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Ett nytt år av studier har
startat. Det första för somliga
det 10 till 15:e för andra.

som har påbörjat ert första år
här vill jag hälsa välkomna. Hoppas att ni
kommer trivas och att det kommer gå bra
med studierna.
Tidningen du just nu läser är Emissionen.
Elektrosektionens egen tidning. Min önskan och
mitt högsta mål med Emissionen är att göra en
tidning som alla på elektro kan känna som sin
egen. För att jag ska lyckas med detta så behöver
jag din hjälp. Det hela är mycket enkelt. Skriv en
text som är av· den sort som du tycker saknas i
tidningen eller som du själv skulle vilja läsa. Skicka
in den till oss emission@e.kth.se så har du på nolltid
gjort vår tidning ännu bättre.
Emissionen tar tacksamt emot texter och bilder.
Vi är även ständigt på jakt efter nya emittuerer som
vill vara med och sätta ihop världshistoriens bästa
studenttidning.Vi söker dig!
ILL ALLA ER

Emitteurer

Karl·Johan Andersson, kje01
Fredrik Amerup, e97.Jar
Daniel Berggren, e99_dab
Björn Bertilsson, e98_bbc
Mikael Eklund, eOO_mek
Magnus Erjxon, erixon
Sergej Gratchev, e99_sgr
Magnus Grönkvist, e98_mag
Andreas Gunberg, eOO_agu
Anders Hägglund, e99_al,a
Joar Jacobsson, c95_jja
Anders Johansson, e99_ajo
Rasmus Kaj, kaj
Ulf Kalla, e97_ukil
Johan Kristensen, eOO_jkr
Joakim Lövkvist, eOO_jlo
GöranNordahl, c99_,g,w
Rickard Norström, e98_rno
Johan Salwen, salwen
Anosh Soltanabadi, anoslz
GustafWesterlund, e98_gwe

Med hopp om en bra höst.
Oscar Blomkvist

10.ROBOT race inte ett HOT MOT
MÄNSKLIGHETEN

Innehåll
3. Willkommen
4.Esquadern

12.Ordförande avslöjar sanningen om
KAMERABEVAKNING

6. Teknolog BERÄTTAR OM SITT
exjobb och VISUMSTRUL

13. Martin TIMELL bygger om
funkrummet

7. Vit sida

14.Månadens BEFATTNINGS
HAVARE VIKER UT SIG

8. Exklusivt: Henrik
SCHYFFERT talar ut

15.Ture TEKNOLOG inget UFO
16. LÖSA RYKTEN och TEKNOLOGER
som FLYR från KTH

9. Fof tackar för sig
9. DEF - Dödligt Elektriskt Fält har
inget med artikeln att göra

Att lämna in manus

Emissionen är Konglig Elektro
sektionens tidning. Den finns
till för att täcka sektionens verk
samhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning
till dess medlemmar. Som sek
tionsmedlem är du välkommen
med dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara reda k 
tionen tillhanda senast på
dagen för manusstopp.

Skicka din textfil per epos! till
emission@e.kth.se. Vi tar helst
inte emot texter i ordbehandlar
specifika format, såsom Micro
soft Word, Staroffice, etc., men
om du inte lyckas exportera en
ren textfil kan vi troligen
hantera vad du har.
Foton vill vi helst ha i form av
fotonegativ. Då kan vi nämligen
läsa in dem i den upplösning
och det format vi vill ha. Dessa

lämnas lämpligen direkt till en
emitteur eller emitteuse. Om du
vill lämna bilder i digitalt
format går det också bra, men
se till att de är i tillräcklig
upplösning och skicka dem inte
per epost.
Skicka gärna med instruktioner
för hur du vill att materialet
skall se ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du skulle
vilja men goda ideer är alltid

