Kära läsek rets.
Så har vi på redaktionen ännu en gång, trots oehörda
svårigheter, lyckats producera ännu ett nummer av den
avhållna sektionstidningen. På gruni av ett nyligen av
slutat längre uppehåll inom sektionslivet, de sk.
juluppehållet, är det en smula tomt med saftiga gasque
reportage o.dyl., men håll uti Vi kommer igen (och igen
och igen). Däremot finns det mycket annan trevlig
läsning, bla. ett trevligt reportage om den trevliga
styrelsen.
Har du lagt märke till tidningens omslagsbild? (Bild?).
I så fall, vad föreställer den? Var med i Emissionens
skojiga pristäfling och vinn Världens Värsta LP! ! !!
Roligaste tolkningen vinner. Skivan heter "Persiko
tjuven" och erbjuder på s:in A-sida en fullkomligt
horribel opera av en okänd ungersk kompositör. På
B-sidan återfinnes titelmelodierna ur de tio mest
populära italienska TV-deckare på 50-talet. Alltsammans
i Magnifik Mono.
Slutligen: Hjälp oss att göra vår underbara sektions
tidning ännu bättre genom att bidra med Ditt material.
Nästa manasstopp finns längst ned på denna sida. Var
bussig och håll det om du vill lämna in något. Det
underlättar nämligen enormt för oss Emittörer.
Puss och kram från eder tillgivne Fredrik
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SNORD.

(Sektions-ORD & Studie-Nämnds-ORD.)
Tjosan! Under rubriken ovan hade vi tänkt att i varje num�er av �missioen under
detta år presP.ntera vad som haiinder på sektionen och studienämnden (SN).

Vad gäller SN så skulle jag vilja tala om följande:

LNE (Linjenämnden på E), behöver en ny suppleant �anska omgående. NamnförsJa�

kan ges till mig på mina tider, {se.nedan), eller närsomhe]ls, i skolan.

Den 14/2, kl 13.00, i Gal E 4, hålls en konferans angående kursreviderin�,
åk 3 och 4. Konferansen beräknas hålla på till fram på eftermiddagen, cch

syftet är att byta åsikter, ideer och tankar om hur de nya årskurserna ska

se ut. •�A gäller undervisningsformerna har inte mycket hänt, borde inte vi

studenter kunna bidra med en del ideer? KOM DIT,ALLA ÄR VÄLKOMNA

- TUPP' EN ( 'feknis Utbildnings Politiska Program ) har kommit. Läs och begrunda.•
Ex. finns på SN-rummet och några i Tolvan.

Under denna vår kommer jag att sitta på SN-rummet,samma korridor som Elvira,
rum 214 A, på följande tider.

Period 6&7: llån 9-11,
Period 8

Tis 13-15,

Tis 8 -10,

Ter 9-12.

Fre 9-11.

På sektionssidan ligger försöket att förbättra städningen i Tolvan närmast
i tiden. Detta går ut på att försöka låta de före detta faddergrupperna

ansvara för en del av städningen en vecka var. Mer om detta skriver Tolveri
chefen på annan plats i Emissionen. Mottagningen 1980 har så smått börjat

diskuteras. Kring månadsskiftet februari-mars kommer en heldag dit alla

med synpunkter på den kommande mottagningen är välkomna. Vi hoppas på en

givande och konstruktiv diskussion. Under mars månad kommer gymnasieelever

att invadera Teknis. Liksom tidigare år skall vi också i år visa upp Elektro
och av erfarenhet vet vi att intresset för vår sektion är mycket stort.

Dessa abiturientinformationer kommer att hållas den 4,10 och 20 mars och

vi hoppas att så många som möjligt vill hjälpa till med arrangemangen kring
detta. ir Du intresserad av detta kontakta någon i styrelsen; vet Du inte

vilka dessa är ta då en titt på anslagstavlan i Tolvan. Slutligen har vi
vår fjällresa den 20-23/3. Tyvärr är denna sedan länge slutsåld men en

reservlista är planerad. Kontakta Mats Johansson, vice ordf. för mer in

formation.

Det här var några ideer, tips och synpunkter från oss. Kom gärna med egna.Det

är bättre att tala än att tiga. Några forum för detta är SN-möten, sektions
möten (SM), och årskursmöten. G'l"i DET!
Eva

Studienämndsordf.

Hasse

Sektionsordf.

PS, Stå på Dig, annars gör nåeon annan det; ,JS.

STYRELSEN

•

Vad vet du om våra nya fanatiker, om dom som inte
började på Teknis för att studera. Som du nog
vet fick sektionen en ny styrelse den förste
december. Här kommer en test där du kan kolla
om du vet vilka dom är.

