
December-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 december

Resistorns Retroaktiva Reflektioner (R3)

Här kan ni läsa en julig sammanfattning av vad som hände på december SM.
Hoppas ni ärade läsare har en angenäm läsestund, antingen för er själva eller
i gott sällskap.

Mvh. Resistor Alvar Winquist

SEKTIONSEVANGELIET

(typ en sammanfattning för dig som inte orkar läsa)

Vid den tiden utfärdade Supraledare Alexander Malmberg en förordning om
att hela sektionen skulle mötas. Det var det sista sektionsmöte, och det hölls
då Styret 2022 ännu var ståthållare i Elektrien. Alla gick då för att mötas,
var och en till Tolvan. Och vissa av dem kandiderade då för att få en chans
att bli valda till diverse funktionärsposter.

Medan de befann sig där var tiden inne för en ny Styrelse att väljas, och
hon, Fröken Elin Björklund (Supraledare), var den förstvalde. Efter henne
valdes Herr Milad Javadi(Halvledare), Herr Johan Wirén(Resistor), Frö-
ken Julia Gelmanovska(SNO), Herr Elias Kollberg(AMSe), Herr Patrick
Nicolausson(Kollektor), Herr Emil Karlsson(Källarmästare), Fröken Nova
Höög(Klubbmästare) och Herr Johan Höglund(FoF).

I samma trakt låg några Elektrologer ute och pluggade om natten. Då stod
Hallens ängel framför dem och Hallens härlighet lyste omkring dem, och de
greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär
bud till er om en stor glädje, en glädje för hela Sektionen. I dag har en ny
Styrelse valts åt er i Stockholms stad, de är Sektionens framtid, Styret 2023.
Öch plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här (EMiT
bandet) som prisade Studentdemokrati: "Ära i höjden åt Studentdemokrati
och på jorden fred åt alla."

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade elektrologerna till
varandra: Låt oss gå in i Tolvan och se det som har hänt och som Herren
har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Styret 2022 och det nyvalda
Styret 2023. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem
om detta Styre. Alla som hörde det häpnade över vad elektrologerna sade.
Sektionen tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och elektrologerna
vände tillbaka och prisade och lovade Hallen för vad de hade fått höra och
se: allt var så som det hade sagts dem.

Justeras:

Axel Lindberg Johan Höglund Alexander Malmberg
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Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
sektionsmöte 4 uti december
Måndagen den 5 december
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Supraledare Alexander Malmberg öppnar det sista sektionsmötet för Konglig
Elektrosektionen år 2022 klockan 17:51:05.

1.2 Tiden och sättet

Herrn mig själv meddelar att budgeten skickades med handlingarna då den
borde ha skickats med kallelsen. Handlingarna skickades två timmar sent.
Herrn mig själv beklagar detta och hoppas att mötet ändå kan anse mötet
vara behörigt utlyst.

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

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

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

1.4 Närvaro
E-22 21 st
E-21 16 st
E-20 8 st
E-19 7 st
E-18 och äldre 11 st
Totalt 63 st

1.5 Adjungeringar

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

Justeras:

Axel Lindberg Johan Höglund Alexander Malmberg
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1.6 Publicering på webben

Mötet tillåter publicering på Konglig Elektrosektionens hemsida med namn.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.8 Föregående protokoll

Herrn mig själv meddelar att föregående protokoll publicerades fysiskt i Tol-
van i tid, men p.g.a. Kungliga Tekniska Problem med hemsidan publicerades
den sent på webben.

Mötet godkänner publiceringen av föregående protokoll.

2 Rapporter

2.1 Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Malmberg börjar med att informera. Han uppmanar alla intresserade
att delta på Potential och Alumnipub. Även Funq intresseanmälan har kom-
mit ut, spännande!

Herr Heed däremot har mindre kul nyheter. Han anser att han och res-
ten av Styret åskådat en trend på mer och mer olämpligt beteende som är
kopplat till alkohol1. Han vill påminna att vi alla är vuxna människor och
även då vi har kul så bör vi bete oss. Speciellt då man är klädd i overall är
det extra viktigt att tänka på att man representerar Elektro.

Det tråkiga är att Elektros rykte sjunkit under senaste tiden, speciellt p.g.a.
stölder av andra sektioners föremål. Han påminner att trots att rivaliteter
kan vara kul så vill han påminna att man inte bör ha kul på andras bekost-
nad. Saker som blir stulna måste ges tillbaka.

För att sammanfatta detta uppmanas alla medlemmar att bete sig då de
har kul, se till att ens kompisar beter sig och hålla Elektros rykte i skick.

Herr Höglund vill hälsa från KG att från och med nu kommer alla stul-
na skyltar att återlämnas. Anslagstavlan är även extra skör för tillfället så
han uppmanar alla att se upp då de passerar denna. Till sist som sin sista
rapport vill Källarmästare Herr Höglund ATT ALLA DISKAR SINA
MATLÅDOR, BESTICK, TALLRIKAR, MUGGAR OCH ÖVRI-
GA FÖREMÅL SOM FOLK ANVÄNT.

1Det bör påpekas att Styret inte själva heller är direkt några änglar vad som angår
detta.

Justeras:

Axel Lindberg Johan Höglund Alexander Malmberg
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Sektionsmedlemmarna tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och
Styrelsen vände tillbaka och mötesdelegaterna prisade och lovade dem för
vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.2

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

PA Herr Joakim Jalden är på plats idag för att representera kansliet. Han
har inte speciellt mycket på hjärta denna måndag, men berättar att länkmö-
ten med studienämnden är avklarade för i år. Kursen fysikens matematiska
metoder har även tillsatts till villkorligt valfria kurser.

Sektionsmedlemmarna tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och
PA vände tillbaka och mötesdelegaterna prisade och lovade han för vad de
hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

2.3 Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Herr Elias Kollberg vill informera som potentials ordförande att det kommer
behövas fler hjälpredor till potential som sker 19.1. Är man intresserad kan
man kontakta honom eller någon annan från potential.

Fröken Marla Touma vill påminna alla om att hennes post Ekvivalenten
inte har någon kandidat och uppmanar alla intresserade att söka posten.

Herr Amjad Akrami vill som årskursrepresentant informera att KTH påbör-
jat ett energisparingsprogram. Detta betyder att vissa byggnader kommer
stängas ner efter skoltid och han uppmanar alla att svara på enkäten om
vilka byggnader studenterna anser vara viktiga. Däremot kommer bibliote-
kets öppentider troligen förlängas och det kommer komma en enkät även om
detta.

Herr Emil Karlsson infromerar från renoveringsgruppen att de haft möte
med KTH, THS och AH. Arbetet flyter på och det ser bra ut för tillfället.

Moby Dick Herr Mikael Lidman yrkar för kandidatur på de poster som inte
än har kandidater. Mötet godkänner.

Herr Viktor Svenstam som Carakarl vill påminna att alla bilister som ämnar
använda sketionens bil bör ha skrivit på PM och gått utbildningen för bilen.

Sektionsmedlemmarna tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och
funktionärerna vände tillbaka och mötesdelegaterna prisade och lovade dem
för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

2Jag vill påpeka att Konglig Elektrosektionen är religiöst obunden, trots att Herrn mig
själv (som inte heller är kristen) tagit inspiration av julevangeliet.

Justeras:

Axel Lindberg Johan Höglund Alexander Malmberg
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2.4 Frågor till kåren och kåren informerar

Näringslivsansvarig från Kårledningen Herr Erik Nordlöf representerar kåren
idag. Han påminnner att mången fin post finns att kandidera till inom THS.
Dessa poster är eventchef, chef för utbildningsinflytande, ansvarspost inom
Armada, ansvarig för Nobelfesten nästa år och ansvarig för THS internatio-
nal. Ack så många fina projekt och grupper att ansvara för.

Men än har inte kåren informerat klart, för vi har våra kära KF ledamöter
som även vill informera. Herr Erik Lindberg meddelar att Nymbles restau-
rang planeras att renoveras, och detta kommer givetvis kosta en del pengar.
KF kommer att rösta om denna renovering skall genomföras eller ej.

