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f;:ECmA
Har Du svårt att hitta gråtoner i detta Emissionens andra
nummer detta år? Nej! Det är inte Din syn, som felar. Det
förra numret kostade 1100 kronor jämfört med no.rmala 700.
Detta p g a att varje bildsida kostar litet extra. Efter
som våra tillgångar är begränsade blir detta nummer något
kontrastrikare (läs "svart text på vitt papper") än före
gående och större utrymme lämnas för Din egen fantasi.
Detta ingår som ett led i vår strävan att få Dig att man
grant ställa upp på� sektionens tillställningar och
fester för att med egna ögon samla gråtoner - och om inte
röken står alltför tätt och ström finns i ledningarna även
se en och annan färgglad episod.
Som sagt - detta nummer ser inte alltför grått ut. Inte
heller textinnehållet är grått utan präglas av de'kontrast
rika reportagen, som tidningen enligt sägen ska innehålla.
Hoppsan! Vi höll på att glömma en sida! Det är "Din Sida",
som blank väntar på Ditt bidrag. Innehållet bestämmer Du
själv, t ex "När jag paddlade till Alaska på en dicdbrygga"
eller !'Nya rön om kortslutningssäkra motstånd". Inga be
gränsningar finns - nästan. Låt läsaren få leva i associa
tionens värld. Ge Ditt bidrag till nästa Emission!
Redax genom Christer

3.

ST-YllELSEN
Ytterligare några korn har runnit genom tidens
timglas och januari har just runnit ut i sanden.
Det har hänt en del sedan förra nummret av Emissionen
såg dagens ljus, det mesta redovisades pä SM:et
den 31 januari, Vet du att SM hålls efter stormötes
principen, vilket innebär att du solidariskt sluter
upp under alla beslut fattade på SM, såvida du inte
skriftligt anmäler din frånvaro,
Stor del av tiden på SM togs upp av studieväg
ledarfrågan. Först informerade jag om vad som hade
hänt sedan sist. Sammanfattningsvis har utbildnings
departementet fattat beslutet att Ingegerd skall stanna
kvar på tjänsten. (Hon presenterar sig själv några
sidor längre fram).Vi diskuterade styrelsens tidigare
handlande, men v�lla kritiska röster? Regeringen
avslutar sitt,beslut med att konstatera att vi ej
är behöriga att föra talan mot beslutet och de upptar
ej :d� besvär till prövning. De struntar alltså full
ständigt i vad vi som blir berörda av tjänsten tycker..
Styrelsen trodde att studievägledarfrågan skulle få
ett slut i och med beslutet, men det tyckte inte SM.
Mötet ansåg att beslutet var upprörande och att man
borde göra något. Man beslutade att tillsätta en kom
mite som ska ha till uppgift att titta på situationen
och ev reagera på att ,,åra åsikter helt förbisetts.
Korruniten skall företrädelsevis bestå av folk utan
för styrelsen, vilken har fullt upp ändå. Är du det
minsta intresserad av frågan skall du h·öra av dig till
mig eftersom jag blev vald till sammankallande i kom
miten.
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Senare på kvällen togs frågan upp på nytt när musik�.
borgarråde� framförde sitt ode. De beskrev hela frågan i
sagoform på vers och till musik, När de var klara bra
kade applåderna loss.
Innan vi gick in på den nyinsatta punkten "Respektive
funktionärer informerar, svarar på frågor och tar kritik1
bjöd PR på sill och potatis. Den nya punkten var insatt
för att ge en liten inblick i styrelsens arbete och ge
tillfälle att fråga och kritisera styrelseledamöterna.

Punkten blev uppskattad och det diskuterades ganska länge,
Tolverichefen meddelade att man förnärvarande måste använda
både nyckel och kod till tolvan. Örsaken är att flygarna
tagit reda på och spritt koden till tolvanlåset. I måndags
försvann en trof� från tolvan. Styrelsen skall ta kontakt
med flygs styrelse. Eventuellt blir vi tvugna att byta kod.
SNO höll en· intressant information om arbetet i SN och han
fick många frågor. Han presenterar själv arbetet några sidor
längre fram.
Öfvrig meddelade att både sommartröjor och dekaler är på väg.
Innan mötet avslutades togs det upp lite möteskritik.
Är du alltså intresserad av studievägledarfrågan skall
du höra av dig till mig,
Sektionens förhållande till viss annan sektion är
mindre gott.
Styrelsen genom
Lennart Bergvall
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Leverantörföreningen för Primärbatterier inbjuder härmed

eleverna vid de tekniska högskolorna till en
P R I S T Ä V L I N G
under temat
BA T T E R I D R I V E N

SÄK E R H-E T SA P PA RAT

P R I S S U M M A

Kronor

5.000

Syftet är att få fram nya praktiska och användbara ideer till
batteridrivna apparater som kan betecknas som säkerhets
apparater. Batteriföreningen vill på detta sätt stimulera ut
veckling och nytänkande inom batteriområdet. Det finns redan
idag vissa säkerhetsapparater - räkdetektorer, larmanord
ningar, varningslampor m m. Batteridriften är emellertid så
praktisk inom säkerhetsområdet att det borde gå att utveckla
nya ideer. Det kan gälla sjösäkerhet, trafiksäkerhet, säkerhet
mot rån och överfall, säkerhet för äldre och barn osv. Täv
lingsbidragen kan bestå av helt nya ideer eller utvecklingar
av redan existerande apparater.