Fråga ett. Bilden föreställer den nya styrelsen, en
är inte med och en på bilden hör inte dit. Kan du sätta
namn på ansiktena? Välj bland följande namn:
Ola Berglund, Eva Boestad, Dennie Breander, Christer
Cederberg, Hans Dreijer, Lena Gustafsson, Eva Hjärne,
Åke Hohl, Sven Ivmark, Hans-Olof Johansson, Mats
Johansson, Fredrik Kempe, Lars-Erik Larsson, Mikael
Lejdström, Gunilla Lundh, Sten Nikolaev, Thord Nilsson,
Ulf Ranggård, Mats Sandvik, Mats Ö?ll'lestam.

Fråga två: Gunilla Lundh har hand om tröjförsäljning
och liknande. Vad heter hennes post? (extra poäng för
rätt stavning)
Fråga två: Sten Nikoaaev är tolverichef, det innebär att
han har hand om städning, snöskottning, kontakter med
drift och tolvans krukväxter. Just det krukväxter, hur
många finns det i tolvan?
Fråga fyra: Eva Hjärne är ny SNO. Vad har de tre senaste
SNOarna gemans11.111t?
Fråga fem: Micke och Thord har samma post men ändå olika.
Hur kommer det sig?
Pråga sex: PR betyder programrådet eller som det också kallas
klubbmästeriet. Klubbmästarna är två till antalet. Dom
har olika uppfattning i en fråga, vilken? (ledning: Titta
på bilden! )
Fråga sju: Jilllmy Haffa var en amerikansk fackföreningsbas
som använde gangstermetoder. Han har sedemera aldrig
återfunnits. Vi får hoppas att inte vår egen Haffa drabbas
av samma öde. Vad syftar Hasse Dreijers "smeknamn" på?
Fråga åtta: Lars-Erik Larsson är idrottsledare tillsammans
med Herkos, Tina, Inga och Peter, Det är dom som ska hetsa
oss tiil en bra placering i spade. De har inte lyckats
så bra hittils, vilken plats ligger Elektro på efter period
fyra?
Fråga nio: Vilken post har Mats önnestam? (tänk dig fijr
du svarar)

innan

Fråga tio: Christer Cederberg är AJISE, vad gör han då?
Fråga elva: Sektionen har en kopieringsmaskin, Den står i
tolvan. Numera finns det två kopiatorskötare, vad heter dom?
Fråga tolv: Ulf Rangård och Hans-Olof Johansson sköter
våra automater i tolvan så att läsken är kall och kaffet
är varmt. Det är dom som har hand om bullförsäljni�en, nu
en samvetsfråga: Hur mycket betalar du för en bulle?
Fråga tretton: Fredrik, Mats och Mats sysslar med något
väldigt viktigt på sektionen. Det är dom du ska tacka för
att du blir informerad,att du får reda på vad som händer
och att du förstår debatten. Vad håller dom på med? (dra
av »oäng om du tittade på sidan två)
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Svar till frågorna om sektionsstyrelsen:
1: Medsols från övre vänstra hörnet:
Ulf Ranggård källarmästare, Gunilla Lundh

öfvrig, Hans-Olof

Johansson biträdande källarmästare, •ikael Lejdström
sekreterare, Ola Berglund vice klubbm.ästare, Dennie Breander
klubbmästare, Hans Dreijer ordförande, •ats Johansson vice
ordförande, Eva Hjärne SNO, Sten Nikolaev tolverichef.
Den som saknas är Åke Hohl kassöe, den som inte hör dit
är Hans-Olof �ijrädande källarmäsjare.
2: Öfvrig, även redaktörerna har problem med etafvningen.
): Tre om inte kaktusen har dött under tiden.
4: Ola Sellin går på kraft, Anders Wrebo går på kraft och
Eva Hjärne planerar att börja på kraft.
5: Kicke Lejdström llr sekreterare i sektionsstyrelsen, Thord
Nilsson är sekreterare i studienämnden.
6: På bilden har Ola ett "Ja tack" märke, Dennis ett "Nej
Tack". Dom är alltså inte överens i kärnkraftsfrågan.
7: Hasse fick tillnamnet Hoffa i samband med striden 0111
Ur-Osquar. Vet du inte vem Ur-Osquar är. Det är ingen
förlust, tro aig!
a·: Elektro ligger på plats sju i spaden. Så dåligt är det.
9: llats önnestam är numera vice SNO, men han fuskar fort
farande i redaktionen för Emissionen.
10: Han ska fixa studiebesök i industrin. Se upp för an11l8''!
11: Kopiatorskötarna heter Lena Gustafsson och Sven Ivmark.
12: ni borde betala en krona. Om du inte gör det stjäl du
pengar från sektionen.
13: Fredrik Kempe, Kats Sandvik och ..ts önnestam är ansvariga
för det du just nu håller i handen. De llr de tre emitteurerna.
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0FVRIGT
Vintertröjor till salu! Fr o m 4/2 säljs "årets"
vintertröjor till alla er som missade beställ
ningslistan, eller rent av vill köpa en till.
Priset är fortfarande 80 kr. Gå inte och fundera
för länge, det finns inte så många kvar.
D.et kom träningsoveraller för ett par veckor
sedan. Priset? 140 kr! Ni, som har beställt ove
rall, hämta ut den så fort som möjligt och ge er
ut i liljansekogen! Elektro behöver alla spad
poäng som kan fås!
Vi kanske till och med skulle kunna avancera
från den förtretliga 7:e platsen.
Dessutom skulle jag vilja puffa lite för�-nålen,
Jag tycker att t-Oequarulda ska plocka fram sin
nål och sätta den på jackan/kappan/rocken! Har ni
ingen så finne det ju att köpa för "futtiga" 8 kr.
Eder Öfvrig

