NR 6 -82
Emissionens redaktion har enhälligt utvalt omslagspojken till
veckans vackraste pyjamasdito. Ta en noggrann titt på killen
längst till höger på baksidan. Han är faktiskt också med på
framsidan. Vem är då denna rese som så stolt exponerar sin,
sedemera kongliga, lekamen? Jo, Emissionen har efter ett
träget detektivarbete lagt sina långa fingrar på ett par
fotografier från 50-talet. Det kan nu avslöjas att nOllan på
bilden är den mycket folkkäre� alias Anders J Thor.
Kanske finns det fler sådana här rariteter hos era anhöriga.
Ta er en titt i gamla album och kom gärna in med lite
sektionshistoria till fmissionens red.
Mycket nöje
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Kll.ra Osquar ooh kära Osqulda!
Det är:kaneke förmätet av mig att i skrivande stund före nOllegasquen kalla Er

alla aå, men jag l!.r av naturen

en

optimistisk själ ooh tror att även 1982 års

nOlla skall komma igenom !reta konvertering aom en blänkande ny ooh skinande

. blank Etta. Befriad från det besvärande nOllesohlemmet ooh (äntligen) torr ba
kom öronen.

Vare sig Du läser detta med terminens första tenta framför Dig eller redan av
· livet pA teknis inte bara är en dans pA
kl,.rad har Du nog f!tt känna av att

rosor utan en hel del törnen ockeA. Vad kan vara mer taggigt än alla de kvällar
man tillbringar över böokerna? Törnen som lätt rorvandlas till rosor efter en

klar,.d tenta.

Men det finne andra rosor här p3. Elektro•••••

Jag tänker pA alla de aktiviteter som ordnas för att Du ibland ska kunna koppla
av från plugget.

Så. varsågod, det är bara att plocka bland go"bitarna!

Får jag börja med att locka med Gourmetklubbene· stormöte pA rest. Cassi i slutet
av oktober. Ett hett tips är ostfondue.

Den tradit.' �·• lla Röstphästen i början av nov. har i år genomgått en väsentlig
0

ansiktslyf··.,�g. F�am ur dimmorna tittar inte de senaste årens nå.got slätstrukni
tillställning utan i år presenterar PR en ny, spännande, annorlunda, överr •••

ja, en rent ut sag: fantastiskt fräsch PRÄST!

Inte långt därefter bjuder vi till teaterbesök. Det är tänkt att bli en heleng

elsk kväll med teaterpjäsen "Good Morning Bill" samt efterföljande pub-besök.

Vid det här laget är vi inne i mitten av nov. och biljetterna till årets ski�
resa är redan slutsålda. Det rykta3 om "pilett-köar-gasque"...

Likaså. är övandet och sjungandet inför Sångartäfvlan i full gång sedan länge.

A.lla som inte är med i sångarlaget bör gi.vet.via komma och titta. Osquars n,imna
dag den l:a december. Ett hav av jublande, hejande Elektriker kan beveka det
hårdaste domarhjärta.

Dessutorn fi1'ar studentkåren sitt 80-å.rajubileum med stor sittning pA k!ren. Ett
otumordentligt tillfälle att träffa teknologer frAn andra sektioneri

Detta och mycket, mycket mer händer i höst. Glöm inte presqutt, pubar, gaskam-

m'l.ren, phlimmer m.m, m.m

•••• och siat men inte minst.,.

$ekb�orvs M8�e, Z1}o) 18q_o
Bl,<11 • Beslut om Elektrosektionens nya st'ldgar

• Diskussion om inköp av ny kaffeautomat (c:a 18000:-)

• Mumsig mat till pressade priser samt underhå.llninis a·, MBR

Vi

��s !

Eder Ordförl\nde

�
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Hjälp!! Manusstopp igen. Dags att plocka ihop lite
fest-/läsvärt.
Arets nOlle-gaque är undanstökad och nollan förhoppningsvis
konverterad �ill etta. Grattis ettan I
Presquttet den 15:e var inställt, det märkte du kanske? Vi
har valt att ställa in de presqutt som "kolliderar" med
aktiviteter i samma vecka för att höja intresset.
Lathunden för tiden fram till nästa

mission:

.Qk1

15:e

Squtt: Cay Garette & Sjuklöver i Puben:
Sveriges Jazzband.

