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Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
SektionsMöte 1 uti Februari
Onsdagen den 24 februari
u.n.å. 111100 (2016 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
1
1.1

Formalia
Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas av Ordförande Ahmed Dara klockan 17.29.

1.2

Tiden och sättet

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Viktor Lönnroth samt Herr Alexander Kolmodin väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

1.4

Närvaro

E-15
E-14
E-13
E-12
E-11 och äldre
Totalt

1.5

10 st
6 st
11 st
4 st
5 st
36 st

Adjungeringar

Personer som icke är medlemmar i Konglig Elektrosektionen adjungeras med
närvaro- och yttranderätt.

1.6

Publicering på webben

Mötet tillåter att protokollet får publiceras på det världsomspännande nätet
med namn.

1.7

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

Justeras:

Viktor Lönnroth

1
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Föregående protokoll

Fröken Therese Persson1 meddelar att protokollet från december-SM publicerades i tid, och tillägger “som vanligt”. Ett “bra jobbat!” hörs ifrån skaran
av mötesdeltagare.

2

Rapporter

2.1

Frågor till kansliet och kansliet informerar

Kansliet är inte närvarande och antas därför inte ha något att informera om.
Inga frågor ställs heller.

2.2
2.2.1

Frågor till styrelsen och styrelsen informerar
SNO

Herr Kolmodin berättar att Herr Joakim Lilliesköld, tidigare både grundutbildningsansvarig och programansvarig på kansliet, nu har lämnat över
arbetet som programansvarig till Herr Joakim Jaldén. Herr Lilliesköld har
nu bara grundutbildningsansvaret.
2.2.2

FøF

Herr David Ekvall gör mötet uppmärskamma på den Fadderpub som kommer att arrangeras den 30 mars, och uppmanar alla att komma dit. Herr
Dara frågar om man kan bli fadder utan att ha en ovve, på vilket svaret är
ett starkt nej från hela mötet.
2.2.3

Källarmästare

Herr Lönnroth2 och Herr Wilhelm Holmberg3 förklarar i egenskap av källarmästare att Junq numera städat och iordninggjort och att det ska fortsätta
på det viset. Det innebär att allt som ställs på golvet kommer att försvinna
om det inte är märkt med namn och telefonnummer. Källarmästarna får
frågan det är sant att det inte serverades tacos på den senaste fixarkvällen,
på vilket svaret blir att det serverades hamburgare. Herr Lönnroth påpekar
att det i alla fall innehöll köttfärs, tomater, ost och sallad. De avslutar med
att upplysa om att Källarmästeriet söker källarnissar, vilka kan vänta sig
stora belöningar för lite arbete.
1

Sekreterare för Konglig Elektrosektionen 2015
Åland
3
Småland
2
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Frågor till funktionärer och funktionärer informerar
Kårfullmäktigeledamöter

Herr Johan Rågmark, Herr Jonatan Lingren kliver fram och förklarar att de
representerar Konglig Elektrosektionen i Kårfullmäktige4 tillsammans med
Herr Linus Dahlgren.5 Detta innebär framförallt att de bara uttrycker sina
egna åsikter, berättar Herr Rågmark, men förklarar att de anser sig blivit
valda av sektionen för att göra just detta. Herr Rågmark berättar att KF
arbetar med att göra THS tillgängligt även på engelska språket. Herr Rågmark fortsätter med att berätta att förra årets kårstyrelse fick ansvarsfrihet.
Ett brännande ämne inom THS har varit priserna i Restaurang Nymble, och
nu kommer Restaurangen bli en stående punkt på dagsordningen i KF. Herr
Rågmark upplyser om att KFs möten är öppna för alla kårmedlemmar, och
uppmanar de intresserade att ta sig dit.
2.3.2

Crapula

Herr Rågmark står kvar och får sällskap av Herr Seloan Saleh. De berättar
att de står framför församlingen i egenskap av ordförande och kassör för
Crapula. Det innebär att de är ansvariga för att arrangera den “fantastiska
brunch” som hålls dagen efter Vårbalen.6 Herr Rågmark berättar om hur
otroligt trevligt det kan vara att umgås bakfulla tillsammans, och att sillisen
är ett utmärkt tillfälle att göra just detta. Men för att klara detta behöver
de hjälp att laga mat, och söker därför folk som kan tänka sig att steka
bacon etc.
2.3.3

