december

god insikt i sektionens ekonomi men även gör styrelsen n̊agot partisk i fr̊a-
gan och ber därför sektionens medlemmar läsa igenom motionen och bilda
sig en egen åsikt för diskussion under SM.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att mötet bifaller motionen i sin helhet.

Ett penningplaserande Styre
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December-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 December

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti Decem-
ber
Måndagen den 5 December
u.n.̊a. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende ändring av frequensnormalens verk-
samhetsperiod

Bakgrund

S̊a som det ser ut just nu i reglementet har Frequensnormalen som blir
vald p̊a Maj SM uppgiften att h̊alla i N0llegasquen och i Tentapub 1. Fre-
quensnormalen vald p̊a December SM g̊ar p̊a direkt efter nẙar och har s̊aledes
Tentapub 2, 3 och 4 samt V̊arbalen. Detta har dock lett till förvirring d̊a
man rimligtvis skulle kunna tänka att årets tv̊a frequensnormaler skulle ha
ett stort evenemang (N0llegasqe och V̊arbal) vardera samt tv̊a Tentapubar
vardera.

Ett upplägg om att Maj SMs Frequensnormal h̊aller i tentapub 1 och 2
och December SMs frequensnormal h̊aller i tentapub 3 och 4 skulle vara
rimligt enligt tidigare frequensnormal Julia Gelmanovska, Defiblirator, Cay
Lindberg samt mig själv Linnea Nordlund. Anledningen varför just Tenta-
pub 2 ska tillfalla Maj SMs frequensnormal är för att verksamhets̊aret för
denna d̊a blir P1 och P2 s̊a att det inte blir ett stort gap mellan Tentapub
4 och mottagningen för frequensnormalen. Andra frequensnormalen kan d̊a
ansvara för hela P3 och P4.

Det g̊ar att tillägga att det inte är ovanligt att l̊ata Maj SMs Frequensnormal
och Defiblirator h̊alla i tv̊a Tentapubar. Ett exempel p̊a detta är Tentapub
4 år 2021 som leddes av mig Linnea Nordlund istället för Julia Gelmanovska
och Yrsa Þórisdóttir.

Yrkande

Jag yrkar därför p̊a

Att1 Reglementet ändrar paragraf 3.2.2 Maj-SM punkt Frequensnormalen
(verksamhets̊ar 1 jul - 31 dec.) till Frequensnormalen (verksamhets̊ar
1 aug - 31 jan.)

Att2 Reglementet ändrar paragraf 3.2.4 Dec-SM punkt Frequensnormalen
(verksamhets̊ar 1 jan - 30 jun) till Frequensnormalen (verksamhets̊ar
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December-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 December

1 feb - 31 jul.)

Linnea Nordlund
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Dec-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 december

Svar p̊a Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
m̊andagen den 5 decmber
u.n.̊a. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Svar till motion ang̊aende ändring av frequensnormalens
verksamhetsperiod

Bakgrund

Styrelsen tackar motionären för en välskriven motion. En jämn fördelning
av event som en Frequensnormal utför under sitt ämbete är n̊agot som sty-
relsen ocks̊a vill ha. Vi anser dock att bilden av en ojämn fördelning under
nuvarande verksamhetsperiod ej stämmer. Detta d̊a tv̊a (2) återkommande
evenemang under hösten utelämnats, LussePRe samt S̊ang i Tolvan. Med
dessa tv̊a evenemang inräknade menar styrelsen att fördelningen blir betyd-
ligt mer ojämn i motionens förslag, se tabellerna nedan. Ytterligare en fördel
med nuvarande ämbetets period är att det matchar med utbytes perioder.
Vi vill även informera om att de event som Frequensnormalen utför sitt äm-
bete p̊a kan variera fr̊an år till år vilket medför att ingen ämbetsperiod kan
garantera en jämn fördelning, detta gör även att detaljstyrning av +-1 event
som motionen föresl̊ar blir mindre relevant.

Nuvarande:
Arbete i höst Arbete p̊a v̊aren
S̊ang i tolvan TentaPub 2
n0lleGasque Tentapub 3
TentaPub 1 V̊arbal
LussePre Tentapub 4

Motionens förslag:
Arbete i höst Arbete p̊a v̊aren
S̊ang i tolvan TentaPub 3
n0lleGasque V̊arbal
TentaPub 1 Tentapub 4
LussePre
TentaPub 2

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a
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Att mötet avsl̊ar motionen i sin helhet.