25:e

Tentapub: Promenaden

29:e

Squtt-special: öveRraskning.
Om inte squttet kräver medverkan från början kör
vi ett PRe-squtt.

lw.:t
3:e

PUB: Harlem Jazz Camels

6:e

HÖSTPHÄST. I år på 350-årsdagen av G. Adolfs

dödsdag.
Det förpliktigar och vi hade tänkt oss att lyfta upp
höstphästen som de tidigare varit mer plikt än nöje,

4

Vi hade tänkt oss ett arrangemang på dagen, nämligen en typ
av rebusjakt, Därefter på kvällen masquerad i G. Adolfs-tema.
Om detta skall gå att genomföra behövs först och främst ett
fostsuget gäng.
Det lär väl knappast vara något problem, det behövs även en
del folk till själva rebusjakten. "Kontrollerna" är spridda
på stan och det gäller att ur citat och annat att förstå vart
man finner nästa kontroll,
Vi� denna kontroll får man nästa uppgift, Detta kan t.ex

·r

hålla på mellan kl 11.00 och kl 16,00
Därefter klädbyte/eget förkör ( i 12:an ?), varefter en
formidabel masquerad går av stapeln.
Visst låter det kul? Hör av dig till PR!

Pust! Är det långt till nästa manusstopp?
( Nästa manusstopp är den 3:e november, reds anm)

Klubbis

FÖRST din:� MAN ETr
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OSQLE DAR.E.N
HEJ SEKTIONEN!
Du har kanske sett att vi har haft TIDNINGSRÅD,
och att vi har fört in artiklar om sektionerna
från Teknis i Osqledaren samt att vi har Osquars
(kommer att bli Osquaruldas) Tidsquonstant med
i bladet numera. Vi i redaktionen. tycker att det
är bra närni på sektionen skriver till och i
OSQLEDAREN. Vi vet också att sektionernas material
refuserades kraftigt tidigare till och med inte alls
korn med. Vi refuserar fortfarande men då i SAMRÅD
med manusförfattaren förståss. Så sätt er vid
maskinen och var som illrar skriv, skriv, skri•••
Långt eller kort spelar ingen roll. Hellre ett
bidrag för mycket än inget alls.
Till tidskonstanten (f-låt' stavas givetvis med Q)
vill vi ha korta meddelanden om vardagliga saker
som kommer att hända på sektionen av typ JUBILEUMS
SPEX, NOLLEGASQUER, JULLUNCHER mm mm
LÄGG ALLTSAMMANS I DEN GRÖNA BREVLÅDAN ELLER
KONTAKTA NÅGON I REDAKTIONEN.
DU HITTAR VÅRA TELEFONNUMMER I OSQLEDAREN.
Tack och

Läser E-osguar Osgledaren?

Vad tycker läsekretsen egentligen om Osqledaren som
publikation. Ni kanske tycker, liksom vi, att Oqsledaren är
färglös och lite tam. Varför inte lite flera teckningar
(super-redacteuren lär ju vara en sjutusan till tecknare),
lite tuffare redaktionell stil och lite "läckrare" lay-out.
Vår förhoppning är att ni ska göra ert bästa för att
hjälpa Osq-redaktionen i deras svåra jobb så att Osqledaren
så småningom kan komma upp i Emissionens klass.
Red

Äntligen råder totalt lugn på Konglig flektrosektionen.
Friden har återvänt.
En djup suck av lättnad har lämmnat allas läppar. Osquar och
Osqulda kan återigen vistas i sin kära sektionslokal, 12:an,
utan att behöva riskera att konfronteras med denna schlemma
tingest, benämnd nOllan.
Inget kunde ändra det som förutspått var. Inte ens nOllans
tappra försök att göra livet surt för DKS kunde ändra på det
som ödet bestämt.
Onsdagen den 13/10 mötte nOllan sitt öde, nOllan blev
konverterad till etta.
En konvertering som alla in i det sista inte trodde skulle gå
att genomföra. Detta på grund av att nOllan i år varit både
mångtaligare och ofantilgt mer whydrough än i mannaminne.
Däremot har nOllan, om inte mangrant, så ändå till stor del
närvarat på de kongliga arrangemangen, vilket säkert har
bidragit till att nOllan trots allt blev konverterad till
etta.
Frid över l!ektrien
Wi, Den Konglig Öfverskeandaren