En present till Musikborgarrådet

Herr Lindgren ber Musikborgarrådet Herr Jonathan Fredberg att komma
fram. Med orden “för att göra en omelett måste man knäcka en omelett”
överlämnar han en gitarr till Herr Fredberg, som förklarar att han inte kan
spela gitarr, men att han han kommer att spela på en ukulele i som han fått
i julklapp. Gitarren är prydd med ett epsilon och texten “Musikborgarråd”
på framsidan. På baksidan står det “Bäst före: december 2016 - sorteras som
träflisor”.
2.3.4

Esquaderamiraler

Herr Magnus Brandt gör Herr Fredberg sällskap och berättar att han är
Esquaderamiral tillsammans med Herr Fredberg och Fröken Emelie Frost.
Herr Brandt berättar att årets Esquader kommer att arrangeras 12 till 15
juni och att det är efter både de ordinare tentorna och omtentorna. Ett
facebook-event kommer snart att komma upp och Herr Brandt ber förra
årets deltagare att skicka bilder från Esquadern till honom.
4

KF
som inte orkat resa sig från sin stol, utan sitter kvar
6
Vårbalen hålls 16 april.
5
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Frågor till kåren och kåren informerar

Från THS är studiesocialt ansvarig Herr David Pettersson på plats för att
informera om kåren. Han berättar att nästa Kårfullmäktigemöte kommer att
hållas 10 mars i nya matsalen. Då kommer bland annat Restaurang Nymble
att diskuteras. Herr Pettersson berättar vidare att det är JML-veckan7 just
nu och om THS JML-policy. I samband med detta hålls en mässa på Nymble
på fredag.8 Herr Pettersson fortsätter genom att berätta att det går att söka
till valberedningen och kårledningen nu. Fröken Anna Larsson frågar om
datum för sökstoppen och Herr Pettersson berättar att det är sökstopp för
presidiet på söndag,9 och senare för de andra posterna.

3

Stadgefrågor

3.1

Revisionsberättelser och ansvarsfrihet

Herr Adam Hemlin Billström och Herr Håkan Persson Gode är revisorer för
verksamhetsåret 2015. De förklarar att de fortfarande inte fått in all bokföring och därför inte ännu kan göra någon rekommendation om ansvarsfrihet.
Mötet beslutar att bordlägga frågan till maj-SM.

4

Motioner och Propositioner

4.1

Motion angående Reglementet

Motionsförfattaren Herr Rasmus Antonsson berättar om sin motion och styrelsen läser upp sitt svar genom Herr Torsten Molitor. Två parallella debatter förs sedan. Den ena angående hur den nuvarande formuleringen10 i
Reglementet bör tolkas. Det vill säga om Ordförande i nuläget är tvungen att delta på valberedningens möten. Den andra diskussionen handlar
om huruvida Ordförande och Styrelse bör vara inblandade i valberedningen
överhuvudtaget.
Herr Persson Gode berättar att han i egenskap av Moby Dick just nu håller på att arbeta fram ett PM för valberedningen vilket kommer underlätta
valberedningens arbete i framtiden.
Herr Rågmark menar att texten i Reglementet ska tolkas som att Ordförande är tvungen att närvara på valberedningens möten. Han anser att det inte
bör vara så, och att motionen därför bör bifallas. Herr Samy Ahmed11 menar
att punkten bör finnas kvar så att Ordförande påminns om valberedningens
7

Jämställdhet, mångfald och likabehandling
26 februari
9
28 februari
10
“Det åligger Ordförande att delta i Valberedningens arbete.”
11
Vice Ordförande för Konglig Elektrosektionen 2015
8
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stora betydelse. Fröken Nina Jansson Bertheussen tycker att punkten bör
tas bort från listan över Ordförandes ålägganden eftersom inga andra av
sektionens nämnder nämns i den.
Fröken Sofia Bergström12 anser att motionen är bra, men inte på grund
av de resonemang som motionsförfattaren har fört. Hon anser att man bör
överväga att helt separera alla styrelsemedlemmar från valberedningen för
att undvika jäv. Herr Ahmed håller inte med, utan anser att det är bra om
styrelsemedlemmarna även kan arbeta med valberedningen.
Herr Ahmed yrkar på att bordlägga motionen till maj-SM.
Fröken Persson tycker inte att bordläggning är någon bra idé, med maj-SM:s
längd i åtanke. Hon menar att man bör ta beslut nu.
Efter röstning beslutas att bifalla motionen.

