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Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti Maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.å. 111111 (2018 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
2.2.1. Budget
2.3. Frågor till funktionärer och funktionärer informerar
2.4. Frågor till kåren och kåren informerar
3. Beslut
3.1. Godkännande av Elab
3.1.1. Ordförande
3.1.2. Kassör
4. Stadgefrågor
4.1. Revisionsberättelser och ansvarsfrihet
5. Motioner och Propositioner
5.1. Proposition angående Talet till Kvinnan eller Mannen
5.2. Motion angående Jämlikhetsnämnd
5.3. Motion angående Elab sparkonto inom elektrosektionen
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6. Val
6.1. Val av Projektledare for Arbetsmarknadsdagen (verksamhetsår 1 mars - 31 mars året därpå)
6.2. Val av Moby Dick (verksamhetsår 1 jul - 30 jun.)
6.3. Val av Snövaran
6.4. Val av vice IntSekt (verksamhetsår 1 jul - 31 dec)
6.5. Val av Idrottsledar(en)
6.6. Val av Carakarl
6.7. Val av Frequensnormalen (verksamhetsår 1 jul - 31 dec.)
6.8. Val av Källarmästare
6.9. Val av Paleograf(er)
6.10. Val av Klubbmästare
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
Styrelsen har vackra anleten
Presidiet äro törstigt!
Talaren börjar bli långrandig
Lyssna på Styrelsens ankor
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.å. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Proposition angående Talet till Kvinnan eller Mannen
Bakgrund
I Stadgan framgår det att det åligger Styrelsen att hålla talet till Kvinnan
eller Mannen på Vårbalen, men på grund av statistiska skäl hålls oftast
talet till Kvinnan. Söker man via sökmotorn Google på ”Talet till kvinnan”,
är första resultatet ett tal som inleds med ”Med krut och kvinnor skall
man ju handskas varsamt, så det är väl bäst att jag väljer mina ord.”1 .
Annat man ser direkt från sökmotorn Googles sökresultat är ”De flesta av
er gentlemän kan nog intyga att det inte är lätt att hitta genomgående
positiva egenskaper hos kvinnan”2 och ”Jag tycker om kvinnor. Det gör jag.
I stort sett, alltså.”3 . Detta borde nu vara tydligt för samtlig E-Osquarulda
varför talet till Kvinnan eller Mannen är en mycket förlegad tradition, och
att krav på detta ej ska regleras i Stadgan. Detta framkommer också på de
JML–enkäter som StURe genomfört detta år. Många har ångest inför talet,
och känner sig kränkta av talets innehåll, och därför bör kravet på talet tas
bort.

Yrkande
Styrelsen yrkar på
Att punkten “Ansvara för att talet till Kvinnan eller Mannen hålles på
Vårbalen.” tas bort från listan under punkt 3.3 i Stadgan.
Ett fåtaligt Styre

1

Källa: http://canonbilder.com/humor/kvinnan.html
Källa: http://user.it.uu.se/~emho5679/talet.html
3
Källa: http://www.tal.nu/tal-till-kvinnan.php
2
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 3/5
u.n.å. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående Jämlikhetsnämnd
Bakgrund
I dagsläget bär en enda funktionär, StURe, ansvaret att främja jämlikheten
på sektionen. Att en enda person svarar för jämlikheten på Konglig Elektrosektionen är begränsande. Förändringsarbetet på sektionen har potential att vara mycket mer omfattande. Genom att inkludera fler medlemmar i jämlikhetsarbetet har vi möjlighet att driva utvecklingen framåt.
Därför bör man vid behov kunna införa en arbetsgrupp med syfte att främja
jämlikheten på sektionen.
Andra sektioner har redan banat vägen. T.ex. har flera sektioner på campus en nämnd med syfte att främja jämlikheten på sektionen. De anordnar aktiviteter för medlemmar och många genomför årligen en omfattande
enkätundersökning om sektionsmedlemmarnas uppfattning om jämlikheten
på sektionen. Denna har de sedan använt som underlag för att uppdatera
en likabehandlingsplan. Det är dags att vi får samma kapacitet på vår sektion. Att StURe idag är ensam på sektionen för att genomföra allt detta och
skyddsombudsarbetet är inte rimligt.
Posten StURe är viktig och gör skillnad, och med en grupp finns möjlighet
att göra mycket mer. För att göra Konglig Elektrosektionen så inkluderande
som möjligt måste vi helt enkelt vara fler som jobbar för det.