Ett balanserat Styre
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Budget Konglig Elektrosektionen 2023 Dec-SM 2022

1

Rambudget Konglig Elektrosek�onen 2023
Resultatställen huvudkassan Intäkter Kostnader Kassabalans

Huvudkassa före interna transak�oner 904,500 kr 645,500 kr 259,000 kr 259,000 kr

Huvudkassa e�er interna transak�oner 904,500 kr 645,500 kr 259,000 kr 166,000 kr

Gemensamma nämnder Intäkter Kostnader Kassabalans

Resultat gemensamma nämnder 1,133,500 kr 1,261,500 kr -128,000 kr -35,000 kr

Totalt 2,038,000 kr 1,907,000 kr 131,000 kr 131,000 kr

Konto Balans

Totalt

Resultatbalans

Resultatbalans

1,339,067.69 k

ArG - Arbetsmarknadsgruppen 120,000 kr 43,000 kr 77,000 kr -
Central organisa�on 103,000 kr 187,500 kr -84,500 kr -
E-DJ 5,000 kr 12,000 kr -7,000 kr -
EJN - Jämlikhetsnämnden 3,000 kr 13,000 kr -10,000 kr -
ELIN - Idro�snämnden 65,000 kr 75,000 kr -10,000 kr -
ESN - Studienämnden 36,000 kr 36,000 kr 0 kr -
Interna�onella mo�agningen 13,000 kr 27,000 kr -14,000 kr -
Poten�al 529,000 kr 142,000 kr 387,000 kr -
Sek�onsbilen 27,500 kr 50,000 kr -22,500 kr -
Styret 3,000 kr 60,000 kr -57,000 kr -

Överföring �ll gemensamma nämnder - - - -93,000 kr
Jubelfond - - - 0 kr
Reservfond - - - 0 kr
Nyinvesteringsfond - - - 0 kr

KG - Källargillet 130,500 kr 140,500 kr -10,000 kr 0 kr
Mo�agningen 257,000 kr 321,000 kr -64,000 kr 0 kr
PR - Programrådet 746,000 kr 800,000 kr -54,000 kr -35,000 kr

Huvudkassa 746,559.49 kr
Källargillet 74,498.91 kr
Programrådet 138,740.22 kr
Förfadderiet 90,089.34 kr
Jubelfonden 114,078.73 kr
Reservfonden 48,300.00 kr
Fonden för nyinvesteringar 62,451.00 kr
E-kapitalkonto 64,350.00 kr

Handelsbanken 2022-11-28
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Resultatställe Central organisa�on

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 103,000 kr 187,500 kr -84,500 kr

Interna transak�oner Intäkter Kostnader Balans

Summa 0 kr 93,000 kr -93,000 kr

Balans e�er interna transak�oner 103,000 kr 280,500 kr -177,500 kr

Medlemsavgi�er 28,000 kr 28,000 kr
Bidrag EECS 75,000 kr 75,000 kr
Utbildning av funq�onärer 3,000 kr -3,000 kr
Inbjudningar 0 kr 0 kr
Fanborg 4,000 kr -4,000 kr
Gäster 2,000 kr -2,000 kr
Funqgasque 30,000 kr -30,000 kr
Sek�onsMöten 8,000 kr -8,000 kr
Emissionen 1,000 kr -1,000 kr
Elogen 1,000 kr -1,000 kr
Sek�onsarrangemang och projekt 10,000 kr -10,000 kr
Esquadern 2,000 kr -2,000 kr
Valberedningen 3,000 kr -3,000 kr
Elor 1,000 kr -1,000 kr
Funqrummet 1,000 kr -1,000 kr
Avfallshantering 9,000 kr -9,000 kr
Renovering av bar 100,000 kr -100,000 kr
Hemsidan 2,000 kr -2,000 kr
Kontorsmaterial 4,000 kr -4,000 kr
Affärstjänster 1,500 kr -1,500 kr
Bankkostnader 5,000 kr -5,000 kr

Representa�on N0llegasque 0 kr
Subv. nyantagnas N0llegasquebilje�er 0 kr
Bidrag Mo�agningen 0 kr
Representa�on Vårbal 0 kr
Bidrag Källargillet 0 kr
Bidrag PR 0 kr
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Resultatställe Sek�onsbilen

Resultatställe Styret

Resultatställe Arbetsmarknadsgruppen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 27,500 kr 50,000 kr -22,500 kr

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 3,000 kr 60,000 kr -57,000 kr

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 120,000 kr 43,000 kr 77,000 kr

Bidrag Medtek 22,500 kr 22,500 kr
Extern uthyrning 5,000 kr 5,000 kr
Drivmedel 12,000 kr -12,000 kr
Trängselska� 2,500 kr -2,500 kr
Fordonsska� 4,500 kr -4,500 kr
Parkering 9,500 kr -9,500 kr
Försäkring 11,500 kr -11,500 kr
Avskrivning 0 kr 0 kr
Underhåll 10,000 kr -10,000 kr