Quiillct�
s1r>PPA, ritN DIZII
c.c:t-1 �ÄNI< l
Ssle.t.ik, Ör
det ntgon
sla:JS 'E,o.lti5k
Sede\Öra �
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Hej a:!:_�f;_k�_rikerl
God fortsättning!Hoppas ni har haft det trevligt och inte
pluggat för mycket,
Elektro har bee;åvat:s med fyra nya idrottsle:'lare + T.asse,
gammal räv i gården.
Ni frågar kanske varför så många?•Det kan väl inte behövas
Vi har det Ju så bra som det e.•
Då svarar vi att det är Just för att ni ska få det ännu
bättre, tli friskare, starkare, vackrare, smalare, sova och
pluFga bättre respektive mindre, orka mer hålligång, få nya
vyer och framförallt träf�as på ett naturligt sätt och inte
bara som nu i plugget.
En sund själ i en sund kropp - sen kan du möta LIVET!
När man sitt�r stilla länge som vi gör, blir man psykiskt
trött men inte fysiskt och kroppen råkar i obalans.Då måste man
röra på sig f�r att komma i balans.Där kommer IDROTTEN in i
bildwn.
Redan de gamla grekerna idrottade •••
Det viktigaste är naturligtvis inte hur man idrottar och
var, men ska man ändå motionera varför inte göt:a det på Teknis1
Varje dag ges flera tillfällen att vara med på den förträf�
liga gympan i motionshallen.Tbsdagar och torsdagar kl. 17.15
ska vi försöka göra till utpräglade Elektrotide�. då hallen
ska vara sprängfylld av s�ettande och pustande elektrologer.
Dessutom har vi en alldeles e�en gympatid varje fredag kl.17.
Då disponerar sektionen hallen fritt· en timme.Den kan då utnyt
tJas till t.ex. inneb�ndy - men har ni Mandra idler så kom
med FÖRSLAG( överhuvudta�et mycket välkommet)!
Lite gm Spa1en:Spaden är Teknis motionstävling, vars resul•
tat är ett mått på såväl idrottsintresset som sammanhållningen
vid de olika sektionerna.
Spadpoäng får sektionen dels genom att medlemmarna deltar
i de fortlöpande aktiviteterna på Kåren:Löpning och Cirkel
träning(l poäng per träningstillfälle), dels vid vissa Rpeciel
la Spadtävlingar, nu närmast Innebandyn• (där vi ställer upp
med 20 lag) och Teknisskidan(staf••t) som går av stapeln den

B

9/2.
Senare i vår kommer det fler ti llfällen för dig att göra
din kropp och din sektion t j�nsten att motionera för Spaden .
SolaRtafftten vill du väl inte missa?Ett stort student jippo
som rullar från Göteborg till Karlstad i maj lVi måste snarast
ha reda på hur många som är intresserade och efterlyser här
med också en lagledare som är intresserad av att hälla i t rådar
och ystra löpare .
Hur står det egentligen i Spaden?Elektro dväl j s nesligen på
en sjundeplats, distanserade av alla utom F och A.
Ställningen räknas ut på föl j ande sätt :
oän
sektionen

Antal poäng=

Vi har nu 33.76 p och närmaste sektion 36 .00 p.
Räkneuppgift ;Vad skulle det innebära om tre annars slöa övnings
grupper ryckte upp sig och mangrant besökte cirkelträningen xa
vars en gång? ( ledning;Sätt antalet inskrivna vid Elektro },ill
1000 )
Gör slag 11 saken, gå mt'!d några kompisar till "gaskammaren"
och se E-stapeln på Kåren växa i takt med ditt e�et välbefinnan·
deJ
Dina idrottsledare
Tina
Inga

Lars-Erik
och Hercules
och Peter

E3
E2
El

T c, ,u,el.J;oc/

I NFO !
Dags igen då för ett bejublat ( ? ) inslag i

Emissionen.