Sektionsmedlemmarna tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och
kårens funktionärer vände tillbaka och mötesdelegaterna prisade och lovade
dem för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

3 Beslut

3.1 Budget 2023

Guden3, Wolf of Osquarsbacke, Kapsylbankchef, sektionens egna J.M.Keynes,
en kär Kollektor har många namn. Nu stiger Herr Björns upp för att pre-
sentera nästa års budget. Han meddelar att budgeten inte ändrats speciellt
mycket förutom Pontential, som kommer att dra in mycket mera pengar än
tidigare är. Annars har budgeten inflationsjusterats och Esquadern har fått
sin egna budget.

Mötet godkänner budgeten.

4 Motioner och Propositioner

4.1 Andra läsning av proposition angående ändring av val
för kårfullmäktige

Herr Malmberg läser igenom propositionen för andra gången då detta krävs
för ändring av stadgar. Till sist frågar ifall någon har några invändningar
sedan förra SM, men detta har ingen.

Mötet godkänner propositionen i sin helhet.

4.2 Proposition angående korrigering av handkassor

Herr Björns kliver fram igen, denna gång med ett tråkigt ärende. Han läser
propositionen och förklarar vad som skett. Kort sagt handlar det om att

3Herr Björns blev befordrad från halvgud till gud då han överlevt sin operation.

Justeras:

Axel Lindberg Johan Höglund Alexander Malmberg
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kontanter historiskt bokförts helt åt pipsvängen och detta har resulterat i
att balansen på Fortnox är fel. Orsaken varför det blivit så är oklar, men det
har högst sannolikt att göra med den icke exsisterande bokföringen från år
2015.

Därmed föreslår Styret att handkassorna justeras till sitt korrekta värde som
räknats med revisorernas närvaro. Tekniskt sätt kunde Herr Björns ha gjort
detta själv, men för maximal transparens tas detta beslut på SM.

Men hur skall liknande misstag undvikas i framtiden? Herr Björns rekommen-
derar att användning av kontanter minimeras i framtiden och Herr Malmberg
påminner att i propositionen står det att revisorerna i början och slutet av
året räknar handkassorna för att säkerställa att allt är som det ska.

Herr Axel Lindberg frågar ifall verksamhetsår 2015 skall utredas eller in-
te. Herr Björns svarar att eftersom det år sju år sedan är alla potentiella
brott4 preskriberade, därmed lönar det sig inte att lägga arbete på det.

Mötet godkänner propositionen i sin helhet.

4.3 Proposition angående förtydligande av underföreningar

Herr Malmberg läser propositionen och meddelar att propositionen diskute-
rats med samtliga aktiva underföreningar som alla godkänt propositionen.

Fröken Alice Wallner undrar ifall de föreningar som inte längre är aktiva
är med i propositionen. Herr Malmberg svarar att de har inkluderas i hopp
om att de blir aktiva igen.

Herr Tom Eriksson undrar vad som sker ifall en underförening misslyckas
välja ordförande, viceordförande eller skyddsombud. Herr Malmberg svarar
att inget händer i dagens läge.

Mötet godkänner propositionen i sin helhet.

4.4 Motion angående ändring av frequensnormalens verk-
samhetsperiod

Motionär samt Frequensnormal Fröken Nordlund stiger upp för att förklara
sin motion. Hon förklarar motionen och orsaken varför hon och MiT:s defi-
brilator skrev den, motionen går att läsas i sin helhet i bilagorna. Kort sagt
upplever de att antalet evenemang och därmed arbetet för Frequensnorma-
len är ojämnt fördelat, och därmed vill de ändra på verksamhetsperioden.
Till sist vill hon ändra sin motion till samma som MiT röstat igenom på sitt

4

Justeras:
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SM en vecka tidigare.

Herr Erik Lindberg undrar ifall Fröken Nordlund anser att antal evenemang
eller antal övningstillfällen inför ett stort evenemang är viktigare. Fröken
Nordlund svarar att hon anser att antalet övningstillfällen är viktigare.

Herr A.Lindberg påpekar att räkningen i motionen är baserad på tenta-
pubar som inte officiellt är på Frequensnormalens ansvar. Fröken Nordlund
påpekar att detta ändå oftast är praxis och därmed har detta räknats med.

Fröken Wallner påpekar att även Sång i Tolvan är ett övningstillfälle som
inte räknats med i motionen. Fröken Nordlund svarar att detta är ett dåligt
övningstillfälle då detta skall vara ett utbildningstillfälle för nyantagna.

Herr Malmberg läser upp Styrelsens svar till motionen. Styrelse föreslår att
avslå motionen i sin helhet p.g.a. att de inte ser någon fördel med nya verk-
samhetsperioden gemfört med den nuvarande.

Fröken Nordlund undrar vad Styret anser om att MiT ändrat sin verksma-
hetsperiod. Herr Malmberg påpekar att det inte påverkar oss och det finns
ingen nackdel med att ha verksamhetsperioderna lite ur fas.

Mötet avslår motionen i sin helhet.

ORDNINGSFRÅGA!

Herr Heed kliver fram med inte fyra, utan hela åtta öl till Musikborgarrådet.
Herr Heed meddelar att denna ändring är p.g.a. att E&MiT bandet upp-
träder tillsammans med Musikborgarrådet och därmed skall även de få sin
andel av ölen.

4.5 Motion angående strukturerande av sektionens sparande

Det är mycket ekonomirelaterat som diskuteras detta SM. Motionärerna, som
tillhör arbetsgruppen för sektionens sparande, även känd som Tolvanbets
kliver fram. Dessa motionärer är Herr Jakob Björns, Herr Erik Lindberg,
Herr Patrik Nicholausson, Herr Erik Kollberg och Herr Nicklas Lyckman.
De läser upp motionen och presenterar deras plan de kommit fram med och
denna plan finns med i bilagorna.

För protokollets skull har jag förkortat det viktigaste för dig kära läsare
som inte orkar läsa igenom motionen och det nya PM i sin helhet. Det vikti-
gaste är att de skrivit ett nytt PM för sparande som Styrelsen inte kan ändra
själva, och måste därmed följa då de förvaltar sektionens pengar. I nuläget
har Styrelsen all makt över alla pengarna då de kan själva ändra PM för
ekonomi. I det nya PM har motionärerna skrivit en plan för sparandet som

Justeras:

Axel Lindberg Johan Höglund Alexander Malmberg
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tar i beaktande både jubel, framtida investeringar och oväntade utgifter. Allt
detta för att sektionen även i framtiden skall ha en stabil ekonomi och goda
ekonomiska möjligheter för att förverkliga den verksamhet som sektionen vill
bedriva.

Herr Axel Lindström undrar vilka typer av aktiefonder som pengarna kom-
mer investeras i. Herr Nicholausson svarar att det ser ut att bli globala
indexnära fonder. Herr Björns meddelar att konkreta förslag kommer senare.

Herr Johan Wirén undrar vad som sker ifall det blir en börskrash. Herr
Nicholausson svarar att gemene medlem ej behöver oroa sig för detta då spa-
randet är långsiktigt och även säljande av aktiefonder inför jubel kommer ske
under flera år. En tillfällig börskrash kommer alltså inte påverka sektionens
ekonomi.

Herr Malmberg läser upp Styrelsens svar på motionen. Kort sagt stöder Sty-
ret motionärerna och tackar för det goda arbetet.

Herr Simon Wiedeskog undrar varför investeringsgruppen anser att 300 000kr
är en passlig mängd. Herr Björns svarar att det är den största mängden peng-
ar sektionen kan bekvämt lägga ut på en gång utan att behöva oroa sig om
oväntade kostnader. Herr Wiedeskog undrar även ifall pengarna kommer in-
vesteras direkt. Herr Nicholausson svarar att detta inte kommer ske, och
Herr Björns tilläger att planen för hur och när pengarna investeras kommer
specifieras nästa SM.

Mötet godkänner motionen i sin helhet.

X.Y Hungriga magars lystmäte.

Då maten står klar och ändast Val återstår på agendan är det en passlig
stund att ta matpaus. PR är återigen alla hungriga teknologers räddare. Mötet
ajouneras 20.00 och planeras återuptas 20.20. Mötet återuptas 20.22.