välkomna. Vi förbehåller oss
rätten att ändra i insänt material.
Emissionen kan inte garantera
att inlänmat material återbördas
till ägaren. I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Esquadern 2003
Den 9:e Juni var det åter dags att lätta ankar för en blöt vecka i
skärgården. Men vad var det som hände egentligen?
Måndag
Väder:Regn och gråa moln. Suck!
Vind:Jodå, så man var tvungen att flytta på båten
Vattentemperatur:2 cm
Natthamn:Ostholmen, strax SV om Möja
En ganska liten vik där det blev trångt, då de flesta valda
att flytta sina båtar till andra sidan viken pga vridande
vind. Mysfaktor i båtarna ökade allteftersom mörkret
lägrade sig och vinden friskade i. (Uffe tackar för
skjutsen med Stabens fina båt.) På grund av bristande
packning köpte Staben ett lakanset för en ringa summa
om 800:-. Billigt örngott och överlakan.
Tisdag
Väder:Helt okej, många solglimtar
Vind:Bra med vind
Vattentemperatur: Nästan ingen shrinkfaktor alls
Natthamn:Omdirigering till Munkholmen
Då vädret var ovanligt fint hölls en hejdundrande Grillis
på kvällen, med allt som hör därtill. Hjälte för dagen:
Mattias som valde att städa istället för att sova. Tack!
Onsdag
Väder:Skit!
Vind:Nja
Vattentemperatur:Hallå, lever du? Prata med mig!
Natthamn:Viltgrytan, VNV Sandhamn
Tack vare det ruggiga vädret var det hög mysfaktor i
båtarna och hala klippor utanför. Staben bjöd på
whiskey. Tackar, tackar!
Torsdag
Väder: En höjdare!
Vind:Oh yes!
Vattentemperatur:Jag ger upp!
Natthamn:Rumpudden
En härlig segling i bra vind och härligt väder. En båt
stannade på Biskopsön och marinerade både grillspett
och sig själva på vägen. Sillisen stod dukad på berget,
och senare framåt aftonen spreds gutturala läten som fick
de flesta fåglar att vilja emigrera omgående: Esquader
festivalen gick av stapeln! Det mest välkoreograferade
framförandet var EsquaderStarter, featuring Love med
besättning. Dock räckte det inte till förstaplatsen, som
togs hem av besättningen på Artemisas mer traditionella
smörskrän. En icke-elektro-båt gav prov på hur man inte
ska uppföra sig på en sillis, genom att ta med en bandare.
Ett styck franskimporterad porrstång gjorde sig känd.
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Fredag
Väder: Regn, moln och sol
Vind: Rikligt med kraftiga byar
Vattentemperatur: Ahhhh, otroligt sköna duschar!
Natthamn:Dalarö gästhamn
Staben gjorde en total missräkning hur lång tid banan
skulle ta, men det var inte så farligt då det inte var
många båtar som kunde klockan. Bästa start var nog ena
PR-båten som endast missade med ca 40 sekunder. En
sak att komma ihåg när man ska vara med i ett match
race är att man inte bör gå vilse precis innan start.
Traditionen från förra året lever vidare.
Slutfest på Dalarö. Middagen på en ovanligt fin krog
förgylldes av god mat, trevliga servitriser och tysk
skönsång. Frequensnormalen David höll stämning på
topp och strulande personer på plats. Diskussioner om
vem som egentligen vann, men tillslut lyckades Staben
utse en vinnare. Och Vilka Priser de fick från gamla
Tritech, numera Nexus! Esquader-T-shirts delas ut. Alla i
storlekar omkring XXXXXXXS.
Lördag
Väder:Soldjävul! Solbrillor på
Vind:Skit i vinden, vi går för motor
Vattentemperatur: Huvudet värker ändå, tänker inte
testa
Natthamn:Hemma i den egna sängen
Vart tog fredagskvällen vägen egentligen? Staben gick
och lade sig tidigt, men glömde att ta ned flaggan. Tidigt
lördag morgon gjorde förfriskade teknologer slag i
saken, och förärade Stabens båt med en ny flagga, av mer
sponsrad form, samt en ny besättningsman. Allt detta
skedde mitt framför ögonen på gästhamnens väktare.
O'hoj herr GB-gubbe. Icke-elektro-båten uppvisar ånyo
bristande omdöme när skepparen tar sista ölen vid
femtiden på morgonen, och kastar ut.
K.J. Andersson & Uffe Kalla

Aussie
Exjobb i Australien - en dröm
som gått i uppfyllelse

E

låter
som en dröm, vilket det i
och för sig är, men för mig
har det kommit att bli en verklighet.
Okej, det har även blivit en
verklighet för mina kompisar som
få stå ut med mitt evinnerliga tjat
om strul med visum och ditten och
datten. Men snart får de det lugnt i
cirka sex månader.
XJOBB I AUSTRALIEN,

Att ordna exjobb

Hur ordnar man då ett exjobb
utomlands? I mitt fall valde jag att
göra mitt exjobb under institutionen
för Tal, Musik och Hörsel, varvid
jag gick upp till en av professorerna
och sa: Hej, jag vill göra exjobb på
Nya Zealand eller i Australien. Jag
fick förslag på tre professorer att
maila.
Sagt och gjort, tre mail skickades
iväg. Två svar varav ett var lite mer
intressant. Fortsatt bearbetning och
ett samtal till Down Under senare
så bBrjade saker och ting röra på
sig. Dock måste man räkna med att
allt tar tid. Mycket tid! Det
viktigaste är att även om man är
ute i god tid kan det gå åt skogen
på grund av byråkrati, så var ute i

god tid!

Visum

Efter att jag lyc.Rats förklara att jag
vill examrneras vid KTH och endast
göra mitt exjobb hos dem och
myntet trillat ner tog så visum
prooessen fart. Att få ett brev från
mitt uniViersitet tog två månader.

Min visumansökan inklusive mitt
pass skickades till Berlin där Au
straliens visumambassad ligger.
Sedan tog det en vecka och jag fick
då veta att det visum jag ansökt om
var för låg klass. Jag behövde nu ett
nytt papper från Australien som
kan ta "several weeks" att få. Så det
är där jag sitter idag och väntar på
detta papper.