Detaljer på anslagstavlan i Tolvan!

PRESSTOPP!PRESSTOPP!PRESSTOPP!PRESSTOPPIPRESSTOPP!P RESSTOPPI

Elvira har varit krasslig under tiden 15 dec - 2 feb. Efter
datordoktorns besök tycks Elvira fungera bättre, dock kan spo
radiska minnesfel fortfarande uppstå i den "hembyggda" delen
av minnet (De översta 72 K orden), Oraakerna till driftsstörnin
garna har varit nedlastning och reflektioner på 'unibus'-en efter
installationen av magnetbandstationen. Vi hoppas att du inte har
drabbats alltför hårt trots överhängande labbar och programmerings
uppgifter. Våra förhoppningar (!?)är att Elvira nu skall fungera
bättre.
Ian & Göran, systemansvariga
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VARFÖR BETALAR INTE E-OSQUAR FÖR SIN BULLE??
Det är en obehaglig fråga som brukar dyka upp i mitt huvud

då och då och störa mig i min tentaslummer, Ska det vara så,

ursäkta, FÖRBANNAT svårt att betala den futtiga krona som

bullen eller wienerbrödet kostar, Situationen är lindrigt

sagt SKANDALARTAD. En omfattande undersökning jag bedrivit

den sista tiden, visar att av en omsättning på i medeltal

160 kronor per dag fattas det 40 kronor. Det betyder att 1
på 4 betalar inte för sin bulle. Alltså skulle VAR 4:e E

teknolog vara TJUV omilt uttryckt, Detta förvånar mig inte

särskilt. Ta bara t,ex. den idiot som stulit belysningspanelen
i E-1 så att en rad föreläsningar fått hållas i sövande mörker

OTROLIGT ! !I I

Nu vill jag inte direkt påstå att just du är BULLTJUV, men
tänk efter I Det är väl aldrig så att du då du skall köpa

din bulle tömmer fickan på välklingande men föga värda fem

och tioöringar väl understigande en krona1 Det är väl inte
heller så att du växlar till dig 25- öringar till fika

automaten för en fördelaktig växlingskurs? Och till sist,

du glömmer väl inte helt enkelt bort att betala??

Om så är fallet tycker jag du skall ta och konsultera ditt

samvete riktigt ordentligt. Om situationen inte raskt förändras

kommer jag med Styrelsens och Sektionens godkännande att dra
in bullarna.

Det vore inte roligt, eller hur? Gör i stället som Sektionens

Ordförande så blir allting frid och fröjd:

DRICK FOMMAC ; BETALA FÖR BULLEN !!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!I
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Källarmästare·
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Vad är nu detta? Je, en gigantisk, fantastisk, etreligt

religt krävande stafett sem går mellan Göteberg ech �arlstad,

I år. går denna supertävling av stapeln den 5-6 maj,

Sträckerna varierar mellan 4 ech 14 kilemeter, de är slllllllan

lagt 30 stycken varav minst 10 är damsträcker. 1tu ställer väl

upp? Mera infe kemmer så småningem att sättas upp i 121an.
S

T

Ä

L

L

u
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Henrik Nyberg

Idrettsl edare

48N-Infoa,matloa,
SN har haft terminens första nöte och protokoll finns uppsatta till all
llEil beskådan pci våra anslagstavlor. llästa :rote komner att gå av stapeln
tisd. 22/2.
Mötet samlade 21 intresserade däribland studierektor Torbj�m Lindströrr.
som lovade att dyka upp i fortsi!ttningen också. !led pei ll'Ötet var ockse.
Ja n Olof
Akerhmd som berettade vad hun gjort på kursrevideringssidan
oc.1-i det var inte mycket. En referensgrupp bildades :för att bistå Jan-Olof
rred ideer och goda red och till samranl<allande i denna grupp utsågs Leif
Lagerbrand E 3.
Vi utsåg oc.1<så nya representanter i TdE:s institutionsstyrelse. Till repr.
utsågs: ord. Staffan Larsson r2, Börje nordström E2,
supl. Christer Cederberg El, Gunnar Holrren El.
Till mikrovågs inst. styrelse utsågs ord. Ja.an Y-aja E4 supl. bordlades.

/

Matteundervisningen hotar att bli den stora huvudvärken i fortsättningen.
Någr a ytterligare medel tänker inte administratiaien bistå rred utan matte
har istället fått order att skära ned sina kostnader rred 10% från 1975 års
nivå. Institutionen har nu gjort en plan ned utgångspunkt frun dessa
direktiv oc.� det skulle innebära att �atteundervisningen skärs ned radikalt.
För l:an slculle det exempelvis �eb.'-lra att antalet �vningsgrupper ndsta

2:r skärs ned till två (2) !