Ordningsfråga: Öl till Musikborgarrådet
Herr Fabian Lundberg rusar fram till presidiet med de fyra (4) ölflaskorna,
som inte är returglasförpackade (sic). Där öppnas de vant av Herr Lundberg
med assistans av presidiet. Drycken leveras sedan till deras rättmätiga ägare,
Herr Fredberg.

4.2

Motion angående PM för ESN-rummet

Herr Antonsson presenterar sin andra motion och Herr Molitor läser upp
styrelsens svar.
Herr Persson Gode anser inte att det förenklar någonting att ge Moby Dick
tillgång till ESN-rummet. Hans känner inte igen sig i motionens problemformulering, och hänvisar till sin erfarenhet som Moby Dick och valberedningsledamot. Herr Holmberg påpekar att oavsett möteslokal så finns kravet
på att man bokar det i förväg, och att detta inte är något som kan förenklas.
Herr Dahlgren påpekar det faktum att Moby Dick inte ens i dagsläget har
rätt till tillgång till Funqrummet enligt PM för Funqrummet. Herr Lönnroth svarar att alla funktionärer vars arbete underlättas av att ha tillgång
till Funqrummet kan få det av Källarmästarna. Herr Rasmus Ringbäck anser
att det är en god idé att ge Moby Dick tillgång till Funqrummet i PM:et för
detsamma.
Herr Dahlgren yrkar på att man i PM för Funqrummet i listan över personer
som bör har tillgång till Funqrummet under Projektledaren för Elektrosek12

Ordförande för Konglig Elektrosektionen 2014
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tionens Arbetsmarknadsdag lägger till Moby Dick.
Herr Antonsson jämkar sig med Herr Dahlgrens yrkande.
Herr Rågmark anser inte att det är nödvändigt att göra några ändringar i
PM för Funqrummet nu, eftersom en revidering av bland annat just detta
är nära förestående. Han menar att styrelsen kan ta detta som en “jävligt
stark hint” angående vad som förväntas av deras revidering.
Efter röstning beslutas att bifalla Herr Dahlgrens yrkande.

5

Val

5.1

Fyllnadsval av AMSe

Herr Persson Gode presenterar de två kandidaterna Herr Ahmed Amine
Ramdani och Herr Simon Ignat (E-13). Herr Ramdani är av okända skäl
inte närvarande, och fruktlösa försök att kontakta honom görs av Fröken
Kajsa Hjort.
Herr Ignat presenterar sig och berättar att han är interimsvald till AMSe av
Herr Dara.
Herr Antonsson frågar Herr Ignat om vilka förbättringar han har tänkt att
genomföra som AMSe, samt vilket skostorlek han har. Herr Ignat svarar att
han har tänkt att se till att man börjar tidigare med de avtal som varje
år upprättas mellan sektionen och de företag som vi samarbetar med. Han
har även planer på att undersöka om det går att komplementera Elkraftskvällen med en Robotikkväll. Herr Lindgren undrar vad Herr Ignat har för
planer för ArG13 och Herr Ignat svarar att han gärna ser att ArG växer i
antal, då man för tillfället bara är tre personer. Herr Ahmed frågar om Herr
Ignat varit verksam i ArG och Ignat svarar att han varit med under ett
ElFy. Herr Hemlin Billström14 frågar Herr Ignat vem han ser som sin mentor. Herr Ignat tackar Herr Hemlin Billström och berättar att han har fått
mycket stöd och hjälp av denne då Herr Tobias Forsén15 inte varit tillgänglig.
Herr Simon Ignat väljs till Arbetsmarknadssekreterare för Konglig Elektrosektionen 2016

Å.Ä. En Ubåt
Herr Dara gurglar ubåten tio (10) gånger och sköljer sedan ner den med en
klunk öl.
13

ArbetsmarknadsGruppen
AMSe för Konglig Elektrosektionen 2014
15
AMSe för Konglig Elektrosektionen 2015
14
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Val av Moby Dick