Yrkande
StURe yrkar på
Att1 i Reglementet under paragraf 4.1.4 lägga till ”Vid behov bilda en
arbetsgrupp för arbetet med JML-frågor.”.
StURe Ida Kols, E-17
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.å. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående Jämlikhetsnämnd
Resonemang
Styrelsen håller till fullo med Fröken Ida Kols, och anser att Sektionen behöver utöka sitt JML—arbete. Styrelsen vill dock gå ett steg längre och vidta
kraftigare åtgärder för att främja förändringsarbetet. Styrelsen vill istället
instifta en Jämlikhetsnämnd, motsvarande ESN eller ArG, fast arbetande
med JML—frågor. Det är hög tid att detta sker. Specifikt menar Styrelsen
att StURe ska leda gruppen och välja gruppens medlemmar på egen hand.
Dock får gruppen gärna innehålla människor av olika synsätt och bakgrund,
så att nya och slagkraftiga förslag kan utarbetas.

Beslut
Styrelsen yrkar på
Att1 motionen avslås i sin helhet.
Att2 följande text läggs till Reglementet:

4.9 Elektrosektionens Jämlihetsnämnd, EJN
4.9.1 Sammansättning
Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd består av Studiesociala Utskottets Representant, StURe, och Ekvilibrier.

4.9.2 Uppgifter
Det åligger Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd att:
• Förmedla information angående JML—frågor till sektionens medlemmar.
• Representera sektionen i JML—frågor.
1

Maj-SM

ELEKTROSEKTIONEN

3 maj

• Att på alla tillgängliga sätt främja och utveckla sektionens arbete
i JML—frågor.

4.9.3 Studiesociala Utskottets Representant, StURe
Det åligger StURe att:
• Vara sektionens skyddsombud.

• Ansvara för det studiesociala arbetet på sektionen.

• Ansvara för sektionens JML-frågor.

• Föra sektionens talan i studiesociala frågor.
• Utse Ekvilibrier och leda EJNs arbete.

4.9.4 Ekvilibrier
Det åligger Ekvilibrier att efter StURes direktiv utföra EJNs uppgifter.
Att3 Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd läggs till under 1.3 Sektionens
utskott.
Att4 texten under 4.1.4, vilken tidigare reglerade StURes uppgifter, ändras
till “Vad som åligger StURe återges i 4.9.3”.
Att5 EJN ges en budget under å ettusen (1000) svenska kronor.

Ett ekvivalent Styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti Maj
Torsdagen den 3 Maj
u.n.å. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående ELAB sparkonto inom elektrosektionen
Bakgrund
ELABs ekonomi sköts idag via ett privat bankkonto då nuvarande styrelse
ansåg att det var alldeles för dyrt att ha ett helt eget föreningskonto. Styrelsen beslöt därav att stänga ner kontot och använda sig av ett privatkonto
tills en bättre lösning kan finnas. Då ELAB är en del av elektrosektionen
föreslogs det under senaste ELAB styrelsemöte att labbet bör ha ett bankkonto under elektrosektionen. Denna lösning kommer att öka säkerheten av
ELABs tillgångar.

Yrkande
ELAB:s kassör, Ahmed Mayh yrkar på
Att1 elektrosektionen beviljar ELAB ett sparkonto”under sektionens bankkonto.
ELAB kassör Ahmed Mayh
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.å. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående Elab sparkonto
inom elektrosektionen
Resonemang
Styrelsen ser inga uppenbara problem med att skapa ett sparkonto för ELAB
under sektionens företagskonto. För att ELABs tillgångar ska stå under
sektionen krävs dock att bokföring ska skötas på ett korrekt sätt från ELABs
sida. Styrelsen har granskat ELABs bokföring och upplever att det inte
kommer vara några svårigheter att fortsätta bokföringen enligt Sektionens
system.

Beslut
Styrelsen yrkar på att motionen bifalles med följande tilläggsyrkande
Att Elabs konto läggs under punkt “2.1 Konton” i PM för Ekonomi när
kontot är skapat.

Ett experimenterande Styre

1