NEWT�N UPPn\cKER 4RAV'lTATIONEN

R

Vilken katastrof det skulle innebära för undervisningen och
den sociala miljön här på Elektro är lätt att inse ( utom
för somliga tycks det). Vi tänker dock göra allt i vår makt
för att undvika en sådan utveckling och kommer att agera för
att matteundervisningen återställs till tidigare omfattning
mfil! 6 övningsgrupper och � kontrollskrivningar. för att få
kraft bakom orden kommer vi eventuellt att starta en namn
insamling på sektionen.
Vi har på sektionen en linjelärare (]ohan Fehman) som jobba!' sorr assistent
i nästan samtliga fumen i 1 : an . Det frarrkom på senaste SN nötet att cet är
nycket uppskattat av övningsgruppen att ha sanrna Jllrare i_ flera ännen

och ideen ned linjelärare tycker SN dr bra. Därför ko.-mer vi att verlca
för att fler lärare anställs på motsvarande fomer. Linjel.äraren är an
ställd direkt av linje E och inte av någon institution som det annars är.
prelillin&rt

Ett kursvärderingsmöte i mekanik komme� att hållas tisd.
1t/2 kl 1 1 -12 och då hoppas vi att ni passar på att tala
om vad ni är missnöjda ( nöjda) med för Anders Thor. Passa
också på att fylla i datakortet på tentan så att det syns
vad ni tycker.
Mek . k. kursen har det lite trögt i portgången men det
är ganska många som har nappat på det nya. SN förordade
en uppläggning på fyra ordinarie övningsgrupper för att
styra över resurser till de som studerar enligt projekt
modellen.

.Ll

För E2 kommer ett kursvärderingsmöte i fysik att hållas
tisd. 1 4/2 kl 1 2-13 med Ulf Ringström. Där borde rimligt
vis många ha något att tycka så DYK UPP ! !
Vi har fått motta starka klagomål på TdE-kurserna både
vad gäller föreläsningar och övningar. Något måste göras
det är klart och ide�r till förändringar finns . En arbets
grupp har utsetts att tackla problemen och ansvarig för
den är Börje Nordström E2 så har du själv några förslag
så kontakta honom.
Det var allt för denna gång . På återhörande

g

Iäre Peter
Hur i h• • • • Tete kan IIUU1 !örbiae en aåian
euperYiktig salt aem SBKa • ÖL????
Hel& kellllllitlna arbete Tar ju pl Tippen
att gl •• intet, änia till• Ti mei gemen
a...- ta.nkeanaträngningar kläckte den

/

!örlöeanie iila1AU'rO.K.lTEil l»ärmei lclaraie
Ti iet Tiktiga mötet ech paragraf••
"ölens högtidliga öppnande"räddad••·
Heier åt kemmitliU meilemmar ••• Tie8'e
preT på enighet ecb ajälalig atyrka i ett
a-drt ech Tllllall:ligt liiBe, nlget sem är
synnerligen viktigt tör aedlelllllar i en
ll:e111111itl av SBK 1 a iignitet.

'D i n

46 l d al
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Käre SBK ! ?
Jag känner rnig föranledd att skriva några rader angående
edert klagomål, som ni ävenledes framför i denna annars
så eminenta tidning, Att bidraga till att SBK under en

av sina sedvanliga träffar plötsligt upptäcker, till sin
förvåning och fasa, att ölen saknas är något som mörka

nätter kan ge mardrömmar, Detta är, måste jag erkänna,

oförlåtligt rnen det är förklarligt,

Som Källarmästare har jag fullt upp att göra både i tic

och otid. Samtidigt skall man försöka hålla en massa saker
i huvudet som man av lathet inte orkar skriva ned. Detta

gör att små luckor tidvis inträder i mitt annars så usla

minne, Lyckligtvis är SBK : s medlemmar påhittiga av sig

så man kom på att det finns öl i dricka automaten, vilka

man, ve och fasa, betalade med pengar ur bullkassan, Fy fy,

Nåja, kontentan av det hela är den att jag vill omtala för

SBK : s medlemmar att händelsen inte gått mig obemärkt förbi
och hoppas ( l ovar e j ) att ölen på nästa möte kommer att

skumma glatt.

� �
PS. När kommer nya sångboken, D , S ,
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( elege ) till

I-LOGE

En
den nya styrelsen. Inte neg med
att de tar jebbet på allvar,d e har deseutem

den beundransvärda ambitienen att tå fler tekn•leger intresserade av sektiensfråge rtSka bl i

kul att se •m de lydt as.»e har gett s töd av
sina ekvilibristisk� välarti�-ulerande musik
bergarråd :'Licke ech Rebban, s•m berde ha större
publik under sina harmeniskt svängande fram

trädanden.Men är det inte på tiden att de får
en bättre ech rattigare titei?»e k�las alltså

musikbergarråd,men deras främsta uppgift är
att åstadkemma eden till SM.En klart lämplig

ti tel vere alltså "O:DÖR", vilket härmed göres
all•m bekant . Tänk bara vilka kemmentarer i stil
med "in kemmer Rebban, vilken Odö r l " sem skulle
kunna fällas . Om sen den nye kassören vere lika

kramriktig sem sin företrädare vere allt baat !