Profilkläder 15,000 kr -15,000 kr
Kanslifrukostar 1,000 kr -1,000 kr
Ion-sectmiddag 3,000 kr -3,000 kr
Styrelsemiddagar 3,000 kr 15,000 kr -12,000 kr
Representa�on externa evenemang 10,000 kr -10,000 kr
Interna arrangemang 10,000 kr -10,000 kr
Mo�agningsak�vitet 6,000 kr -6,000 kr

Företagsarrangemang 120,000 kr 30,000 kr 90,000 kr
Profilkläder 3,000 kr -3,000 kr
Interna arrangemang 10,000 kr -10,000 kr
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Resultatställe Poten�al

Resultatställe Studienämnden

Resultatställe Idro�snämnden

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 529,000 kr 142,000 kr 367,000 kr

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 36,000 kr 36,000 kr 0 kr

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 65,000 kr 75,000 kr -10,000 kr

Företagsintäkter 529,000 kr 529,000 kr
Lokalhyra 53,000 kr -53,000 kr
Inventarier 14,000 kr -14,000 kr
Marknadsföring 15,000 kr -15,000 kr
Profilkläder 6,000 kr -6,000 kr
Webbavgi�er 0 kr 0 kr
Lunch och fika �ll mässan 15,000 kr -15,000 kr
Banke� 40,000 kr -40,000 kr
Interna arrangemang 16,000 kr -16,000 kr
Övrigt 3,000 kr -3,000 kr

Bidrag EECS 36,000 kr 36,000 kr
Lärarmiddag 4,000 kr -4,000 kr
Studieevenemang 8,000 kr -8,000 kr
Studiebevakning master 7,000 kr -7,000 kr
Interna arrangemang 8,000 kr -8,000 kr
Utmärkelser 2,000 kr -2,000 kr
Profilkläder 4,000 kr -4,000 kr
Märken 2,000 kr -2,000 kr
Förbandslåda 1,000 kr -1,000 kr

Friskvårdsbidrag 65,000 kr 65,000 kr
Profilkläder 1,000 kr -1,000 kr
Hallhyra 40,000 kr -40,000 kr
Ak�viteter 30,000 kr -30,000 kr
Interna arrangemang 4,000 kr -4,000 kr
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Resultatställe Interna�onella mo�agningen

Resultatställe E-DJ

Resultatställe Jämlikhetsnämnden

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

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

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 5,000 kr 12,000 kr -7,000 kr

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 3,000 kr 13,000 kr -10,000 kr

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

Extern uthyrning E-DJ 5,000 kr 5,000 kr
Kosnader E-DJ 7,000 kr -7,000 kr
Interna arrangemang 4,000 kr -4,000 kr
Profilkläder 1,000 kr -1,000 kr

Bidrag EECS 3,000 kr 3,000 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
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Resultatställe Mo�agningen

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 257,000 kr 321,000 kr -64,000 kr

Interna transak�oner Intäkter Kostnader Balans

Summa 64,000 kr 0 kr 64,000 kr

Balans e�er interna transak�oner 321,000 kr 321,000 kr 0 kr

Bidrag Medtek och CBH-skolan 64,000 kr 64,000 kr
Arrangemang 35,000 kr 50,000 kr -15,000 kr
Interna arrangemang 2,000 kr -2,000 kr
Elektroprojekt 16,000 kr 5,000 kr 11,000 kr
Företagsspons 30,000 kr 30,000 kr
Företagsarrangemang 44,000 kr 44,000 kr
N0llegasque 68,000 kr 140,000 kr -72,000 kr
N0lleskyltar & N0llebrickor 4,000 kr -4,000 kr
Märken 3,000 kr -3,000 kr
N0llegruppspåhi� 8,000 kr -8,000 kr
DKS 20,000 kr -20,000 kr
T-shirts Fadderiet 20,000 kr -20,000 kr
Mat Fadderiet 20,000 kr -20,000 kr
Mat Nyantagna 42,000 kr -42,000 kr
Övrigt 7,000 kr -7,000 kr

Bidrag Konglig Elektrosek�onen 50,000 kr 50,000 kr
Representa�on N0llegasque 5,000 kr 5,000 kr
Subv. nyantagnas N0llegasquebilje�er 9,000 kr 9,000 kr
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Resultatställe ProgramRådet

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 746,000 kr 800,000 kr -54,000 kr