0
HEJ,
Årskurs 1 : Nu har ni prövat på det här med KS:ar

- Kom ihåg att

KS:ar är en koll för dig, om du hänger med i kursen - Utnyttja
assistenten för att reda ut det du inte förstod.
Fotokatalogen är äntligen inlämnad för tryckning. Resultatet får

vi om några veckor.
Ytterligare två studiebesök kommer att ordnas under höstterminen,
onsd 3 nav kl 9-10 och onsd 1 dec kl 12-13. Vilken Institution
det blir får ni veta av "klassföreståndaren".
Årskurs 2 : Som ni säkert redan hört, hade vi inte tänkt ha
några kursinfon för er. Det beror på att de inte var särskilt
välbesökta förra året och att vi är för få. Vi vill alltså bli
fler - vill du bli Studievägledare ?
Saknar du kursinfona, så säg till !
Under vårterminen kommer ni få info om studieinriktningarna och
valet till årskurs 3.
Årskurs 3 och 4 : Valet gick bra för er del - de flesta lämnade
blanketten i tid. Däremot gick det sämre för Linjen p g a att
ELMER "krånglade". Vi är tvugna att räkna fram antalet a:imälda
till kurserna "för hand". Därav förseningarna.
Om du anmält dig till en kurs, kan du räkna med en plats. Om du
vill läsa någon ytterligare kurs, anmäler du dig direkt till Inst,
Om det strular till sig, hör av dig I
Studierektorer finns det, f o m detta läsår, tre stycken:
E

I

Arne Nordin ( Elanläggning) 787 7755

T

D

Anders Hedin ( TTDS) 787 7865

M

F

Bengt Källbäck (Mikrovåg) 787 7829

Till cem kan ni gå om ni vill veta mer om valbara kurser, X-jobb osv
Någon form av info kommer i slutet av höstterminen.
Till sist, tycker du att det är något vi borde göra, inte ska göra
eller gör fel. Tala om det för oss!!!

Inga & Carina & Bettan
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Angående overaller och tröjor kan niimnas att
efter många om och men kom provoverallerna til
lrätta i förra veckan , Vi fortsätter t� upp
beställningar tills hela period 2 runnit ut.
Tröjorna kan beställas t . o .m. 29/1 0 . Vidare
kan nämnas om tröjorna att det blir rund
halsade vita collegetröjor med litet tryck
till vänster på bröstet samt valfritt, med
eller utan ryggtryck i form av Hallens
sl�ap€lseberättelse ( " . . . och det varde ljus")

� :=

E8ndpenning på overall
•
vintertrö j a

Jag kan även meddela den glada nyheten,
e.tt nycklarna-till 1 2 : an h 0 r korruni· o , till
er som inte redan fått vetskap om <letta.
För öf.vrigt ett par goda r .; d :

ID2

t Frys inte i vinter. Köp rnektroc: vinter
tröja.

O

•

XOH IN OCH
'PR DVfi/

;je Doppa inte slipsen i soppnn p2. Cc::;ten.
Köp Elektros slipseninnanförkHidcrnahållaren:
åverålen.
� Knip igen munnen på er t,i?.tiga r;ru la
faster. Köp Elektros duhbelverl:.�nde
klistermärke:n.
* GLÖM INTE SISTA BESTÄLLNINGSDAG p}, .
,k;;RÅLER OCH TRÖJOR.
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Elenergi teknik

( E )

Indu�triell elektronik

11 ,i.

Telekommunikationsteknik
Datorsystemteknik
Mikroelektronik

I

T

( D )
( M ) .

Fysikalisk elektroteknik

( F )
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Du som inte kom in på journalisthögskolan utan på Elektro
iställe t , deppa inte för det. Dels därför ntt Elektro är en
ovanligt trevlig sektion, dels därför att du kan få utlopp
för dina journalistiska ·böjelser på annat sätt. Du kan t ex
hjälpa til;L. med skapandet av den eminenta skrift som du just
nu hål-ler i handen, El!ISSIONEN !
Det 11.r bra om du tycker-om-att skriva, ännu bättre om du
dessutom kommer bra överens med skrivmaskiner i allmänhet
och tolvans dito i synnerhet.
Om du inte känner dig träffad av ovanstående , så finns det
mycket annat som du kan hjälpa till med; fotografering , teckning
och layout.
Emissionen lider för tillfället inte någon större brist på
emitteurer, men vi skulle gärna vilja lära ut vårt skrå till
en och a."!Jlan etta som kan ta över så småningom.
Hur mycl(c. . tid det tar? Mestadels ingen tid alls , utom var
f järde helg då man så gott som bor i tolvan. Sliter, sv-ett-as
vänder ut ocrh in på hjärnan efter nya ideer, svär över skriv
maskinen och folk som inte skriver rent sina bidrag, lever på
kaffe och plopp och framför allt har ROLIGT ! !
Är du intressera d , t a då kontakt med någon i redaktionen:
•nick, Kerstin , *Anders , Josef eller Torbjörn.
P.S. Vill du inte bli emitteur så är du ändå väldigt väl
kommen att lämna in bidrag , helst nedskrivna på maskin ,
med dubbelt r�davstånd.

EMOTTA6E � T�,� SAHT:
.

'

.

.

.