Allo. likheler mecl
nu levan de eller

kända :3risar är
helf !illfcillija. f

ELIE KTIROS
UTBRLDN I N G

Ell.EKTROS
UT IBH.l DrNI U'IG

_ No comments .
_ Våren 1 97 8 !

_ Nästa Termin?

- När?

- ?

1�

- Oå!

· et-3

- Matteinstitutionen dras med svåra ekonomiska problem. Orsaken

t i l l detta är ännu inte klarlagd och beskyllningar, erbjudanden
och krav kastas fortfarande fram och tillbaka mellan Linjenämn
d e r , Högskolestyrelsen och institutionen. Såsom studerande ska
vi elektrologer inte direkt bry oss om de ekonomiska ramarna
utan "enbart" kräva a t t få undervisning i oförändrad mångd.

- Oförändrad mängd??

Ja, ryktena säger att om matteinstitutionen får sina anslag

nedskurna med 1 0% i fast penningvärde relativt läsåret 75/76

och Elektros Linjenämnd inte får några stödpengar så blir t ex
antalet assistenter i en- och flervariabeln nästa år två jäm

fört med sex i år. Det innebär övningsgrupper med 80-90 tekno

loger i var j e . Är det undervisning? På andra sektioner har man

lektionsundervisni n g - någonting mycket dyrbart. Ska det få vara

sådana skillnader •ellan olika sektioner? LNE har 77/78 ca
1 00.000 kronor i stödpengar.

I ett brev från Matteinstitutionen till Högskolestyrelsen date

rat 1 9 77-12-07 "frågar" man efter ett klartecken att skära ner

undervisningen . -

•om nuvarande fördelningsprincipar permanentas, så kan in

stitutionen i och för sig utan större svårighet för egen

dal anpassa undervisningen t i l l de givna ramarna genom att
minska antalet övningsgrupper, slopa kontrollskrivningar

m m , förutsatt att v i får sådana direktiv i början av VT - 7 8 . "

o c h 1978-01-05 författar Rektorsämbetet a t t s v a r , med •tummen
ner" för oförändrad undervisning -

" I nstitutionen skall slutligen snarast så långt möjligt är

anpassa utbildningen i varje kurs under VT 1978 t i l l den
för planen angivna nivån . •

Planen man nämner ska bygga p å just de förutsättningar som ryk
tena ovar. talar om. De följder detta kan ge för utbildningen -

speciellt för de som nästa år börjar attan - är så allvarliga
att vi måste handla .

Oroliga Teknologer
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D u som alltid velat bli medlem

i Konglig r.-sektionens

Photo Phörening men inte vetat hur man blir medlem, har

n u d i n stora chans att komma med i gemenskapen. Och det
till reducerad avgift.

S o m medlem har D u
� Fr i t i llgång ( e f t e r tillgång) till ett
toppmodernt labb

� Fria standardvätskor för framkallning ev
film och framtagning av förstorningar
A llt detta för endast 30:- till dess nästa termin
börjar.

E t t nytt labb-access system, som går i modern Solid

State anda håller som bäst på att tas fram, men till
d e s s har Du möjlighet att få låna en nyckel mot an

avgift på 1 5 : - , en nyckel som kanske kan komma till

användning när det nya systemet välJer att inte släppe
in någon alls.

Pengar sätts lämpligast in på KnUJps postgirokonto
523-1

eller betalas till någon i Styrelsen (vilka de nu är • • • )

n
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lu nalkas 4et stera ögenblick 4& Ollll&4e,fantastisk.a
framtidamöjligheter skall öppnas likt Sesems port
tör en törundra4 ech emetione llt upplyft E-Osquar.
»et börjar n&mligen bli dax för KEPSK (Konglig
Elektroa Peatapade Kemmite ) . I början av period 6
ke11111ar iet tirat& tumultartaåe mötet att äga ru11.
lärmaN illtormatien ko!lllller pä 1111slag i TolYlUI.
ICEPSK är det senaste tillskottet till
Bloktroa rika ko111111itl-flora ,ocb också den,tillaammana
mei SBK,törniaata.Vi skall utforma regler för den
famösa Festspaden, som förmodligen startar 1 höst.
Pestapaden skall al smlning•m utoe Årets Peatesquar.
Här är m.a.o chansen att fA7X11JliU\iXXXXXZ
latadke11111a aterTerk för sektionen.Visserligen kommer
det att bli jobbigt,men betänk arbeteglädjen,äran,
känslan och den ehölj4a beundran som resten av sek
tionen ( e ch Sekt-hjonen) kommer att känna mot oss
kemmit,-knuttar. Vidare finns ju chansen att erb4lla
ke1111itlna Kederatecken ,två koaalagda griaar,1 lyx
törpaclming1 1

e
I '@):»
PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS

Det första mötet kommer att vara ett tillämpningsmöte
så att vi får chansen att testa förutsättningar för
poängbedömning m.m! ! ! !