5 Val

5.1 Fyllnadsval av IntSekt

Då ingen det saknas kandidater för denna post bestämmer sig mötet för att
bordlägga ärendet efter punkt 5.22 och innan punkt 6.

5.2 Val av Supraledare tillika Ordförande

Endast en kandidat återstår då klumpen dragit sig ur valet, och detta är
givetvis Fröken Elin Björklund!

Justeras:

Axel Lindberg Johan Höglund Alexander Malmberg
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Elin känner att hon har samlat på sig erfarenheter under hennes år som
Fø Foch är nu redo för ett mer strategiskt styrelseåtagande. Hon tycker att
hon har fått en bra bild av ordförandeposten från både oberservation och kon-
versation med tidigare ordföranden. Hennis vision är att Elektro ska vara en
sektion man kan vara stolt över att vara med i. Styrdokument är något Elin
är bekant med men hon vill mer ser det som ett uppslagsverk än något man
helt ska kunna utantill. Att ta svåra beslut och vara en konfliktlösare är inget
nytt för Elin då detta behövdes göras under mottagningen och hon känner att
det är något hon är bra på. Elin är fullt medveten att vara supraledare är en
tidskrävande uppgift och det är något hon är fullt villig att lägga tiden som
kommer att behövas.

Efter Herr Lidmans fina presentation av kandidaten är det dags för frågor.
Herr Amjad Akrami undrar ifall Fröken Björklund vill ändra på något inom
sektionen. Fröken Björklund svarar att hon inte vill ändra på något, men
att som Herr Heed tidigare sa så har sektionen ett litet problem både med
alkoholkultur och rykte. Hon vill förbättra dessa.

Herr Heed undrar ifall Fröken Björklund vill ändra något inom Styret. Det
vill Fröken Björklund inte.

Herr Malmberg undrar vad Fröken Björklunds plan är för att balansera stu-
dier med arbetet som ordförande. Hon svarar att hon tänkt mycket på detta
och kommit fram till att hon är redo att prioritera Styret över plugget, men
hon har även märkt att hon pluggar bäst i Tolvan där sektionsarbetet sker.
Hon tror att hon kan få det att gå ihop. Herr Malmberg undrar även vad
hon hon anser om den nya vice rollen. Fröken Björklund svarar att hon an-
ser att kommunikationsdelen är ytterst viktig men önskar sig även hjälp av
viceordförande. Som sin sista fråga undrar Herr Malmberg vad hon anser att
är sektionens största problem. Förken Björklund anser detta vara Sketionens
rykte.

Herr Axel Back Enocksson anser att det finns en bristande demokratisk
process inom sektionen och undrar ifall Fröken Björklund kommer jobba för
att förbättra detta. Förken Björklund svarar att detta är en för stor fråga
att svara på direkten, men hon vill diskutera saken med både Styret och
sektionen och förbättra situationen.

Fröken Nordlund undrar ifall Fröken Björklund vill påbörja några nya sam-
marbeten och ifall ja, med vem? Fröken Björklund skulle gärna sammarbeta
med Flygsektionen då även de har problem att de har väldigt liten andel
kvinnor på sitt program. Fröken Nordlund frågar även ifall Fröken Björklund
kommer fortsatt att klä sig i lika modemedvetna solglasögon som under årets
mottagning. Det lovar Fröken Björklund göra.

Herr Akrami undrar hur Fröken Björklund tänker öka antalet kvinnor som

Justeras:
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studerar elektroteknik. Fröken Björklund säger att projekt som Fill the Gap
och arbetet Nobless har gjort varit väldigt lyckade, så hon vill fortsatt ge allt
stöd åt det. Hon lyfter fram Noblesse brunchen som hölls förra våren och var
väldigt lyckad.

Fröken Wallner undrar till sist vad Fröken Björklund anser att var det mest
givande under hennes första år i Styrelsen. Fröken Björklund svarar att det
varit givande att få insyn i så mycket angående sektionen, THS och KTH.
Hon vill göra denna info mera tillgänglig under sitt kommande år som ord-
förande.

Diskussion

Mötet väljer Elin Björklund till Supraledare tillika Ordförande

5.3 Val av Resistor tillika Sekreterare

Precis då Herr Lidman är på väg att presentera de två kandidaterna med-
delar Herr Kent Tieu att han inte längre vill vara kandidat i valet. Efter
denna oväntade händelse presenterar Herr Lidnman den enda kandidaten för
posten.

Johan har en ganska god uppfattning om posten. Han tycker det är roligt
att skriva och tog exempelvis extra skrivkurser under gymnasiet. Han har lätt
att tala inför publik och är inte konflikträdd, bara med tjejen. Det han är mest
taggad på är att bidra till sektionen och att representera såklart. Han tar med
sig att undersöka latex som hemläxa då han inte är bekant med programmet
sen tidigare.

Resistor emerita Fröken Wallner undrar vad Herr Wirén gillar med tidiga-
re protokoll. Herr Wirén svarar att han upskattar fotnoter. Herrn mig själv
undrar vad Herr Wirén inte uppskattat med tidigare protokoll. Herr Wirén
svarar att han verkligen ogillar skrivfel.

Fröken Touma undrar hur han tänkt fördela arbetet med andra posterna
han sitter på. Herr Wirén svarar att han tänkt prioritera Resistorarbetet
men ämnar göra sitt bästa även på de andra posterna. Han påpekar att han
även är i klump på de övriga posterna, så han hoppas kunna få hjälp ifall
han inte hinner med allt.

Herr Höglund undrar ifall Herr Wirén som förstaårsstudent vågar säga emot
och stå för sin åsikt i Styrelsen. Herr Wirén svarar att han är äldre än de fles-
ta på sektionen och inte konflikträdd, så det skall inte vara något problem.
Herr Höglund undrar även ifall Herr Wirén kommer fortsätta med spontan-
resor till Finland likt Herr Heed och Herrn mig själv. Det planerar inte Herr
Wirén göra, men planera gjorde varken Herr Heed eller Herrn mig själv då

Justeras:
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vi åkte iväg...

Sist men inte minst undrar Herr Soran Bradosti ifall rykten om en shot-
bricka ifall Herr Wirén blir vald stämmer. Herr Wirén svarar att han måste
kolla med PR hur mycket det kostar. Herr Björns undrar ifall Herr Wirén
köpt röster vilket Herr Wirén nekar.

Diskussion

Mötet väljer Johan Wirén till Resistor tillika Sekreterare.

5.4 Val av StudieNämndsOrdförande, SNO

Herr Lidman kliver fram och presenterar kandidaterna Herr Amjad Akrami
och Fröken Julia Gelmanovska.

Amjad söker posten då han länge varit intresserad av att bidra med posi-
tiva förändringar. I 9:an var han mellanhand mellan lärarna och nyanlända
elever och höll en presentation till lärarna om vad de kunde göra för att
förbättra sitt arbete. Utöver det fick han även ett förtroende inom militären
under sin värnplikt där han var med i värnpliktskongressen och militärens
studienämnd. Fortsättningsvis har han är på KTH bidragit via sitt deltagan-
de i studienämnden där han haft möten med programansvariga, kursansvari-
ga och utbildningsråd. Amjad är fullt beredd att lägga ner den tid som krävs
för SNO och är villig att offra resterande saker (som kollektorposten om så
skulle krävas).

Julia har en god uppfattning om posten men vill lära sig mer om vad styrel-
searbetet innebär. Viktigaste förbättringarna hon vill göra är att informera
mer om att man kan vända sig till ESN, förbättra canvas och kommunikation,
byta plats på kurser samt se över “spärrkurskonceptet”. Gällande samarbetet
med THS. Det är idag för många steg att information når inte tillbaka till
studenterna. Kommunikationen mellan THS och ESN bör öka då det i prak-
tiken endast går åt ena hållet nu. Julia anser att hon är en god lagspelare då
hon deltagit i flera lagsporter och varit aktiv i föreningar. Julia har tiden att
lägga ner och är medveten om att posten kommer ta mycket tid.

Herr E.Lindberg undrar varför Herr Akrami inte sökte Resistor. Han sva-
rar att han varken är bra eller gillar att skriva. Herr A.Lindberg undrar vad
ett länkmöte är. Herr Akrami svarar att det är möte som länkar program-
ansvariga med kursansvariga.

