December-SM

ELEKTROSEKTIONEN

5 december

Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti December
Tisdagen den 5 December
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
1.2. Tiden och sättet
1.3. Val av justeringsmän tillika 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 kansliet och kansliet informerar
2.2. Frågor till styrelsen och styrelsen informerar
2.3. Frågor till funktionärer och funktionärer informerar
2.4. Frågor till kåren och kåren informerar
3. Ekonomisk rapport
4. Beslut
4.1. Budget 2018
5. Motioner och Propositioner
5.1. Motion angående Åre(t)shälsodag
5.2. Motion angående återupplivande av EGK(r4 )
5.3. Propostion angående ändring i reglemente för rollen bAMSe
6. Val
6.1. Val av Supraledare tillika Ordförande
6.2. Val av Halvledare tillika vice Ordförande
6.3. Val av Resistor tillika Sekreterare
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6.4. Val av Arbetsmarknadssekreterare, AMSe
6.5. Val av Kontaktor tillika Ambassadeur
6.6. Val av Studienämndens Ordförande, SNO
6.7. Val av Källarmästare med Styrelseansvar
6.8. Val av Klubbmästare med Styrelseansvar
6.9. Val av Förfadder med Styrelseansvar
6.10. Val av Vice SNO tillika PAS
6.11. Val av StURe
6.12. Val av Förfadder med ekonomisk ansvar
6.13. Val av Revisorer
6.14. Val av IntSekt
6.15. Val av Vice IntSekt (verksamhetsperiod 1 jan - 30 juni)
6.16. Val av Carakarl
6.17. Val av Fan- Råttbärare
6.18. Val av Frequensnormal (verksamhetsperiod 1 jan - 30 juni)
6.19. Val av Directris
6.20. Val av Musikborgarråd
6.21. Val av Den Konglig Öfverskændaren
7. Övriga ärenden
7.1. Övriga frågor
7.2. Närvaro
7.3. Publicering på webben
7.4. Mötets högtidliga avslutande
X.Y Hungriga magars lystmäte
Q.Z Opuz till den fromma

Codé aux coluer
VIT:
GUL:
BLÅ:
RÖD:
GRÖN

Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
Vänta, Ordföranden tänker
Presidiet vill ha öl!
Talaren börjar bli långrandig
Styret har snygga tröjor
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Tisdag den 8/12
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående Återupplivande av
Elektros GräsmatteKommando (EGK)
Bakgrund
Den en gång så stolta gräsmattan utanför Tolvan har med åren förfallit och
nu står där blott en jordåker med sparsam beväxtlighet. Tolvans trädgård
som en gång sågs på med avvund av alla andra sektioner måste än en gång
återupplivas till sin forntida stolthet. Det är nu dags för ännu ett försök av
praktisk anläggningsteknik och visa samhälls hur det går till.
Utöver detta tänker vi även på miljön. Det har under de senaste åren blivit väl känt att genmodifiering och växtbesprutning med bekämpningsmedel
gjort det svårare för bina att leva. Eftersom bin är en förutsättning för att
livet på jorden skall kunna fortgå vill vi bidra med att ge bina fler blommor,
för deras och vårt välmående. För, som Christer Gummeson skriver: "Utan
bina stannar världen". [1]

Historia
Elektrosektionens GräsmatteKommando har funnits i fyra (4) iterationer
genom åren med en anrik historia.
Första iterationen, EGK
1980 startades EGK för första gången upp av gräsodlingssugna teknologer.
Då annlades hela området mellan Tolvan och Osquarsbacke till en vacker
gräsmatta med samhörande bautasten. Redan året efter skänkte välvilliga
chalmerister en pool med tillhörande fontän. Senare byggdes även ett ”badhus” till poolen för att skydda kaklet i poolen under vinterhalvåret. Vid gräsmattan hölls ett årligt evenemang som kallades dyngfesten som gav plätten
ett ordentligt näringstillskott.
Tidens tand tog ut sin rätt och poolen förföll. Poolen grävdes upp och fylldes
igen med jord och ersattes med gräsmatta. Med åren försvann även gräsmattan tills bara jord bestod.

1

December-SM

ELEKTROSEKTIONEN

5 december

Andra iterationen, EGK(r1 )
En sen natt 1990 beslutade ett par engagerade elektrologer för att åtgärda gräsmattans dekadens. Då införskaffades en ny gräsmatta sponsrad av
Hans Majestät Konungen som skänkte bort en bit av Lill-Jansskogen. När
gräsmattan var på plats byggdes ett litet vitt staket runt den grönskande
trädgården. Trots denna stora insats försvann gräsmattan då den schlemma
driften bestämde sig för att gräva guld under Osquarsbacke.
Tredje iterationen, EGK(r2 )
Det tredje försöket gjordes 1997 under anonym flagg av grässugna elektrologer. Kullerstenar ersattes av gräsmatta som även denna gång sponsrades av
Hans Majestät Konungen som välvillig skänkte några kvadratmeter av Hagaparkens frodande gräsmatta. Denna gräsmätta överlevde tyvärr inte länge då
Konglig Elektrosektionens styrelse tyckte att det var en bra idé att annordna en barbeque-sessionen över öppen eld på gräsmattan. Detta resulterade i
Elektrosektionens största gräsband och marken var återigen kal och öde.
Fjärde iterationen, EGK(r3 )
2008 gjorde det senaste försöket att återuppliva Elektros GräsmatteKommando. Diverse verktyg och gräsfrön inhandlades samt en gedigen samling
av E-bönder rekryterades. Jordlotten utanför Tolvan blev ännu en gång vacker och avvundades av alla andra sektioner. Två år senare efter denna insats
dog tyvärr EGK ut igen och Tolvans trädgård föll åter igen i förfall.
Femte iterationen, EGK(r4 )
Då kommer vi alltså till nuvarande försök att göra elektros gräsmatta till
något att vara stolt över och inget man trampar sig igenom på väg in i
Tolvan. Vi ämnar införskaffa oss ny planteringsjord samt verktyg för plantering. Detta uppskattar vi kostar omkring 2000 kronor och frågar därför
om en startkostnad på 2000 kronor. Vi ämnar självklart även plantera gräs
och blommor och ber därför om en budget på 1000 kronor varje år för dessa
inköp. Vi ämnar även att bli en officiel förening under elektrosektionen då
det skulle underlätta oss i kontakten med KTH. Med lite tur kan vi kanske få
hjälp från KTH då vi förfinar deras land, vilket vi hoppas att de är positivt
inställda till.
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Yrkande
EGK yrkar på
Att1 EGK(r4 ) godkänns som en förening under Elektrosektionen.
Att2 En startkostnad på 2 000 kr tillges EKG(r4 ).
Att3 En budgetpost vid namn EGK på 1 000 kr läggs till i nästa års budget
för Elektrosektionen.
För mera gräs i Tolvans trädgård,
EGK(r4 ):
Angelica Waernlund ε-14
Jacob Cederlund ε-15
Daniel Eriksson ε-14
Emelie Frost ε-14
Mimmi Lindgren ε-14
Lukas Bjarre ε-13

