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§1 Mötets öppnande

Sektionsordförande Emil Grimheden förklarar mötet öppnat kl. 17:26.

§2 Preliminärer

a) Mötets behöriga utlysande och mötets beslutsmässighet

Beslut:

Att förklara mötet behörigt utlyst.

b) Föreg̊aende mötesprotokoll

Oskar Friedrichsen g̊ar igenom föreg̊aende mötesprotokoll.

Beslut:

Att lägga föreg̊aende mötesprotokoll till handlingarna.

c) Fastställande av dagordning

Emil Grimheden presenterar och föresl̊ar en reviderad version av dagordningen (Bilaga 1).

Beslut:

Att fastställa den presenterade dagordningen.

d) Adjungeringar

Beslut:

Att adjungera Hans Hjelmgren med närvaro- och yttranderätt.

e) Uppföljning av beslut

Emil Grimheden presenterar verksamhetspolicyn.
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7 mars 2019

§3 Val av

a) Mötesordförande

Arvid Björemark nominerar Erik Higbie.

Beslut:

Att välja Erik Higbie till mötesordförande.

b) Mötessekreterare

Emil Grimheden nominerar Oskar Friedrichsen.

Beslut:

Att enhälligt välja Oskar Friedrichsen till mötessekreterare.

c) Justeringsmän tillika rösträknare

Arvid Björemark nominerar Vincent Bunke och Jakob Gustavsson.

Beslut:

Att enhälligt välja Vincent Bunke och Jakob Gustavsson till justeringsmän tillika rösträknare.

§4 Meddelanden

a) K̊arfullmäktige, FuM

Arvid Björemark berättar om vad som hänt i FuM 4, 5 och 6 (Bilaga 2).

Oskar Leander presenterar k̊arens valnämnd och deras arbete.

b) K̊arledningen

Leon Larsson berättar om k̊arledningen, de tv̊a priser som ges ut av k̊aren för tillfället,
studentbarometern och medlemsundersökningen som gjorts.

Sekreterare
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c) K̊arens utskott

i) KU

Emil Grimheden har varit p̊a tre KU möten där det varit diskussion om ledarskap,
dispositionsavtal och den rekrytering av vice rektor som sker i nuläget.

Oskar Leander fr̊agar vad ett dispositionsavtal är. Emil Grimheden svarar att det är
det avtal som ger oss tillg̊ang till v̊ara lokaler.

ii) NU

Josefine Åberg har varit p̊a tv̊a NU, missat ett. Där har man diskuterat alkoholpolicy,
bredd p̊a program och mottagningen.

iii) UU

Ida Hagström har varit p̊a tre UU där Ladok, tentaanmälan, utbildningsutskottet och
jämställdhet diskuterats samt hur det har varit sv̊art att fylla studienämnder.

iv) SU

Mikaela Andersson har varit p̊a tv̊a SU, där har det diskuterats studentbarometern,
Funka, skyddsronder, mottagningen och psykisk livräddning.

d) Institutionsr̊ad

i) Mikroteknologi och nanovetenskap

Emil Grimheden berättar om institutionsr̊adet för mikroteknologi och nanovetenskap.

ii) Elektroteknik

Arvid Björemark presenterar vad ett institutionsr̊ad är och berättar om institutionsr̊adet
för elektroteknik.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande
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e) Styrets arbete

i) IFFE

Emil Grimheden berättar om IFFEn som h̊allits.

ii) Verksamhetsplan

Emil Grimheden presenterar den verksamhetsplan som annonserats (Bilaga 3).

Emma Dahlin tycker det är m̊anga bra punkter men undrar vad E-styret skulle prioritera
bort om det blir för mycket arbete över året. Emil Grimheden svarar att det inte är
n̊agot E-styret diskuterat och har inget svar.

Jesper Stensson fr̊agar hur E-styret tänkt jobba med hemsidan. Emil Grimheden svarar
att det är n̊agot som redan börjat med att Webmästeriet har p̊abörjat arbete p̊a en ny
hemsida.

Arvid Björemark undrar om det finns n̊agot sätt att följa E-styrets arbete och se om
arbetet ligger i fas. Emil Grimheden svarar att det i nuläget inte finns n̊agot sätt att
följa.

Jacob Lidman undrar hur E-styret tänkt arbeta med sitt m̊al att alla elektroteknologer
ska känna sig välkomna i alla aspekter av sektionen. Emil Grimheden svarar att det är
n̊agot som tagits upp under teknologlunchen och ska arbetas vidare med.

Filip Sterner säger att alla i E6 vill g̊a alkoholutbildning och tycker det är bra att
E-styret vill jobba med det.

Arvid Björemark undrar hur E-styret tänkt distribuera utrymme i sektionens rum för
sektionens föreningar. Emil Grimheden svarar att det är tänkt att styret ska prata
med föreningar om vilket utrymme och vilket behov de har för att f̊a sig en bild av
dagsläget.

Emma Dahlin undrar om det finns en punkt i verksamhetsplanen som E-styret brinner
extra för. Emil Grimheden svarar att det är individuellt men vill personligen se punkten
om alkoholutbildning genomföras.

Beslut:

Att enhälligt bifalla E-styrets förslag till verksamhetsplan.

iii) Övrigt

Emil Grimheden meddelar att E-styret har haft möte med fjol̊arets E-styre och ett
möte med fjol̊arets föreningsordförande för att samla tankar och idéer fr̊an förra året.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare
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Justerare
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E-styret har f̊att in en reseplanering fr̊an ARME, det ans̊ag Emil Grimheden trevligt.

E-styret har f̊att in en reseplanering och reseberättelse fr̊an EKAK.

E-styret har varit i Trondheim, Norge, av egna medel och besökt Sanctus Omega
Broderskabs 100 års jubileum.

Arvid Björemark undrar om E-styret inte använde sina budgeterade pengar för sin resa
till Norge. Emil grimheden svarar att E-styret inte använde sina budgeterade pengar.

Mikaela Andersson meddelar om sektionens dag och den kurs i psykisk livräddning som
hon g̊att.

Emma Dahlin, tillsammans med Sebastian Svanland, presenterar att det saknas kon-
tanter fr̊an E-styrets kassask̊ap och att detta kommer polisanmälas.

Arvid Björemark undrar hur E-styret 2018 planerar att g̊a vidare med detta och om
n̊agon ansvarig för nycklarna kommer h̊allas ansvarig för stölden. Emma Dahlin svarar
att polisen kommer f̊a göra sin utredning och att E-styret 2018 kommer följa vad den
kommer fram till.

Simon Nordin undrar om det kan vara en bokföringsmiss. Emma Dahlin svarar att det
är kontanter som räknats och att det saknas ungefär 10 000 kronor.

Arvid Björemark undrar hur det kan ha skett d̊a kontanterna ska räknas i början p̊a
året och slutet p̊a året. Sebastian Svanland svarar att han inte räknade kontanterna i
början p̊a sitt år. Emma Dahlin svarar att det skett en intern utredning som inte lett
vidare till n̊agot.