Herr A.Lindberg undrar även vad Fröken Gelmanovska lärt sig och vill för-
bättra i studinämnden. Hon svarar att hon fått god insikt hur studienämnden
fungerar och vad det innebär. Hon vill förbättra kommunikationen åt med-
lemmarna.
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Fröken Ida Kols undrar vad kandidaterna vill använda studienämndens bud-
get för. Fröken Gelmanovska vill öka synligheten med t.ex. kläder. Herr Ak-
rami vill bjuda på fika oftare.

Fröken Nordlund undrar hur kandidaterna tänker angripa större problem
och stå emot personalen om så krävs. Fröken Gelmonvska anser att det är
viktigt med fakta och respons från studenter som man sedan kan använda
för att backa upp sina argument. Herr Akrami håller helt med och meddelar
att han redan börjat med att samla in respons av sin egna årskurs.

Herr Heed påpekar att som SNO deltar man även i styrelsearbetet. Han
undrar hur kandidaterna ställer sig till detta och representation av sektio-
nen. Herr Akrami svarar att han trivs med mycket arbete, men kommer ändå
prioritera studienämnden över styrelsen. Fröken Gelmanovska håller med om
att hon är främst intresserad av studienämnden, men är även väldigt positivt
inställd till att delta i Styrelsearbetet då hon redan har god koll på studie-
nämnden.

Diskussion

Mötet väljer Julia Gelmanovska till StudieNämndsOrdförande, SNO.

Q.Z. Opuz till den fromma

ORDNINGSFRÅGA! ropar Musikborgarråd Herr Back Enocksson. “Jag
är packad, men jag är inte packad ensam. Med mig har jag en del av E&MiT
bandet".

Tillsammans spelar de låtarna Beliver av Imagine Dragon, samt Seven Na-
tion Army av The White Stripes. Herrn mig själv skulle vilja påstå5 att
detta var det vackraste musikaliska framförandet jag hört i mitt liv.

5.5 Val av ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe

Herr Lidman presenterar kandidaterna Herr Elias Kollberg samt Herr Hjal-
mar Rantala Jönsson.

Elias har som projektledare för potential fått ett stort intresse för företag
och näringslivet. Det är också därifrån har har byggt upp ett stort kontaktnät
med olika företag. Han vill utöka marknadsföringen kring lunchföreläsningar
för att öka intresset. Han har också varit i kontakt med THS kring en mini-
mässa på KTH för större företag. Han har erfarenhet kring planering genom

5Dock föredrar Herrn mig själv att hålla mig till sanningen. Så trots att jag velat, så
kan jag verkligen inte påstå detta.
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potential och ledarskapserfarenhet från potential och som gruppchef i lumpen.
Han vill också fortsätta samarbeten med företag som sektionen har idag men
också skapa nya. Han är beredd på att styrelsearbete tar tid och är beredd att
lägga den tiden. Han beskriver sig själv som en bra lagspelare och laget går
före jaget.

Hjalmar har fått erfarenhet kring hur ARG arbetar som sin roll som bAM-
Se och vill nu ta ännu mer ansvar i nämnden. Genom sin roll som bAMSe
har han också kontakter på olika företag. Hjalmar vill också öka mängden
evenemang där företag pratar med studenter istället för till dem likt det som
sker på lunchföreläsningar. Hjalmar har tidigare erfarenhet av att planera
evemangen då han planerade delar av sin student. Han vill både fortsätta
samarbeten med företag sektionen redan har idag men även försöka fånga in
nya företag. Hjalmar beskriver sig själv som en lagspelare som jag allt för att
inte svika laget. Han har en uppfattning av att styrelsearbete tar tid men är
fullt villig att lägga ner den tid som behövs.

AMSe emeritus Herr E.Lindberg undrar vilka evenemang kandidaterna skulle
vilja ordna. Herr Kollberg svarar att han faktiskt skulle vilja ordna lunnchfö-
reläsningar igen då han aldrig upplevt en själv. Herr Rantala Jönsson vill öka
utbudet evenemang som ARG erbjuder företag. Han har upplevt att företag
generelt är mera intresserade av mera inofficiella evenemang som pubar där
mera interaktion kan ske.

AMSe Herr Saber undrar ifall kandidaterna vill fortsätta med Atlas Copco
som huvudsponsor, lura tillbaka Eriksson eller hitta någon ny. Herr Kollberg
anser att det är värt att försöka med Eriksson men han kan även nöja sig
med Atlas Copco. Herr Rantala Jönsson håller med men önskar även att de
nya ARG medlemmarnas kontakter utnyttjas.

Herr Malmberg har tre frågor. “Är ni ARG?" Båda svarar ja. Han und-
rar även ifall kandidaterna kan ta alias Milad 3, till vilket båda svarar ja.
Sist undrar Herr Malmberg ifall kandidaterna är taggade för att sitta i Sty-
ret, vilket båda givetvis är.

Fröken Björklund undrar vad kandidaterna vill göra i Styrelsen vid sidan
om ARG arbetet. Herr Kollberg svarar att “jag vill upprätthålla relationen
till Finland och taa över Alvars roll"6. Herr Rantala Jönsson vill hjälpa de
övriga Styrelsemedlemmarna så gott han kan. Fröken Björklund undrar även

6
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hur kandidaterna tänker hjälpa Fø Funder mottagningen att både hitta spons
och evenemang. Båda kandidaterna lovar att de är redo att hjälpa till.

Herr E.Lindberg undrar hur de kommer att leda ARG och jobba internt.
Herr Rantala Jönsson vill uppmana men inte tvinga medlemmarna till ar-
bete. Han vill belöna arbete för att på lång sikt få högt engagemang inom
ARG. Herr Kollberg vill även öka engagemanget. Han värderar kvalitet över
kvantitet då det kommer till medlemmar inom ARG.

Herr Joar Forsberg undrar vad företaget och en student borde få ut ur en
lunchföreläsning. Herr Ranatala Jönsson svarar att företag helt enkelt vill
få lite synlighet, men för många företag är inte detta tillräckligt då inter-
aktionen mellan företaget och studenterna blir minimal. Därför skulle han
vilja satsa på andra typer av evenemang. Herr Kollberg håller med om att
företag vill ha olika saker. Han skulle vilja börja med kontaktsamtal som
varit väldigt populära på Indek.

Diskussion

Mötet väljer Elias Kollberg till ArbetsMarknadsSekreterare, AMSe.

5.6 Val av Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Lidman är åter igen på väg att presentera kandidaterna då Herr Akrami
lägger ner sin kandidatur. Därmed återstår endast Herr Patrik Nicholausson
som kandidat.

Patrik är en ekonomiintresserad person som är beredd att ta ansvar för sek-
tionens ekonomi. Han har god tidigare erfarenhet, då han både drivit eget
företag som bokfört i Fortnox. Inom sektionen har han erfarenheter från två
år i DKS, han var med och arrangerade tackfesten för mottagningen 2020,
samt nu senast - medlem i Investeringsgruppen. Han är villig att lägga ner
den tid som krävs och ser fram emot att få hålla på med bokföring. Gällande
sektionens kommande investering i fonder så känner han sig bekväm med att
ta ansvar för det, då han själv hållt på med aktier och fonder. Han ser sig
som en god lagspelare och är bra på att hålla ihop gruppen.

Fröken Björklund undrar vad Herr Nicholausson vill fokusera på i Styret.
Herr Nicholausson svarar att han vill stabilisera sektionens ekonomi och läg-
ga upp tydliga ramar för den för att undvika framtida problem.

Kollektor Herr Björns undrar ifall Herr Nicholausson har koll på det juri-
diska. Han svarar att han har grundläggande kunskap inom juridik då han
studerat 15hp juridik.

Herr Höglund undrar vad Herr Nicholausson kommer göra ifall någon tappar
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bort kvitton. Han svarar att det beror på summan, men mindre saker kan
han tänka sig vara snäll med.