Interna transak�oner Intäkter Kostnader Balans

Summa 19,000 kr 0 kr 19,000 kr

Balans e�er interna transak�oner 765,000 kr 800,000 kr -35,000 kr

Vårbal 135,000 kr 270,000 kr -135,000 kr
Bidrag vårbal medtek 0 kr 0 kr
LussePRe 18,000 kr 20,000 kr -2,000 kr
Tentapubar 30,000 kr 21,000 kr 9,000 kr
Övriga fester 10,000 kr 10,000 kr 0 kr
Märken 36,000 kr 18,000 kr 18,000 kr
Vin 6,000 kr 12,000 kr -6,000 kr
Sprit 210,000 kr 120,000 kr 90,000 kr
Öl 150,000 kr 110,000 kr 40,000 kr
Ma�örsäljning 60,000 kr 45,000 kr 15,000 kr
Alkoholfri� 18,000 kr 10,000 kr 8,000 kr
Cider 50,000 kr 40,000 kr 10,000 kr
Alkoläsk 15,000 kr 13,000 kr 2,000 kr
Pant 8,000 kr 10,000 kr -2,000 kr
Drink�llbehör 22,000 kr -22,000 kr
Förbrukningsvaror 10,000 kr -10,000 kr
Profilkläder 7,000 kr -7,000 kr
Interna arrangemang 16,000 kr -16,000 kr
Nyinvesteringar 8,000 kr -8,000 kr
Tillståndskostnader 10,000 kr -10,000 kr
Övrigt 1,000 kr -1,000 kr
Hyreskostnader 16,000 kr -16,000 kr
Kortbetalningsavgi�er 11,000 kr -11,000 kr

Bidrag från elektro 4,000 kr 4,000 kr
Representa�on Vårbal 15,000 kr 15,000 kr
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Resultatställe Källargillet

Resultatställe Intäkter Kostnader Balans

Summa 130,500 kr 140,500 kr -10,000 kr

Interna transak�oner Intäkter Kostnader Balans

Summa 10,000 kr 0 kr 10,000 kr

Balans e�er interna transak�oner 140,500 kr 140,500 kr 0 kr

Uthyrning skåp 10,500 kr 10,500 kr
Overaller 50,000 kr 40,000 kr 10,000 kr
Småprylar 30,000 kr 20,000 kr 10,000 kr
Sångböcker 4,000 kr 0 kr 4,000 kr
Intäkt pant 6,000 kr 6,000 kr
Bidrag Medtek 10,000 kr 10,000 kr
Sek�onskläder 20,000 kr 30,000 kr -10,000 kr
Mat �ll fixarkvällar 10,000 kr -10,000 kr
Interna arrangemang 12,000 kr -12,000 kr
Swish-abonnemang 2,000 kr -2,000 kr
Profilkläder 0 kr 0 kr
Förbrukningsar�klar 7,000 kr -7,000 kr
Te & Kaffe Tolvan 4,000 kr -4,000 kr
Övrigt 500 kr -500 kr
Underhåll Tolvan 15,000 kr -15,000 kr

Bidrag Konglig Elektrosek�onen 10,000 kr 10,000 kr



Kandidatlista December-SM
den 5:e December u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)

Post Kandidat Årskull

Supraledare tillika Ordförande
Elin Björklund E-19

Cay Lindberg+Daniel Karlström MiT-19,21

Halvledare tillika Vice Ordförande
Dennis Härås E-21
Isabel Fontes E-21
Milad Javadi E-19

Resistor tillika Sekreterare
Johan Wirén E-22
Kent Tieu E-22

SNO
Amjad Alakrami E-22

Julia Gelmanovska E-21

AMSe
Hjalmar Rantala Jönsson E-21

Elias Kollberg E-21

Kollektor tillika Ekonomiansvarig
Amjad Alakrami E-22

Patrik Nicolausson E-20
Källarmästare med Styrelseansvar Emil Karlsson E-21
Klubbmästare med Styrelseansvar PR —

Fø Fmed Styrelseansvar
Johan Höglund E-20
Filip Nordén E-21

Vice SNO tillika PAS Amjad Alakrami E-22
Ekvivalenten — —

Isolator tillika Skyddsombud Linnea Nordlund E-21

Fø Fmed ekonomiskt ansvar
Axel Lindberg E-20
Johan Höglund E-20
Filip Nordén E-21

Batman PR —

bAMSe
Viktor Svenstam E-22

Nils Kiefer E-21

Revisor
Alvar Winquist E-21

Alexander Malmberg E-18
Alpha Leon Andrén Heed E-20

IntSekt — —

Vice IntSekt — —

Fan- och Råttbärare Nina Hjärne E-17

Frequensnormalen
Viktor Tufvesson E-22
Jonas Wallander E-21



Post Kandidat Årskull

Musikborgarråd — —

Den Konglig Öfverskændaren Den Konglig Öfverskændaren —


