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Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti Maj
Torsdagen den 18 maj
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. Stadgefrågor
3.1. Revisionsberättelser och ansvarsfrihet
4. Motioner och Propositioner
4.1. Proposition angående reglementeändringar
4.2. Motion angående namnbyte av Sekreterarposten
4.3. Motion angående Årets Övningsassistent
4.4. Motion angående måttreform
4.5. Motion angående PM för Funq
5. Val
5.1. Val av Projektledare for Arbetsmarknadsdagen
5.2. Val av Snövaran
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5.3. Val av vice IntSekt (verksamhetsår 1 jul - 31 dec)
5.4. Val av Idrottsledar(en)
5.5. Val av Carakarl
5.6. Val av Frequensnormalen (verksamhetsår 1 jul - 31 dec.)
5.7. Val av Källarmästare
5.8. Val av Paleograf(er)
5.9. Val av Klubbmästare
6. Övriga ärenden
6.1. Övriga frågor
6.2. Närvaro
6.3. Publicering på webben
6.4. Mötets högtidliga avslutande
X.Y. Hungriga magars lystmäte
Q.Z. Opuz till den fromma
Å.Ä. En Ubåt

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

Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
Ring Noj!
Presidiet äro törstigt!
Talaren börjar bli långrandig
Framgång!
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 18 maj
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Proposition angående förtydligande i reglementet
Bakgrund
Styrelsen har uppmärksammat att det finns en oklarhet i reglementet. Detta
tycker styrelsen är opassande.

Förslag
Styrelsen föreslår en ändring i reglementet.

Yrkande
Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar på
Att1 under 3.1.3 i reglementet lägga till orden “förutom ÖSK” i slutet av
meningen “Ansvara för alla funktionärsval vid SektionsMötet”
Ett Styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti Maj
Torsdagen den 18 maj
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående namnbyte av sekreterarposten
Bakgrund
De flesta styrelseposter har sedan länge haft roliga namn vilket gör dem
mer personliga och kan få dem att kännas mer attraktiva. Sekreterare är ett
vanligt namn vilket inte passar in i systemet som bygger på att styrelseposter
har annorlunda namn. Namnbytet av Sekreterare är taget med inspiration
av att Sekreteraren kladdar på papper samt hanterar sekreta dokument. Det
ligger nu i tiden att Sekreteraren får ett namn som framhäver denna anrika
post.

Yrkande
Jag yrkar på
Att1 Byta namn på styrelseposten Sekreterare till Sekretare tillika Sekreterare.

Oscar Gustavsson ε-16
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 18 maj
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående namnbyte av
sekreterarposten
Resonemang
Styret anser att det är en god idé att ge posten Sekreterare ett roligare namn.
Förslaget är roligt men namnet kan innebära missförstånd där Sekretare kan
misstas som ett felstavat Sekreterare.

Beslut
Styrelsen yrkar på avslag men uppmanar till att skicka in namnförslag via
mail eller till brevlådan vid Funq till nästkommande SM.
Ett mindre kladdigt Styre
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Motion
till:
tionsmötet

18 MAJ

Sek-

Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti MAJ
dagen den 18 maj
u.n.å.111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående Årets Övningsassistent
Bakgrund
Årets lärare har varit ett uppskattat pris från alla håll. ESN känner nu att
det är dags att utöka familjen och lägga till ett till pris, som vi känner
är lika behövande och viktigt. Detta pris är till en övningsassistent som
har genom året hjälpt elever på väg mot kunskap. Hen ska ha varit en bra
övningsassistent, inte bara med kunskap men också bra pedagog. Vi vill
ha detta pris så att man kan uppmuntra övningsassistenter att fortsätta i
pedagogiken och uppmuntra att de blir våra lärare en dag. på så vis få bra
lärare med mycket erfarenhet.