Leon Larsson p̊apekar att, till hans vetande, kan inte E-styret 2018 h̊allas lagligt ansvari-
ga att återförse pengarna som försvunnit. Arvid Björemark p̊apekar att föreningsaktiva
h̊alls ekonomiskt ansvariga och att detta kan ses som en liknande situation.

Emma Dahlin svarar att E-styret 2018 kommer l̊ata polisen göra sin utredning men om
ingen anses skyldig kan E-styret 2018 inte h̊allas ekonomiskt ansvarig för en stöld.

f) Programledning

Hans Hjelmgren informerar att det förs arbete för seniorfaddrar och att han uppskattar
det arbete som görs p̊a sektionen för jämställdhet.

Hans Hjelmgren informerar att de som är intresserade att informera p̊a sina gymnasium
om elektroteknikprogrammet p̊a Chalmers finns det material att presentera och att man
kan f̊a sin resa betald.

Mötet ajourneras 18:41 i 30 minuter.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare
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Justerare
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g) REGEL

Carl Bergevald informerar om föreningen REGEL och dess arbete.

Mart Waldenst̊al fr̊agar hur man söker REGEL. Carl Bergevald svarar att man f̊ar kontakta
de som sitter för tillfället i REGEL eller maila föreningen p̊a regel@lists.chalmers.se.

h) Uppläsande av verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporterna läses upp (Bilaga 4-19).

Alla verksamhetsrapporter var inlämnade.

i) Övriga meddelanden

Benjamin Björklund presenterar Quarls Ballongfond.

§5 Avsägelser

a) ARME

i) Kassör - Damir Civic

Emil Grimheden läser upp avsägelsen (Bilaga 20).

Beslut:

Att enhälligt avsäga Damir Civic som kassör i ARME.

b) E-sport

i) Bollkalle - Arvid Klang

Oscar Birging p̊ast̊ar att Oscar Birging är Bollkalle och att Arvid Klang är Funktionär.
Emil Grimheden svarar att i sektionsmötesprotokoll 4 för verksamhets̊ar 2018 st̊ar det
att Arvid Klang innehar posten Bollkalle. Erik Higbie fr̊agar Oskar Friedrichsen vad
som st̊ar i sektionsmötesprotokoll 4 för verksamhets̊ar 2018. Oskar Friedrichsen svarar
att det i sektionsmötesprotokoll 4 för verksamhets̊ar 2018 st̊ar att Oscar Birging valdes
in som Funktionär och att att Arvid Klang valdes in som Bollkalle.

Arvid Klang presenterar att han vill avsäga sig sitt uppdrag som Bollkalle i E-sport

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare
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för verksamhets̊aret 2019 för att kunna ta p̊a sig ett nytt uppdrag som Idrottsman i
E-sport för verksamhets̊aret 2019.

Beslut:

Att enhälligt avsäga Arvid Klang som Bollkalle i E-sport.

c) Webmästeriet

i) Websnickare - Anton Ingemansson

Emil Grimheden läser upp avsägelsen (Bilaga 21).

Beslut:

Att enhälligt avsäga Anton Ingemansson som Websnickare i Webmästeriet.

ii) Websnickare - Charles Strömblad

Emil Grimheden läser upp avsägelsen (Bilaga 22).

Beslut:

Att enhälligt avsäga Charles Strömblad som Websnickare i Webmästeriet.

§6 Fastställande val av

a) EKAK

i) Ordförande - Alva Hellberg

Beslut:

Att enhälligt välja in Alva Hellberg som ordförande i EKAK för verksamhets̊aret 2019.

ii) Kassör - Benjamin Björklund

Beslut:

Att enhälligt välja in Benjamin Björklund som kassör i EKAK för verksamhets̊aret

2019.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare
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iii) Korrespondenschef - Katriine Koit

Beslut:

Att enhälligt välja in Katriine Koit som korrespondenschef i EKAK för verksamhets̊aret

2019.

iv) Øhlchef - Simon Nordin

Beslut:

Att enhälligt välja in Simon Nordin som Øhlchef i EKAK för verksamhets̊aret 2019.

v) Filmchef - Arvid Klang

Beslut:

Att enhälligt välja in Arvid Klang som filmchef i EKAK för verksamhets̊aret 2019.

b) ARME

i) Kassör - Ravi Linder

Mikaela Andersson fr̊agar varför Ravi Linder söker ARME. Ravi Linder svarar att det
är för att göra ARME till en grupp och inte bara en person.

Arvid Björemark fr̊agar vilka företag Ravi Linder vill se p̊a DatE-IT. Ravi Linder svarar
att han vill se Tesla.

Beslut:

Att enhälligt välja in Ravi Linder som kassör i ARME för verksamhets̊aret 2019.

c) E-sport

i) Idrottsman - Arvid Klang

Arvid Björemark undrar hur Arvid Klang ska kunna axla denna nya position. Arvid
Klang svarar att med engagemang och rätt inställning bör det nog g̊a.

Johannes Lampela fr̊agar hur E-sports relation med P3 ser ut. Arvid Klang svarar att
den ser bra ut.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare
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Beslut:

Att enhälligt välja in Arvid Klang som Idrottsman i E-sport för verksamhets̊aret 2019.

d) Elektra

i) Fotograf - Eric Gotenfelt

Clas Hagström undrar om Eric kommer komma ih̊ag att ta av linsskyddet. Eric svarar
att det ska han.

Carina undrar om Eric vet hur blixten fungerar. Eric Gotenfelt svarar att han har tittat
p̊a youtube om hur man gör det.

Beslut:

Att enhälligt välja in Eric Gotenfelt som fotograf i Elektra för verksamhets̊aret 2019.

§7 Propositioner

a) Tillsättande av arbetsgrupp för revidering av likabehandlingspolicy

Mikaela Andersson presenterar propositionen att tillsätta en arbetsgrupp för revidering av
likabehandlingspolicy (Bilaga 23).

Arvid Björemark undrar om denna tid kommer räcka d̊a denna policy historiskt har tagit
mycket tid att ta fram och sektionens policy inte f̊ar g̊a emot k̊arens policy som kommer
släppas en till tv̊a veckor innan denna arbetsgrupp ska ha avslutat sitt arbete. Mikaela
Andersson svarar att hon tror att det är tillräckligt med tid. Josefine Åberg ger replik att
det är liten risk att k̊arens policy kommer direkt strida mot den policy som tas fram.

Proposition g̊ar fr̊an fr̊agor till diskussion.

Arvid Björemark anser att det är för lite tid och att det historiskt sett finns stor risk att
policyn blir direkt stridande mot k̊arens policy.

Mötet ajourneras 19:59 i tio minuter.

Erik Higbie läser upp yrkande av Arvid Björemark och Jacob Lidman (Bilaga 24). Arvid
Björemark anser att med yrkandet som han och Jacob Lidman lagt fram behöver inte
arbetsgruppen stressa sitt arbete. Jacob Lidman h̊aller med Arvid Björemark.