\t

Här kemmer några nya, fräsoha, verser till

gamla inkörda melejier.Visserligen kan väl

texte?'lla inte alls mäta sig mea de smått
fantastiska alster sem musikbergarråden
undfägnar ess mei , men åe har kanske andra
värien, •ch lämpar sig allåelaa utmärkt för
festl

& 1 .Meleii "fas/mes-ter Ingeberg"
>et finns en liten "9nnart

e•m heter Be-ergvall

vi ska nu henem härma
när han är erdförande

ÅÅÅH så vajar \ennart( s )
å \ennarta vajar så
å så vajar \ennart ( s )
å 'tennart ( s ) vajar så

Här finns nästan •begränsade möj ligheter +.Il
variatien ech imprevisatien ,man kan sä tta
in nästan vilke t namn sem helst1Jet gäller
bara att s e ti ll antalet stavels.er o Så

passar t ex \unnar Wellanier:fiäkan R•s•n
dahl m fl alldeles superbt!Om man samtidigt

ändrar "när han är e rdf. " till "när han
,junger Ingeberg" har man fått ytterligare
två (eller så många namn man kan hitta på)

välklingande verser! ! !
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En b i l på tysta g�mmihjul
rullade genom natten , på
väg till Wärmdölandets
mörka skogar. Väl framme
steg tre män och en kvinna
ut och började ljudlöst
lasta ur väskor och lårar.
tystnaden stördes enbart
av töcknens hemska hesa

ylanden m)t fullmånen. De fyra lät sig icke s töras , utan
bar upp sina kollin t i l l en stuga där två andra män vän
tade på att fullfölj a sina predestinerade uppgifter.
Senare på kvällen när ytterligare offer anlänt och Jupi
ter stigit över de snöklädda branterna , då Wakantanka
vilade me:i sin ande över bygden och vargbanen började
göra verkan, fördes objektet fram. Det blev ett prakt
fullt skå:iespel , ackompanjerat av de stora svarta fåg
larnas vi:igslag. När nästa objekt uppenbarades var Wa
kantanka oss nådig och ob jektet gick en ond bråd död
tillmötes.
ERDS hade slagit t i ll igen !

SBK har börjat igen. Nästa möte tors. den 1 6/2
klockan 18.00 i tolvan. Öl och mackor. Obligatorisk
anmälan på lista så vi kan beräkna inköpen.
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Ineegerd P.aglund - ny studievägledare.
I er.enskap av nyansttllld studievär.:ledare vic sektionen
ft.r el ektroteknik har :iar.: blivit ombedd att presentera rrig
sj:ilv och rritt"prograrr''.
PÖ grtmd .av ,� ldem har jap, hunnit rred en hel del, r.een jag skall
ffrsöka att fatta rru v. knrt. ,Jap är garrr.al ''rea.lare'', vilket är
rrotsvarip,heten t i l l nuvarandP naturvetenskaplig linje. Kc'-n srolls
rrcn stret var vid tidpunkten för mitt yrkesval oir. rröj ligt ner ut
r,raglat än icag, s<'i det blev socialhögskolan för mig och K'TI'. ff,r
rrin bror. l'ina erfarenheter av Teknis inskrenker sir.: faktiskt
ti11 det UJnf?nr:e jae Jxi den ticien hade r.iec rrin bror och hans
kaJrrater.
Ffter avslutad soci.onorrutbildning var jae kurator inom psykiatri s}
vC:rd. L'nder 60-talet innehade, jav. en lärarhPfattninf'. inorr r-eclicinsk
fakultet, vilket innebar att j ap; var handledare för r-edicine kandi
dater sorr under sin kliniska tjänstgörine hade i uppr,ift att utreda
sc1d�·andet r;,,;llan sjukdom och social Pli ljli .
197 1 , då studievägledarorr.;anisationen varit ip,ång två år vid uni
versi tet· . .·och hr,gsk0]or sökte och erhi\ll jae: en tjänst vid Stock
holms universitet. Som studieväp,ledare p5 fcrva]tningsnivå rröter
rran oftast prestJJl'tiva studerande, d. v. s . de som ännu int e p:jort
sitt yrkesval eller bestämt sig för utbilctninr.;sväg. Som special
funktion har jar; vid universitetet bl a varit kontaktr:ian frr handi
kappade studerande och sysslat rred utrilc'ning av institution sstudie
vöpleciare. 1!nder tiden på universitetet har jag k0m:,letterat min
utbil<�ning r.-ed den 1-årir;a Jcursen fc\r studiP- och yrkesvl!p;ledare vid
l'Aramceskolan.
l'tt ";jar; si,J-te t:j.:insten fl2 sektionen för eJ ektrotekn:.k r>eror r,j att
studi ('v:'r:l.Pdnini:sarhPtct T"� Ul"i ,_.,-,,�; :·0tet .i. sarl·,Tr' r-Pc' hör,skole
reforren }crrn ,,tt omfatta s2 r.ycket 0ch Att c'et h]P.v sv2rt att i'ver
Mi.c-.kn arhP.tsonr2det. StudiP.vil�lPdaren har i stor utstrilckninf