Herr Persson Gode presenterar de två kandidaterna Herr Rasmus Antonsson (Open-14) och Herr Alfred Samuelsson (E-12). Herr Samuelsson är inte
närvarande eftersom han är i Japan på utbytesstudier.
Herr Lindgren frågar Herr Antonsson om hans erfarenheter av valberedningen på Open respektive THS och Herr Antonsson svarar att det finns stora
olikheter mellan organisationerna. Herr Max Näf frågar Herr Antonsson om
han föredrar sin tacos med eller utan banan och Herr Antonsson svarar att
han var bekant med banan i tacosen redan innan han började på KTH, och
inte har något emot det.
Herr Rasmus Antonsson väljs till Moby Dick

X.Y. Hungriga magars lystmäte
Lukten av lasagne som hängt i luften ända sen punkt 4.2 har blivit oemotståndlig. Klockan är 19.30 och mötet tar middagspaus till 20.00.

Återöppnande av punkt 1.7
Herr Dara yrkar på att lägga till punkt 5.10 Val av Fan- och Råttbärare på
dagsordningen. Mötet beslutar att göra detta.

5.3

Val av valberedning

Åtta (8) mötesdeltagare kandiderar till valberedningen. Dessa väljs till en
Klump. Klumpen innehåller:
Johan Rågmark
Magnus Brandt
Seloan Saleh
Therese Persson
Daniel Eriksson
Björn Omark
Daniel Ahlberg
Vlad Chelcea

E-12
E-12
E-13
E-14
E-14
E-14
E-15
E-15

Klumpen väljs till valberedning

5.4

Val av Hoftorsk

Herr Johan Rågmark (E-12) har kandiderat till Hoftorsk. Han berättar om
den fantastiska motion16 som han och Herr Aarflot skrev för ett år sedan.
Han förklarar att han kandiderar för andra året i rad för att han ännu har
16

Motion om åläggande av ålägande
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ambitioner för ämbetet som han inte uppfyllt. I väldigt långa ordalag förklarar han att han vill, utöver att ombesörja det dagliga arbetet med att
sköta akvariet och dess invånare, göra Hoftorskämbetet till det absolut mest
ärofyllda uppdrag man kan få på Konglig Elektrosektionen. Det är tydligt
att Hoftorsken är en funktionär som, till skillnad från andra funktionärer,
bara ska arbeta för sitt eget bästa. Herr Rågmarks vision är att varenda
E-Osqarulda ska hysa en önskan om att bli vald till Hoftorsk.
Herr Rågmark får frågan om hur han har tagit hand om Etanålen, på vilket
han svarar att Etanålen reder sig själv och att den är på utbytesstudier i
Kina.
Herr Johan Rågmark väljs till Hoftorsk
Mötet bestämmer sig för att spela Herr Rågmark ett spratt genom att sitta
helt tysta när han kommer tillbaka från Funqrummet, där han huserat under
mötets överläggning. Herr Brandt går till Funqrummet för att hämta Herr
Rågmark, men återvänder utan Herr Rågmark och förklarar att “Han sitter
och sjunger Nordsjön.”.

5.5

Val av Che

Det saknas kandidater och mötet öppnar för kandidatur. Herr Brandt berättar vad Emissionen17 är och nominerar Herr Jonatan Lindgren (E-11) till
Che.18 Herr Lindgren godtar nomineringen.
Herr Lindgren berättar att hans ambition är att skapa och ge ut en handhållen tidning. Herr Hemlin Billström frågar Herr Lindgren vad det han anser
vara hans bästa respektive sämsta bedrift inom sektionen. Herr Lindgren
svarar att det bästa är att han lyft fram Franska Kungens Spelmän som
sång ur sångboken och att det finns alldeles för mycket att välja bland när
det kommer till det sämsta, särskilt om man inte minns det.
Herr Rågmark undrar hur Herr Lindgren tänker finansiera tidningen. Herr
Lindgren säger att han tror att den summa som är budgeterad borde räcka
för att få ut ett första nummer och att man sedan ska försöka få tag i sponsorer från företagshållet. Herr Lindgren fortsätter med att förklara att han
tänker sig en organisation med ett antal personer som kan dela på arbetsbördan.
Herr Jonatan Lindgren väljs till Che
17
18

Konglig Elektrosektionens tidning
Chefsemittör
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Q.Z. Opuz till den fromma
Herr Fredberg har nu konsumerat sin dryck och är därmed redo för sitt
första framträdande som Musikborgarråd. Med ukulelen framför han en lång
sång om livet på teknis, och blir bara avbruten av spontana applåder en tre
fyra gånger. En omstart på engelska framförs också, där den gitarr som
överlämnades åt Musikborgarrådet av Herr Lindgren kommer väl till pass
som baskagge.