Stipendier

En annan förutsättning för att vara
ute i god tid har med stipendier att
göra. Kolla upp i god tid vilka
deadlines som finns samt om det
går att söka retroaktivt, dvs. efter
det att resan påbörjats. Dock om
man är ute i god tid så kan man
bortse från retroaktiviteten. Som
det är nu väntar jag bara och
eftersom jag inte vet hur länge jag
får vänta så är det ganska
stressande. Ja, ja, jag tar mig tid att
rensa undan lite gamla synder som
ligger kvar och skräpar. Om någon
nu skulle vara intresserad av vad
j a g skall göra så ska j a g
implementera och utvärdera någon
typ av efterklangsdämpning. Det
blir lite hörselteknik och en del
signalbehandling.

Kulturellt utbyte

För att utöka det kulturella utbytet
är min handledare i Australien
tysk. Det jag väntar mig att få ut av
min vistelse i Australien, förutom
den underbara upplevelsen av att
bara vara där, är att förbättra min
usla engelska, ja jag vet, det är lite
att ta sig vatten över huvudet.
Ingen Tolvan att gömma sig i, lite
för långt att springa hem när det
går dåligt, kort sagt jag hoppas att
få växa lite (ja, jag har växt klart på·
l ä n g d e n). H u r som h a v e r ,
Australien, snart kommer jag!
Uffe

Välkommen Ettanl
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Henrik Schyffert
En intervju med Henrik Schyffert i samband med hans framträdande på
Syster O Bror i våras.

Hej, hur är läget?
Jotack. Barnledig med en sexmånaders som går upp
klockan fem och vars huvudsakliga aktivitet verkar bestå
i att imitera en mixer utan lock. Det funkar men är rätt
geggigt.
Vad heter du mer än Henrik Schyffert?
Per. Efter min farbror Per. Tror jag. Ska fråga honom.
Hur kom det sig att du började på Eldorado i P3 vid
fjorton års ålder?
Jag PRAOade i två veckor och sen ringde dom och
frågade om jag ville fortsätta att vara reporter. Det ville

Hur skiljer man på bra och dålig humor?
Bra humor är det som händer innan man skrattar. Dålig
humor är det som händer iiu,an ingenting.
Varifrån kommer namnet Glenn Killing?
En kombination av något göteborgskt (Harald Treutiger)
och något djur (Lennart Swahn). Det blev Glenn Killmg.
Ni håller på med en film om Killinggänget. Vad
handlar den om?
Om att man mte kan vara nog försiktig i valet av sma
föräldrar. Det är en mastodontfilm på 3112 timme med
paus och en tant med röd tratt i fittan.
Vilken arbetsform har du tyckt ha varit roligast när du
hållit på med radio, tv, musik krogshow?
Arbetsform?
Vad är din värsta tabbe på scen?
När jag inte är rolig. Det är inte ursäktbart.
Vad är det konstigaste du gjort på scen?
Jag har hällt Falcon i ett Front 242 omslag under en av
mina desperatare "Jag är cred!!!" perioder. Jag ber om
ursäkt för det. Förlåt, Pet Sounds.
Har du någon dold talang?
Jag kan låta som samtliga skepp i dom första Star Wars
filmerna. Mm X-Wing har fått en middag betald på
Gondolen -97.

jag. Jag var rätt dålig men P3 var rätt kasst då också så vi
kom bra överens.
Vad tycker du om dagens MTV jämfört när du arbetade
där?
Det är mycket bättre idag. Jag är ansvarig för att
beneluxiska hemskheter som Candy Dulfer och Lois
Lane har fått fotfäste i Sverige.
Kommer du ihåg ditt första ståuppframträdande som
amatör? Var, när och hur gick det?
Jag gjorde fem minuter på StandUp NY våren 2002. Det
fruktansvärt nervöst och jag fick skratt på ungefär fyra
av sju grejor. Mest grejor om Sverige, typ hur svårt det är
att sätta ihop IKEA möbler när man rökt ner sig. Inget
nyskapande direkt?
Hur var det att arbeta som ståuppkomiker i New York?
Vad är skillnaden?
Jag har som sagt bara gjort ett gig i New York och
skillnaden var att det var på engelska plus att jag kunde
vara skit utan att nån skrek "Vare Robert Gustafsson!?!?".
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Vad är mest tacksamt att skoja om?
Sig själv. Men det är också det svåraste.
Du livnär dig på att vara rolig. Blir inte det tråkigt i
längden?
Inte tråkigt. Men ansträngande. Det är så tydligt när man
mte gör sitt jobb för då är det ingen som skrattar. Alla
kan fuska sig igenom en Cardigans-trudelutt på
Stockholm Callmg men skrattar dom mte så skrattar dom
inte. Punkt.
Vad sysslar du med när du inte arbetar?
Pappa, fashion och meka med Volvon. I den ordnmgen.
Hur tror du att en typisk teknolog från KTH ser ut?
Svara ärligt.
Jag vet hur dom ser ut. Jag har en faster som pluggat tele
på KTH och utvecklat AXE-växlar. Hon ser rätt bra ut.
Vad har du för planer i framtiden?
Bli bättre komiker. Och ligga med japanska tvillingar. I
den ordnmgen.
Johan Salwen

emmsmnens
------(_jJ
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Tack för oss
Tack till er!