Herr Malmberg påpekar att Herr Björns gjort ett exceptionellt jobb som
ekonomiansvarig de senaste två åren. Han undrar hur mycket hjälpa Herr
Nicholausson kommer be av Herr Björns. Herr Nicholausson svarar att han
gärna tar mycket hjälp i början för att komma in i uppgiften och sköta den
så bra som möjligt.

Diskussion

Mötet väljer Patrik Nicholausson till Kollektor tillika Ekonomiansvarig

5.7 Val av Källarmästare med styrelseansvar

Herr Lidman presenterar kandidaten Herr Emil Karlsson.

Emil har erfarenhet av KG från hans tid som nisse och driftansvarig och
han spenderar åtminstone ett par timmar i tolvan per skoldag. Att leda en
nämnd är inget främmande för honom tack vare hans erfarenhet från att ha
dömt fotboll i många år samt jobbat i lumpen som ställföreträdande grupp-
chef. Bokföring och kommunikation med THS/KTH är inget han har första-
handserfarenhet av, men han är positivt inställd och vill gärna lära sig om
ekonomi och organisatoriskt arbete. På detta spår har han även en idé om
att strukturera upp Junq samt byta låssystem på Funq till något av slaget
som tar emot KTH-kort. Han har ledarförmåga gällande KG men också en
lagspelaranda gällande styrelsearbete och han ser fram emot att representera
på andra sektioner samt lägga ner tid på styrelsen.

Källarmästare Herr Höglund undrar var Herr Karlsson anser att KG:s roll
skall vara i renoveringen. Herr Karlsson anser att renoveringsgruppen får
sköta det meste, men som Källarmästare kommer han givetvis att hjälpa till
där det behövs och önskas.

Klubbmästare Herr Heed frågar en aningen laddad fråga. Vem städar mest?
PR eller KG? Herr Karlsson svarar att PR städar mest, men KG städar bäst.

Herr Malmberg undrar hur Herr Karlsson ser till att Källarnissarna gör sin
uppgift. Herr Karlsson förklarar att stora problemet är nissarnas arbetsbe-
skrivning som är föråldrad. Då uppgiften inte är tydlig så görs den dåligt
menar han. Han kommer att revidera listan på uppgifter och på så vis göra
det lättare och tydligare för nissarna.

Fröken Johanna Jacobsson undrar ifall Herr Karlsson kommer kunna hål-
la fanan högt och stå emot AH ifall det behövs då det gäller renovering och
mottagning. Herr Karlsson intygar att han kommer gör allt han kan för att
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gynna sektionen.

Fröken Björklund undrar vad Herr Karlsson vill göra i Styret. Herr Karlsson
svarar att han först vill komma in i rollen som KM, men efter det så hjälper
han gärna så gott han kan i övriga styrelsearbetet. Speciellt ivrig är han på
att få representera sektionen.

Diskussion

Mötet väljer Emil Karlsson Källarmästare med styrelseansvar

5.8 Val av Klubbmästare med styrelseansvar

Klubbmästare Herr Heed kliver fram för att presentera PRs nominering för
Klubbmästare med styrelseansvar. Spänningen stiger då Herr Heed läser upp
sin dikt.

Hen har aldrig missat en PUB,
Och är därför mästare på KLUBB
Hen förgyller alltid torsdagsNATTEN,
Och kallas internt för SLATTEN.

Håll i hatten, slatten, nästa år präglas av
Den höga Takten, Skratten, Klubbmästarchatten, Alkoholskatten, och den där
dryga Vakten.
och Vatten!? Nääe!

Slatten kommer sätta en HÖÖG ribba,
Det kan jag LOVA,
För nästa Klubbmästare är supar NOVA!

Fröken Nova Höög kliver fram och meddelar att hon känner sig väldigt ärad
för nomineringen. Hon älskar PR och kommer göra sitt bästa.

Herr Björns undrar ifall Fröken Höög gillar bokföring. Hon svarar att hon
inte vet då hon aldrig gjort det tidigare, men intygar att hon kommer lösa det.

SNO Herr A.Lindberg undrar ifall Fröken Höög som ÅRe ÅK2 kommer att
delta på länkmöten ifall de är på fredag morgon. Såklart svarar Fröken Höög.

Herr Malmberg undrar vad Fröken Höög tänker göra för att förbättra sek-
tionens alkholkultur. Hon svarar att hon har lite dålig koll, men anser att
angående stölder är dialogen mellan sektioner det viktigaste. Hon tänker ut-
värdera situationen då hon kliver på posten.

Diskussion
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Mötet väljer Nova Höög till Klubbmästare med styrelseansvar

Då Herr Höglund kandiderat för nästa punkt väljer mötet Herr Saber till
tillfällig rösträknare.

5.9 Val av Fø Fmed styrelseansvar

Herr Lidman presenterar kandidaterna Herr Johan Höglund och Herr Filip
Norden.

Filip har sökt fof då han presterar bra under press och stress samt har god
improvisationsförmåga! Han är inte rädd för att bråka med THS om sådant
skulle krävas. I sammanhang med fof är han bra på att kompromissa men
även att stå på sig när det gäller samt att ta emot positiv och negativ feed-
back. Tidigare i mottagningssammanhang har han varit förfest och varit med
och ordnat tackfesten för mottagningen då han började. Han har även erfa-
renhet av att leda en grupp från att ha varit cykel- och karate-tränare samt
VD för sitt UF-företag.

Johan söker FoF för att han är driven och vill mottagningen ännu bättre
med den kunskap han skaffat under de senaste mottagningarna som fadder.
Han vill även använda sin erfarenhet från Styrelsen och som källarmästare då
han ansvarat över källarnissarna. Han har god planeringsförmåga men kan
också hitta på sista minuten-planer. Han är inte rädd att bråka med THS,
det har han gjort förut nämligen, även med KTH. En hjärtefråga för Johan
om han blir vald kommer vara att förbättra kommunikationen.

Fröken Björklund undrar hur kandidaterna hanterar stress. Herr Höglund
svarar att till skillnad från vad många tror så är han en ganska lugn person
som sällan stressar. Med bra planering tror han även att alla Fø Fhinner få
tillräckligt sömn vilket kommer minska stressen.

Fø Femeritus Herr Saber undrar ifall kandidaterna har körkort. Herr Norden
har, Herr höglund har ej än.

Fröken Jacobsson undrar vad kandidaterna tänker göra då oundvikligen i
något skede allt inte går enligt planen. Båda kandidaterna tror att de kan
lösa det. Herr Höglund påpekar även att han kommer värdera andras åsikter
i beslut.

Fröken Wallner undrar vad kandidaterna ansåg vara det roligaste då de var
nyantagna och då de var faddrar. Herr Höglund gillade DKS mest då han var
nyantagen, som fadder gillade han sammarbetet med andra sektioner. Herr
Norden håller med.
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Herr E.lindberg undrar vilka meriter kandidaterna anser sig själva ha för
posten. Herr Norden svarar att han varit aktiv fadder. Herr Höglund har
också varit fadder, men även lett KG som KM vilket han ser som en bra
merit.

MiT Fø Femerita Fröken Yrsa Rós Þórisdóttir undrar vilken typ av Fø F
kandidaterna tänker vara och vad de vill göra med posten. Herr Norden sva-
rar att han vill förbättra kommunikationen till faddrar och vara rolig för
nyantagna. Herr Höglund varnar att han kommer vara lite sträng och se till
att saker blir gjorda. Han håller med om bättre kommunikation och vill und-
vika allt onödigt kaos.

Herr Saber undrar ifall båda är redo att bestraffa de faddrar som inte gör
sitt jobb genom att t.ex. inte låta dem delta på NØllegasquen. Båda kandi-
daterna svarar ja.

Herr Dennis Härås undrar hur kandidaterna inställer sig till de nyvalda MiT:s
Fø F. Båda kandidaterna anser att MiT:s nuvarande Fø Fär bra och ser fram-
emot att arbeta med dem.

Fröken Jacobsson undrar ifall kandidaterna vore redo att omstrukturera hela
mottagnignen. Mottagningen omstrukturerades en tid sedan och deltagan-
det har inte alttid varit så bra. Hon undrar alltså ifall kandidaterna är nöjda
med det nuvarande upplägget eller ifall de vill pröva på något radikalt nytt.
Båda kandidaterna svarar att de är nöjda med det nuvarande upplägget och
vill inte ändra något extra då renoveringen ställer till med problem.