Yrkande
ESN yrkar på
Att1 Årets övningsassistent läggs under 3.2.1 i reglementet
Att2 ESN ansvarar för hens pris
ESN
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 18 maj
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående Årets Övningsassistent
Resonemang
Styret anser att det är bra att uppmuntra goda prestationer hos övningsassistenter. Det är en bra motion från ESN.

Beslut
Bifalles.
S
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Motion till:

Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti Maj
Torsdagen den 18/5
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion angående måttreform

Bakgrund
Högerextrema vindar blåser över världen och val går rakt emot de förenande och tålmodiga värderingar som vi tagit för givet. Med hemska scener av
bombningar, skjutningar, krig och död på nyheterna känner sig många uppgivna och letar tillykt i skvallerblaskor och familjeliv.se.
Motionärerna vill främja de traditioner som riskerar att falla i glömska. Denna motion menar att bevara traditioner inom ett område som står Konglig
Elektrosektionen mycket kärt, nämligen svensk alkoholkultur. I denna text
kommer motionärerna presentera det åldriga nubbemåttet jungfrun och sätta
det i perspektiv till det senaste seklets förändringar.

Historia
Denition

Jungfru

(ibland stavat

jumfru

eller

jomfru

som i [1] och [2]) var ett histo-

ort

riskt rymdmått som användes vanligen för att mäta upp brännvin, och var
ungefär 8,2 cl i SI-enheter. Jungfruns ociella benämning var

, men blev

i folkmun kallad jungfru eftersom måttkärlets utformning som påminnde om
en kvinnogur iklädd kjol [3].

blecka

Historien har skådat detta mått användas mången gång, ibland dock under

en blecka starkt

andra namn. I stockholmstrakterna så gick måttet under slangen
så som i

även upp under namnen
Fredman dricker:

kronsup

[7],

som August Strindberg använde det. Volymen dyker
, så som Carl Michael Bellman beskriver hur

Klinga Buteljer,
Min kronsup jag sväljer,
Gutår!
Fredmans Epistel n:o 17: Til Syster Lisa
 C.M. Bellman,

1

ELEKTROSEKTIONEN

Maj-SM

18 Maj

Jungfruns volym
Jungfruns exakta volym är svår att veta på grund av dåtidens bristande
mätteknik [5]. Den mest standardiserade denitionen av måttet härstammar

Archimedes reformatus

från decimalsystemet som Georg Stiernhielm formaliserade under 1600-talet
i hans verk

[6]. Stiernhielm denierade kannan som

100 kubikdecimaltum, därifrån kunde sedan stopet, kvartern och jungfrun
bestämmas i kvoter av kannan enligt tabell 1.
Mått
Kannor

Kanna

Stop

Kvarter

Jungfru

1

1
2

1
8

1
32

Tabell 1: Olika mått i dess förhållande till kannan.
Professor Morell ger tidiga estimeringar av måttet till 7,65 cl innan Stiernhielms reform och 8,1775 cl efter reformen i sin artikel om mått och viktsystem
[4]. 1884 angav den nordiska familjeboken [1] jungfruns volym som 8,179 cl,
medan modernare uppslagsböcker såsom [3] skriver 8,2 cl. Det är oklart hur
många värdesiror är förlorade genom avrundning i dessa verk, men en bra
estimering tycks ligga strax under 8,2 cl.

Moderna mått
I och med hembränningsförbudet och spritskattens införande vid 1855 började jungfrun falla ur mode. Även om de esta nubbeglas fortfarande var i
den volymen brukades termen inte längre lika itigt. I början av 1900-talet
drog nykterhetsrörelsen igång och 1919 trädde Brattsystemet i kraft, vilken
innebar att det blev individuell kontroll av spritkonsumption. Var person
ck ta ut ett glas sprit om dagen där ransonen var 7,5 cl, vilket blev den nya
standardstorleken för nubbar på restaurang.
Det dröjde sedan till 50-talet innan en gradvis övergång skedde mot att 6
cl skulle vara nya standardnubben, och en liten nubbe blev 4 cl. Om man
då ville ha sin lunchranson som tidigare så kunde man ju alltså taga två
små nubbar - och få sjunga två gånger på köpet! Betonas bör då att om en
gick fram till baren och beställde en nubbe Reimesholms utan att specicera
volym så serverades i allmännhet 6 cl. I mer modern tid har en övergång skett
mot att 4 cl blivit standardnubben och att en sexa är en större nubbe.