Referenser
[1] C. Gummeson. 2014-05-26. https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/utanbina-stannar-varlden-1.480750.
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Tisddagen den 5 december
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående Åerupplivande
av Elektros GräsmatteKommando (EGK)
Resonemang
Styret anser att det är ett gott intiativ som kommer förbättra sektionsmedlemmarnas levnadsstandard och studiemotivation. Natur är vackert och med
växthuseffekten behövs all hjälp som kan fås.

Beslut
Styrelsen yrkar på
Att1 stödja motionen.
Ett grönt styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti December
Tisdagen den 5 December
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående ”Åre(t)shälsodag”
Bakgrund
Då vi har sett ett större intresse för Åreresan i år än tidigare år vill vi
göra något extra. Vi vill belöna deras kämpande ute i kylan för att få den
efterlängtade Årebiljetten. Vi söker 6000 kr från elektrosektionen för att
sista dagen innan resan hem kunna bjuda alla 109 deltagare på en bastu
och äventyrsbad dag efter långa dagars skidåkande. Dem blir utvilade och
redo att starta pluggandet när vi kommer hem.
För de som inte tycker att hälsa är något man vill spendera pengar på,
föreslår jag en annan infallsvinkel, nämligen att detta är en investering.
Detta då åreresan attraherar en annan målgrupp än de sedvanliga sektionsaktiviteterna, att bidra till hälsodagen hade alltså varit ett perfekt tillfälle
att nå ut till även denna målgrupp. Detta skulle få denna målgrupp att
förstå att även de är viktiga och värda att spendera pengar på. Vilket i sin
tur skulle motivera deltagarna att ytterligare engagera sig inom sektionen.
Att tillägga är att sektionen för medicinsk teknik redan har bidragit till Åres
“hälsodag” med 6000 kr.

Yrkande
Varanerna yrkar på
Att1 Konglig Elektrosektionen bidrar med 6000 SEK tillåreresans hälsodag.
A.Kolmodin, S.Saleh, K.Schaedel
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Tisddagen den 5 december
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående ” Åre(t)shälsodag”
Resonemang
Styrelsen anser att motionen inte gynnar hela sektionen utan endast ett fåtal
medlemmar som dessutom inte var informerade om detta vid inköpet av
biljetterna. Motionen innehåller även missledande och felaktig information,
därför anser vi inte att det finns motivering till detta bidrag.

Beslut
Styrelsen yrkar på
Att1 avslå motionen i sin helhet.
Ett hälsosamt styrelse
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti
December
Tisdagen dagen den 5/december
u.n.å. 2017
å Tolvan, Stockholm
Proposition angående ändring i reglemente för rollen bAMSe
Bakgrund
bAMSe är en ny introducerad roll sedan förra årets december SM.1 Det
åligger i enligt gällande reglemente bAMSe att sköta ArGs bokföring och
ekonomi. Att sköta ArGs bokföring har dock visat sig vara ett bökigtåtagande,
då all möjlig formalia2 från sektionens bank har försvårat bAMSes åliggande
att bokföra för ArGs räkning. Det har också visat sig vara förvirrande om
vad åtaganden ligger mellan bAMSe och kassör.
För att förenkla sektionens ekonomiska arbete yrkas det därför att bAMSe
fråntas sitt bokförings åtagande. Arbetsbördan för kassören skulle inte ökas
nämnvärt, då ArGs bokförings behov inte är särskild stort. Det skulle inte
heller krävas av kassören att söka behörigheter och annat varje år för en ny
bAMSe.

Yrkande
Styret yrkar på
Att1 Ändra Reglementet under paragraf 4.4.3 bAMSe till:
’Det åligger bAMSe att sköta ArGs ekonomi.’
Hejja bAMSe starkast är vår bAMSe, men han tycker inte om att bokföra.
Behörigher, fullmakter och annat, tycker han är bara en massa jävla skit.
Men kommer det en verifikat så stygg Och smyger bakom bAMSes rygg Så
stoppar han till varje pris till vår kassör - allas vän. Hejja bAMSe snällast
är vår bAMSe, han är lika snäll som han är stark.
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Frågan är om rollen som näringslivsansvarig för sektionen fick kallas för Arbetsmarknadssekreterare (AMSe), så att man kunde kalla biträdande AMSe för just bAMSE, men
detta hör inte till propositionen.
2
Fullmakter, Behörigheter, Kontokort, etc
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