Fø FFröken Björklund undrar vad kandidaterna gör ifall faddrar kritiserar
dem. Herr Höglund anser att “ibland får man låta gamla och dryga vara gam-
la och dryga utan att taa illa upp". Herr Norden håller med men påpekar att
det är även viktigt att lyssna på kritiken.

Fø FHerr Douglas Andersson undrar ifall kandidaterna vill ändra på nå-
got evenemang under mottagningen. Herr Höglund svarar nej, men han vill
omstrukturera tiden för de olika evenemangen så att tidtabellen bättre pas-
sar de olika aktiviteterna. Herr Norden håller med.

Fröken Touma undrar vilka egenskaper kandidaterna söker hos fadrarna och
ifall de tror sig kunna objektivt välja fadrar och inte bara dera vänner. Herr
Höglund svarar att egenskaper som söks skall diskuteras tillsammans med
övriga Fø F, men själv uppskattar han självständiga personer som löser pro-
blem själva. Herr Norden vill välja många olika typer av faddrar så att alla
nyantagna känner sig bekväma med någon fadder. Fröken Touma undrar
även ifall kandidaterna anser att fladdrar skall få gå på NØllegasquen. Båda
kandidaterna anser att ifall en fladder gjort ett bra jobb kan hen få delta,
men inte per automatik.
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Diskussion

Mötet väljer Johan Höglund till Fø Fmed styrelseansvar.

Å.Ä. En Ubåt

Dags för Herr Malmbergs sista Ubåt på presidiet. Tröttsamt ser han på Jung-
frun av bäska droppar som PR ställt framför honom. I en stund av svaghet
försöker han diskret hälla ut halva av drycken i ett tomt glas, tills jag på-
pekar att detta inte går för sig speciellt då det är sista gången. Motvilligt
häller han tillbaka varenda gyllene droppe och gurglar exakt 23 gånger.

‘Mmm! Bäsk i ögon, hals, näsa och lungor. Vi blubbar vidare till 5.10 val
av halvledare...´ -Herr Malmberg

5.10 Val av Halvledare tillika Vice Ordförande

Herr Lidman kliver fram för att presentera de tre kandidaterna Herr Dennis
Härås, Herr Milad Javadi och Fröken Isabel Fontes.

Isabel har god kontakt med personer från andra sektioner, både genom gemen-
samma vänner och från gymnasiet. Hon finns på precis alla sociala medier
bortsett från Reddit. Efter mottagningen har hon väldigt bra koll på ettan
och är i allmänhet duktig på namn och ansikten. Mottagningen gav henne
också talangen att ta ansvar under alkoholpåverkan och hon gjorde det tyd-
ligt att hon inte var mest oansvarig under denna period, så kedjan kommer
enligt henne sitta säkert. Hon har en idé om hur man kan förbättra kommu-
nikationen på sektionen genom att skapa en linked-tree-liknande sida där alla
nämnder under sektionen kan lägga ut sin generella och aktuella information
så den är lätt att hitta för alla. Hon är redo att lägga ner tiden som styrelsen
kräver och hon har tidigare erfarenhet av att vara kommunikationsansvarig
från ett jobb i team inom konståkning. Där drog hon in hela 40 likes per
instagram inlägg.

Milad har mycket tidigare erfarenhet av arbete i flera olika nämnder både
på sektionen och under gymnasiet. Har erfarenhet kring marknadsföring och
visar genom idéer kring en mediagrupp att ett brinnande intresse för att bi-
dra till att marknadsföringen frodas finns där. Milad är också tydlig med att
han är att lita på vad gäller att hålla ett öga på ordförandekedjan och dess
säkerhet. Han har även en erfarenhet av arbete inom styret sedan innan och
har genom detta lärt sig att jobba ihop med flera olika typer av personer med
starka åsikter.

Dennis har en god kontakt med personer från andra sektioner genom id-
rottsnämndsarbete men även generellt “runtröjande”. Han har ansvarat för
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flertalet både facebook och instagramkonton samt lite erfarenhet kring admi-
nistration av potentials hemsida. Dennis har under 5 år av hårdträning på
konfaläger drillats att komma ihåg namn och menar att han är väl lämpad
att ta sig an just den uppgiften. Han har lätt att ta en ledarroll och drar sig
inte för att ta sig an uppgifter vilket han visat genom arbete inom potenti-
al. Som egen idé för att utveckla posten vill han ha ett bättre system för att
samla information från alla nämnder på en plats då “Folk är dåliga på att
leta information”. Dennis vill även utveckla hemsidan vidare och kanske se
till att en viss podcast kan kommas åt där.

Herr Back Enocksson undrar vad kandidaternas åsikt om underföreningar
är. Herr Härås tycker de är väldigt bra. Fröken Fontes håller med och lyf-
ter fram hennes linktree koncept som skulle öka underföreningars synlighet.
Herr Javadi anser att nämnder och underföreningar är sektionens själ. Han
vill lägga stort fokus på att dessa syns och har därför tänkt på att skapa en
mediagrupp eller alternativt en talangpool för att bättre marknadsföra dessa.

Halvledare Fröken Berglund undrar vad kandidaterna vill göra med posten
då den inte än är så väldefinierad. Herr Härås vill förbättra kommunikation
och bättre dela information åt medlemmarna. Fröken Fontes har erfarenhet
om att vara med i en ledningsgrupp för isshower som fungerat bra, därmed
anser hon sig kunna ta ansvar. Herr Javadi säger att han redan nu har ganska
tydlig vision över vad han vill göra. Han vill förbättra kommunikationen utåt
med hjälp av en mediagrupp. Han anser att Noblesse gjort ett exceptionellt
arbete och vill därmed fortsätta stöda dem och inom Styrelsen vill han delta
i det strategiska arbetet. Fröken Berglund undrar även vad kandidaternas fa-
vorit sociala media är. Alla svarar instagram, men Herr Javadi nämner även
att TikTok är en möjlighet7. Herr Härås gillar även Slack och epost vilket
Fröken Fontes håller med om.

Herr Malmberg undrar vad kandidaterna anser skall publiceras på webb-
sidan. Herr Härås beskriver kort och konsist att allt viktigt bör publiceras
på hemsidan men endast seriösa saker. Han vill tillägga att Funq bokning
borde finnas på websidan. Fröken Fontes håller med men tillägger att det
även vore bra med information till andra universitet och utomstående aktö-
rer. Herr Javadi håller med och tillägger att en sida för företag vore även bra.

Herr A.Lindberg undrar hur man står ut på anslagstavlan. Herr Härås sva-
rar med neonfärg, Fröken Fontes svarar med stora posters och Herr Javadi
svarar snygga posters.

Som sista fråga undrar Herr Lidman varför kandidaterna anser att just de är
den rätta kandidaten att rösta på. Herr Javadi svarar att han anser att han

7Då Herr Javadi nämner detta viskar Herr Malmberg “Fucking canceled alltså" och
tror sig att ingen hör hans frustration och hat för TikTok. Men inget hamnar utanför
protokollet...

Justeras:
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är den mest erfarna inom både marknadsföring och inom Styret. Han anser
även att hans tydliga verksamhetsplan kommer bidra till sektionen. Fröken
Fontes svarar att hon är bra i grupp och engagerad. Herr Härås svarar att
han varit väldigt aktiv inom sektionen, han är bra på marknadsföring och
bra på att hjälpa.

Diskussion

Mötet väljer Milad Javadi till Halvledare tillika Vice Ordförande.

5.11 Val av Vice SNO tillika PAS

Herr Lidman presenterar kandidaten Herr Amjad Akrami.

Amjad söker posten då han länge varit intresserad av att bidra med posi-
tiva förändringar. I 9:an var han mellanhand mellan lärarna och nyanlända
elever och höll en presentation till lärarna om vad de kunde göra för att
förbättra sitt arbete. Utöver det fick han även ett förtroende inom militären
under sin värnplikt där han var med i värnpliktskongressen och militärens
studienämnd. Fortsättningsvis har han är på KTH bidragit via sitt deltagan-
de i studienämnden där han haft möten med programansvariga, kursansvari-
ga och utbildningsråd. Amjad är fullt beredd att lägga ner den tid som krävs
för SNO och är villig att offra resterande saker (som kollektorposten om så
skulle krävas).