Jungfruns återinförande
Motionens förslag är simpelt: istället för att använda de nyare standardmåtten i baren så ska sektionen gå tillbaka till jungfrun och basera serveringsvolymerna utifrån detta mått.
Ifall jungfrun skall återinföras måste en volym fastställas. Motionärerna har
beslutat att framföra förslaget att låta jungfrun denieras som 8,2 cl. Denna
volym låg nog väl innanför den accepterade gränsen av jungfrun med tanke
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på historiska mätinstrument, och motionärerna vill även påpeka att tiondelars milliliter av sprit är ingenting att fokusera för mycket på.
Trots det nya föreslagna måttet vill dock motionärerna behålla möjligheten
att kunna beställa nubbar i stil med de nyare storlekarna. Många har säkert
vant sig vid de modernare nubbestorlekarna, frukta ej  för jungfrun kan
lätt beställas i mindre mått! Halvjungfrun var ett etablerat mått som då
resulterade i en nubbe på 4,1 cl [3], vilket ligger väldigt nära den moderna
standardenheten för sprit.
Tabell 2 visar hur de nuvarande måtten skulle jämföras med de jungfrukvoter som nära överrensstämmer med volymen. Några förslag till tilltalsnamn
för måtten är även angivna. En liknande förklarande tabell för erbjudna
nubbemått i baren skulle då sättas upp i Tolvan för undrande gäster.

Nuvarande mått

Föreslaget mått

Namn

Volym

Namn

Volym

Fyra

4 cl

Halv jungfru

4,1 cl

Sexa

6 cl

Trekvarts jungfru

6,15 cl

Åtta

8 cl

Jungfru

8,2 cl

Tabell 2: Jämförelse av nuvarande och föreslagna enhetsmått i volym och
namn i talspråk.

Sammanfattning
Motionärerna ser dessa fördelar genom motionens förslag:

•

Historiskt främjande
Jungfrun har uppenbart historiskt värde i svensk alkoholkultur. Detta
ligger Konglig Elektrosektionen varmt om hjärtat. Att återinföra jungfrun skulle innebära ett främjande av denna historia och kan leda till
ett ökat intresse för de svenska traditionerna.

•

Billigare nubbar
Att återinföra Jungfru som standardmått skulle innebära mer föremånliga literpriser för teknologerna med en procentuell ändring på

−2.5%.

Eftersom sektionera ska främst verka för studentnytta anser motionärerna att detta ändring ligger i sektionssyftets relevans.

•

Stärkt marknadsidentitet
Ifall jungfrun skulle bli standardmått i Tolvans bar skulle detta innebära att våra motsvarande fyror skulle innehålla 4,1 cl, vilket är större

ProgramRådet  Teknis största nubbar!

vad det normala måttet erbjuder. Att kunna stoltsera med reklamord
såsom

kommer antagligen po-

sitivt påverka Tolvans identitet bland studentbarerna och kan leda till
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ökad merförsäljning. Påpekas bör dock att ingen falsk marknadsföring
föreslås, teknologen beställer en halvjungfru och ej en fyra.

•

Ökat vokabulär
Jungfrun har genom historien lyckats få ett ertal alternativa tilltalsnamn som förklarat i historiedelen. Ifall jungfrun skulle återinföras
skulle man kunna använda alla dessa namn vid baren vilket skulle leda

kärt barn har många namn

till ett mer varierat och intressant språk om brännvinet. Som idiomen
lyder:

.

Yrkande
Motionärerna yrkar på

Att

ProgramRådet återinför måttet jungfru som ett standardmått för nubbe,
där en jungfru = 8,2 cl.