V

H A R H A F T M Y C K E T roligt tillsammans och
tiden har gått fort. Hur mycket vi än vill det har
nu årets mottagning tagit slut. Under tiden har
vi alla fått känna på en massa slit och släp men också en
hel del festande. Tack för att ni stod ut med båda! Det
har verkligen fungerat oväntat smidigt och få problem
har dykt upp. Ni är verkligen värda en guldstjärna i
kanten!
Vi hoppas att vi alla kan blicka tillbaka och känna en
stolthet över att gå på Elektrosektionen för det är inte
alla som lever upp till en sådan standard som vi gjort.
Det var länge sen som så många har gått på
arrangemangen. Bra peppat och bra deltaget!
Fadderiet ligger nu på is tills nästa år men faddrarna
finns fortfarande kvar i form av teknologer. Använd nu
din bekantskapskrets för att lära känna ännu mer
människor på egen hand. Om du grunnar på någon
skoluppgift, hur man skriver ut dubbelsidigt eller bara
önskar lite sällskap finns alltid dina kamrater som kan
hjälpa till.
Visst är mottagningen över men se det inte som slutet
på något utan som början på er fortsatta berikande tid
här på Teknis!

Vi vill tacka:

1 . Alla faddrar. Ni är vår stomme. Vår framsida. Vårt
allt!

2. De som var festansvariga. Ni drog ett tungt lass
men det är också kul med ansvar!
3. Kansli DEF med Gulan och Annelie för ett ypperligt
samarbete.
4. Våra n0llefotografer Magnus Grönkvist och
Rasmus Kaj .
5. Uffe Kalla & Philm-Kalle för allt jobb och sena
nätter ni lagt ner på n0llefilmen.

6. FoF-Emeritus för ert stöd.
7. KJ för iden till n0llesymbolen.
8. PR för en hejdundrande n0llegasqe (samt för all
billig alkohol).
9. FfofF med Anders Engman i spetsen för trevliga
paralleller.
10. DKS
1 1 . Dagens Industri för alla väl använda (?)
förstahjälpenkit.
12. Tufvassons Transformator AB för
transformatorkärnorna till namnskyltarna.
13. Sektionen.
14. Styret för den utmärkta renoveringen av
FoF-rummet. Det gjorde ni fint!
15. Alla som vi glömt men borde tacka, tack till er
också.
FoF vill tacka sig själva för ett gott samarbete.
!FoF
David Wretman
Johan Classon
Sanna Bloom
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Kansli DEF informerar
Nyhet! Studieanmälan ska nu även göras inför
vårterminen på http://www.kth.se under fliken kursval
den 1-15 november. Kursvalet för vårens kurser (åk 3-4)
sker 1-15 november på webben.

om detta kommer i mitten av oktober att läggas ut på
webben, spridas i flygblad, samt muntligt informeras om
i anslutning till föreläsningar.

Inför inriktningsvalen

Patrik Gärdenäs kommer måndagen 27 oktober kl 17:15
att hålla ett informationsmöte om utbytesstudier i 12:an.
Det kommer att bjudas på läsk och macka.

Öppet Hus för alla Elektro-studerande framför sig på
"våra" institutioner under vecka 44. Mer detaljerad info

Information om utbytesstudier
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Robotkamp i Linköping
Den 17 maj i år begav sig ett gäng teknologer från Elab mot Linköpings
universitet ut från Campus för att representera KTH och den ärorika
Elektrosektionen i RobotRacet 2003.

R

EN T Ä V L I N G som anordnas av
eletronikföreningen Elabs motsvarighet i
Linköping, Admittansen. Tävlingen går ut på
att studenter eller företag bygger en robotbil som skall ta
sig runt en bana markerad av eltejp. De deltagande
bidragen tävlar i heat om två bilar, som startar samtidigt
på samma bana, men med startpositionerna förskjutna en
halv banlängd från varandra. Den tejpade banan korsas
med jämna mellanrum av tvärgående tejpremsor och
robotarna måste genom att räkna dessa korsningar
kunna avgöra när loppet är över då de bör stanna.
Dessutom kan det finnas avbrott i banan som robotarna
skall kunna passera utan spåra ur. Då undertecknade
deltog för två år sedan med vacklande resultat, kände vi
att det var dags för revansch. De noggranna
förberedelserna började redan i januari i form av
planering och testning av ideer. Vi fastnade tidigt för en
udda metod att detektera den tejpade linjen med hjälp av
en streckkodsläsare vars laser svepte över banan 18
gånger per sekund. På grund av lasern fick roboten det
självklara namnet EAN-hunter. Detta val av sensor
möjliggjordes av en gåva till Elab strax innan, som bestod
av ett flertal streckkodsläsare. Efter en tids experiment
erande med komponenter samt slaktning av en
leksaksbil kunde vi bygga ihop vår robot. Som brukligt
är fick vi akut tidsbrist mot slutet och hann inte optimera
robotens styralgoritm vilket fick konsekvenser under
tävlingen.
OBOTRACET Ä R