Ett stycke diskställ, gärna begagnat eller antikt. Skall
stå i funkrummet nere i tolvan för att underlätta PR:s
arbete. Anbud lämnas till PR eller tolverichefen.

Il

FAVOR IT I REPR I S , t
Är du

trött

på

teknismiljön? Vill du

kanske

träffa nya

kompisar? Fira lyckad envarre KS? Försöka gl6mma samma KS?
Hungrig eller törstig? Eller till och med iD,tresserad av teater?
Håll då ögonen öppna på anslagstavlan i tolvan den närmaste tiden!
Förhandlingar pågår med den enge.lska teatern Regin'.\ om praktiska
detaljer rörande ett besök på någon av deras föreställningar av
"GOOD MORNING BILL" av P. G Wodehouse . Om allt går som det ska
sker detta den

8 november till ett pris av 35 kr .

Efter föreställningen går vi tillsammans ut på någon pub eller
restaurang för lite mat och dryck. Men som tidigare klargjorts
återstår en del detaljer varför den intresserade ivrigt bör
studera tolvans anslagatavla för närmare besked.
Biljettantalet kommer att
vara begräsat så- häng på
låset när anslaget kommer
upp !

i
I
I

Föreställningen ges på
engelska vilket kan vara
en rolig utmaning inför
eller efter ditt ivriga
studerande av Popovic
och Holt .
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Varför vill c hefsemitteuren absolut fylla varenda sida med text ?
Det måste vara det svåraste av alla uppdrag man kan åta sig på

sektionen, det här med att bli c hefsemitteur. Nu har han varit på

mig och dragit ur mig ett löfte om att inkomma med bidrag. Inte kan
det bero på min stora l itterära begåvning, utan tllll"arare ett utfall

av desperation oc h uppgiven.�et från redaktionsc hefens sida.

Nåväl , jag drar väl sta' med några åsikter och reflektior.er kring

den allmänna t i l lvaron som teknolog, så får det vara bra så. Om det
kommer med i Emissionen, så skyll inte på mig. Huvudsaken är att

man ställer upp för sin chefsemitteur och hjälper honom i hans svåra

värv att belasta sektionens konto med utbetalningar till tryckeriet ,
Först ett litet upplyftande tips ur den ambitiösa och välskrivna

kultursnubbesblaskan 2nionio. Det handlar om att fylla en t illbringare
med först e n halvflaska Grön C hartreuse och ovanpå madrassera en sval

flaska med ett mousserande vin, typ Opera. Några isbitar för att skapa
fullkomlighet . Detta skall enligt 2nionio ge en upplevelse av svävande
tillstånd och "Små gröna moln". Kanske nll.got inför nästa presqutt ?

Apropä presqutt . En idrolbtsgasque genomfördes alldeles nyligen. f.!ånga
deltog, däribland jag. Tyvärr blev det en ganska upprörd stämning
efterhand. En storm i ett vattenglas kan det tyckas så här efteråt.

Sa.�en är denna: För att finansiera tillställningen hade arran

görerna sett sig nödsakade att t a ut en startavgift, "liten ölslant" ,

om t jugo kronor per person. Lite magstarkt för att gå e n runda på

s l ingan t i llsammans med sina kamrater och genomföra lekar på några
stationer kanske, men v i fär säkert valuta för insatsen ute på

spåret, tänkte vi. Men det visade sig att den förväntade prisölen

bara tillkom den segrande parten i varje delmoment. Detta var emot

vår filosofi, vi blev upprörda. Skall vi be höva prestera för att få

det som helt rättmätigt' t illhör oss. Skall vi en fredagkväl l betala

för öl som vi inte fär ? Arrangörerna, idrottsgrup�en, medgav efteråt
att det var ett misstag begånget, att tävlingsmomentet \].;ev onödigt

,,

laddat på grund av prestationsinslaget. Inställningen måste vara att

kämpa, nen inte vara bäst. Någon stackare måste väl komna främst,

men denne skall inte behöva komma i någon speciellt utsatt framskjuten

''

e21.s2..n oc:'.1 innunrli "T,, ott överfl:>c.1 ev �1:ris31. in!--: :;:-:-tncl 1:rc>.rr 1;°' rrund

än s[':.. Hursomhcl::;t s · , lec:de v:'.rr.n v::1 r�rd.!'1eJ till r.tt ::iicr.trin!:.?.r
il-iop 11 -noli�ik cl�er 0m (et !lel� bedrevs i e�t vin'3tCiVi:'.�.dl"' s'.r�te.