blivit informatör. Jae känce behov av att hli ll'era specialiserad
och ha t'illflille att, träffa d,:, studerande !"er ii n en r,i'.tn['..
Jag anser dessutom att jae p!1 ".'eknis har rrj lirJ;et att knyta
ihop dP..n utbilclninr och erfan>..nhet �,'f'. skaffat pt r'et Jrur2tiva
respelctive studieviigledanc:e orrr.::-.c'et. Det är p:i vetvis en hr:i st att
jag sjiilv inte bedrivit terniska stuc1ier, r.En det kan l<:ansJce kom
pensems orn j ar; läser några ännen. Jag hoppas ocl<så pc': ett
r;ott samarbete rrec övriga studievägledare på sektionen som alla
är teknologe r,
P.eträffa nde privatlivet iir jag sedan i sor.iras gift rrec en
E-Osquar 1956. Jag får motion genar.i att spela tennis r.,ed min
mm, som ger mig appl.Jd varje gång jag träffar bollen. Ja?,
tycker om att navigera i skärgården. Det r.este dock ske under
överinseende av r.,i n r-Osquar , som J)2.Står att vår ekonomi inte
tillåter något annat. De ssutom är jag intresserad av konst och
resor. Jag har gjort flera studieresor. Studiev?igledning har
jag t.ex. studerat i Finland och Lo..ndon. Jag kan AterkolTl'lU rred
en artikel hur o.rbetsmarknadsinforr:iation r;lr till vid Londons
universitet. Jag har skaffat nordiska kontakter genom ac'illlini
stration av tidskriften llordisk yrkesvngledning.
Så till vad jag trDr iir vik.til;t fcr studievägledningsarnetet
vid E-sektionen. Det studiekurativa arbetet är definitivt viktigt.
Enligt vad vi nyligen h6rt fren kuratorer, psykologe r och läkare
vid hälsovårdsbyrå.n är det IDc�ga teknolorer som oberoende av
studieresultat upplever att miljön på Teknis inte är studievänlig
och att studie:takten är hård, vilket härmar kontakten rrecJ andra
personer inor.i och utanfl'r skolan. Jag trDr det llr viktir,t för
studiP.v:':cJefr1:rPri r1.tt j s2J""i.2.rl:etfl-r'f't. :i �r,.,_;--C' ocli teknologer ftr
scka gi;ra nlgot .:It c'etta pro1'1Pir.. D-1 v2g lir kanske att hitta
alternativa undervisningsfonner, sow upp1"UI1tr2.r erupparhete.

L E D N I N G

till

P R O B L E M E T

•Exponentialfunktionen växer snabbare än varje potens . "

'li}:tiP.t Jr oc}: si'., c1tt veta att var och en kan J<orrar.a upp på
studieväe:lednfogen och pratl. om sina problem. Jag- tror att
det är viktirt att bedriva uppsckamle studievrl13ledning genom
att 13å ut i klassrum och lektionssalar och inforrrera sig om
aktuella problem. T'.,e erupps21:rtal vi haft JJ'ed Arskurs l har va
rit en v<'\rdefull källa för inforrration och J<ansJre upplevts som
en rröjlighet till kontakt rrec andra tel<nolop:�r.
En viktii:; uppr.;ift ff,r studievtip;ler'.ninr.;en tror jag är att under1.'\tta uttn�oet på. arhetsrrarknaden. Jap; tror att man skall för
bereda detta låne;t innan rr= tar ut examen. Det skall vara e..n
fortgliende process under hela utbildningstiden , där praktiken
kan ingei sorr ett r,rn-ent. Studiebesök kan anordnas och man kan
t .ex. i srråP,n.Jpper diskutera hur r.un skall p:å tillv�ea då r.ian
söker j obh . fc\r kontakt r.iec' n!iringslivet borde l!lc'n kunna engagera
de repr'C'sentanter son sitter i J injenäiT'Ilden.
,� vslutningsvis vill j ag frarrhii.lla att jag ser det som e n
sp:'innande och stiJ!,ulerande uppP,ift att vara studieväglP.dare
för E-teknolo7-erna.
Ingep;erd !laglund

TOMTAR ! 1 1
Så här års ? ?fä nu har väl Källarmästaren ändå tullat på
spriten säger ni. Ja visst har jag det. Men likaledes är
jag i behov av åtminstonde en tomt e , omgående!
En tomte är, enligt E- sektionens definition, Källarniäatarens
högra hand. En som obemärkt och utan tillsägning fyller på
automaterna och ser till att alla betalar för bullarna samt
som så småningom efter flit och idogt arbete övertar posten
som Källarmästare. Jag är nu inne på min andra omgång som
K.M, och kommer på grund av statliga skäl bli tvungen att
avgå i och med styrelsebytet i vår. Därför söker jag nu med
ljus och lyckta e fter en efterträdare. Träffas nästan varje
rast i tolvan. Hör av dig! I !