Det var inte bara undertecknade som lockades av den
utmaning RobotRacet utgjorde. Från Elab deltog två
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ytterligare robotar: Die Ratte och T-34, båda enmans
projekt, konstruerade av Anders Lindgren samt Tomas
Modeer. Die Ratte byggdes med delar från en liten
leksaksråtta. Dess ringa storlek gav fördelar bland annat
i form av lättare kurvtagning och snabbare rörelser. T-34
utgjorde på många sätt Råttans motsats: En kraftfull

bandvangskonstruktion, med slagtålig stötfångare samt
en för åskådarna hänsynslös körstil. På morgonen den 17
maj, efter en hård slutspurtsvecka, begav sig Elabs robot
byggare av med destination Linköpings universitet. Efter
ett snabbt stopp i Tystberga för glassförtäring av
verkades de sista milen motorväg mot triumf eller
förödmjukelse.
Bilarna lastades ur och en tävlingsdepå inrättades med
labbagregat, lödutrustning samt oscilloskop. Eftersom
banans utseende in i det sista hölls hemligt fanns det en
testbana där robotarna kunde erhålla en slutgiltig
kalibrering.
Alla var där: Det fanns förstås nyfikna studenter och
universitetsanställda, representanter från näringslivet
samt annat löst folk i publikhavet. Tävlingsledningen
hade inrättat sig på en bänk, där de kunde överblicka
hela startfältet som bestod av ett tiotal bilar. De tävlande
delades in i två delgrupper där alla skulle möta alla och
ettan och tvåan gick vidare till final. Utan att förstå

ennssmnen8
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riktigt hur hade vi helt plötsligt lyckats komma till final.
Det visade att EAN-hunter hade en svag sida: Den
kunde inte riktigt detektera de tvärgående linjerna vilket
gjorde att den inte stannade när den borde. Dock visade
det sig att de konkurerande robotarna var mycket
långsammare, vilket innebar att EAN-hunter körde ifatt
dem och tog hem heaten på detta sätt. Tyvärr visade sig
den andra finalisten vara en bil som inte EAN-hunter
kunde köra ikapp, trots ett hastighetsövertag. Dessutom
visade det sig att motståndaren även kunde stanna när
den skulle, vilket gjorde att EAN-hunter fick känna sig
besegrad. Detta resulterade i att EAN-hunter tog en

andraplats i tävlingen. Kollegorna från KTH fick nöja sig
med lite sämre placeringar i resultatlistan. T-34 led av för
lite programmeringsarbete som medförde att den sopade
rent på åskådarläktaren istället för på banan. Die Ratte
hade problem med batteridimensioneringen och fick
motorstopp efter halva banan. Förutom pris till första,
andra och tredjeplats delades det även ut pris för bästa
konstruktion samt stil. Domarna, som var imponerade av
vår streckkodsläsare, belönade oss med konstruktions
priset. Stilpriset gick till en mycket robust men långsam
ankbandvagn, konstruerad med larvfötter av cykelkedjor
och chassi helt i metall.
Efter hopplockandet av all utrustning fick vi följa med
arrangörerna för visning av deras klubblokal. Denna
visade sig ligga en bra bit ifrån campus, i ett
studentbostadsområde. När vi hade blivit visade runt
gick det upp för oss hur lyckligt lottade vi är som har
Elab, vars lokaler och utrustning är bättre på alla
punkter. Efter utväxlande av avskedsfraser gav vi oss ut
på stan i jakt på föda. På grund av vår bristfälliga
kännedom av stadens pizzahak hamnade vi givetvis på
den uslaste pizzakremeringsbespisningen, med en
uteservering tätt intill motorvägen. Detta felval utgör en
av flera detaljer som vi skall rätta till nästa år, då vi siktar
på att ta guldmedaljen.
För mer detaljer om loppets regler titta in på:

http://www.studorg.liu.se/admittansen/RobotRacet2003
Överste Lödnisse Johan Uusijärvi,
samt Elabs Kassör Joakim Lövqvist.
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Ordf ord
Welcome to the section!