5.6

Val av BeatKeeper

Herr Charles Wellton (E-13) har kandiderat till BeatKeeper. Han berättar
att han planerar att förbättra ljusutrustningen på dansgolvet och att han
vill införskaffa rökmaskiner.
Herr Love Eriksson frågar om han kommer att spela Skomakar-Anton på
dansgolvet, och Herr Wellton svarar ja. Herr Lindgren ställer kandidaten
mot väggen genom att fråga hur denna skulle agera om någon kom fram
till honom vid DJ-båset och sa “the roof is on fire”: spela Bloodhound Gang
eller utrymma lokalen. Herr Wellton svarar att han skulle spela låten.
Herr Charles Wellton väljs till BeatKeeper

5.7

Val av Qulturattachéer

Kandidater saknas och mötet öppnar för kandidatur. Herr Wellton undrar
vad posten innebär och Herr Rågmark förklarar att de som väljs till Qulturattachéer är ansvariga för att bevara och berika kulturen inom sektionen.
Herr Jacob Cederlund nominerar Herr Vlad Chelcea som godtar sin nominering. Herr Björn Omark kandiderar också. Herr Chelcea och Herr Omark
blir valda till en klump.
Klumpen får frågan om vad de har tänkt sig för aktiviteter som kan bevara och berika sektionens kulturella sida. Den svarar att den tänkt på lankvällar, ölprovning och kareoke. Herr Checlea imponerar genom att nämna
åtminstone tjugo (20) olika tyska ölsorter på en enda utandning. Herr Rågmark lyser förtjust upp vid tanken på kareoke.19
Herr Chelcea och Herr Omark väljs i klump till Qulturattachéer

5.8

Val av Årets Kamrat 2015

Inga nomineringar har kommit in i förväg och mötet öppnar för nomineringar.
19

Herr Rågmark har tidigare, i sällskap av E-Styret 2015, visat upp en fäbless för japanska lekar.
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Det är tydligt att det finns många goda kamrater på Konglig Elektrosektionen det här året. Nomineringarna fullkomligen väller in. Herr Persson
Gode nominerar Herr Alfred Samuelsson. Herr Eriksson nominerar Vild och
Vacker.20 Fröken Persson nominerar Herr Daniel Eriksson. Fröken Chloé
Zetterberg nominerar Herr Magnus Brandt. Herr Jonas Stylbäck nominerar
Herr Jacob Cederlund. Herr Brandt nominerar Herr Johan Rågmark. Slutligen nominerar Herr Erik Alm Herr Erik Alm.
Herr Magnus Brandt väljs till Årets Kamrat 2015

5.9

Val av Årets Lärare 2015

En nominering har kommit in i förväg. Herr Anonym har nominerat Herr
Lars Jonsson. Mötet beslutar trots detta att öppna för nomineringar.
Herr Daniel Ahlberg nominerar Herr Lars Filipsson. Fröken Kajsa Hjort nominerar Herr Nathaniel Taylor. Herr Alm nominerar Fröken Anita Kullen.21
Herr Kolmodin nominerar Herr Bengt Molin. Fröken Therese Persson nominerar Herr Jens Hoppe.
Herr Nathaniel Taylor väljs till Årets Lärare 2015

5.10

Val av Fan- och Råttbärare 2016

Styrelsen nominerar Herr Ludvig Aarflot till Fan- och Råttbärare.
Herr Ludvig Aarflot väljs till Fan- och Råttbärare

6

Övriga ärenden

6.1
6.1.1

Övriga frågor
Intressegallup angående brädspelsförening

Herr Antonsson är vill undersöka hur befintligt intresset inför att starta en
brädspelsförening i sektionen är. En handuppräckning genomförs och det
visar sig att intresse finns för just detta.
20
21

Herr Wilhelm Westermark
Till Herr Persson Godes förtret, som var näst på tur i talarlistan.
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10

Alexander Kolmodin

Februari-SM

6.2

24 Februari

Närvaro

E-15
E-14
E-13
E-12
E-11 och äldre
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Publicering på webben

Mötet tillåter att protokollet får publiceras på det världsomspännande nätet
med namn.
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Mötets högtidliga avslutande

Herr Dara avslutar mötet klockan 22.12.