För större fyror,
Lukas Bjarre E -13 Klubbmästare emeritus
Johan Rågmark E -12 Klubbmästare emeritus
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 18 maj
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående t.ex. priset på
Klegg
Resonemang
Styret gillar engagemang och referenser. Motionen är av ypperlig kvalitet
och skulle vara en god krydda till ett svunnet samhälle. Att kunna beställa en jungfru i baren går inte i samklang med Konglig Elektrosektionens
grundvärderingar. Styret förstår att det finns traditioner. Dessa är dock nu
ur tiden vilket gör att Styret ej kan stå bakom detta. Utöver de moraliska
delarna anser Styret att det kan vara opraktiskt att servera 8,2 cl.

Beslut
Styrelsen yrkar på avslag.
Ett referensälskande Styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti MAJ
Torsdagen den 18/5
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående PM för Funq
Tidigare har medlemmar i PR fått tillgång till Funqrummet då det i PM står
att ”...de vars funktionärsarbete underlättas genom tillgång till Funqrummet ha tillträde.” men detta har på senare tid förändrats på grund av
källarmästarnas oförklarliga argument: ”klubbisen kan ju alltid öppna åt
er” eller ”ni kan få ett lånekort”...ett kort som aldrig synts av.
Det känns för mig högst rimligt att om en festPRisse eller partyPRingla
ska jobba ett slitsamt arbetspass från lunchtid till tre på natten eller fem
på morgonen så ska den kunna ha tillgång till Funq för att hänga av sig
värdesaker och även kunna ta raster där under kvällen när den är trött i
benen eller bara vill slippa bullret och trängseln i 10 minuter. Det hör inte
till ovanligheten att sektionsmedlemmar går in i Funq under tentapubar och
andra festligheter, detta är inte tillåtet som de flesta av er säkert vet och
vi i PR som direkt ansvariga för alkoholserveringen i Tolvan måste kunna
kontrollera detta. Klubbmästarna kan inte ensamma ha koll på alla de vrår
och skrymslen som våra sektionsmedlemmar letar sig till för att slippa vårt
vakande öga.
Ett annat problem med PM för Funq är att det står: ”personliga saker får
ALDRIG förvaras i Funqrummet”, denna regel är högst vettig större delen av tiden då rummet är till för att utföra sektionsarbete och inte till för
att vara ett slags förråd för sektionsmedlemmar med tillgång till rummet.
Men under festverksamhet då ingen annan får visstas i rummet och då inget
sektionsarbete utförs i rummet så måste PR kunna förvara sina personliga
värdesaker där. Det är alldeles för trångt och för mycket ”trafik” bakom
baren för att 10-12 PR-medlemmar ska kunna förvara sina ägodelar där.
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Yrkande
Jag yrkar på
Att1 PM för Funq skrivs om så att det inte är några oklarheter kring PRmedlemmars tillgång till Funq.
Att2 PM för Funq skrivs om så att PR får förvara personliga värdesaker
i Funq enbart under festverksamhet precis som det i praktiken nu
används och som det alltid har använts.
Seloan Saleh
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 18 maj
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående PM för Funq
Resonemang
Styret ser inte att FestPRissar och KalasPinglor har behov av access för att
klara sitt ämbete under vardagen. Styret tycker därmed att det räcker med
ett lånekort som infinns hos klubbmästarna för att den som behöver en lugn
stund under kvällen då PR håller pub eller dylikt. Det är redan många som
har access till Funq. Med PR blir det för många med access.
Styret anser att förvaring av personliga värdesaker under festverksamhet för
PR är en rimlig ändring.

Beslut
Styrelsen yrkar på
Att1 att Att1 och Att2 stryks i originalmotionen.
Att2 meningen “Personer som arbetar får förvara personliga värdesaker under kvällar då det är festverksamhet.” läggs in under 2.3.4 Under fester
i PM för Funqrummet
Ett Funqerande Styre
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