Verksamhetsberättelse
Konglig Elektrosektionens Styrelse 2015
Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen arbetat aktivt för att skapa en mer
inkluderande sektion och ett stort fokus har legat på att förenkla för internationella studenter att ta del av sektionslivet. Styrelsen har under året arrangerat
ett antal evenemang för sektionens medlemmar samt dess alumner. Därutöver
har Styret representerat Kongl. Elektrosektionen under arrangemang på andra
sektioner och universitet, för att vidhålla och förbättra kontakten med dessa.
Vidare har styrelsen sett över sektionens utgifter och investeringar, skyddat
Tolvan från banditer, stöttat sektionens föreningar samt på ett flertal sätt arbetat för att utveckla verksamheten.
Nedan finns en mer detaljerad beskrivning av styrelsens arbete under det gångna
året.

Internationell verksamhet
KTH har en stor mängd internationella studenter som läser Elektroteknik,
vars engagemang inom sektionslivet tidigare har varit lågt. Stort fokus har
därför legat på att inkludera dessa studenter, vilket har bidragit till en mer
mångkulturell sektion och fler sektionsmedlemmar. Styret har aktivt arbetat
med detta genom att översätta mötesprotokoll och viktig information till engelska. Vidare har Styret deltagit i ett flertal av Internationella Gruppens arrangemang, däribland den internationella mottagningen.

Arrangemang
Styret har enligt tradition anordnat en rad olika arrangemang. Under hösten
hölls den årliga SIK-gasquen, vilken som alltid blev en stor succé. De svenska
elektrologerna fick möjlighet att under en helkväll fylld av mat och bastu, umgås
med sina finska jämlikar.
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Vidare satsade styrelsen stort på att anordna en riktigt bra Funqgasque för
att tacka alla sektionens fantastiska funqtionärer. Gasquen hölls på en stor orienteringsklubb i Tullinge, där funqtionärerna fick njuta av lekar och mat med
temat Japansk Gameshow.
Styret har även värnat om kontakten med de elektrologer som är klara med sin
utbildning, genom att anordna en alumnipub i samarbete med Elektroskolan.
Därutöver har en middag med den Vitsomfrejdade Ion-Secten anordnats.

Stöd till sektionsmedlemmar
Ett av styrelsens mål har varit att uppmuntra sektionens medlemmar till att
skapa egna evenemang eller på andra sätt bidra till sektionens utveckling. Detta
har gjorts genom att stödja evenemang såsom Rock i Tolvan och LAN-kvällar,
samt att ge ekonomiskt stöd till exempelvis reparationer av Cykeln1 och införskaffandet
av en skanner till ESN-rummet.

Mottagning
Under mottagningen välkomnade styrelsen de nyantagna vid Stadshuset, vilket
detta år var uppdelat på två olika dagar. Efter det första och mest välbesökta
tillfället anordnade Styret en grillning vid Ugglevikskällan och vid det andra
tillfället ordnades istället en enklare fika vid Stadshuset.
Under mottagningen deltog Styret i ett flertal evenemang och höll i stationer
under KAMEL och Bogesund. Ett stort mål var att introducera de nyantagna
till sektionen och dess olika poster. Detta följdes upp genom att bjuda Ettan
på en lunch i Tolvan efter mottagningen, där de fick lära sig mer om hur de kan
engagera sig i sektionen.

Representation
Styrelsen har respresenterat Kongl. Elektrosektionen under evenemang på andra högskolor. Detta har inkluderat resor till den svenska teknologföreningen
i Finland, Sancus Omega2 i Norge, Lunds Tekniska Högskola och Chalmers i
Göteborg. Många av dessa högskolor har även kommit till Stockholm för att
besöka Kongl. Elektrosektionen under evenemang som Vårbalen och nØllegasquen.
Styret har under dessa besök tagit hand om gästerna genom att anordna boende,
samt en gemensam middag kvällen före Vårbalen.
Under året har styrelsen hållit en nära kontakt med andra sektioner, i synnerhet
1 Sektionsbilen
2 Elektrosektionen

i Norge
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med Sektionen för Medicinsk Teknik, Konglig Kemisektionen samt Bergssektionen. Detta har bland annat inkluderat besök på varandras nØllegasquer samt
gemensamma middagar.
Vidare har styrelsen haft nära kontakt med Elektroskolans kansli, med vilka
gemensamma frukostar har arrangerats ett antal gånger. Under dessa frukostar
har frågor rörande utbildningen och sektionen diskuterats.

Ekonomi
Sektionens utgifter har setts över och på vissa håll skurits ned, bland annat
genom att säga upp telefonen i Funqrummet som sällan användes och kostade
mycket pengar. Även sektionens bankgiron har setts över och vissa av dem har
tagits bort, då dessa inte ansågs nödvändiga. På så sätt har mer pengar kunnat
läggas på andra saker, såsom sektionsevenemang. Sektionens investeringar har
setts över och fonder har sålts av då dessa ansågs utgöra en för hög risk.

SM och SÖT
Under det gångna verksamhetsåret har fyra (4) ordinarie SektionsMöten (SM)
samt ett extra SektionsMöte hållits. Under extra-SM diskuterades försäljningen
av sektionens fonder.
Vidare har Styret haft regelbundna StyrelseÖverläggningsTräffar (SÖT). Dessa
hölls varje vecka under våren och varannan vecka under hösten, vilket bidrog
till att alla styrelsemedlemmar hölls uppdaterade om händelser inom sektionen.
Mötesinnehållet gjordes även tillgänglig för sektionens medlemmar i form av
protokoll som publicerades på hemsidan samt i Tolvan.

Verksamhetsutveckling
Under hela det gångna verksamhetsåret har styrelsen ständigt arbetat med att
vidareutveckla och förbättra verksamheten. Sektionens stadga har reviderades
för att bli av med språkliga fel, efter godkännande av SektionsMötet. Ett antal
val av poster har flyttas från december-SM till andra SM, för att undvika extremt långdragna möten.
Efter ett stort antal inbrott på campus beslutades att installera ett larm i Funqrummet, för att förhindra att banditer bryter sig in.
Slutligen har styrelsen lagt stort fokus på att nå ut med information till samtliga
sektionsmedlemmar, bland annat genom att skicka ut nyhetsbrev.

3