Vid protokollet

Mötesordförande

Torsten Molitor
Sekreterare
Elektrosektionen
THS

Ahmed Dara
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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Musikborgarrådets sång 1 - Livet är ett helvete
Musik Povel Ramel
Text vers 1 och 2 Povel Ramel, vers 3 Musikborgarråd Jonathan Fredberg
Usch vad det är mörkt och trist, kring din lilla förstekvist
Gråa moln på varje kant
När bekymmren är som störst, ska du veta sist som först
Det är så sagt som det är sant
Att livet är ett helvete, det får du räkna med min vän
Just när det ser ut som bekymmren tagit slut väntar nya bak närmaste knut
Efter solsken kommer hällregn, efter colan kommer tandläkaren
Var nu inte så förbaskat käck
Lägg illusionerna uti en gammal säck
för livet är knappast nån succe, nej snarare
Livet är ett helvete (e-ru-me på det)
Vaknar du med fröjd i sinn, ta en titt i spegeln din
Det är inte särskillt grant
Äldre blir du dag för dag, så blir alla, så blir jag
Sant, liksom flickan blir en tant
För livet är ett helvete, det får du räkna med min vän
Tråkigt och fjöligt och utan all poäng
Det har tycke utav slit och släng
Varje insjö har en botten, varje visa har en dålig refräng
Så när du går med glimt in ögonvrån
Tänk på att tillvaron kan trampa dig på tån
För livet är knappast nån succe, nej snarare
Livet är ett helvete
Livet det kan vara surt
när föreläsarn sagt nåt lurt
borde nog läst på igår
När man väl förstått en del
Ser man 17 nya fel
Man går nog ut med gråa hår
För Teknis är ett helvete, det går att räkna på min vän
Man tar programmering och undrar för vad
När var senast som δ gjort nån glad
Efter kursen kommer tentan
Efter tentan kommer omtentamen
Vad är det då som motiverar mig?
Jag går Elektro, så det är inte någon tjej!
Elektro är vägen till succee, må hända det
men Teknis är ett helvete (och det är Teten med)
1

Musikborgarrådets sång 2 - The Gates
Text och Musik Da Vinci’s Notebook
Workin’ on a laptop close to the end
of a job I’ve been doing since half past
ten
I don’t believe that it’s frozen again
the system has gone down, oh
Down, oh
Down, oh

”This all Billy Gates’ fault
I’m gonna be tracking him down, oh.”
Touched down at Seattle and got off the
plane
hit Starbucks to get out of the rain
paid all of my dough for a thimble of joe
full of foam and a cinnamon brown, oh
Brown, oh
Brown, oh

I don’t believe that it’s frozen again
the system has gone down, oh
So I took it down to the help desk guy
I Said ”Make it better or I’m gonna cry”
He said ”I’m sorry, your computer has
died,
the data can no longer be found, oh.”
Found, oh
Found, oh

All of my dough for a thimble of joe
full of foam and a cinnamon brown, oh.
When the Gates found out about my
plan
he packed up a bag turned tail and ran
megaloman took it out on the lam
and hid way underground, oh
Ground, oh
Ground, oh

He said ”I’m sorry, your computer has
died,
the data can no longer be found, oh.”
To the roof with the laptop I did go
over to the edge and I gave it a throw
And when it arrived, seven stories below
it really made a mighty fine sound, oh
Sound, oh
Sound, oh

Megaloman took it out on the lam
and hid way underground, oh
Well the Gates been runnin’ since that
day
thinks he can hide but he can’t get away
When it arrived seven stories below
and when I finally find his little skinny
it really made a mighty find sound, oh
Well, that didn’t do enough to ease my behind
gonna kick it all over this town, oh
pain
So I went down to Dulles and I got on a Town, oh
Town, oh
plane
Said ”This all Billy Gates’ fault
I’m gonna be tracking him down, oh.”
Down, oh
Down, oh