Si\ h.är i efto::';ri1:"n� vil 1 j?.;"' be o:n \lrs:-il:t för Ceoc('l r.1is�:t0.n):".r. Jr-:
vet att det fina klimat som råder

..,d.

v::,r sektior- alltiC: kommer .stt

sl:nll.

·Jr-.cl var nu ors�.':en t.il�- r-tt jr.fi' re�er�.dc son je··

.-i or-C.c .....�. idrottr.;

:r.r;,-,uen'l rn inre eftcrt�.n:�e, en � j.=·1s·0e�i,:tni�g, �!" ·�ett :--.i �· det
svP.rct o.tt d0 -t n:, "' berodde p "·- ölet. Den:1c. :cLi.J.le, til!. .::-- llt 8!1.t '1c:+ rott.

Oa j;,J': fick be::tt::i"?. s·:t �·:ullc r l "rir; alkof'!.::::,l P.nv;�!lf?� �')· p;is , ..,,c-

en risl:f�.::tor S".>m jc.r); tycl:er vi borde eli:ninera. Den ::om vi 11 i1r- en
öl ute pf:. s�>�.rct kunde !'lr. rt�tt kfrl"')r,. den. O""'? C""";t lit··t �".clr.cr hc.C.f!

l 'C".(ts .., . den ölen s.1 kuncJ.e C.et hr. finc��E iere.t sm� culr? z-t j��rnor � J. 1 er

ci.ven t.�.v lin --· s C..j:�vuler.. he. fV.tt nitt.

i>ct vore Zxl or., n">;on annan ville ge sir. \\"'>·,ft�t��ni11� i C:En! hf":r fr� ."·:rn.
1

t'lfrd '1ntydrr ölen för scktion::;livct ?"

Jn1,: vill. p{l en ..,.t�nr; 7e mi-tt

!�l�r?. r.t;id til' rktivit,:,ter t,,,.., 'H'-1:'f, nen .'"(,;en c·:r :iL•·te nrinci-i(':�
o� vF.l'-:=i mp;-:i.det e;äll?.• VcJT1 vil 1 förrestr-n f'.p cnn::cte.1 -d lsncr S():-:1

�'l'."is n�ir han elle:- h::>n tr.r-it �1e:-1 ser:er:i i b�.c':1�fif ?

?rJ.n det ene. til}. d.et n!ldra. l!> d t inte en fE'2 1tn�·ti�:: :,':ol::, co:n vi
e&.r !).''.? Jc.et sta.r.!'. �r oft� urip och b::ra n ,iutP.r av tfl.�')n -:-- tt fEi. vrr;t.
föru!r.,a.d P.tt tillhör2. de ly�:�).io-t inr;krivnc'... -·rt�r ett :.-l,rs frD.ra.v -- ro

med :mlednin;: ,.v lumpen l;i'.nns det tr:.rr.-r:t �.tt ,�.ter' f: · . benti··a '.mller

stenRrns. nå

Osriua!:s Br-.cke. !)essutom hnr j�r: m:5 .i lir'!leten cdt f). r:D.
p& intressanta förelEsnint,ar och sti!iiulerende '.)vnin ""e.r. ?=ir c.tt inte

tala or.1 alln de i)edar:oeis'ct n...,pln,rdv. lc.bore.tiorier:u·. jc1.c kri.r. r:enor.1-

föra. Ute i den rikt ir;r vi-irJ.deti. fur. "'ere.r det i�te T'J"•. s�":1_"'2. s:-:tt , li.ar
det berättats för mi�. Je,e ryser vid te.n�(en ;>i: e)�cv.,en. Vrå. h:',r den

n;�tt1texaminer?�de för c:lans ee:ent lieen. Ilen mi�ste ju nrestera t
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SN är förmodligen den viktigaste instansen på sektionen,
Genom SN kan teknologerna påverka icke fungerande kurser och
kanske få dem att fungera för kommande E-osquar.
Dessvärre verkar det som om SN inte fungerar för närvarande,
Jag hoppas att jag har fel men vem gör egentilgen något?
Inga rapporter har kommit från Sn på länge och livstecknen
kommer mer och mer sällan, I skrivande stund går undertecknad
och förmodligen flera andra och väntar på att något positivt
skall hända,
Förhoppningsvis har jag fel, Förhoppningsvis arbetar SN just
nu i det tysta med att vara Osquars studier till gagn , Dock
har SN en skyldighet gentmot Osquar att redovisa sitt arbete
och sina resultat dels via det eminenta mediet fmissionen och
dels via sin anslagstavla i 12 :an. (missionen har dock inte
hört av SNO sedan i våras.
Fram för en livlig SN !
Dick

Varför i helvete händer inget med den intresse-lista som
sedan ett år sitter uppsatt bredvid dart-tavlorna i 12 :an?
Är det inte nästan på gränsen till oförskämt att fixa upp en
dylik lista och sedan totalt skita i folks intresse?
Det minsta man kan begära är väl en uppföljning av nämnda
lista och om tillräckligt undc�lag saknas via ett anslg
meddela att åtgärder ej kommer att vidtas .
I detta fall kan väl anses att ett visst underlag finns för
anskaffande av (-flights eller

/&

Dick

VOLLEYBOLL

Den 1 9 : e septcmbP.

spelade 2

elektrolag volleyboll - n,i.
Ena laget kom trea och det

.1

andra tog hem en säker plats!