Mikaela Andersson säger att det inte finns n̊agot som stoppar arbetsgruppen att presentera
sitt arbete tidigare om det anses färdigt d̊a.

E-styret bestämmer sig för att jämka sig med Arvid Björemarks och Jacob Lidmans

Sekreterare
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Ordförande
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Justerare
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yttrande.

Beslut:

Att godkänna propositionen med ändringsyrkandet av Arvid Björemark och Jacob Lidman.

Öppnas upp för att bestämma arbetsgrupp, för att nominera sig själv kommer
man fram för presentation.

Jacob Lidman, sitter i FuM och jobbar med k̊arens jämlikhetspolicy.

Clas Hagström, sitter i KS och Elektra och tycker detta är viktigt för sektionen.

Josefine Åberg, sitter i styret och har suttit i E0K. Tycker att denna fr̊aga är viktig.

Mikaela Andersson, sitter i styret som Lokal och SAMO. Tycker detta är viktigt.

De självnominerade blir tillfr̊agade hur de vill att den nya policyn ska vara bättre jämfört
med den nuvarande.

Josefine Åberg vill göra policyn mer lättläst.

Clas Hagström tycker policyn är kr̊anglig och inte tydlig.

Jacob Lidman vill att den ska vara tydligare och följa k̊arens policy.

Dennis Dubrefjord undrar hur man ska skriva en policy där man kan först̊a situationer
som är i en gr̊azon. Josefine Åberg anser att policyn ska vara ett verktyg.

Oskar Leander undrar om det finns en risk att denna arbetsgrupp blir en patetförening
och om den kommer klara sin arbetsuppgift. Josefine Åberg svarar att man ska inte vara
rädd att nominera sig trots att man inte suttit i E0K tidigare.

Arvid Björemark p̊apekar att det fortfarande finns tv̊a vakanta platser s̊a om n̊agon annan
är är intresserad kan man nominera sig vid ett senare tillfälle.

Beslut:

Att nominera alla medlemmar i klump.

Beslut:

Att enhälligt nominera Jacob Lidman, Clas Hagström, Josefine Åberg och Mikaela An-

dersson till arbetsgruppen som ska revidera likabehandlingspolicyn.

b) Uppdatering av reglementet

Josefine Åberg presenterar propositionen uppdatering av reglementet (Bilaga 25).

Dennis Dubrefjord undrar om E-styret vet vad syftet med veckobrevet var. Erik Higbie
svarar att den användes för länge sedan för att informera sektionens medlemmar om vad

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare
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Justerare
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som hände p̊a sektionen.

Arvid Björemark undrar om E-styret kommer att läsa stadgan och reglementet s̊a att de
vet vad deras arbetsuppgifter är d̊a detta inte verkar ha gjorts.

Oskar Leander undrar om det kommer ändras p̊a hemsidan att sektionsordförande är
heltidsarvoderad d̊a detta inte är sant. Erik Higbie svarar att detta är ett jobb för
Webmästeriet.

Jesper Stensson är inte helt emot att ha ett veckobrev och undrar om E-styret kan tänka
sig p̊abörja detta igen. Josefine Åberg svarar att det redan finns information p̊a sektionens
hemsida, facebooksida och kalendern.

Max Börjesson tycker att sektionens dagbok kan vara relevant vid slutet av året d̊a
sektionens verksamhetsberättelse ska redovisas.

Simon Nordin tycker att det skulle vara kul att f̊a ut lite information varje vecka.

Carina vet att det finns ett veckobrev p̊a Maskin och att det ger god information till alla
föreningsmedlemmar. Ida Hagström svarar att hon har g̊att p̊a sjösektionen där veckobrevet
som gavs ut var uselt och innebar mycket jobb för sittande i styret.

Arvid Björemark citerar vice ordförande Josefine Åberg fr̊an hennes inval där hon sa att
hon ville ”hjälpa icke sektionsaktivaöch tycker detta är ett fenomenalt sätt att göra detta.

Dennis Dubrefjord tycker att det i veckobrevet skulle kunna finnas information om vad
E-styret gör. Oskar Friedrichsen meddelar att styrelsemötesprotokoll finns p̊a hemsidans
dokumentarkiv inom tv̊a veckor fr̊an att styrelsemöten h̊allits.

Jesper Stensson anser att ett veckobrev skulle vara bra för att f̊a veckans höjdpunkter
lättläsligt och ofta.

Beslut:

Att göra streck i debatten.

Handuppräckning för rösträkning av beslut. 16 för, 21 emot.

Beslut:

Att avsl̊a propositionen.

§8 Motioner

a) Ekonomisk policy

Sebastian Svanland och Oskar Leander presenterar motionen Ekonomisk policy (Bilaga
26).

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare
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Mart Waldenst̊al presenterar styrets yttrande till motionen Ekonomisk policy (Bilaga 27).

Arvid Björemark undrar om man bör ha med ett maxbelopp för vad styret f̊ar godkänna
en äskning för, likt vad man har p̊a datasektionen. Oskar Leander svarar att man väljer
styret av en anledning och bör ha förtroende för deras omdöme.

Dennis Dubrefjord ber om en sammanfattning av policyn. Oskar Friedrichsen ger replik att
policyn har suttit uppe p̊a infotavlan utanför Kajsabaren i en vecka. Sebastian Svanland
sammanfattar policyn.

Öppnar för diskussion.

Beslut:

Att enhälligt godkänna motionen Ekonomisk policy.

Mötet ajourneras 20:44 i tio minuter.

b) Ny upplaga av s̊angboken

Arvid Björemark och Max Börjesson presenterar motionen Ny upplaga av s̊angboken
(Bilaga 28).

Mart Waldenst̊al presenterar styrets yttrande till motionen Ny upplaga av s̊angboken
(Bilaga 29).

Max Börjesson svarar E-styret att 800 och 1000 böcker skulle b̊ada kräva tre standardstorlek
av flyttl̊ador att ha i förr̊ad d̊a 800 inte f̊ar plats i tv̊a l̊ador och 1000 inte fyller mer än tre
l̊ador.

Martin Johansson fr̊agar hur m̊anga böcker som tros sälja de närmsta åren. Arvid Björemark
svarar de har räknat att 200 böcker säljs första året och sen 80 böcker per år för tio år, s̊a
att detta inköp skulle h̊alla i elva år fr̊an d̊a de köps in.

Patrik Eriksson undrar var böckerna är tänkta att förvaras. Arvid Björemark tror att det
g̊ar att göra en överenskommelse mellan E-styret, KS och ARME. Annars att det finns i
E0K rum. Clas Hagström ger replik att E0K inte har plats under mottagningen.

Dennis Dubrefjord fr̊agar vad företag f̊ar ut av att marknadsföra sig genom en s̊angbok.
Arvid Björemark svarar att man inte tänkt ha n̊agot fr̊an företag tryckt i boken.

Oskar Friedrichsen anser att en s̊angbok tillför mycket kultur till en sektion och att det
skulle vara synd om Et-sektionen inte hade en.

Mart Waldenst̊al undrar vem som ska ta hand om och sälja böckerna. Arvid Björemark
tror att det kan en sektionsförening ta hand om.