D

VAR DET DAGS att för
från KTH. Alla skolor har sina egna
tredje gången hälsa alla system, somliga talar i termer av
e-03 hjärtligt välkomna terminer och andra om årskurser.
till sektionen! Det har nu gått någon Hos oss är det däremot vilket år du
eller några veckor sedan nOllegasquen började som oftast är av intresse. Var
och jag hoppas att ni känner att det därför stolta över er beteckning och
har varit en lyckad mottagning. Både tänk över hur ni vill att gemene
för er deltagare,
sektionsmedlem ska
faddrar och alla Tänk över hur n i vi ll a tt minnas er. Kommer
andra som har lagt gemene sek ti onsmedl em ni att ha lika goda
ner ett otroligt arbete
studieresultat som
ska minnas er
för att göra detta års
e-00, eller väljer ni
mottagning till den
att engagera er lika
bästa någonsin. Ett stort tack till er mycket som e-01, eller är ni rent av
alla!
lika intresserade som e-02 i
utbildningsfrågor? Det är upp till er
att avgöra och skapa ert eget rykte!
e-03
Alla ni som började i år kommer för
alltid att bära med er beteckning e-03 Behåll greppet
när ni rör er i kretsar med teknologer Nu när mottagningen är över för
detta år är det dags att ta tag i
studierna på allvar och se hur
mycket man har förstått av det som
föreläsaren har sagt såhär långt.
Tentorna kommer allt närmare och
om den inte redan har infunnit sig så
kommer nog den klassiska tenta
ångesten snart. Min förhoppning är
att trots att ni känner er tvungna att
plugga inte släpper greppet helt om
sektionen. Kom gärna på d e
arrangemang som anordnas och lär
känna inte bara era egna kursare
utan även teknologer i högre
årskurser.
Å

Kandidera!

Ett annat sätt att lära känna mycket
folk är att kandidera till någon av de
många funktionärsposter som finns
på sektionen. Börja fundera redan nu
på om du lockas av något speciellt.
För innan du vet ordet av är det
December-SM och då är det dags att
lämna in s in kandidatur. På
December-SM kommer vi att välja
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allt från Tolverister till Ordförande
så jag vågar nästan lova att det finns
något för just dig!

Tid?

När man talar om sektions
engagemang kommer nästan alltid
samma fråga upp: Hur har du tid?
Det enda svar jag har lyckats hitta på
den frågan är att man har aldrig tid,
man tar sig tid. Sektionsengagemang
tar precis så mycket tid som just du
är beredd att lägga ner, men ger
oändligt mycket tillbaka i form av
minnen och kontakter. Så ta chansen
redan nu och märk hur roligt man
kan ha!
Jag vill avsluta detta OrdfOrd med
att önska er alla en riktigt händelserik
och rolig höst och jag hoppas jag får
se er på både SM och fester!
Hälsningar
Sara Lundvall, ordf 2003
eordf@e.kth.se
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Nu är det snart klart!

Nr 5

Trots att det tagit ett tag och att det varit en del meningsskiljaktigheter
börjar nu Funqrummet stå klart!

M

A R B E T E och tid
har lagts ned för att
göra om det gamla
funktionärsrummet, som tidigare
mer eller mindre varit ett förråd, till
en arbetsplats. Efter ombyggnaden
skall man i fortsättning kunna
bokföra, faxa, kolla post, ha möten,
ringa och mycket annat utan att, som
tidigare, behöva slå sig fram.
CKET

Ny arbetsplats

Antalet funktionärer som skall ha
tillgång till rummet har också
minskat. Omkring 25 personer
kommer i fortsättningen att kunna
komma in, vilket är en halvering
j ämfört med tidigare. Övriga
funktionärers arbetsplats och deras
p o s tfack har flyttats in till
Kopiatorrummet som också kommer
att fungera som garderob.
Garderoben, som tillsammans
med ett låsbart loft byggdes i
ordning förra hösten, skall kunna
användas både dagtid och under
fester i Tolvan. Den kommer då
oftast att vara bemannad. I detta rum

finns också en dator med internet
uppkoppling (KTH open).

Nya möbler

Vad är det då exakt som gjorts i
dessa båda rum? Efter att på ett
ungefär ha planerat hur det skulle se
ut sorterades allt som inte skulle
vara kvar bort och flyttades eller
slängdes. Skrivbord, hyllor mm åkte
ut och nytt inhandlades från bl a
IKEA. Där köptes också köksskåp
och bänkskivor som monterades i de
båda rummen. Som på beställning
dök Martin Timell upp och gav tips
och råd på hur vi kunde göra. Och
tur var väl det, annars kunde det väl
ha gått hur som helst med byggandet.
Efter mycket skruvande (!) stod
sedan köksdelen klar! En datorhörna
och ett konferens I arbetsbord med
tillhörande stolar och en ny bokhylla
har också fixats i ordning.

