Oktober-SM

ELEKTROSEKTIONEN

10 oktober

Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti Oktober
Tisdagen den 10 oktober
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
1. Formalia
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Mötets öppnande
Tiden och sättet
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Närvaro
Adjungeringar
Publicering på webben
Fastställande av föredragningslista
Föregående protokoll

2. Rapporter
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Frågor
Frågor
Frågor
Frågor

till
till
till
till

kansliet och kansliet informerar
styrelsen och styrelsen informerar
funktionärer och funktionärer informerar
kåren och kåren informerar

3. Stadgefrågor
3.1. Revisionsberättelser och ansvarsfrihet
4. Motioner
4.1. Motion angående budget för fixarkvällar
5. Val
5.1. Val av E-post
5.2. Val av Krill
• Åk-1
• Åk-2
• Åk-3
• Övriga
5.3. Val av ÅRe
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• Åk-1
• Åk-2
• Åk-3

5.4. Val av Vice Idrottsledare
5.5. Val av Hurtbullar
5.6. Val av Equaderamiralen
5.7. Val av Ordförande för ELAB
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

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

Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
Presidiet vill ha en Krödel!
Presidiet är törstigt!
Talaren börjar bli långrandig.
Var är Tolvans gräsmatta?
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 10/10
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående Budget för fixarkvällar
Bakgrund
Källargillets ekonomi har länge varit knackig och vi har behövt ta lån av
Elektrosektionen för att kunna köpa in overaller och liknande. Vi har förlitat
oss på gåvor från sektionerna som gratis elektrotröjor som vi kan sälja för
vinst eller avskrivningar av lån för att kunna hålla vår verksamhet igång.
Grunden för detta problem är att vi i Källargillet försöker i så stor mån
som möjligt att sälja saker till självkostnadspris, men då vi måste betala
för fixarkvällar från egen ficka måste vi gå med vinst i försäljning av ovvar,
godis, läsk m.m. för att få pengar till fixarkvällarna. Tacos till fixarkväll
kostar ungefär 1 000 kr och det hålls runt 8 fixarkvällar per år, alltså 8 000
kr per år. Källargillet ber därför om 4 000 kr per år från Elektrosektionen
och ämnar även att be Sektionen för Medicinsk teknik för samma mängd.

Yrkande
Källargillet yrkar på
Att1 En budgetpost vid namn ”Fixarkvällar” på 4 000 kr läggs till i nästa
års budget för Elektrosektionen
All Makt Åt Källarmästarna
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti Oktober
Tisdagen den 10 oktober
u.n.å. 111110 (2017 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående budget för fixarkvällar
Resonemang
Styret anser att källargillet påvisar sitt syfte i motionen väl och bedömer
därmed anspråket rimligt. Ett bidrag på fyratusen (4000) kr för fixarkvällar
kommer mycket troligt förbättra deras verksamhet. En investering i källargillet innebär en investering i Tolvans tillstånd. Det är därmed en investering
som gynnar hela sektionen.

Beslut
Styrelsen yrkar på
Att1 stödja motionen.

Taco-hej, Estyret
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