Ni sköter väl festandet. Att plugga för mycket är inte bra.
De små

kylning

grå kan bli överhettade och behöver lite
ibland, Under våren händer som vanligt

ALLA bör känna

till för att kunna ha lite

saker som

roligt mellan

Vi i PR vill inte heller torka in så under våren

varven.

kommer ett

par PReSQUTT att ställas in , ( Tråkigt, tråkigt)
trevliga saker att berätta om oxå.

Å andra sidan har vi

För att börja med det bästa ,
den som vanligt ruma på

in

vätske

.. VÅRBALEN alltså, så äger

valborgsmässoafton. Boka alltså

den 30/4 redan nu, Som

vanligt kör vi på Strand Hotel

på kvällen och fortsätter i kröken under natten så länge
ni orkar, Årets

�

än fjolårets

efterkör
det

efterkör

som

nånsin

ska naturligtvis bli

som hittills ansetts vara
ägt rum

extremt teknologvänliga

Priset då?, undrar

som lliflM nätt & jämt
Tja, allt

går

ännu

det häftigaste

på Teknis, Som alltid blir

priser

på drickat & käket.

oroligt den utmärglade Osquar/Osqulda
hankar sig över

ju upp så man

existensminillILllD,

får nog räkna med strax över

1 00 pix, men så blir det oxå en verklig helnatt.
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Håll

er framme

i tid för det blir trångt om biljetterna,

Nästa emission in nehåller hetare info om vårbalen , Mera kul.
På Kåren händer stora saker. Som ni kanske vet har man fått
tillbaka spriträttigheterna , något som vi måste

vara mycket

rädda om, ..... Varning för missbruk alltså. ( Den som spiller

åker ut). (VITS ) , ( HA-HA) , Nu

allvar. Torsdagsärtan med PUNSCH

dagarna. En annan ny grej är

Onsdagspubarna. (RAP ) . Lagom

funkar följdaktligen igen . Från ca !5 på torsdagseftermid
till OS kommer man igång för att köra hela våren. Passa

att utnyttja onsdagkvällarna för

på

att träffa polarna på kåren

och ge kroppen det vitamintillskott den så väl behöver genom

att dricka öl, TIPS : Övertala polarna, kör cirkelträning med

Anna-Lena på onsdagkvällen & varva ner

i puben efteråt. Under

OS kan man förresten följa TV-sändningarna i puben.

För att hänga med på PR : e andra festligheter får ni hålla

llgonen på anslagstavlan i 1 2 : an där vi brukar sätta Iåra lappar,

Eftersom allas vår klubbis Dennie numera synsa rätt sällan i
de a här trakterna är det mina pekfingrar som har valsat
olllkring på maskinen den här gången .

Vice Klubbis

PS. Glöm inte vad jag sa i början. DS.

Ola Berglund

1(,.,.,

'/AR. PIDA Jj)/&I, �ort
�PELA 4 (Tf1Rt ;iJt. B�:_,
KÄltJICt,.)'IT61J. oclf jAN1,111,
�l"SV. 1»f'I i:i.�TA
E�fl/� .•
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Fran Teknis tar det trettio minuter att åka ut till
Midsommarkransen. Det gjorde att vår reporter kom försent
när han skulle intervjua Björn Buö, vår nye studievägledare.
- Flåsande stoG jag utanför Björns dörr, tryckte på ring
klockan och dörren öppnade sig. Björn tittade på klockan

och konstaterade :

- Det var tur att jag
inte b örjade med maten
så att den var klar
till klockan sex.
Björn plockade fram
rödtungan som skulle
bli middag. Kokboken
låg framme. I fisk
affären hade de önskat
Björn lycka till, men
det var nog dom skulle
ha fått den önskan ,
fil&erna var dåligt
rensade. Renset hade
följt med i köpet, man
ska ha det till att
koka buljoag på, men
B j örn slängde det, det
finns ju buljong
tärningar.
- I boken står det att
den här rätten tar en
kvart att laga till men
jag tror nog att det
snarare tar trekvart.
Björn bör.jade med maten
kokade ris, skölde fisk
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hackade morötter och gjorde sås, Under tiden försökte
j ag ställa frågor, Svaren blev rätt diffusa samtidigt
som såsen kokade över.
- Det är nog för mycket för Björn det här , både koka
mat och svara på besvärliga frågor.
- Det . blir nog svårt för dig med artikeln , jag svarar
ju inte på dina frågor.
- Egentligen skulle du nog ställa frågorna till Uffe
Östberg istället b.an har en annan erfarenhet av studie
vägledningen än jag.
Det tog mycket riktigt 4· 5 minuter för maten att bli

klar. Fisken smakade riktigt gott.