Övervakning

I Kopiatorrummet är det tänkt att en
dörr skall sättas upp tillsammans
med en kortläsare. Därefter kan man

anmäla intresse för att nyttja
garderoben under dagarna.
I skrivande stund j ob b a r
undertecknade f ö r fullt med
kameratester och installation av det
övervakningssystem som skall vara i
bruk innan nOllegasquen går av
stapeln. Större delen av Tolvan
kommer i fortsättningen att vara
filmad och inspelning kommer att
ske dygnet runt. Anledningen till
denna åtgärd är, för er som inte
känner till det, bl a förra årets stölder
under nOllegasquen. Tråkigt, men
nödvändigt!
Har du några frågor om det vi
berört ovan får du gärna höra av dig
till någon av oss.
Slutligen skulle vi vilja tacka alla
som på något sätt bidragit till att de
två nya rummen idag ser ut som de
gör. Inga nämnda, inga glömda.
TACK!
Projekt OAF, Tobias Ahlgren
och Svante Rohlin
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Numrets funktionär
Lär känna sektionens funktionärer och vad de gör på sin
post. Johan Stomberg intervjuas av Anna Isenberg.
Hej!
Hej!
Vad heter du och vad har du för funktionärspost?
Jag heter Johan Stomberg och jag är Carakarl.
Hur länge pågår ditt uppdrag och hur mycket engagemang krävs?
Posten är på ett år. Lite engagemang och bilintresse krävs nog, men det är inte
så betungande.
Vad består dina arbetsuppgifter av?
De består av att sköta det administrativa för bilen, betala räkningar, skicka
hyresfakturor, sköta bokföringen. Sedan har det i år blivit lite mer eftersom
bussen varit trasig och utsatt för stöldförsök som jag anmält till polis och
försäkringsbolag, och sedan fått bussen reparerad.
Vad är det roligaste respektive det tråkigaste med din funktionärspost?
(Johan flackar med blicken och väljer att gå vidare till nästa fråga / Red. anm.)
Hur kommer det sig att du ville bli funktionär?
Det är roligt att vara engagerad i sektionen och hjälpa till, för man träffar en massa trevliga personer och blir delaktig i
roliga engagemang. Jag funderade lite på att bli någon sorts funktionär och så visade det sig att det saknades en
Carakarl så jag ställde upp.
Har du haft andra funktionärsposter tidigare?
Nej, inga andra.
I fredags mottog du ett pris från Elor med utmärkelsen att du skött bussen bra. Vad tänkte du när du mottog priset?
Det var överraskande, men mycket roligt att det jag gjort var så uppskattat, att det blev uppmärksammat.
Tack för ditt samarbete!
Anna Isenberg

Bellmanstafetten 2003

S

Bellmanstafetten 2003. Lördagen 13/9
hade en mängd lag samlats ute vid Stora Skuggan för att göra
upp i stafetten, 5x5 km. Klasserna som det tävlades i var dam,
herr och mixed. Elektro deltog med två lag, EMK 1 och EMK 2. (EMK =
ElektrosMotionsKlubb (inofficiellt)). I mixedklassen fullföljde 873 lag
varav EMK 1 placerade sig på 56:e plats och EMK 2 på 275:e plats, med
respektive totaltider 1.49.22 & 2.01.41. Båda lagens insatser var riktigt
bra och efteråt avnjöts de ingående pick-nickkorgarna i solskenet.
Nästa år hoppas jag att vi kan deltaga med minst tre lag. På återseende
i spåret!
Å VAR DEN DÅ AVGJORD,

Uffe eder slavdrivare i spåret

Lagdeltagare
- Emil Egefjord, e93
- Petter Flodström, e96
- Ulf Kalla, e97
- Tom-Andrew Östberg, e97
- Rickard Norström, e98
- Eva Frendh, e98
- Per Lindblom, e98
- Ville Lumikero, e98
- Christin Ebenhag, e98
- Karl-Magnus Wändell, e98

14

em1ssmnen 2

-�-o- Nr 5
.

- <:.JJ

TU�e. T( IOJ O LO Gi LlT tf"U.t> Atl .ANNU O J l �t)€.�
ÅV O'S�'I. I �Ll (;.A "FÖl€. L�SN tN(.A'e.

1
I

M A N I NSl." TAMe.JrAt.J INTE �
'°REA L ISTISK NO U...E'J=Ö2.€L ÄSN I N �OJ
VA1l N�� MAN '8Ö1t� 14°�� . . .

UR. SO M M E LST SICLJLI.€ JAG. H Jl E KUN N A
K O tJ C ltJTi.E..�A HIC. O M J AC. �'T'T 'Sfl(t>V l t> TJEJEN
�El> RAl T•11..NA t>Ä1l 'F'�A�Mf. I VA'2T�AL L INT!
O H �C. H H A PUSeR TE.iEN LEVT I OJ l<ULl U 'R DÄ�
MMJ l=ÅR. VA'Q.A <illAb OM HÄ._, 'f'Å� SE. E>.J St:",?-n
AV ��sto"TUJ 'PÅ 'P,�DAf �A . ..

T Ä N K VAD FÖiVÅ NAt)( ALL. ,\ Sk:U LLE
BLI o� JÅC.. Ö'PPNAt>E: M UN tJ UJ Oai SA
N;...c;.oT I N'T€L L I (;!J.JT. Ot-\ CET SA SA�A
votE. E.TT M ISSAT M I N USTEC:IC€N si\
SKL.J UL FoLI< 91.. I FÖ2V.A.�At>E AlT �Gi
\/A'i V�IC E� .

..