SPADFOTBOLL

För de som vill träna volley-

Spadfotbollen rullar vidare.

boll 19.30 torsdagar har kåren

Still going strong är Elektros

bokat en tid i GIH:s gympasal.

vinnarlag Goalsearchers. Fort-

Idrotten håller omtänksamt

farande en tidsfråga innan

nog även med tränare.

guldet är vårt mao.

.('

INNEBANDY

Innebandyn har dragit igång
igen. Alla lag har inte anmält
sig än och därför har vi förlängt anmälningstiden t.o.m
nen 1 8 / 1 0 , På vår anslagstavla
i tolvan hittar du blanketter
och regler.
PYRAMIDEN

Herr Phyr Ahmid har några
; förklarande tillägg att göra.
• Utmanaren skall tillsammans med de två utmanade ta ett
spadpoäng vardera.
• Det gäller alltså � gren vid ett tillfälle.
• Skriv därefter upp namnen på pyramiderna i röda rummet.
• Nu är det dags för de utmanade att själva utman två
förväntansfulla Elektriker.

11
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TEKNISSTAFETTEN
Med Smusk i spetsen vandrade vi,
171 förväntansfulla Elektriker ,

ned till Ugglaviksk!llan."°h slöt
upp med övriga sektioner, vilka'
vi snart överröstade med ,eang, och
musik. Uppslutningen var god,något bättre än förr året dvs derivatan är positiv.

t'

följd att
Leffe "Strumpan" Bentell körde en uppvärmning som f�Jk

alla var slut innan starten. Även Skaendarna satt i gräset och
föregick med gott exempel genom att sträcka och tänja på sin
stela h!lgerarm,
Starten gick och vi som inte tog första stäckan förflyttade oss
så att vi kunde heja på dom som stormade/

-lunkade förbi efter

213 av slingan.Vi hoppade, hejade och skrek för att ge vår
lunkare extra krafter för att klara Maskinbacken.
Sedan var det bara att gå och
anmäla sig till Tekniskavlen.
Ett visst svinn uppstod vid
övergången , men 60 tappra själar
letade sig runt till alla kontrollerna , ( 1 3 för Osquar 9 för Osqulda ) varav en hemma på våran
borggård. Solensken s�� alltid på Elins arangemang, och Elekro var
som vanligt bäst.
I

Dag Tid

J..O

Aktiviteter pe�iod 3

, Aktivitet

Samlingsplats

mån

17.17

E -lunk

utanför gympan

ons

17. 15

motion

gaskammaren

tors 17, 15

cirkel

- n -

[J

t
I

I

''
I
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Tekniska Högskolans Studentkår

STUDI EUTSKOTTET

Vi på SU, Cari Busin och Ingegerd Uhl i n , arbetar v i dare under
hösten ti l l sammans med studienam�derna på de o l i ka sektionerna.
Det som engagerar oss mest för t i l l fä l l e t ä r ARMADA där vi til l 
sammans med repr�sentanter från sekti onerna pl anerar för två
bra fungerande dagar fyllda av information och nyttiga kontakter.

.-

Annat som är p l anerat för hösten är en · Kv innodebatt . Det är en
fortsättn ing på "Kvinnor och Teknikveckan" i våras och kommer att
gå av stapeln i slutet av november . Det bl i r stor diskussion i
matsalen och t i l l fä l l e t i l l gruppdi skussioner med c i v i l ingenjörer,
teknologer och andra in tresserade exempe l v i s från Ci v i l i ngenjörs
förbundet. Det b l i r en trevl i g kväl l .
Planer finns också på att ordna middagsdebatter där ett aktue l l t
ämne tas upp t i l l diskussion över middagsbrickan . Ett nytt grepp
som vi hoppas ska l l ge fler intresserade som resultat.
lngegerd arbetar främst med studi emedel , stipendier och IAESTE.
Har Du problem med studiemedlen vänd D i g t i l l SU och Ingegerd så
kan Du få hjäl p . Ett annat sätt att finansiera s i n t i d här på KTH
är att söka stipendier. På SU finns två hela pärmar fyllda rred ol i ka
st i pendier Du kan söka. Kom upp på SU och titta igenom dem.
S i st men inte minst ansvarar SU för IAESTE verksamheten här på
Tekn i s . Du som v i l l veta mer· om denna möjl ighet att fä prakti kjobb
utomlands kan komma på informationsmötet den 10 november i Gröten
kl . 1 8 . 00. Väl mött.
Men innan dess ses v i nog . Studieutskottet finns 1 trappa upp
Serviceflygen vid ingång 1 5 .
Väl komna !
Cari och Ingegerd