- Pörra gången jag gjorde det här smakade det bättre,

men då drack vi vitt vin till. Smaken ökar i direkt
proportion till vinmängden.

Vad händer om någon kommer upp på studievägledningen
och frågar om hur man bör bo. Det jag undrade om var

om uppfattningarna mellan studievägledarna skiljer sig.

- Jag skulle svara att man bör bo kollektivt , jag vet
inte om du skulle fä det svaret av

dom andra,

- Folk har många miasuppfattningar oa kollektiv, De

tror att det är flumning och ormgropar , Det är ju
som

att bo hemma men med ett par kompisar istället

för sina föräldrar,

- Om det finns någon som är intresserad av att bo
kollektivt så kan han/hon ta kontakt med mig.

Efter maten drack vi t e , och jag undrade om Björns
�Bikter om mottagningen ,
- Jag hade väldigt roligt som nolla.
- Skänderiet klarar av sitt jobb�att vara under,· .hållare bra.
- Men det är möjligt att jag kommer att ändra up�
fattning när det kommer upp någon på studievägled-
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ningen SD!II har känt sig
illa behandlad.
S amtalet gled över på
Björns ursprung. Han har
sina rötter i Norge .
- Jag var i Norge under
nyär. Min syster går på
en teknisk skola som ha:r
en stuga som är bra
mycket finare än Teknis
stugan.
- Bland annat så finns
det en långbänk som rymmer
minst 800 öl. När man
vill ha en öl är det bara att böja sig ned, plocka till sig
en öl och pricka av sig på en lista. När man sen åker där
ifrån betalar man för sig.
- Det var drag på den nyårsfesten .
Något som jag saknar från Norge är närheten till naturen.
När man här i Stockholm kan åka i flera timmar för att komma
t i ll skidbacken så räcker det med en biltur på tio minuter
i Oslo .
- Det finns en attityd i Oslo som inte finns i Stockholm , man
kan gå ut på tur för att stressa av.
- När jag var där senast gick jag ut på en tremilatur. Norr
männen skrattade: - Brorsan klarar aldrig det här, vi får
bära hem honom. ·( Björn kallas Brorsan i Norge för att aan är
sin norska systers bror . )
- Jag ilarade det, visserligen kom jag hem en halvtimme efter
dom andra men det gick. Efteråt kände jag mig öm i hela kroppen.

f'i

- När jag var liten ville jag bli slöjdlärare. Att få göra

något med sina händer samtidigt som man har med ungar att
göra vore trevligt. Jag pryade som slöj dlärare på grund

skolan. Men sedan kom jag på att man blir inte rik på att

vara slö jdlärare .

B j örn började på tekniskt gymnasium.
- Jag var tekniskt intreserad på gymnasiet. När jag
skolan sa jag: -Aldrig Tekni s .

slutade

Efter e t t par jobb tröttnade B j örn p å att jobba. Han fick
t j änstledigt för studier till slutet av juni 1 9 82.

- Då, 77 , var den 30/6-82 väldigt avlägs et, men nu , januari
80, är det inte alls så långt borta längre .

- Teknis var inte alls så svårt som jag hade väntat mig. Jag
kom hit med våldsamma förväntningar och såg· upp till dom
som kunde allt och lekte skändare.

\
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- Senare har jag upptäckt att det inte alls var så.
Dagen efter den här intervjun skulle

, ..

BJl:Srn upp och Jobba. Han arbetar på
Solberg• •Jukhus , �d.
- Det lr nyttigt , Långvården lr en helt
annan vtlrld lin skolan, Jlan tlr en ökad
flSratAelse för problem med åldrande
och lilmande .
+ Jag har aldrig legait på s jukhus.
- Det llr 11te av sista chanaen att pröva·:
pi Dicot annat l!ln teknik, nu under studie
Uden,
- Det ar bara skönt att se n4got annat
lin industrier pl •omrama ,
- •• det ff.r a inte alcriva. Uffe tycker
att man bl:Sr glSra al myaket t.eknikpraktik
80111 lll:S J ligt •
18:rutoa l.Angrirden Jobbar BJISrn pl •ctutten. Han lir nog de
a4• atuclinlllgle4aren •o• glSr det,
- l&ff har lika roligt nl.r Jag Jobbar på squtt som nlr jag
gir dit fl:Sr att roa llig,
- lag vill gtlrna vara BJISrn och inte •en av doa• . Jag för
al:Skar att lita bli att sitta pl studievlllgledningen pl alla
raater och jag

kolllller alltid till l:Svningaalen fem till tio

iDDall dan bl:Srjar. Pl det sättet kan jag hålla kontakten
.. d llina aarater.
- Det hindar att nlgon frlgar mig: Hörru Bjl:Sm, Vad eka vi
lila& i den hllr kursen? Det har hänt att jag svarar : Jag jobbar
inte m, koa upp pl atudievägledningen nln gång 8' kan vi
titta efter,