Herr Svenstam frågar ifall Herr Akrami kommer visa samma dedikation som
till SNO. Herr Akrami svarar att han absolut kommer göra det.

Herr Saber frågar ifall han kommer söka SNO nästa år. Han svarar ja.

Eftersom Herr Akrami svarat på många frågor redan under valet till SNO så
finns inte så många frågor kvar att ställa.

Diskussion Mötet väljer Amjad Akrami till Vice SNO tillika PAS.

5.12 Val av Ekvivalenten

Även för denna post saknas kandidater. Herr Anton Näslund yrkar att alla
poster utan kandidater fylttas till efter punkt 5.22. Mötet godkänner.

5.13 Val av Isolator tillika Skyddsomud

Fröken Linnea Nordlund har kandiderat för posten. Hon har varit Isolator
i ett år och anser att posten är intressant och att hon gjort ett bra jobb.
Därmed vill hon fortsätta göra ett gott jobb och fortsatt utveckla posten.

Mötet väljer Linnea Nordlund till Isolator tillika Skyddsombud.

Justeras:
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Herr Saber blir vald till rösträknare då Herr A.Lindberg kandiderat för nästa
post.

5.14 Val av Fø Fmed ekonomiskt ansvar (SnålFø F)

Herr Lidman presenterar kandidaterna Herr Axel Lindberg och Filip Norden.

Filip har sökt fof då han presterar bra under press och stress samt har god
improvisationsförmåga! Han är inte rädd för att bråka med THS om sådant
skulle krävas. I sammanhang med fof är han bra på att kompromissa men
även att stå på sig när det gäller samt att ta emot positiv och negativ feed-
back. Tidigare i mottagningssammanhang har han varit förfest och varit med
och ordnat tackfesten för mottagningen då han började. Han har även erfa-
renhet av att leda en grupp från att ha varit cykel- och karate-tränare samt
VD för sitt UF-företag.

Axel söker FoF för hålla en så bra mottagning som möjligt. Mottagning-
en ska vara hela hans fokus och därför söker han inte StyrelseFoF. Axel har
varit fadder tidigare och har erfarenhet som SNO i styrelsen. Axel är bra
med siffror och har har ekonomisk erfarenhet av studienämndens “löst bund-
na” budget. Även om han inte har bokfört innan så kommer han lägga ner
den energi som behövs för att inte begå ekobrott. Axel har flera idéer på hur
mottagningen kan förbättras, bland annat med ett större företagsevent. På
frågan om han är redo att bråka med THS svarar han ett starkt “ja” och
nämner något om “verbal kickboxning”.

Herr A.Lindberg berättar att han vill ordna en trevlig mottagning för al-
la, ordna ett RedBull evenemang och meddelar att han har körkort.

Herr Lindström undrar vad kandidaterna tror att de gjort bättre och sämre
än den andra kandidaten. Herr A.Lindberg svarar att han tror han skulle
synas och höras bättre, men skulle vara sämre på att ordna förfest. Herr
Norden svarar att han skulle visserligen synas mindre, men anser sig vara
bättre på bokföring.

Diskussion Mötet väljer Filip Norden till Fø Fmed ekonomiskt ansvar.

5.15 Val av Batman

Batman Herr Carl Svensson presenterar PR:s nominering till Batman med ett
rim.

Hen är väldigt fin, därför nominerar PR Oscar Lundin!

Herr Lundin tackar för äran och meddelar att han ser framemot arbetet.

Justeras:
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Mötet väljer Oscar Lundin till Batman.

5.16 Val av bAMSe

För denna post finns det två kandidater, men endast en är på plats. Kandi-
daterna är Herr Viktor Svenstam och Herr Nils Kiefer som representeras av
bAMSe Herr Rantala Jönsson eftersom han inte kunde närvara p.g.a. allvar-
lig personlig orsak.

Herr Svenstam presenterar sig genom att säga att han sökt posten eftersom
han vill fortsätta jobba med företagskontakt även efter potential som han
varit med och organiserat under hösten.

Herr Rantala Jönsson läser upp följande:
Somliga som har träffat mig förut kanske undrar varför jag ser ut som Hjal-
mar men det är enbart ett sammanträffande. Jag anser att jag skulle passa
bra som bAMSE. Med tanke på erfarenheter från potential men också tidigare
anställningar. Det skulle framförallt vara trevligt att få använda de kunska-
perna man fått som praktikant på Business Sweden, ett bolag som fokuserar
på företags relationer mellan svenska bolag och utlandet. Jag är peppad på att
förstärka och tillverka företagsrelationer som bAMSE. En röst för mig im-
plicerar potentiellt fler framtida arbetsmöjligheter för dig och ökad inkomst
från sponsorer till sektionen.

Fröken Rós Þórisdóttir undrar vad Herr Svenstam upplevt som det mest
givande med att jobba med företag. Han svarar att han gillar att bygga
hållbara relationer med företag då det viktigaste oftast är att få första kon-
takten. Herr E.Lindberg undrar ifall Herr Svenstam vill söka AMSe nästa
år. Det vill han gärna, och potentiellt även potential.

Diskussion

Mötet väljer Viktor Svenstam till bAMSe.

Då Herr Malmberg och Herrn mig själv kandiderat för nästa punkt väljer
mötet Fröken Berglund till tillfällig mötesordförande och Herr Saber till till-
fällig sekreterare under nästa punkt.

5.17 Val av Revisorer

För denna post finns det tre kandidater men endast två platser, spännande!
Kandidaterna är Herr Alexander Malmberg, Herr Alpha Heed och Herrn mig
själv Alvar Winquist.

Herr Malmberg börjar med att presentera sig själv. Som ordförande har han

Justeras:

Axel Lindberg Johan Höglund Alexander Malmberg

23



December-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 december

givetvis god koll på sektionen och påstår sig kunna sätta ner foten då han vill.

Herr Heed berättar att även han har god koll på sektionen eftersom han
suttit två år i Styrelsen. Han kan även bokföra då han gjort det som Källar-
mästare.

Herrn mig själv meddelar att trots att jag inte suttit två år i Styrelsen
likt de andra kandidaterna så vill jag påstå mig ha god koll på sektionens
verksamhet. Jag vill fortsatt bidra till sektionen men istället för att skriva
protokoll vill jag läsa dem och ta en lugnare roll i bakgrunden.

Herr Björns undrar hur ofta kandidaterna anser att man skall stämma av
bokföringen. Herr Heed svarar att han anser att det beror lite på de olika
nämnderna. Herrn mig själv anser att två gånger om året är rimligt, men då
anser jag att det skall vara i tid. Herr Malmberg anser inför varje sektions-
möte så att Revisorerna har god koll på ekonomin.

Diskussion
Mötet väljer Alexander Malmberg och Alvar Winquist till Revisorer

5.19 Val av Fan- och Råttbärare

Styrelsens nominering går till en person som under hela sin studietid har
jobbat för sektionens bästa och är en god vän till många. Förutom att ha va-
rit delaktig i samtliga mottagningar som både fadder och flaggis har hon även
samlat in över 1000 dagar i PR, därav 366 dagar som Klubbis inom styret.l
I år har hon suttit i Noblessestyrelsen och där bland annat jobbat för rekry-
teringen av tjejer och ickebinära till programmet. Hennes senaste åtagande
har varit att föra sektionens talan i kårfullmäktige. Det är då med stolthet
styrelsen nominerar ingen annan än Nina Hjärne till Fan- och Råttbärare

Fröken Hjärne tackar får nomineringen och det vackra motiveringen.

Men kan hon även bära råttorna undrar Herr Malmberg. Fröken Hjärne
försäkrar att hon kommer att försvara Tolvan mot råttor så gott hon kan.8

Mötet väljer Nina Hjärne till Fan- och Råttbärare.