-l

Eftersom lite väl många nycklar till mörkrummet är ute på
"vift" kommer vi att byta lås den första veckan i period tre.
Vi kommer att finnas i 12:an under lunchen och på raster för
att byta gamla och lämna ut nya nycklar.
Vi är också medvetna om att vätskorna i labbet har varit av
skiftande kvalitet.
Därför tänker vi på försök ändra systemet så att man blandar
alla vätskor själv och slänger dessa efter användning. Man
s l ipper alltså den "besvärliga" omräkningen i gästboken.
Medlemmarna uppmanas till omdöme i förbrukningen av vätskor.
Har ni uppslag och ideer till förbättringar av mörkrummet,
studiebesök eller annat kan ni ta kontakt med någon av
nedanstående .
Vi är Anders Staaf E3, tel 730 28 31, Johan Eklund E 4 .

PRONOGRAPHEN BEHÖVER DIN
Lämna den i apparaten på väggen i vår underbara damturk,
eller om du har den på dia, till Pornograph-skötaren.

s,-� ,..,,·,·

PS
Det är roligare i grupp.
DS

f'
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H R M Q E II ; G B
( Her Royal Majesty the Queen Elisabeth the II ;
Great Britain )
Recieve our concratulations.
We do hope that Your Majesty will christian
the newborn Prince Osquar.
Yours respectfully
E-Osquar
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Avsändare: The Division of Electrical Engeneering at the
Student Union of the Royal Institute Of Technology ,
D E E S U R I T , Stockholm, Sweden.

L338 F BUCKINGHAM PALACE
LONDON 28 26 1 653

ETAT
E OSQUON STUDENT UNION ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DERSURIT STKM
I AH DESIRED BY THE THE QUEEN TO THANK YOU FOR
YOUR KIND MESSAGE OF CONGRATULATIONS
PRIVATE SECRETARY
COL ETAT
E OSQUON STUDENT UNION ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DERSURIT STKM
PRIVATE SECRETARY AND BQ PL READ STFROH F BUCKINGHAM PALACE LONDON

Ovanstånde äkta nya avskrift av en kopia av en äkta gammal
avskrift v i ttnar om Konglig Elektrosektionens försök att
påverka histriens gång. Liknande tel egram sändes även till
Farah Dibah, kanske får vi se en Ayatollah Osquar.
PS
Tyvärr blev det en Andrew
DS

.
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ÄR DU EN SOM ALDRIG LÄSER OSQLEDAREN ?
Så l ätt s l i pper Du inte undan i n formationen från Kåren.
Här kommer näml i gen en del , i nmygla t i sektionstidningen
Kårfu l l m�ktige avhö l l s den 20 september, och den stora
frågan för kvä l l en var hur QarneVa ls v insten ( ca 1 60 000 kr)
skul l e di sponera s . KF beslöt t i l l slut i enl i ghet med ett
kårsty�elseförslag från i våras att överskottet sku l l e fondera s ,
med hänsyn taget t i l l de pol i srekorr:mendat ioner v i fått. Man skall
dock kunna pl acera en del i stugprojektet om det bl i r nödvändigt.
På tal om stugan, så är nu det grövsta projekteringsarbetet
klart , v i l ket framgår av Osol edarens senaste nulTlller. A ll a krafter
koncentreras i stäl l �t på finansieringen. T i ps och kontakter är
mer än väl komn a .
J u s t n u påqår planer a t t fr . o . m . nästa år komplettera kårens
servicenät med ett slags permanent arbetsmarknadsutskott. I dag
finns ett ARMU som har som främsta upp�ift att förberereda ARMADA .
Det är ett ganska omfattande jobb, som tar en del tid från studierna,
Det bästa vore om en hel tidsanstäl l d teknolog satt som ansvari g ,
och att man sedan knöt t i l l honom/henne en från varje sektion.
Själva sektionsanknytningen är mycket vikti g , av flera ol i ka skäl .
Det är ofta qanska stora ski l l nader mel lan sektionerna , och därmed
även mel l a n resp. del av arbetsmarknaden. Vidare är det viktigt att
verksamhet inte bl i r a l l tför central i serad. Redan nu
en sådan
finns l i knande orqan på vissa sektioner som fungerar mycket väl .
Det är inte tal om att köra över dem '. Är Du intresserad av dessa
planer, el l er har ideer kring utformningen, prata med � i g . Mer om
detta kan Du l äsa i Osql edaren .
V i dare kan ja g berätta att kårens kanslichef Hans östl ing
i början av oktober far ned ti l l den stora bokmässan i Frankfurt
för att skapa nya kontakter, samt för att förhandla s i g t i l l bättre
vil l <or v i d inköp av utl ändsk kurs l i tteratur t i l l kompendieförmedl ingen.
Målet är 9ivetvis att hål l a bokpri serna nere för Osqar�l d a . Jämfört med
Akademi bokhandeln l i gger vi lägre på prisska l a n .