•en

l andra aidan kul han ju lika gärna titta

efter a j lllv i atudiehanboken precis som jag måste gl:Sra,
Jag blSrjar känna att det anart llr 4age.:.att gå
fl:Sraynt t;!. ttar jag pl klockan,
- Det är ingen risk lin , säger Björn nlr han ser
det.
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- Oa du Till kan jag gå igenom mitt akvarium
fisk fl:Sr fisk,

Björn har, för mig helt okunnig som jag är, stort
akvarium. När Björn var mindre hade han fiskat mycket ,
akvarieintresset har funnits sen han var sex år.
Intresset för vatten har stått sig. Förra året gick
Björn en sportdykarkurs. Det ledde till att han
köpte en våtdräkt för pengar som skulle ha gått till
skatt .
- Nästa vecka ska jag gå på en introduktionskväll
om fallskärmshoppning .
Förutom dessa farofyllda äventyr håller B jörn på med
en del foto, lyssnar på musik och ser en del film.
- När jag kom ut från 1 900 gav jag upp. Jag blir aldrig
någon filmregissör. Det är
den absoluta favoritfilmen.
Björn har tidigare gått
på en buggkurs. Det gjorde att

f

det var verkliga problem
att hitta tider för det här
reportaget. Antingen har han
varit ute till tre natten
innan eller också skulle han ut .
- Jag tycker det hör till all
mänbildningen att kunna dansa.
Efter lite prat om musik och
Pink Floyds the Wall, beslöt jag
mig för att avsluta besöket.
- Du kan väl skriva artikeln utah
att nämnaordet studievägledare
och sedan avsluta med: P. S . Björn
är vår nye studievägledare?
Det blev inte så.
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�n innan Lucia hade LNE sitt decembermöte. Den här gången
altulle man besluta om de nya kursplanerna för årskurs två.
� intressenter hade dykt, antalet närvarande överskred
lokalens förlllga aed flera hundra procent, så mötet flyttades
till Et.
Efter lite foraalia kom man fram till huvudpunkten. En lång
deba�t vidtog. Kraftsidan tog krafttag mot att det inte är
tillräckligt med Ikraft i förslaget. Till sist sattes det
sträck i debatten, efter ungefär två och en halv timme.
Mötet ajounerades och korridormyglet började. När man sedan
samlades igen stod två huvudalternativ mot varandra.
Antingen den tvåasom presenterades i förra Emissionen eller
ett nytt förslag, där man hade kickat upp den moderna · fysiken
i trean, lagt på tolv timmar på kraftämnena och flyttat ned
hälften i tvåan.
Den spä!ll'lande oin.röstningen vidtog. Liggande förslag fick fem
röster, alla teknologerna, det nya förslaget sju och ett tredje
förslag fick den sista rösten.
I nästa åra tvåa läser man kraft på våren.

I januari var det dags igen. Den enda fråga som överhuvudtaget
kunde vara spännande var om SNO skall arvoderas av linjen eller inte.
Efte= en kort diskussion beslöt man sig för att ge ett ramanslag
på 5000 till studienämnden. Pengarna kan användas till annat än
arvodering av SNO, dock inte gasquer.
I övrigt går nog det linjenämndssammanträdet till historien som
det kortaste någonsin.
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Inför den stundande kärnkraftsomröstningen har emissionen
tagit fram en liten trevlig sak som gör det lättare för dig
att fatta ditt beslut. Apparaten, som vi kallat "JA. - IIEJ sägare" , är försedd med tvenne lysdioder för att indkera
utslaget, ja eller ne j . I viloläge lyser en av dem. När man
önskar fatta sitt beslut trycker man ned ströabrytaren "SH ,
varvid båda lysdioder tänds . När man släpper upp ström
brytaren igen kommer åter endast den ena att vara tänd .
Chansen att en bestämd lysdion ska lysa upp lr naturligtvis
5�. Gillar man inte det beslut apparaten har fattat är
de bara att trycka igen.
Kretsen är synnerligen lätt att få att fungera vilket ill
ustreras av att den byggts i ett tiotal exemplar av en tropp
fjortonåriga scouter utrustade med 1 50 watts lödkolvar
avsedda för klensmide . Samtliga uppkopplingar fungerade
oklanderligt. De komponenter som behövs ( se nedan) kan du
köpa i närmaste elektronikaffär ( te .x. Deltron på Vallhallav . )
för en tia. Strömförsörjningen ordnas enklast med ett 4 , 5 v
batteri ,
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'

IC , SN 7474 ( 1 st ) , lysdioder te.x. !IL �9A ( 2 st)�
kondensator 1 0 � . motstAnd 2 2 obm ( 2 st) ,
220 ohm ( 1 st). Strömbrytare.
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Det bllZ' llr en lek. Dea llr ett led i BlliHionena netrH1111in«•
kaflllli· DII har nlpt att göra ietllllet för att •itta ooll
deca ooll Yi, reelaktioaea, flr aAcot att gera, elltta ihep
llllr leken, iatllllet för att si pi 1U1derTieningen.