Ture Teknolog är skapad av Joakim Quensel
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bussen varit trasig och utsatt för stöldförsök som jag anmält till polis och
försäkringsbolag, och sedan fått bussen reparerad.
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Nej, inga andra.
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Det ryktas att ...
. . . Handels hälsade p å p å nOllegasquen.
... The Schlime (nOllegasquephilmen) snart kommer på DVD
och VHS i fullversion.
... Tolvan är övervakad, du kan inte gömma dig längre.
. . . nOllan blivit Etta!
... Emissionen vill ha fler som emitterar. (Skriverför oss /red)
... Ivan inte har tagit elkretsen, men borde lärt sig att
kortslutning inte alltid är bra.
... Staffan har tagit elkretsen och vet hur man kortsluter på ett
bra sätt.

Men . . . Vem är det som kör
egentligen ?

... det borde sitta en lista för rykten här. (I Tolvan /red)
... jag (vem? /red) har sänt en artikel till emission@e.kth.se, var det
fel?
... artiklar alltid är välkomna till emission@e.kth.se.
... det brukar gå lite bättre om man kopplar in ett batteri
häremellan
... yngvar är fel bokstaverat
. . . folk är dåliga på att städa efter sig
... Din mamma inte jobbar i Tolvan!!
... Sanna bara pillar på sina grejer hela tiden
... OAF ver 2.0 lyckades bättre en OAF ver 1.0
... det var klibbigt i funqrummet efter att styrelsen varit där
med hedersgäster
. . . vissa skulle behöva alkolås på mobiltelefonen
... någon på sektionen gett en kär annan sektion en prick

Another brick in the wall ...

... Teknikmagasinet i Tolvan har ihopklibbade sidor
... Spex03 borde ta kursen FG471 1 , Festteori & Gasquekunskap

Grattis till exam.en!
· Jan Brolinson
· Negar Beyzaie
· Tomas Elgeryd
· Fredrik Rodin
· Niklas Johansson
· Henrik De Hauke
· Jimmy Westerlund
· Andreas Wadenberg
· Stefan Petrovic
· Gustav Eriksson
· Flavio Fessia
· Camilla Björk
· Marco Cordella
· Bo Kindell
· Thomas Persson
· Fredrik Näsström
· Lars Ljung
· Andreas Vedin
· Martin Eriksson
· Johan Einarsson
· Anders Franzen
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· Michael Asplund
· Magnus Almkvist
· Björn Andres
· Dorota Zurek
· Jonas Rejment
· Anne Setterwall
· Wenche Einerman
· Mikael Grönblad
· Fredrik Liljeblad
· Arash Mohsenzadeh
· Linus Falk
· Martin Lundvall
· Tomas Holmberg
· Fredrik Öhman
· Mehdi Mirtaheri
· Antonio Derrico
· Sofia Ladjemi
· David Samuelsson
· Ruben Esteban
Llorente
· Niclas Roxhed

· Fredrik Fredriksson
· Tobias Ljungkvist
· Andersson Mikael
· Enrique
Portocarrero Flores
· Kristofer Sundsgård
· Jörgen Ramprecht
· Charlott� Dumard
· Anders Hallsten
· Tobias Eklund
· Tonuny Gwmarsson
· Gustav Söderström
· Jonne Kodu
· Mattias Hellström
· Mikael Adenmark
· Rikard Thid
· Fredrik Samanta
· Maria Törnquist
· Lars Strid
· Sofia Bastman
· Sally Ibrahim

· Johan Waessman
· Bartosz Gudowski
· Jon Åkergården
· Jonas Fager
· Hanna Hahn
· Hans Elinder
· Johan Holmkvist
· Peter Löfkvist
· Rolf Elveberg
· Aurora Hafström
· Staffan Ekvall
· Erik Brage
· Mjohan Almgren
· Mattias Hessel
· Erik Holmlund
· Peter Strömbäck
· Fredrik Herrlin
· Per-Johan Gelotte
· Francesco Sulla
· Marcus Lind
· Dennis Chen

· Carl-Johan Larsson
· Gabriel Waaranperä
· Mattias Ånstrand
· Mikael Andersson
· Claes Bjömemo
· Tony Lindblom
· Kai Kiihtelys
· Magnus Nerell
· Victor Aleo
Monteagudo
· Markus Johansson
· Markus Ringström
· Anders Gävner
· Cecilia Nylander
· Magnus Stolpe
· Manuel Mazo
· Erik Hammarberg
· Erik Sjöberg
· lmre Sjöberg
· Manas Jaksakul
· Martin

Christiansson
· Jonas Sjöstedt
· Ola Kragsterman
· Roonak Shakeri
· Magnus Svensson
· Monica Gretzer
· Dejan Bucar
· Per Kismalm
· Björn Jonsson
· Tommy Kjellqvist
· Carl-Johan
Zetterberg
· Emir Dizdarevic
· Spiros Mohlin
Tsiroyannis
· Björn Bertilsson
· Sebastian (Siri) Ritter
· Rodrigo Sierra Moral

