December-SM

ELEKTROSEKTIONEN

5 december

Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Onsdagen den 5 december
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
2.3. Frågor till Funktionärer och Funktionärer informerar
2.4. Frågor till Kåren och Kåren informerar
3. Ekonomisk rapport 2018
4. Beslut
4.1. Budget 2019
5. Stadgefrågor
5.1. Revisionsberättelser och ansvarsfrihet
6. Motioner och Propositioner
6.1. Återupptagande av Proposition angående Uppdatering av Stadgan
6.2. Motion angående uppstartsbidrag till ESS
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7. Val
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23.

Val av Supraledare tillika Ordförande
Val av Halvledare tillika vice Ordförande
Val av Resistor tillika Sekreterare
Val av Studienämndens Ordförande, SNO
Val av Arbetsmarknadssekreterare, AMSe
Val av Kontaktor tillika Ambassadeur
Val av Källarmästare med Styrelseansvar
Val av Klubbmästare med Styrelseansvar
Val av Förfadder med Styrelseansvar (FøF)
Val av Vice SNO tillika PAS
Val av StURe
Val av Förfadder med ekonomiskt ansvar (SnålFøF)
Val av Batman
Val av bAMSe
Val av Revisorer
Fyllnadsval av IntSekt
Val av Vice Intsekt (verksamhetsperiod 1 jan - 30 jun)
Val av Carakarl
Val av Fan- och Råttbärare
Val av Frequensnormalen (verksamhetsperiod 1 jan - 30 jun)
Val av Directris
Val av Musikborgarråd
Val av Den Konglig Öfverskændaren

8. Övriga ärenden
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Övriga frågor
Närvaro
Publicering på webben
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
Kan vi dra steck i diskussionen/frågestunden?
Presidiet äro törstigt!
Rekordförsök! Hur länge kan detta SM pågå?
Det ryktas att sista tunnelbanan går om 10 minuter
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1 oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.å. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Proposition angående Uppdatering av Stadgan
Bakgrund
Efter flera skolors fusion till EECS–skolan har kanslier och råd på skolan
förändrats. Det har resulterat i att Stadgan refererar till kanslier som inte
längre existerar, och därför behöver uppdateras och göras mer flexibelt för
ytterligare förändringar som kan komma att ske.

Yrkande
Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar på
Att1 under 2.3 Kallelse i Stadgan ersätta EES skolkansli med skolkansliet.
Ett kancellerande Styre
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dd månad

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Onsdagen den 5e december
u.n.å. 2018
å Tolvan, Stockholm
Motion angående uppstartsbidrag till ESS
Bakgrund
Elektrosektionens SaunaSällskap, ESS, har stått inaktivt i över ett år vilket kan anses högst oturligt för bastufantaster inom sektionen som ej har
någon förening som kan representera just detta intresse. En återstart av
ESS är då fördelaktigt både för ångbadets veteraner och för nybörjare som
är intresserade att ta del av detta kulturarv. En preliminär plan på fyra
bastuevenemang per år finns i dagsläget, vilket kan ökas i framtiden om
begäran skulle visa sig vara nog stort.
Användandet av bastun i Nymble är dock inte gratis och kostnaden för
en bokning är 700 kronor per tillfälle, vilket gör att evenemangen för ett år
utgör en kostnad på 2800 kronor. ESS siktar på att vara finansiellt oberoende
men ett inledande bidrag för att finansiera evenemang tills föreningen har
byggt upp ett intresse och kan försörja sig själv skulle göra en stor positiv
skillnad.
För att locka nog många intressanter till ESS så ska en stark närvaro på
sociala medier upprättas och information angående sällskapet ska finnas
lättillgängligt så studenter har lätt att ta kontakt med de ansvariga och
få vetskap om när och var evenemang kommer ske. Eftersom det är en
fristående förening så kan också studenter från andra sektioner under THS
inkluderas, och med exempelvis en rabatt för de som deltar för första gången
kan bland annat de som ej har bastuvana lockas att prova på. En begränsad
mängd märken finns också i dagsläget som endast kommer säljas under evenemang och en beställning av ytterligare märken, förmodligen i annan design
för att behålla viss exklusivitet, kan hjälpa till med finansieringen.

Yrkande
Elektrosektionens SaunaSällskap yrkar på
Att1 ett uppstartsbidrag på 2800 kronor ska utdelas till Elektrosektionens
SaunaSällskap, ESS, för att finansiera ett års event.
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Linus Pekkanen, -17
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Onsdagen den 5 december
u.n.å. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående uppstartsbidrag till ESS
Resonemang
Styrelsen uppskattar allt engagemang som innebär ett ökat mervärde för
Sektionens medlemmar, och det finns en stor sannolikhet att ett uppstartat
SaunaSällskap kan gagna Sektionen i många år framöver. Det tycks dessutom
som att Herr Linus Pekkanen har realistiska planer på hur SaunaSällskapet
ska bli självförsörjande, varför en investering i SaunaSällskapet sannolikt är
en engångsinvestering. Herr Ahlberg har blivit tillfrågad av Herr Pekkanen
huruvida ett års bastande kan finansieras av Sektionen, och Herr Ahlberg
tror att denna summa kan rymmas i 2019 års budget. Denna bör dock läggas
till som en egen budgetpost i 2019 års budget, där pengarna tas från posten
“Sektionsarrangemang”. Styrelsen tycker dock att det bör förtydligas att ESS
ska presentera en Ordförande och en Kassör för sin verksamhet, och tycker
att detta borde ske under Februari-SM 2019.

Beslut
Styrelsen yrkar på att motionen bifalles med följande tilläggsyrkanden
Att1 ESS presenterar Ordförande samt Kassör under Februari-SM 2019.
Att2 det i budgeten för 2019 tas 2800 kronor från posten “Sektionsarrangemang” vilka läggs som budgetposten “Uppstartsbidrag ESS” under
“Kostnad Sektionen”.

Och därmed basta
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