•en

•ttereea det � traa att tet llr för lite elektronik i tic!ni.ngen
i dea enklLt aoa a1 har avar-t pi i ettan el har Yi hllr hgit
tna lite ord Ha llr 117ttiga i elektreaiua-.hug. '11 har
blllllclat illop d.. i :r,atu Md anclra boketllnr. Hjllp OH att
llUta orf.• igen. De Iran fimlaa lodrlltt , YAcrlitt,di...naU ,
ltakl.lqe• och frullap••
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· T� P Pe n _f ä r d i g
Nej, det är inte någon coq roti från en av stans syltor det
0

gäller. TUPP betyder THS UtbildningsEolitiska Program. Efter
sju sorger och ltta utkast så var programmet äntligen klart för
distribution stax före jul.

Programmet är !stort sett desamma som kommenterades i Emissionen
�/79, en del är ändrat, annat borttaget och ett par avsnitt har
kommit till. Många av de tidigare så tydliga kompromisserna har
1rckligtvis försvunnit och en radikal attityd genomsyrar hela
programnet.

Det ryktas för övrigt att den nya kårstyrelsen vill

börja ändra. i programmet, så här en månad efter utgivningen ,
Vad står det då i TUPP?
Ett par punkter:
- IDSgskolan måste ge teknologen möjlighet.·att utvecklas som
indiTid.

Det är IIIJJcket viktigt med icke tekniska ämnen i utbildningen,
Praktiktermin kan införas.
- Utbillningen bör vara femårig.
- Bet:,rgen diskuteras. Man konstaterar bland annat att plussningen
måste återinföras så längs vi har de graderade betygen,
En del drömmar om hur våra lärare ska vara ventileras.
Man kräver reella möjligheter för studerandeinfly.ande.
- Gyllnaaiebetygen bör viktas.
De t gör naturligtvis inte TUPP rättvisa att rycka ut punkter på
det här sättet, Det enda sättet du kan ta del av programmet är
·. . - att läaa�. det. Ta kontakt med någon på Studienämnden så kan
han/hon säkert fixa ett ex.
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Yatsså fi�>ll
6 minuter i 12
Nu hjälper ej att böja knä mot Hekka för att svaret på frågan
den 2 3 ' e kläcka, frågan som de stora pojkarna gäcka. Nu är nöten
vår, så sitt inte där och häcka. Och tänk inte: Ha, den får andra
knäcka! Alla dom med sina märken så käcka. Nej, ta av. dig smäcka

klia och fundera när nån ditt intresse vill väcka. Så varför inte
lyssna till mitt bläck, va?
Vad göra om nåt ihop säcka? Checka och meka en vecka? Det
kanske inte dig kan avskräcka. En läcka som har kraft att spräcka
din vackra puderbräcka. En läcka som inte går att helt släcka eller
övertäcka. Men mig det mycket förskräcka, att vi vor jord på detta
sätt försöker befläcka. Nej nu är det nog, nu får det räcka med
Ringhals, Forsmark och Barsebäcka!
Pelle Frånberg, E2

Kn E p p
Nu är det dags att bli KnEpp. KnEpp betyder som du säkert vet
KoNglig E-sektionens PhotoPhörening. Medlemskap kan du få om
du löser medlemsavgift hos: Jan-Olof Åkerlund eller Jan Lund-Jensen.
I avgiften igår tillgång till lab, vätskor och hysa för nyckel.
Man har nämnligen efter trassel med elektroniken gett upp och
övergått till gammal hederlig mekanik. Ett nytt objektiv i
fötstoringsapparaten lär vara installerat.
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INSÄNDAR.&:
Apropå bet:rg1 tentor osv.
Bet7gen spelar-�i.ngen roll när man söker arbete. Arbetsgivaren
gir huvudsakligen efter den pe:fSonliga intervjuen. Varför int
reaeera sig för om man har trea eller femma på en tenta?
Huvudsaken är ju att 118.D. har klarat den och därmed sluppit