J.'t

Till sist: det är tråkigt att köerna är så långa vid lunch
tid. Tyvärr så har kårrestauranten börj at nå maxbelastning.
Regeringen tänker. inte på Kårer.s begränsade resurser då de ökar på
antalet platser. I höst var det över 1000 nollor
Vad är dål igt med K!ren ? Vad är bra ? Vad saknas ?
TYCK TILL :

OU BETALAR JU TROTS ALLT OVER 300 kr OM ARET

TILL DESS VERKSAMHET

r'71�

Vi ses i Nymb l e ,

Anne Lidgard
Kårordförande

Cfekt ro s skidre sA
Vi har nöjet att för Eder, kära E-Osquarulda , presentera
säsongens största nöjesevenem"l.ng , Nämligen Elektros
SKIDRESA! ! Denna gång beger vi oss till det vackra Härje
dalen. Tre dagars härlig skidåkning i Tänndalen , s�ans jö
backen , Tännporten och Ramundberget.
AVRESA : 17 februari (börj::m av period 6 )
PRIS : Endast 6 3 5 riksdaler.
FÖRSÄLJNING : I början av november.
E-Osquarulda, boka in d 7 nna helg redan nu ! ! Mer
i nästa Emission.
Edra tillgifvna reeeledare
Göran och Mats

\

.f ·. ·

Blixtrande program 1 1 1
Det handlar naturligtvis om Osqradion och då i synnerhet
E lektros sändning som vä ller ut i etern tisdagen 7/ 12
kl. 1 9 : 30 ( ingen akademisk kvart I ).
Av det rafflande innehållet kan vi av naturliga skäl
inte avslöja något i detalj men ni som vill vara med
och hitta på det är vä lkomna till
i HUSIKRUHHET på kåren
SPANARHÖTE

Kl 1 7
tisdagen

2/11

Ni andra får nöja er med bandningen av förra årets
t lektroprogram som finns i Audiotequet i 12:an.
Vi hörs och ses
Puss & Kram

o(.

- Till alla som hj älpte till på redovisningen.
- Till alla som hjälper till med � missionen.
- Till alla som håller ordning i 1 2:an.
- Till alla 60 som letade kontroller i skogen under
Tekniskavlen.
- Till Festgruppen f0r den fina övningsqasquen.
- Till de ( n ) som ger Pornograph-skötaren bilder.
- Till DKS för en bra mottagning.
- Till vice-ploppomateurerna för en välfylld ploppomat.
- Till Pornograph-skötaren för många nya bilder.

Rune Thy s e l i u s

Åke S i v a r d

T r o l l esundsvägen 1 6 1 II

Tidaholmsvägen 3 2 I

1 24 39 Bandhagen

1 2 1 48 Johanneshov

Tel : 47 5 8 5 7

Tel : 4 9 44 23

�Ce c i l i a Malmfors

Peter Renold

Fel nummer förra numret !

Gösta Ekmans väg 22 II

Tel : 53 1 3 8 1

1 26 54 Hägersten
Tel : 4 6 91 6 3

Oet.

r::J k.t.a.� a..tt :
- Handbromsen f u n g e r a r i b l a nd .
- Fotavtryck på kopi a t o r n .

- Alla s o m inte h å l l e r o r d n i n g i 1 2 : a n .
- Den som snott ett a n t a l t i d n ingsmappar med t i l l hörande
s e r i e t i d n i n g a r ( 2x K a l l e ) .
- T i l l DKS för a t t d e v i l l e få en r o s f ö r mottagn i n g e n .
- T i l l v i ce-ploppomateurerna f ö r a t t d e l ä r t ploppomaten
tugga p l o p p e n .
- T i l l SNO s o m inte s k r i v e r i E m i s s i o ne n .
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