Källarmästare

Tehan

7801:50
Hej

Nu är det daga !ör lite kepiate rintermatiensterrer igen,
KOPI1R.UIERAKOPIERAMERAKOPIERAMERAKOPIERAl4ERA???
J>et var 4et det, känn dig terreriserad.
Va� bar mera hänt???

Je ! !

Det har varit jullev ech

Osquar har knappast kepierat någet, det har bara varit stepp
en gång i mynt rännan! Och inte var han ute ech spadade i
! j ärcie perieden heller. J>et Terkar sem ea Elektre har börjat
tävla med arkitektsektienen em att kemma sist i spaden,
-,., för segOsquar • • • • • •
U t ech apring med er, slöiaar,
Vad ska nu Osquar ta sig till för att inte dega ner sig
tetalt??

Je:

Ut ech spring aamt deltag i IJPUJIDI

oirkelträningen samt kepieramera, ,

Ett tips när ni nu

akall börja kepieramera i Steppa inte 1 för mer än 15
kepier på en gång, ty vid den sextende nellställs räkne
verket ech börjar em !rån början igen.
Ett ytterligare tipa1 Läs bruxet på väggen evan!ör ech
följ det punkt !ör punkt em du är esäker. »u kan slippa
•behagliga ÖTerraskningar em 4u läaer bruxe t.
-.aaute• : Se till att ta un4an muggar ech ställa tillbaka
temglaa ech aläng inte kalle ankerna överall t , utan försök
att ö�a tidskenatanten på dessa ech UPPPOR ER SOM POLK
al kanske man kan ,rivas i telvan ecksl,
Hjälp till att se etter svinen, eå kanske det blir telk
aT dea •
P-0
+++++PRBSSTOPP++++PRESSTOPP+ ++++PRESSTOPP++�PRES8
B-OSQUARULJIA NU HAR TillNIIGSHYLLORl'fA KOMMIT •
§ 1 LÄGG TILLBAKS TIDNINGARNA NÄR DU ÄR KLAR
KEJ> »EM ( TILLBAKS = TIJ>NI1iGSHYLLAN)
§2 V,G, SLÄITG AIVÄDA KUPEMUGGAR OCH STÄLL
TOJll:A PLASKOR I BACKARlfA

2: El TREVLIGARE TOLVA
EJ>ER TOLVERICHEP
�

R S TR ON O H l
(=läran om vad som blinkar i den nöri<a vinternatten)
N.3 c1on Sill\ kurs har vi inte pci Telmis , rren vi har en
hejare pi', stjärnor, som heter Fri'.l!lz Cech.
Tisd. dP-11 21/2 l<l. 12. OS tar har, in i.miversUJ:1 i
sal El och berättar om novor, neutronstjilrnor ,
svarta hal, hur s tjärnor f'öds och dcr.
Vi f.3r ocl<s� se fantastiska bilder på nebulosor
och galaxer , tar}'la ired 5-rreters teleskopet i
Moi.mt Palorrar, USA.
l�issa inte tillf'rlllet att fä bekräftat att
allt ä r inte stj.Srnor som glirmar.
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I santand rred Franz' förelä sning blir det ett
studiehesök vid Obset'Vatoriet i Saltsjöhaden.
�xal<t vilken dae det blir beror på vädret .
Antalet platser är begränsat till ca. 30.
Anrr51ningslista finns på studiev�gledningen.

======----------------------

KllRSINFITT oo VEYTOrJll!ALYS k01rrn?r efter plsl< .
N.:·irnare r.estämt Tisd. 11/4 l<l. l? .15 i El.

I mörkaste December nyss hemkommen från en
delikat måltid å Operakällaren. sitter jag nu skon!
tillbaka lutad och skriver detta i skenet från adVents·
ljusen samt en sprakande brasa.
Efter att ha närvarat vid ett stort antal fester under
hösten . finner jag mig nu tvungen att utveckla ett
teorem aagående förberedelse till !est. då somliga
tycks s l arva med denna mycket viktiga fas av tillställ·
ningen.

GRUNDTEOREM
Uppvärmning eller uppmjukning inför en fest av
större betydelse måste ske med finnes och kallt be·
räknande för maximal nytta och lyckad entre" vid
festen.
for att på ett enkelt s:m kunna utnyttja teoremet.
alltså testa sig själY. <ir det uppdel at i 1)-ra underrum
som baserar sig på utOvarens fOrmåga att taga sig till
festen.

2
3

4

Utovaren ar så stadig att han utan problem själv
klarar av att taga sig till testen !amt kommer
ihåg vilken vcig som togs. Entren blir stel men
värdig.
Även här klarar utövaren av attpå egen hand
bege sig till festen. men dock ubn att minnas
vägen. Entre'n blir ett mindre skådespel.
utövarens kamrater är nu tl/ungna att placera
honom I en taxi m� adressl app runt halsen.
Entren bOr helst glOmmas.
Varför bege sig till festen?
Det är ju så trevligt på förfesten och ingen
minns längre var och när festen var.

Det gäller alltså att placera sig ratt grull' vilken väl·
jes efter art på tillstii1lnin9.