Dennis Dubrefjord tror att det kommer vara väldigt sv̊art att hitta ett företag som vill
sponsra en bok utan att ha n̊agot tryckt i den.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare

Jakob Gustavsson
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William Christensen Ahl p̊apekar att det finns saker i KS förr̊ad som kan rensas ut för att
f̊a plats. Patrik Eriksson svarar att 1000 böcker skulle vara tungt att lägga l̊angt upp p̊a
en hylla i ett tr̊angt förr̊ad och det skulle inte vara en säker arbetsmiljö.

Mötet g̊ar till diskussion.

Clas Hagström är inte intresserad av tillvalen som presenterats och vill inte se tryckt
sponsring i s̊angboken d̊a det förstör minnesvärdet.

Jesper Stensson anser att tillvalen som presenterats är tilltalande och vill att boken trycks
med dem.

Simon Nordin svarar Clas Hagström att med läder och metallhörn s̊a kan boken h̊alla
längre.

Rikard Wilhelmsson gillar tillvalen som presenterats.

Arvid Björemark menar att finansieras detta s̊a binder man pengarna i fysiska saker.

Beslut:

Att före streck i debatten.

Mikaela Andersson säger att det finns en fallrisk om man förvarar böckerna i Kajsabaren,
men tror att de kan förvaras p̊a annan plats. Arvid Björemark svarar att det inte är
motionens mening att man m̊aste förvara böckerna i Kajsabaren.

Beslut:

Att föredra motionen över styrets yttrande.

Beslut:

Att godkänna motionen.

c) Revidering av resepolicy

Arvid Björemark presenterar motionen Revidering av resepolicy (Bilaga 30).

Emil Grimheden presenterar styrets yttrande till motionen Revidering av resepolicy (Bilaga
31).

Öppnar för fr̊agor.

Filip Sterner undrar om E-styret ska informera sektionen om de resor som godkänts. Oskar
Friedrichsen svarar att det är sv̊art att informera om n̊agot s̊a specifikt till s̊a många
personer p̊a ett effektivt sätt.

Arvid Björemark menar att representationsresor är intressant för hela sektionen och n̊agot
man vill diskutera p̊a sektionsmöten.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare

Jakob Gustavsson
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Carina säger att Elektra skulle kunna g̊a igenom styrelsemötesprotokoll för information
om resor som kan skrivas om i Elektras tidning.

Josefine Åberg säger att hon kan kopiera in reseberättelser i veckoblad.

Arvid Björemark vill gärna höra om resor p̊a mötena och uppmuntrar alla att g̊a p̊a FuM
för att lära sig hur man för effektivare möten om man tycker att sektionsmötena är för
l̊anga.

Beslut:

Att välja motionen över styrets yttrande.

Beslut:

Att godkänna motionen.

d) Aluminiumskylt i Kajsabaren

Jesper Stensson presenterar motionen Aluminiumskylt i Kajsabaren, med sitt ändringsyrkande
(Bilaga 32).

Emil Grimheden presenterar styrets yttrande till motionen Aluminiumskylt i Kajsabaren
(Bilaga 33).

Arvid Björemark fr̊agar om det endast är ARME/E-styret dörren som är aktuellt. Jesper
Stensson svarar att endast den dörren har diskuterats.

Oscar Wallin undrar om det kan st̊a ARME och E-styret p̊a dörren. Jesper Stensson svarar
att det bör g̊a.

Clas Hagström fr̊agar om man kan modifiera skylten med en ram för att ge den liknande
stil som Kajsabaren. Jesper Stensson svarar att det bör g̊a.

Patrik Eriksson undrar om pengarna kommer g̊a till Kajsa d̊a eller hela sektionen. Josefine
Åberg svarar att pengarna, precis som med allt annat, g̊ar till Et-sektionen som helhet.

Dennis Dubrefjord meddelar att FOI är intresserad av att sponsra elektronollan med
tentagodkända miniräknare, annonsera sina ex-jobb p̊a Elektro, matl̊ador i glas till elektro-
teknologer och att detta kan uppmuntra till annan framtid sponsring. Om vi tackar nej till
denna sponsring lär möjligheten till framtida sponsring minska.

Mart Waldenst̊al undrar hur v̊ar huvudsponsor SAAB skulle se p̊a detta och undrar
om detta betyder att FOI vill vara v̊ar nya huvudsponsor. Dennis Dubrefjord svarar att
SAAB och FOI inte är konkurrenter och att det inte varit n̊agot tal om att FOI ska bli
huvudsponsor.

Mikaela Andersson undrar om FOI är medveten om att det sker alkoholarrangemang och
om det skulle vara okej att täcka över skylten. Jesper Stensson svarar att FOI är medveten
om detta och att det ska vara okej att täcka över skylten.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare

Jakob Gustavsson
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Öppnar för diskussion om det är sektionens mening att ha reklam i Kajsaba-
ren.

Jesper Stensson säger att det ska finnas en QR-kod p̊a skylten som länkar till FOI ex-jobb.

Oskar Friedrichsen tycker att det i nuläget finns många varumärken tydligt synliga i
Kajsabaren och bara för att det har erbjudits ett arvode för detta s̊a skulle det inte vara
första g̊angen n̊agot görs reklam för i Kajsabaren.

Dennis Dubrefjord menar att det l̊angvariga samarbetet är viktigare än pengarna.

Sammanfattning av diskussion om det är sektionens mening att ha reklam i
Kajsabaren:

• FOI är även intresserad att sponsra p̊a andra sätt, exempelvis typgodkända miniräknare
och matl̊ador åt elektroteknologer.

• Det l̊angvariga samarbetet är viktigt för framtida samarbete, bland annat ex-jobb.

• Det finns redan varumärken i Kajsabaren.

Öppnar för diskussion om det är sektionens mening att ha skylten p̊a ARME/Styret-
dörren.

Mikaela Andersson säger att FOI kan ha mycket pengar i nuläget men kanske inte om
n̊agra år.

Arvid Björemark tror att en ny dörr kan vara billigare än 20 000 kronor eller att man bara
lever med en skylt p̊a en dörr.

Clas Hagström ser gärna att skylten placeras n̊agon annanstans men vill inte förlora
erbjudandet över den.

Beslut:

Att föra streck i debatten.

William Christensen Ahl anser att 20 000 kronor är väldigt mycket pengar för lite jobb.

Ida Hagström anser att det inte är ett tillräckligt utarbetat förslag.

Patrik Eriksson anser att det är en överenskommelse för ett år som vi kan prova och sen
ta ett nytt beslut om ett år.

Beslut:

Att välja motionen över styrets yttrande.

Beslut:

Att godkänna motionen.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare

Jakob Gustavsson
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§9 Övriga fr̊agor

Filip Sterner informerar att man kan g̊a in p̊a E0K.se för att rösta om nya hemsidan (Bilaga
34).

