Februari-SM

ELEKTROSEKTIONEN

21 Februari

Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 februari
u.n.å. 111110 (2018 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

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

3. Stadgefrågor
3.1. Revisionsberättelser och ansvarsfrihet
3.2. Verksamhetsplan
4. Beslut
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Budget
Godkännande
Godkännande
Godkännande
Godkännande
Godkännande
Godkännande
Godkännande

av
av
av
av
av
av
av

Noblesses Ordförande
Noblesses Kassör
EGK(r4 )s ordförande
EGK(r4 )s kassör
Elabs ordförande
Elabs kassör
EMOTs ordförande
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4.9. Godkännande av EMOTs kassör
5. Motioner och Propositioner
5.1. Proposition angående Fonder
5.2. Motion angående Namngivning av toaletterna i Tolvan
6. Val
6.1. Val av Moby Dick
6.2. Val av Hoftorsk
6.3. Val av Che
6.4. Val av BeatKeeper
6.5. Val av Qulturattachéer
6.6. Val av Årets Kamrat 2017
6.7. Val av Årets Lärare 2017
6.8. Val av Årets Övningsassistent 2017
7. Övriga ärenden
7.1. Övriga frågor
7.2. Närvaro
7.3. Publicering på webben
7.4. 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
Ett klεggigt styre
Presidiet äro törstigt!
Talaren börjar bli långrandig
3-2-1 NJU styre!!
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 Februari
u.n.å. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Proposition angående fonder
Bakgrund
Sektionen har ett antal besparingskonton, exempelvis Jubelfonden och Reservfonden. Dessa är i själva verket inte fonder utan enbart besparingskonton där pengarna, under rådande låga reporänta, varken ökar eller minskar i värde. Då sektionen tidigare haft fonder anser Styrelsen att det är
rimligt att återigen införskaffa fonder för långsiktiga besparingar. Då Jubelfonden och Fonden för nyinvesteringar kommer, men största sannolikhet,
förbrukas under de kommande åren kan dessa inte betraktas som långsiktiga
besparingar. Fonden som kvarstår är Reservfonden och denna är lämplig för
långtidsinvesteringar.

Yrkande
Styrelsen yrkar på
Att1 köpa fonder för besparingskontots fulla värde , exklusive 10 000 kr,
som ligger på 150 745 338 ”RESERVFONDEN”.
Ett fondigt styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 februari
u.n.å. 111110 (2918 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående Namngivning av toaletterna i Tolvan
Bakgrund
Runtom vårt stolta KTH finnes mången fin sektionslokal. Det finns dock en
som är utav märkbart högre klass. Undertecknad syftar självfallet på platsernas plats, palatsernas palats, plasternas plast; Tolvan! I denna underbara
lokal tar vi vår tillflykt när diverse vardagssituationer blir för mycket.
Det finns många aspekter som gör Tolvan till den fantastiska sektionslokal som den de facto är. Ett ypperligt exempel på detta är det mycket
fördelaktiga geografiska läget gentemot många andra sektionslokaler. Utöver
detta så har Tolvan under många år visat sin fantastiska mångsidighet som
till exempel både mötes- och festlokal.
Få ting är perfekta och Tolvan är tyvärr inget undantag. Många skrymslen
och vrår har fått sina egna namn uti vår fagra lokal. Exempel på dessa är
Funq, Junq och Sunq. För att försöka fortsätta i linje med detta har då undertecknad funderat som själve fan på vad lämpliga namn kan tänkas vara,
för de två toaletterna i tolvan. (På grund av att nämnda vrån verkar sakna
ordentliga benämningar) [1].
Vad kan då rimliga namn tänkas vara? Jo, resonemanget lyder som så: Under den sittning kallad Minus (2017), ämnad för de kvinnliga nyantagna.
Så gick handfatet på ”den stora toaletten” sönder och en ohygglig stank
lade sig illa kvickt över tidigare nämnda vattenklosett. För att icke glömma
denna händelse som sedan kom att hemsöka toalettbesökarnas näsor i flera
månader efteråt, är då undertecknads förslag att ge toaletten ifråga, namnet
Unq.
Taco lov, så finns det två toaletter i Tolvan. Den andra och även den mindre
utav de två, som ligger intill både Junq och Sunq, är också i behov av ett
namn. Då denna toalett är avsevärt mindre och rimligtvis ”mysigare”, skulle
undertecknad vilja anspela på sång nr. 11 ur sångboken [2]. Därmed föreslås
det att den ”lilla toaletten” ges namnet Runq.
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Yrkande
Motionären yrkar på
Att1 ”Den stora toaletten” får namnet Unq.
Att2 ”Den lilla toaletten” får namnet Runq.

”Var Osquar som går på vår sektion av äldre kollegor har lärt en tradition. . . ”
Olle Blomqvist
E-17
Frequensnormal

Referenser
[1] Protokoll för SektionsMöte vid Konglig Elektrosektionen oktober 2017,
punkt 2.3.1.
[2] Sångbokskommitén 2016. Konglig Elektrosektionsens och Sektionen för
Medicinsk tekniks Sångbok, första upplagan, 2016.
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 februari
u.n.å. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående Namngivning
av toaletterna i Tolvan
Resonemang
Styrelsen uppskattar Herr Olle Blomqvists initiativ och nytänkande, men
tycker inte att namngivning av Tolvans toaletter är motiverad. Herr Blomqvists
argument bygger på att utöka den, i folkmun, existerande namngivningen
av utrymmen med ändelsen ”-unq”, men varken i Stadga, Reglemente eller
PM för Tolvan existerar någon referens till ”Sunq” eller ”Junq”. Att då införa
”Unq” och ”Runq” i något Styrdokument vore omotiverat och inkonsekvent.
Vidare kan det råda tvivel om rätt toalett får rätt namn. Händelsen under Minus, som på ett barbariskt sätt totalförstörde handfatet i ”den stora
toaletten”, ligger i handling närmare ”Runq” än ”Unq”. Vidare är ”den lilla
toaletten” nära belägen ”Sunq”, vilken avger en ”Unq”-en lukt. Det råder därmed oklarheter om varför toaletterna skall namngivas såsom Herr Blomqvist
yrkar på. Slutligen ifrågasätter Styrelsen visdomen i att döpa en toalett efter
Herr Blomqvists favoritsyssla.

Beslut
Styrelsen yrkar på
Att1 avslå motionen i sin helhet.

Ett välduschat och kyskt Styre
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