Maj-SM

ELEKTROSEKTIONEN

6 Maj

Föredragningslista för:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Måndagen den 6 maj
u.n.å. 1000000 (2019 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 styrelsen och styrelsen informerar
2.2. Frågor till kansliet och kansliet informerar
2.3. Frågor till funktionärer och funktionärer informerar
2.4. Frågor till kåren och kåren informerar
3. Motioner och Propositioner
3.1. Återupptagande av Proposition angående tillägg av punkten
”Upplösning” i Stadgarna
3.2. Motion angående Förbandslåda
4. Val
4.1. Val av Snövaran
4.2. Val av Vice IntSekt
4.3. Val av Idrottsledare
4.4. Val av Carakarl
4.5. Val av Frequensnormalen
4.6. Val av Källarmästare
4.7. Val av Klubbmästare
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4.8. Val av Paleograf
5. Övriga ärenden
5.1. Övriga frågor
5.2. Närvaro
5.3. Publicering på webben
5.4. 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
Kolla röstsystemet fungerar
Presidiet äro törstigt!
Talaren börjar bli långrandig
Skåda Poqualen
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27 februari

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 27 februari
u.n.å. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Proposition angående tillägg av punkten ”Upplösning”
i Stadgarna
Bakgrund
Fusionsgruppen har gett styret ett utlåtande om vad som bör göras inför
en eventuell fusion. Under deras arbete upptäckte dom att det saknades en
punkt angående upplösning av Elektrosektionen i stadgarna. Under diskussion med styrelsen uppmanade de till att det ska läggas till en punkt om vad
som händer vid en eventuell upplösning. Styrelsen ämnar att ändra sektionens stadgar enligt nedan, då en komplett stadga bör täcka en upplösning
av sektionen. För ytterligare information se bifogad fusionsrapport.

Yrkande
Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar på
Att1 På punkten 1 Allmänt lägga till punkten ”Upplösning” i Stadgan.
Herr Martin Lindströms ändringsyrkande:
Att2 Upplösning läggs till i stadgan under 1 Allmänt, med följande text:
1.15 Upplösning
• För beslut om upplösning av Sektionen krävs beslut med tre
fjärdedelars (3/4) majoritet på två SM under två på varandra
efterföljande verksamhetsår.
• Vid upplösning av Sektionen ska Sektionens samtliga tillgångar
fördelas i enlighet med Sektionens ändamål.

Ett oupplösligt styre
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Måndagen den 6 maj
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Motion angående förbandslåda
Bakgrund
Det händer att elektrologen har balanserat på slak lina, har tummen i handen, eller bara är klantig, och basunerar ut ett ljudligt “AJ!”. Som plåster
på såren kan då behövas just ett plåster.

Yrkande
StURe yrkar på
Att1 sektionen ska införakaffa/inventera en förbandslåda till tolvan, vilken
placeras på en lämplig och lättilgänglig plats, som StURe ansvarar för
påfyllning och underhåll av.
Att2 sektionen ska införskaffa/inventera en förbandslåda till bilen, som
Carakarlarna ansvarar för påfyllning och underhåll av.

StURe
Caroline Skolgund, ε − 16
Ida Kols, ε − 17
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Svar på motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Måndagen den 6 maj
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm
Styrelsens svar till Motion angående Förbandslåda
Resonemang
Styret håller helt med Fröknarna Caroline Skoglund och Ida Kols att det bör
finnas en förbandslåda tillgänglig för klumpiga elektrologer. Styret har också
undersökt om det redan finns förbandslådor i Sektionen redan och hittade
två (2) stycken i FUNQ. Styret ser dock att ansvaret skrivs in i Reglementet
och PM för Sektionsbilen för att det tydligt ska stå vem som ansvarar för
påfyllning och underhåll av förbandslådorna.

Beslut
Styrelsen yrkar på
Att1 Ändra Att-sats 1 till: Sektionen ska införskaffa/inventera en förbandslåda till Tolvan, vilken placeras på en lämplig och lättillgänglig plats
och att under punkt 4.9.3 i Reglementet lägga till ”Ansvara för påfyllning och underhåll av Tolvans förbandslåda”.
Ett förbandat styre
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K a n d id a tlis ta

M a j- S M

den 6:e Maj u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
P o s t

K a n d id a t

Å r s k u ll

Snövaran

Jonatan Nystörm

E-16

Vice IntSekt

Erik Landewall

E-14

Idrottsledaren

—

—

Carakarl

Vlad Chelcea

E-15

Frequensnormalen

Henrik Åkerberg

E-18

Källarmästare

Joshua Sadiq

Open-17

Paleograf

Henrik Åkerberg

E-18