Benjamin Björklund informerar att 5 euros, 50 norska kronor, ett halvt chips och 313 kronor
har samlats in till Quarls Ballongfond. Mart Waldenst̊al meddelar att Ballongfonden d̊a är uppe
i tjugo tusen tv̊ahundra tusen kronor. Förutvarande beskyddare av den ärade ballongfonden,
Oskar Friedrichsen, dementerar dessa uppgifter.

§10 Lottoraden

Lotto 2 presenterar ensam d̊a Lotto 1 har gulsot, eldsot eller n̊agon annat non sequitur-sot.
Sektionsordförande har vunnit 0 kronor p̊a Lottorad 1 och 0 kronor p̊a Lottorad 2.

Lottodragning:
Nummer 59 serie O vinner ett pappersrör.
Nummer 7 serie G vinner ett styre.
Nummer 97 serie G vinner en gren och Serie O en kylfläns.
Nummer 19 serie G vinner ett ett gerät man kan stoppa in i ett telejack.

Beslut:

Att enhälligt godkänna att sektionsordföranden ska fortsätta spela p̊a Lotto.

§11 Mötets avslutande

Erik Higbie förklarar mötet avslutat 22:25.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare

Jakob Gustavsson
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§12 Kallefilm

EKAK visar Donald’s ostrich fr̊an 1937.

Justeras

Vincent Bunke
Göteborg
den

Justeras

Jakob Gustavsson
Göteborg
den

Vid protokollet

Oskar Friedrichsen
Göteborg
den

Mötesordförande

Erik Higbie
Göteborg
den

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Vincent Bunke

Justerare

Jakob Gustavsson
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Kallelse till sektionsmöte 1, 2019

Datum: 2019-03-07
Kl: 17:13
Plats: HB4

Bilagor:

Avsägelse - Damir Civic
Avsägelse - Anton Ingemansson
Avsägelse - Charles Strömblad
Motion - Ekonomisk policy
Motion - Ny upplaga av s̊angboken
Motion - Revidering i resepolicy
Motion - Aluminiumskylt i Kajsabaren
Proposition 1 - Tillsättande av arbetsgrupp för revidering av likabehandlingspolicy
Proposition 2 - Uppdatering av reglementet

Förslag till dagordning v.3:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

a) Mötets behöriga utlysande och mötets beslutsmässighet

b) Föreg̊aende mötesprotokoll

c) Fastställande av dagordning

d) Adjungeringar

e) Uppföljnig av beslut

§3 Val av

a) Mötesordförande

b) Mötessekreterare

c) Justeringsmän tillika rösträknare
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§4 Meddelanden

a) K̊arfullmäktige, FuM FuM-ledamot

b) K̊arledningen Leon Larsson

c) K̊arens utskott

i. KU Emil Grimheden

ii. NU Josefine Åberg

iii. UU Ida Hagström

iv. SU Mikaela Andersson

d) Institutionsr̊ad

i. Mikroteknologi och nanovetenskap Andreas Divinyi

ii. Elektroteknik Arvid Björemark

e) Styrets arbete

i. IFFE Emil Grimheden

ii. Verksamhetsplan Emil Grimheden

iii. Övrigt

f) Programledning Hans Hjelmgren

g) REGEL Carl Bergevald

h) Uppläsande av verksamhetsrapporter

i) Övriga meddelanden

§5 Avsägelser

a) ARME

i. Kassör - Damir Civic

b) Webbmästeriet

i. Webbsnickrare - Anton Ingemansson

ii. Webbsnickrare - Charles Strömblad
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§6 Fastställande val av

a) EKAK

i. Ordförande - Alva Hellberg

ii. Kassör - Benjamin Björklund

iii. Korrespondenschef - Katriine Koit

iv. Øhlchef - Simon Nordin

v. Filmchef - Arvid Klang

b) ARME

i. Kassör - Ravi Linder

c) Elektra

i. Fotograf - Eric Gotenfelt

§7 Propositioner

a) Tillsättande av arbetsgrupp för revidering av likabehandlingspolicy

b) Uppdatering av reglementet

§8 Motioner

a) Ekonomisk policy

b) Ny upplaga av s̊angboken

c) Revidering i resepolicy

d) Aluminiumskylt i Kajsabaren

§9 Övriga fr̊agor

§10 Lottoraden LBG

§11 Mötets avslutande

§12 Kallefilm EKAK

Emil Grimheden
Sektionsordförande



FUM 4,5 och 6 
Vad hände och hur påverkar det oss? 

Kommer ni ens ihåg vad FUM är? 



Vad är Fullmäktige (FUM) 

• Kårens högsta beslutande organ (tänk sektionsmöte för kåren) 

• Fullmäktige beslutar över kårens budget, verksamhetsplan och 
mycket mer 

• 35 ordinarie ledamöter framröstade i det Kommande Valet 

• Kalle Anka Partiet (KAP) finns där för er med 3 ledamöter samt 1 
suppleant. 



Emma inte med längre? 

Clas Flyger in istället? 

Bild tagen från Facebook 



Nu kan ni ju allt hurra!!! 
Men som sagt, 
jag gillar att prata så vi tar en slide till! 



Sektionsordförande är även han där! 

• Dock utan rösträtt   

 

 

 

Bildcred Elektras facebook 



FUM 4- Vad bestämdes 

Valde in Cortègens granskningsnämnd 

 

Massa rapporter gicks igenom vilket var kul! 

 

IT-ansvarig i Kårledningen förlängdes för att bättre kunna utvärdera 

 



FUM 5- Mera roligheter 

Arbetsgrupp Likabehandlingspolicy-(Lidman) 

 

Valkommisionens medlemmar fastställdes-(Jag) 

 

KS ville köpa in en Bil för 330k, slutade med en kul arbetsgrupp! 



FUM 6- Kanonkul! 

Valde in representant i högskolans styrelse (Viktigt och KUL!) 

 

Rasmus Standar presenterade medlemsundersökningen 

Betonar vikten av att svara! 

 



FUM 6 fortsättning med mer kuligheter 

Arbetsgruppen om Kåravgiften presenterade sitt arbete: 

-Dem föreslog samma summa vilket röstades igenom. 

 

Fastställde massa kul indikatorvärden 

 

Fastställde arvoderingsplan för nästa läsår  

(Snikna personer som Higbie ska ju ha pengar) 

 

Största var att CCC får nu möjlighet att få mer pengar (typ CSN-nivå) 

 

 



Sleeper agent mission tidigare 

Elektros infiltration av instanser på kårnivå 

Lyckade instanser kommande



Nuvarande Status 

Elektros infiltration av instanser på kårnivå 

Lyckade instanser kommande



FUMVAL! SÖK HURRA VAD KUL! 

Vill du ha ett lärorikt och motiverande år? 

 

Prata med oss! 

 

Infolunch kommer snart!  

 

PS. Man får en cool pin om man kommer med! 



Valnämnden 

•  Oskar Leander 

Tänk på vad ni laddar upp på facebook 



Tack för oss i KAP 

 



År Möt
e

Beslut Kommentar Ansvarig Tidsfrist Status

- - Att ordförande ska spela på lotto Ordförande Pågående
2016 1 Tilläg av sektionsföreningen Quarls Kôrvvagn i reglemente. Reglemente E-styret Avklarat

2016 1 Lägga in E-sport under kapitlet sektionsföreningar i reglemente och stryka de under övriga 
förtroendeposter.