8
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5.20 Val av Frequensnormalen

Herr Viktor Tufveson och Herr Jonas Wallander har kandiderat för denna
post. Herr Tufveson berättar att han tyckte det var väldigt kul att fungera
som sångledare under tackfesten och därmed skulle han vilja bli Frequensnor-
mal. Han är även tredje generationens Elektrolog, så han har blivit hjärn-
tvättad med Elektros kultur sedan födseln. Herr Wallander är tyvärr endast
andra generationens Elektrolog och är därmed inte lika starkt indoktrinerad,
men upplever ändå att han efter ett år av studier vet vad som fungerar på
en sittning.

Herr Rantala Jönsson frågar ifall kandidaterna är bra på anekdoter, en väl-
digt relevant fråga, men svaren är oerhört svåra att reproducera i protokollet
på ett autentiskt sätt. Därmed tänker jag inte skriva dem, utan konstate-
rar att båda kandidaterna var bra på att komma på anekdoter under kort tid.

Herr A.Lindberg undrar hur kandidaterna skulle lösa följande dilemma: Un-
der en tentapub dras orimligt många tempon. Tänker ni då A. berätta längre
anekdoter, B. berätta kortare anekdoter eller C. sakta klä av er skjortan?
Herr Wallander skulle fortsätta som normalt och Herr Tofveson skulle dra
kortare anekdoter. Han upplever även att alternativ C vore något problema-
tisk.

Fröken Wallner undrar vad annat än anekdoter kandidaterna kan bidra med
och hur de vill utveckla posten. Herr Tufveson säger att man kan komma på
alternativa program och han vill även utöka utbudet av sånger. Herr Wallan-
der svarar att han märkt att folk tenderar tröttna mot slutet av sittningen.
Han skulle vilja hitta en lösning till detta och ha något intressant på slutet
för att fånga uppmärksamheten.

Ekvivalent Fröken Touma undrar hur kandidaterna ämnar välja sånger ur
ett JML perspektiv? Både kränkande och alkoholhetsande. Herr Wallander
litar på listan om förbjudna sånger JML skrivit. Han tillägger även att finns
det någon sång som ligger i gråzonen så ämnar han välja bort den och välja
säkra val. Herr Tufveson står hårt vid att kränkande sånger inte hör hemma
vid större evenemang, och ifall han blir vald kommer han se till att dessa
inte hamnar på sångblad.

Herr Oscar Lundberg undrar vad kandidaternas favoritsång är. 128 svarar
Herr Tufveson och 112 svarar Herr Wallander.

Diskussion

Mötet väljer Jonas Wallander till Frequensnormal.

Justeras:
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5.22 Val av Den Konglig Öfverskændaren

Spänningen stiger då ÖSK Fröken Johanna Jacobson kliver fram. Hon be-
rättar att nästa år kommer nolleschlemmet slaktas av ingen annan än... Herr
Mikael Penate!

Heja, heja på, heja på Ö-S-K!

Herr Penate har inte speciellt mycket han vill säga, men svarar att han
är taggad inför uppgiften då han blir frågad. Sedan säger han något som
får många i salen att häpna: han kommer behöva hjälp och man får därmed
anmäla intresse åt honom...

Mötet väljer Mikael Penate till Den Konglig Öfverskændaren.

5.21 Musikborgarråd

Herr Elias Värling och Herr Johan Wirén kandiderar i klump. De intygar att
de gillar att sjunga, är musikaliska och kan dricka stora mängder öl snabbt.

Mötet väljer Elias Värling och Johan Wirén till Musikborgarråd.

5.1 Fyllnadsval av IntSekt

Då kandidater saknas vakantsätter mötet posten. Ack så tragiskt, vem skall
välkomna internationella studenter till Elektro nu? Vem blir nästa Mr.Worldwide?!

Mötet vakantsätter posten.

5.18 Vice IntSekt

Svaret på frågan från föregående punkt är Herr Lindberg som ställer upp på
Vice IntSekt eftersom mandatet är kortare än IntSekt. Vice IntSekt emeri-
tus Herr Rantala Jönsson undrar vad Herr Lindbergs favorit insekt är. Herr
Lindberg svarar den stora skalbaggen.

Mötet väljer Axel Lindberg till Vice IntSekt.

5.12 Ekvivalent

Ekvivalent Fröken Touma kliver fram och för att utrycka sin oro över att pos-
ten saknar kandidater. Hon påpekar att det är en viktig post som dessutom
är kul. Herr Saber nominerar Herr Alpha Heed som godtar nomineringen.
Herr Heed berättar att trots att han godtar nomineringen på oplanerat på
plats, så har han faktiskt länge tänkt på att gå med i JML, men inte upplevt
ha tid. Han intygar att han kommer ta posten på allvar.

Justeras:
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Fröken Touma fråga ifall Herr Heed föredrar Jämlikhet eller lika vilkor. Herr
Heed svarar att han anser det vara samma sak.

Fröken Rós Þórisdóttir undrar hur Herr Heed ser på sångboken. Herr Heed
anser detta vara en väldigt komplex fråga som skall diskuteras i större grupp.
Han vill gärna vara med och påverka och upplever att största problemet är
en väldigt bred gråzon speciellt bland äldre sånger.

Sist men inte minst har Fröken Touma kanske mötets bästa fråga: Vad tycker
Herr Heed om Mexico tema?9 Herr Heed svarar att det beror på hur man
gör detta, men han älskar mexico då hans mor är mexican.

Diskussion

Mötet väljer Alpha Heed till Ekvivalent.

6 Övriga ärenden

6.1 Övriga frågor

Då detta är denna Styrelsens sista SM vill Herrn mig själv vill tacka för
sektionens förtroende under detta år. Det har varit en ära att få sitta i
Styrelsen.

6.2 Närvaro
E-22 5 st
E-21 11 st
E-20 8 st
E-19 4 st
E-18 och äldre 5 st
Totalt 33 st

9Det roliga ärade läsare är att Fröken Touma som Ekvivalent gav JML-varning åt
Styrelsen 2022 som bl.a. Herr Heed satt i just p.g.a. opassande Mexico tema. Styret 2022
beklagar detta och har sedan dess haft mindre problematiska teman på fester.

Justeras:
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6.3 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas 02.04:55 av Supraledare Alexander Malmberg.

Vid protokollet Mötesordförande

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Axel Lindberg
SNO
Elektrosektionen
THS

Johan Höglund
Kållarmästare
Elektrosektionen
THS

“Känns fel att tillägga något ti dedär, så vi slutar här, o ja önskar er en
skön samvaro med dom som ni e’ med, o så tar vi en ny session nästa gång.
Sköna vibbisar, Mojn!"

-Thomas Perret, Gamla onsdag

Justeras:
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Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
måndagen den 5 december
u.n.å. 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 på webben
1.7. Fastställande av föredragningslista
1.8. Föregående protokoll

2. Rapporter

2.1. Frågor till styrelsen och styrelsen informerar
2.2. Frågor till kansliet samt PA10 och kansliet samt PA informe-

rar
2.3. Frågor till funktionärer och funktionärer informerar
2.4. Frågor till kåren och kåren informerar

3. Beslut

3.1. Budget 2023

4. Motioner och propositioner

4.1. Andra läsning av proposition angående ändring av val för
kårfullmäktige

4.2. Proposition angående korrigering av handkassor
4.3. Proposition angående förtydligande av underföreningar
4.4. Motion angående ändring av frequensnormalens verksamhets-

period
4.5. Motion angående strukturerande av sektionens sparande

10Programansvarig utbildningen elektroteknik
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5. Val

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 (SnålFø 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 Råttbärare
5.20. Val av Frequensnormalen
5.21. Val av Musikborgarrådet
5.22. Val av Den Konglig Öfverskændaren

6. Övriga ärenden

6.1. Övriga frågor
6.2. Närvaro
6.3. Mötets högtidliga avslutande

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

VIT: Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
GUL: Sista tunnelbanan går om en halvtimme
BLÅ: Presidiet äro törstigt!
RÖD: Talaren börjar bli långrandig
GRÖN: Sektionens framtid är ljus
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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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PROMEMORIA
FÖR

SPARANDE

KONGLIG
ELEKTROSEKTIONEN

Elektrien, den 28 November u.n.̊a. 1000011 (2022 b.t.)



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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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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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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1 feb - 31 jul.)

Linnea Nordlund
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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 —