Finally find his little skinny behind
gonna kick it all over this town
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Motion för förändring i Konglig
Elektrosektionens reglamente
Rasmus Antonsson
Nionde(9) Februari (2) tvåtusensexton (2016)

1 Tes:
Jag anser att Elektrosektionens valberedning är på tok för ineektiv.
Ett stort problem som jag tror många liksom jag har identiferat är
just valberedningens antal.
Det är inte realistiskt att vara 15+ personer som delar på uppgiften,
framförallt i förhålande till mängden arbete som nns att utföra.
Jag tror att minska valberedningenstorlek är ett steg i rätt riktning
för att eektivsera den.
Som förhopningningsvis alla vet så innehar vår Sektion en Helledare
(Ordförande). Det är antagligen den tyngsta posten i Sektionen i ren
arbetsbörda. Ovanpå detta har vi arbetet att närvara i valberednings
samtliga möten. Detta krav är orimligt.

2 Motivering:
Generellt sätt så har herr Ordförande bättre saker för sig och dennes
tid bör inte ödslas. Med en eektivare valberedning är tanken att
kunna träas på kortare marginal och oftare.
Det är här värt att notera att enligt reglamentet (se bifogat utdrag)
Närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt om hen så önskar på alla
valberedningsmöten.
Om det skulle vara en Ordförande som brinner för just valberedningsarbetet som idag är inkluderat i posten nns det en enkel lössning.
1

Det är även många i våra sektion som sitter på ett ertal stolar
samtidigt något som även är möjligt för Ordförande och Valberedningsledamot.
Jag yrkar för att motionen röstas igenom i sin helhet
då det är en väldigt litet ingrepp i reglamentet som valberedningen,
Ordförande och framförallt Sektionen i helhet tjänar på.

3 Yrkande

2

Bör förändras till följande

3

Feb SM

ELEKTROSEKTIONEN

24 februari

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti Februari
onsdagen den 24 februari
u.n.å. 111100 (2016 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående Reglementet
Resonemang
Styrelsen håller med om att valberedningens arbetssätt är ineffektivt. Detta
är någonting som Moby Dick och Styrelsen planerar att förbättra. Detta
kommer antagligen ha arbetats fram till nästa SM.
Angående motionen anser Styrelsen att formuleringen “delta i valberedningens arbete” i reglementet inte innebär att Ordförande är tvingad till att
närvara på valberedningens möten, utan att hen kan delta på andra sätt,
t.ex. genom kontakt med Moby Dick.

Beslut
Styrelsen yrkar på
Att1 motionen avslås.
Ett välberett Styre

1

Förändring i Sektionens PM för ESN rummet
Rasmus Antonsson
Nionde(9) Februari (2) tvåtusensexton (2016)

1 Valberedningen
Jag anser att Elektrosektionens valberedning är på tok för ineektiv.
Ett stort problem som jag tror många liksom jag har identiferat är
just valberedningens antal.
Det är inte realistiskt att vara 15+ personer som delar på uppgiften,
framförallt i förhålande till mängden arbete som nns att utföra.
Jag tror att minska valberedningenstorlek är ett steg i rätt riktning
för att eektivsera den.

2 Eektivsera
Men en mindre valberedning kommer direkt valberedningens exibilitet öka och man kommer därmed ha det lättare att tillkala möten.
Då att boka hela tolvan eller salar inte är realistiskt på dagtid och
Funq kräver någon annan närvarande för att öppnaså skulle det här
förenkla det hela.

3 Jag yrkar därmed för att
Ge Moby Dick accses till ESN rummet.
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Feb SM

ELEKTROSEKTIONEN

24 februari

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti Februari
onsdagen den 24 februari
u.n.å. 111100 (2016 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående PM för ESNrummet
Resonemang
Styrelsen anser att valberedningens behov av mötesrum redan är tillfredställt. I och med att antalet deltagare i valberedningen kommer minska tror
Styrelsen att Funq-rummet kommer att vara tillräckligt, dit Moby Dick i
dagsläget redan har tillträde. Dessutom kommer ett nytt mötesrum i Nymble finnas tillgängligt för sektionsarbete inom en snar framtid, vilket ger
Moby Dick fantastiska möjligheter i valet av möteslokal.

Beslut
Styrelsen yrkar på
Att motionen avslås.
Ett valäskande Styre

1