Reglemente E-styret Avklarat

2016 2
Att godkänna dokumentet "Likabehandlingspolicy för Elektroteknologsektionen" och föra in att 
elektroteknologen ska rätta sig efter detta i stadgan. Samt ålägga styret att se till att en bakgrund 
skrivs till policyn.

Stadga, 
första 
läsningen.

E-styret Avklarat

2016 2 Att förbjuda användningen av engångsartiklar i Kajsabaren vid arrangemang om inte godkänande 
har fåtts av E-Styret.

E-styret Pågående

2016 2
Att likvärdig engelsk översättning av information angående sektionsarrangemang och händelser 
ska finnas. Samt att E-styret ansvarar för att representativa medlemmar från sektionen informerar 
de nya masterstudenterna om sektionen och dess arbete

E-styret samt 
sektionens aktiva Pågående

2016 3 Faställa dokumentet "Likabehandlingspolicy för Elektroteknologsektionen" och föra in att 
elektroteknologen ska rätta sig efter detta I Stadgan.

Stadga, 
andra 
läsningen.

E-styret Avklarat

2016 3 Att sektionen avyttrar flipperspelen I Kalleböjen. E-styret Avklarat
2016 4 Utöka TeknologTrycks Reservfond från 10 till 20 prisbasbelopp. Reglemente E-styret Avklarat
2017 2 Ändra i reglemente angående BEFFS inval Reglemente E-styret Avklarat
2017 4 Skriva förslag på en ekonomisk policy till sektionen Arbetsgrupp Pågående

2017 4 Ta fram inköpsförslag för ny bastubil. BEFF Sektionsmöte 
1 2018

Avklarat

2017 4 Undersöka om sunfleet är den bästa lösningen för sektionen E-Styret Under 2018 Avklarat
2018 1 Köpa in en bil för ombyggnad till bastubil för 60 000 kronor. BEFF Avklarat
2018 1 Stryka sektionsföreningen Quarls Kôrvvagn ur reglementet. Reglemente E-styret Avklarat

2018 1 Utreda hur representationsresor ska hanteras på sektionen. Arbetsgrupp Sektionsmöte 
2 2018

Avklarat

2018 2 Uppdatering av reglemente Reglemente E-styret Sektionsmöte 
3 2018

Avklarat

2018 3 Ändring av stadga Stadga E-styret Avklarat



ArmE har sedan senaste sektionsmöte haft Volvo Group graduate programs på besök under 
en lunch i Kajsabaren. Vi har också planerat och arrangerat en mycket uppskattad 
Sigma-pub. Tidigare idag, i byggnaden bredvid, har vi haft lunchföreläsning med Saab. 
Utöver detta har vi jobbat på att rekrytera mer folk till ArmE och haft kontakt med företag.  



Vi har fortsatt arbetet på den nya bastun.  
mvh 
Jarmo 
 



Verksamhetsrapport E-sport 

 

E-sport har haft en stående bokning i kårhusets idrottshall varje tisdag där alla 
elektroteknologer har haft möjlighet att delta. Det har mest spelats innebandy men det har 
även varit andra sporter som volleyboll och badminton på agendan när intresset för 
innebandy varit svalt. 
 
Det arrangerades även ett elektromästerskap i badminton där representanter från var Saab 
var med och bjöd på käk samt presenterade möjligheter till ex-jobb för de lite äldre 
deltagarna.  
Vi har även varit och spelat beachvolleyboll med sektionen.  
 
Vi har deltagit i chalmersmästerskapen i innebandy och spökboll där vi i sann elektroanda 
blev utslagna snabbare än kvickt. 
 



Verksamhetsrapport EØK-19 LP3 
Sedan föregående sektionsmöte så har EØK-19 gått på och börjat teambuilda. Vi har 
påbörjat planeringen inför mottagningen samt pratat med andra Nollkn om eventuella 
samarr samt varit på diverse utbildningar. Vi har också drömt om att riva brickor  



 

Verksamhetsrapport E6 

2019-02-28 
 

Sedan vi i E6-19 gick på har vi färgat och målat våra fina ovvar vilket fick ett blandat resultat 

samt designat vår logga som sitter på våra tröjor och muggar. Vi har även städat igenom 

vårt föreningsförråd samt städat föreningsrummet flera gånger. Vi har också hunnit gå på ett 

flertalet utbildningar som exempelvis gasqueutbildning, mat & kalas, 

kassörsutbildning,IFFEn samt SUS.  

 

Den första februari hade vi vår första gasque och sittning med temat fänelsegasque. Den 

blev mycket lyckad och har varit uppskattad från många håll.  

 

Nu planerar vi för fullt inför vår nästa gasque som kommer vara den 13/4 och blir ett samarr 

med ZEXET som vi även kommer hålla CM med:)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Verksamhetsrapport EKAK 
 
Sedan det senaste sektionsmötet har EKAK gått på. Vi har bakat tårtor och sett till att det 
vördats på Quarls namnsdag. 
 
Vidare har vi har varit i Finland och haft ett rikt kulturellt utbyte. Där ordnade vi häfv, lärde 
oss att basta, firade att det var 25e året EKAK besökte Finland och var på SIK-styrets på 
Aaltouniversitetets stora årsfest. 
 
Till sist har vi arrangerat ett uttagningshäfv med pub i Kajsabaren tillsammans med KS för att 
ta ut ett lag till Sektionsmästerskapen 2019. Vi höll sedan i Sektionsmästerskapen i Gasquen 
och där korades den bästa øhlhäfvarsektionen som återigen blev elektro! 



Elektra verksamhetsrapport LP3 

Elektra`19 har ännu inte arrat någonting, första releasepuben äger rum 8 mars. Än så länge 

har vi skrivit tidning och deltagit vid samt tagit bilder på sektionens olika arr.  
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Rapport förd inför sektionsmöte i läsperiod 3, 2019 

 

Efter att Fanbäreriet blevo invalda på sektionsmötet den 

trettonde december tjugohundraarton, hafva vi 

 Återburit den fana vars rätta plats äro i den sal medelst 

hög takhöjd och behagliga länstolar, även benämnt som 

”Kyrkan” bland gemene man, 

 Förgyllt fotograferingssessionen för de kommittéer 

som åtagit sig uppdraget av mottagningshanterande, 

under deras samkväm i E0K:s regi. 

 Påbörjat en rigid muskelbyggande träningsrutin för att 

på bästa sätt förbereda hvåra kroppar, till Cortègetåget. 