HAPPY NEW YEAR EVERYBODY

V Å R B A 1

V Å R B A 1

V Å R B A 1

På valborgsmässoafton går årets vårbal av stapeln.
I år träffas vi på Strand hotel i deras schjjjangdååbla
banquettsal. Så varför inte redan nu boka in den 30/4
så ingen risk föreligger att Du av misstag bokar något
annat. Biljettförsäljningen börjar i mars. Var på hugget !
Kan Du bugga? Om inte , rusa iväg till närmaste dansskola
och lär Dig, då det i maj kommer en buggasque som Du bara
inte får missa. Kan Du bugga har Du tur som nu kan gå på
en fortsättningskurs. Även om Du inte kan bugga eller har
någon möjlighet att lära Dig, kom ändå, det blir inte bara
bugg.
När ändå dans är på tapeten (en blommig) kommer vi till
nästa fenomenalt formidabla fantastiska fest för fotrörelser.
Vem sa att det var ont om f? Om allt går enligt planerna
kommer det att bli gammeldans i matsalen i slutet av februari
eller början av mars. Om intresset visar sig vara vad v i
hoppas kommer vi att försöka ordna e n gammeldanskväll i varje
läsperiod. Aj aj aj, ännu en danskurs att gå på. (? ) !

Har ni hört talas om PRe-SQUTTEN??????
Lyss då till följande visa ord. På fredagarna före squtten
( dvs varannan fredag) serveras mat och dryck i 1 2 : an till
humana priser. Vi försöker även ordna någon form av under·
hållning , helst lite udda och förhoppningsvis rolig. Har
Du något tips på någon eller något Du tror passar, hör av
Dig till mig, Ingegerd eller Åke . Om det är något Du vill
vi ska ordna är vi idel öra även för de mest inkomstbringande
förslag. Kort sagt : vill Du oss något , dyk på oss eller lägg
en lapp i brevlådan. Kom med underhållningsförslag och Du
får ros i nästa nummer av emissionen.

I alla satsers och bevis' tecken kommer nu undertecknad med
sitt eget bidrag . Det ligger på det verbala ( oooooh ! ! ! )
planet och går till på detta sätt. Du börjar med ett påstå
ende, sen följer följdpåstående för att verifiera ( aah ! )
påståendet varur Du kan dra en slutsats. Är ni klare?
Shoot :

'

Påstående:
Följdpåstående :
Slutsats:

Det
Det
Det
Det

var en gång • • •
är inte nu !
kommer inte att bli !
var en gång.

Väl mött på vårbalen där sektionens egen sångartäflan
kommer att gå av stapeln.
Eder klubbmästare
/V?. �pld :,4--;--r
Mikael Engström

ELEKTRA 1 , llektros enda mödosamt fram
vaskade feminina lag, har just kastat in
handduken på innebandyplan. Vi var god
hjärtade .nog att inte bryta Llektros all
männa idrottstrend. ( Hänvisning till bl a
tidigare konglig förlust.) Dessutom skul
le de andra sektionerna förmodligen bli
skrämda av Sisyfosarbetet att komma ikapp
oss om vi vann jämt. Vårt valspråk är nu
mer än någonsin "Det man inte har i föt
terna det � man i hjärnan".

S V A R
0 ( nOll)

till

P R O B L E M E T

tröJan.
Nu är det dags att beställa so!llllla.rtröjor d.v . s. en snygg
vit T-shirt från catco. Trycket blir ett ljushuvud med
teknismössa på huvudet. Ovanför figuren står det ELEKTRO
och under den finns texten:
KUNGLIGA
TEKN.HÖGSKOLAN
Med andra ord samma tryck som förra årets sommartröja ,
Färgerna på trycket kommer att vara rött,blått eller svart.
Grönt tryck är borttaget p.g. a. det dåliga intresset för
färgen vid tidigare beställningar. Priset blir ca. 40:�.
( Det är billigt med tanke på den utomordentligt fina
kvaliten på tröjorna.)
Beställningslappsr finns utanför funkrummet, Beställningar
skall lämnas i funkrummets brevlåda senast 78-02-23 ,
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ELEKTRO
KUNGLIGA

.----;EKN.HÖGSKOLAN

Dekaler är beställda och kan eventuellt vara färdiga till
vecka 8. De trycks i tvi\. storlekar, 90nun och 45mm i diameter.
De kommer att säljas på ark med 1 stort och 2 små märken.
Priset blir ca. 2, 50-3.00 kr./ark. �valiten blir naturligtvis
avsevärt bättre än förut.
Eder Öfrig

NYTT OM NAMN
Erik Lilieholm
Nidarosgatan 40
163 34 Spånga
tel, 752 85 89

Katarina Biälkenius
Tfn . 93 60 84

Staffan Larsson
c/o Oberger
Gotlandsg. 78 4tr.
1 1 6 38 Stockholm
Tfn. 40 59 1 3

Susanne Kurtson
Forskarbacken 1 0/422
1 04 05 Stockholm
Tfn. 1 5 22 65

Åt institutionen för Mekanisk Konstruk
tionslära för lovvärt initiativ!
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Åt PR för framåtandan!

Åt de som slog sönder Tolvans kombinationslås .