·· 7tterUpn et-t -.. . i

11.nns tongånga�a ig�nf Jag tänkte väl det. Ända sedan första
dagen jag klev in innanför KTHts ärevördiga portar har jag
och säkert alla andra matats med dylika upplysningar, Visst
11.r det trevligt att arbetsgivarna inte i första hand rättar
sig ef�,'f� när man sllker arbete. Det är inte bara trev
ligt. Det är till och med bra.
Men • • • när nu betygen är så bet7delselösa, varför i allsindar
kan inte de stackars dårar och fanatiker, däribland underteckoch roliga
få "plussa•, delvis göra om en·--t--...,�ea&.• n»ai».a.v.
Vadå? Göra om avklarade tentor. Det verkar ju inte klokt.
11&r'killenbri11t på. sysselsättning eller vad är det frågan om?
Jag antar att Dtån8a. som läser det här kommer att reagera på
ovan nämnda sätt. Anledningen till att jag vill ha denna
möjlighet öppen är att om man har "misslyckats" på en tenta
�f"•tt ämne man tycker om och känner att man behärskar det
betydligt bättre än betyget visar och dessutom kan �änka sig
att •plugga" detta ämne helt på frivillig basis då borde man
<?cI<:_så h&_m?tHgheten att gå upp på yt_t,erligare en tenta och
fl de1111a •ina kun8kaper bekrtiftade .
Som svar på mina flirfrågnill88r i denna sak har jag oft& fått
som motargument att på den gamla, goda tiden då man fick
"plussa" , då hände det minsann allt som oftast att folk för
sökte att�•,ius�a• ett gammalt betyg i nära anslutning till
en tentamen i ett nytt ämne, Följden lär ha blivit att per
sonerna i fråga missade den nya tentan och inte höjde betyget
i d1'.t -gurla ämnet. Detta lär ha varit anledningen till att
�-'lleslutade att "plusaning" ej skulle vara tillåtet längre.
Jag t7cker personligen att detta är ett mycket dåligt argu
ment och ett utslag av förmynderi från myndigheternas sida,
Alla omtentor ligger ju faktiskt inte i anslutning till nya
tentor.

2'1

Nej , öppna möjligheten att få göra om tentor i den omfattning
man själv behagar. En sådan åtgärd behöver ju faktiskt inte
stärka betygshetsen. Betygen sägs ju som sagt inte vara viktiga
för arbetsgivarna. Den största anledningen till att tenta om
skulle med ett sådant kriterium vara den personliga tillfreds
ställelsen och jag tvivlar på att det st-era flertalet riskerar
att missa en tenta bara för att gå upp på en tentamen som saknar
all praktisk betydelse.
För övrigt anser jag att Markesjös provhäften i aktiva krets
element är alldeles för dyra.
Mats Sandvik, E1
PS Jag skulle vara tacksam för argument både för och emot det jag
skrivit ovan. Är min åsikt unik eller är det fler som delar den?
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Ärade SKID E- Osquaeulda!
De resterande 400 kronorna skall vara inbetalda senast
29 februari 1 980.Betala lämpligen på E- Sektionens
pg 50 5 3 06 - 1 . Läs på informationslapp som sprids
av de personer som du anmälde dig hos. OBS ! de som
inte betalar i tid riskerar att mista sin plats
till de som står i kö.
LÄS MERA PÅ ANSLAGSTAVLAN I TOLVAN !
Eder Vice O.
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Nu ILr det dags för oss 1 : or att försöka något"111tt�

Vi gör •å att Tarje nOllegru.pp f!r var sin vecka att
p7Hla 1 1 2 : an . Var busaiga och ställ upp ! :
nOllegrupp 1

vecka 8

nOllegru.pp 2

vecka 9

nOllegrupp 3

vecka 1 0

nOllegrttpp 4

vecka 1 2

nOllegrupp 5

vecka. 1 3
vecka 1 7

nOllegrupp 6
Pestgruppen

vecka 1 9

lllmisaionagru.ppan

vecka 20

fotogruppen

vecka 21

Spexgruppen

vecka 22

sen är det aommar • • • • • • . . • • . • • .
Allt ni behöTer göra är att skicka ner en gubbe eller
tTl T&rje dag , helst på eftermiddagen , De skall då
plocka bort kvarglömda tidningar och muggar, tömma
asltltopparna och •t•lla stolarna i ordning. Det är allt .
O j vad fint vi kommer att fåt t !
Bästa 1 2 : eri-hälsningar
Sten
Schema sitter i 1 2 : an
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Peter Olson

Källbacken 24
126 57

Hägersten

,.

TEL: 08/468051
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Roland Eriksson

Kungshamra

171 70 Solna

74A

Johan Lange

Sandhamnsgatan 2/636
115 40

Stockholm

TEL: oa/637,149

En knippe riktigt taggigt ris till:

- Den/de "hjälpsamma" personer som bar
in urosquar i funkrummet.

En :cnippe ris med lite mindre taggar till:
- PR för frånvaron av pre-squtt

'

Ett stort fång rosor tillr

� :Qe trevliga och hjälpsamma· personer som

bär ut urosquar till ett lugnare. och frid
fullare ställe än funkrummet.
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