Vi vilja förmehdla att Elektroteknologsektionens fana 

äro en imponerande attiralj. Dess massa och därmed 

vikt ökar i exponentiell takt allt eftersom den förflyttas 

manuellt, enligt följande samband: 

 

e^(313x)  [kg/s];  varav taylorexpansionen är 

 

 
 

 

 

 

Medelst de bästa af hälsningar 
 

Fanbäreriet tjugohundranitton 

 

Carina Engström och William Christensen Ahl 



Verksamhetsrapport Kajsabarens Styrelse LP3 
Sedan invalet har KS hållt i flera pubar och pubrundan. Dessutom har några 
elektroföreningar haft pubar. Menyn har uppdaterats och det har även tillkommit en 
dryckesmeny. Förrådet har städats och en ny blender har köpts in, som 
förhoppningsvis ska vara till nytta för alla föreningar. En köksutbildning har 
genomförts och vi hoppas att alla föreningar nu har den kunskap som krävs för 
köket. Det finns nu uppdaterade hyreskontrakt, städ- och felhanteringslista i den 
gemensamma IFFE-mappen. 
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LBG övervakar febrilt och är i en testfas för en ny teknik som kommer ersätta all annan form av 
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Verksamhetsrapport till sektionsmöte nr 1, 2019

Sedan verksamhets̊arets början har S̊angboksCommittén börjat arbetet med den nya s̊angboken.
Fältstudier har genomförts p̊a bland annat Marskalkämbetets s̊angbokssittning, Veraspexets
nypremièrekalas, E6:s fängelsegasque samt hemmafest. Vi har även varit p̊a konferens p̊a Tek-
nologTryck där vi blev fortbildade i bland annat utfall.

S̊angboksCommittén har ocks̊a gjort bakgrundsforskning genom att med beprövade metoder
studera l̊ang rad s̊angböcker i jakten p̊a glömda och oglömda skatter i diverse organisationer
bland dessa kan nämnas Konglig Elektrosektionen, Tekniska Högskolans studentk̊ar vid Kungliga
tekniska högskolan, E-sektionen, Teknologk̊aren vid Lunds tekniska högskola vid Lunds tekniska
högskola och Teknologföreningen vid Aalto-universitetet men även andra sorters organisationers
s̊angböcker till exempel Kungliga Sjöstridsskolans s̊angbok.

Arbetet p̊a den materiella delen av verksamheten som till exempel att hitta ett tryckeri för
att till en rimlig kostnad förse upplagan med h̊ardpärm har resulterat i en motion som tas upp
under mötet.

S̊angboksCommittén vill ocks̊a meddela att vi anser oss ligga i god fas inför färdigställandet
och hoppas kunna ro projektet i hamn innan sommaren och att s̊angboken ska vara tryckt till
mottagningen.

Stil & finessiga hälsningar

President Björemark
S̊angboksCommittén p̊a Elektroteknologsektionen vid Chalmers studentk̊ar, Chalmers tekniska
högskola. Verksamhets̊aret 2019, n̊adens år.

Intendent Börjesson
S̊angboksCommittén p̊a Elektroteknologsektionen vid Chalmers studentk̊ar, Chalmers tekniska
högskola. Verksamhets̊aret 2019, n̊adens år.
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Verksamhetsrapport SNE LP3 2019 

 

Vi i SNE-19 har nu under LP3 fokuserat på att sätta sig in i vårt uppdrag som 

studienämnd. Vi har deltagit på IFFEn och skrivit vårt gruppkontrakt.  

Vi har delat upp arbetsuppgifter och ansvar och har nu en bra struktur för 

resten av årets verksamhet. Nu medans vi är här så är en av oss på 

studienämndskickoffen. 

 

Vi har även tagit tiden nu i början av vårt verksamhetsår till att göra lite inköp 

för oss i föreningen samt fixa lite i rummet som vi delar med TGE.  

 

Kursnämnderna har nu dragit igång och vi studiebevakar grundprogrammet och 

masterprogrammen: Wireless och Embedded. Vi har även utforskat nya 

PR-möjligheter utan framgång, hittills. 

Vi preppar och planerar även för vår Pluggbrunch nu på söndag, kom det blir kul. 

 

 

 



Verksamhetsrapport för TGE 

Louise Bohl (ordf.); Simon Fridolfsson (kassör); Klara Eliasson; Sara Mjöberg 

Läsperiod 3, 2019 

 

 

Sedan förra sektionsmötet har TGE-18 lämnat över till TGE-19. Vi har varit delaktiga i JämK’s Speak-

Up vecka och har i samarbete med EqualIt och JämställD arrangerat en #Killmiddag och en Tjejpub. I 

kombination med arrangemanget har vi deltagit i diverse möten och aktiviteter med andra 

jämlikhetsgrupper på Chalmers. 

Vi ser fram emot att börja planera inför en tjejträff innan mottagningen, någon mysig AW samt att 

planera en framtida Sangriapub.  



Verksamhetsrapport TGM 

Vi har vattnat befintliga blommor samt införskaffat en magisk bønne. Den sistnämnda har haft 
svårt att frodas efter upprepade sabotage. Vi har därför sökt hjälp utifrån för att kunna ge bönan 
extra kärlek (se bilaga 1).




Bilagor 
 

Bilaga 1:



Verksamhetsrapport 2019-02-18 

TT har sedan senaste sektionsmötet tryckt, kopierat, falsat, häftat, bigat, reprograferat,plottrat, 

liminbundit, scannat, fakturerat, kadonkat, servat, skurit, svurit, skrivit ut svart, skrivit ut färg, mötts och 

kalasat. 

 

Annat som hänt på tryckeriet är inköpet av en ny plotter som nu äntligen är klart. Detta ger oss 

möjligheten att börja trycka kläder, banderolller, stora affischer, formutskurna affischer, dekaler, 

formutskurna klistermärken, golvvinyler och mycket mer. Vi håller nu på att göra iordning vårt 

offertsystem så att vi ska koma igång med denna verksamhet.  

 

Glöm inte att TeknologTryck finns till först för studenter, och främst för er på Elektro. Är ni intresserade 

av att trycka något, eller bara har frågor – Hör av er, eller kom förbi! Påminn gärna era föreläsare om att 

TeknologTryck finns och att vi i många fall erbjuder både bättre priser och bättre service än 

vaktmästerierna och andra tryckerier. Exjobb trycks dessutom med fördel ut på TT eftersom det ofta 

kostar mer på andra tryckerier att göra så små serier som det brukar handla om. 

 

Vänliga hälsningar, Andreas Andersson 

Teknologtryck 



 

Verksamhetsrapport wEbmästeriet (2019-02-28) 
 
Sedan wEbmästeriet’19 klev på har etek.chalmers.se blivit hackat. Detta skedde 14e januari 
och domänen blev phishing-klassad någon gång i februari. Vad som hände var att någon tog 
sig in på WordPress-kontot och laddade upp filer som frågade om kreditkortsnummer. Efter 
det blev domänen nedstängd av G.U.D. Den rensades fullständigt för att sedan startas upp 
igen den 28e februari. Vi i wEbmästeriet har haft ett längre möte där vi planerade upp 
hur/vad vi kommer göra med domänen. Jag har skickat ett mail till EØK där jag har bett dom 
skicka ett förlag på en ny 0k sida varpå jag fick svaret 100%. Gällande huvudsidan så 
kommer det antingen vara en WordPress-/SquareSpacesida eller en manuellt skriven 
dynamisk hemsida. Jag har fått råd av ITA att om vi skriver egen kod så ska vi ha två stora 
intressen i år Hash och Salt. 









 

PROPOSITION 1 
E-STYRET 
2019-03-04 

 

 

Proposition 1 - Tillsättande av arbetsgrupp för 
revidering av likabehandlingspolicy 
 
Bakgrund 
Elektroteknologsektionens likabehandlingspolicy finns för att Elektroteknologsektionens 
medlemmar skall ha en gemensam värdegrund att stå på som sammanfattar de värderingar samt 
förhållningsregler elektroteknologer bör följa. Denna policy skrevs för ett antal år sedan (2016) 
och bör således revideras för att hållas aktuell.  

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret 

Att tillsätta en arbetsgrupp på 3-6 personer, varav minst 1 från E-Styret, 
för att revidera vår likabehandlingspolicy för Elektroteknologsektionen.  

 

Att till andra ordinarie sektionsmöte presentera den uppdaterade policyn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E-Styret  

genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mikaela Andersson 

Ordförande SAMO & Lokalansvarig 

Sida 1 av 1 





 

PROPOSITION 2 
E-STYRET 

                2019-03-04 
 

 

Proposition 2 - Uppdatering av reglementet 
 
Bakgrund 
Reglementet reglerar hur en stor del av verksamheten ska bedrivas på sektionen, det är därför 
viktigt att reglementet är tydligt och aktuellt. 
Under paragraf 6:3 åligger det sektionsordförande att till exempel föra Et-sektionens dagbok. Då 
sektionsordförandes arbetsuppgifter i nuläget är mycket krävande anser E-styret att föra dagbok 
ålägger sektionsordförande en uppgift som varken borde prioriteras eller ger tillräcklig 
sektionsnytta.  
Under paragraf 6:4 åligger det även vice ordförande att informera om, skaffa skrivare till och utge 
Veckoblad. Något som idag förlorat något av sin funktion då det dels oftast finns 
föreläsningsanteckningar att tillhandahålla på kurshemsidor, FUNKA finns att tillgå för den som 
behöver särskilt stöd, samt att föreningar har andra medier för att nå ut till elektroteknologer 
med PR.  

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret 

Att Reglementets paragraf 6:3:7 som nu lyder:  
6:3:7 föra Et-sektionens dagbok och i samråd med styrelsen 

uppteckna och föredraga Et-sektionens verksamhetsberättelse 
på vårens sektionsmöte 

 
Ändras till: 

 
6:3:7  i samråd med styrelsen uppteckna och föredraga Et-sektionens 

verksamhetsberättelse på vårens sektionsmöte. 
 
Att Reglementets paragraf 6:4:1 som nu lyder: 

6:4:1 informera om, skaffa skrivare till och utge Veckoblad 
  

Stryks i sin helhet  
 

Att Nuvarande paragraferna 6:4:2-6:4:4 numreras om till 6:4:1-6:4:3 

E-Styret  

genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mikaela Andersson 

Ordförande SAMO & Lokalansvarig 

Sida 1 av 1 











 

SIDA 1 AV 1 
                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-03-04 

 

E-Styrets yttrande till motionen angående 
ekonomisk policy 
 
Bakgrund 
E-Styret anser att arbetsgruppen har arbetat fram en bra ekonomisk policy som speglar 
sektionens ekonomiska tillvägagångssätt väl.  

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret 

Att godkänna motionen i sin helhet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Josefine Åberg 

Ordförande Vice ordförande 

Sida 1 av 1 









 

                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-03-05 

 

E-Styrets yttrande till motionen angående Ny 
upplaga av sångbok  
 
Bakgrund 
E-Styret anser att en ny upplaga av sångboken är en bra idé. Den presenterade plan för 
genomförandet anser dock E-styret vara något bristfällig och bör tänkas över ytterligare. 
Aspekter som förvaring, eventuella features och försäljningsplan bör utvecklas. E-styret anser 
också att antalet är för många och bör begränsas till minsta antal för att få det minsta 
styckpriset. Vidare anser E-styret att spannet mellan priset presenterat i offerten och de resurser 
SångboksCommittén ber att få mandat över är inte tillräckligt motiverat i motionen. Därför 
föreslår E-styret att sänka antalet böcker och summan för inköp.  

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar 

Att “SångboksCommittén ges mandat att under verksamhetsåret 2019 beställa 
sångböcker till en kostnad av 50 000 kronor inklusive kostnad för provtryck ” 
 
ändras till: 
 
Att “SångboksCommittén ges mandat att under verksamhetsåret 2019 beställa 800 st 
sångböcker till en maxkostnad av 40 000 kronor, inklusive kostnad för provtryck” 

 

 

 

 

 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mart Waldenstål 

Ordförande Ekonomiansvarig 

Sida 1 av 1 





 

                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-03-04 

 

E-Styrets yttrande till motionen Revidering i 
Resepolicy 
 
Bakgrund 
E-Styret finner det lämpligt att en skriftlig reseberättelse bör lämnas in inom en rimlig tidsram. 
Dock finner E-Styret att reseberättelserna inte behöver presenteras på nästkommande 
sektionsmöten, då dels sektionsmötena tar tillräckligt lång tid och dels att dessa reseberättelser 
ändå kommer redovisas som offentliga handlingar efter styrelsemötet då dessa behandlas. 
E-Styret anser även att det inte åligger dem att ta upp någon annans reseberättelse.  

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret 

Att godkänna motionens första att-sats. 
 
Att avslå andra och tredje att-satserna i sin helhet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Styret  

genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mikaela Andersson 

Ordförande SAMO & Lokalansvarig 

Sida 1 av 1 





 

                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-03-04 

 

E-Styrets yttrande till motionen angående 
aluminiumskylt i kajsabaren 
 
Bakgrund 
E-Styret har delade åsikter angående vad gäller att ha reklam i Kajsabaren, och förlitar sig 
därmed på sektionsmötets beslut. E-Styret har dock synpunkter om placeringen av skylten och 
anser att den inte bör sitta på Arme/Styrets dörr, då detta möjligtvis skulle skapa förvirring om 
rummets syfte. Det pågår även officiella möten med både företag och kåren innanför denna dörr 
och därför anser E-Styret inte att det är en lämplig plats för eventuell skylt.  

 

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret 

Att “Elektroteknologsektionen skruvar upp en skylt, fräst ur aluminium, i Kajsabaren 
i utbyte mot en summa av 20 000 kr årligen vid överenskommelse med FOI.” 
 
ändras till: 
 
“Elektroteknologsektionen skruvar upp en skylt, fräst ur aluminium, på lämplig plats i 
Kajsabaren, dock inte på Arme/Styrets dörr,  i utbyte mot en summa av 20 000 kr 
årligen vid överenskommelse med FOI.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Josefine Åberg 

Ordförande Vice ordförande 

Sida 1 av 1 
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