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§ 1 Mötets öppnande
Scktio11::;ordfön111dc Katrii11c Koit förklarar mötet öpp1iat kl. 17:18.

§2 Preliminärer
a) Mötets behöriga utlysande och mötets beslutsmässighet
Beslut:
Att förklara mötet behörigt utlyst.

b) Föregående mötesprotokoll
Erik Laitala läser upp föregående rnötesprotokoll från verksamhetsår 2019, 4:e ordinarie
:;ektio11srnöte.
Bi>sl11t.:
Att lägga föregående mötesprotokoll Lill handlingarna.

c) Fastställande av dagordning
I<atriine I<oit presenterar och föreslår dagordningen (Bilaga 1), en reviderad version av
dagordningen i kallelsen (Bilaga 2).
Brsl11t:
Att f;ist.st.älla r!P.n prl"sent.P.radf" revidP.rnde dagordningen.

d) Adjungeringar
e) Uppföljning av beslut
Emil Grimheden presenterar uppföljning av beslut sedan förra seklionsmötet (Bilaga 3).

Sekreterare
F,rik Lait,1la

Ordförande
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Justerare
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§3 Val av
a) Mötesordförande
Kal.riine l(oil. nominerar Arvid Björemark som möl esordförande.
Beslut:
Att enhälligt välja Arvid Rjöremark till lllötesordförande.

b) Mötessekreterare
Arvid I3jörernark nominerar Erik Laitala till mötessekreterare.
BC'slnl,:
Att enhälligt välja Erik Laitala till mötessekreterare.

c) Justeringsmän tillika rösträknare
Benjamin Björklund nominerar Arvid Klang till justeringsman.
Ida Hagströlll 11orni11erar Emil Grimheden till justeringsrnm1.
Beslut:
Att enhälligt välja Arvid Klang och Emil Grimll!'dcn till justeringsmän tillika rösträknare.

§4 Meddelanden
Katriine Koit meddelar att hon har pratat i telefon med Stefan Canclefjord innan mötet,
där han berättade att de är i full gång rned att pla11ern rnottag11inge11. Stefan Candefjurd
berätta.de även a.tt kurnerna. för tl•fedicintekniks första år är klara.
Johan Nilsson meddelar att han gärna vill att de som läser första året i Medicinteknik samt
Elektroteknik studerar under samma block.
Katriine Koit svarar att det är de som är tanken.
Max I3örjcsson undrar vart man kan se sr.hcrnat för Medicinteknik.
Kat,riine Koit svarar au man bör kunna se sr.hemat under fliken 1Vledic:int,eknik på Chalmers
hemsida; då man kan söka progTammet.

Sekreterare

Ordförande

F,rik La.itala

Arvid l3jörernark

Justerare
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a) Programledning
i) Elektronik
ii) Medicinteknik

b) Kårfullmäktige, FuM
Emil Grimheden informerar aU några F11M-ledamöt.er har avsagt sin post, vilket resnll.erar
att KAP har tilldelats två ex(,ra. som har röst- samt närva.randerätt. Emil Grimheden
fortsätter att informera om man vill sitta i FuM så kan man kandidera i det uppkommande
valet.
Max I3örjcsson undrar om dC't är bara Kap som har rcprC'scntant.C'r kvar i rPscrvlistan.
Arvid B,iöremark svarar at.t. del. finns fler parl.ier med representant.er kvar i reservlist.an.
Arvid B,iöremark r.illägger a.tt Elektroteknologsektionen nog aldrig har haft", så många
representanter i l(a.p.

c) Kårledningen
.lonat.han Sjölander presenterar sig själv som IT-Officer i Kårledningen. .lanat.han Sjölander
tackar alla. som har svarat på. studentbarometen och meddelar att i mars kommer en ny
studenthälsovård öppnas FeelGood.
Jonathan Sjölander fortsätter med att informera om att man kan nominera studenter till
årets telrnolog på kårens hemsida.
Arvid B,iöremark undrar hur Fr,elGood ska se 1.ill alL räl.(, vård ges till de sökande.
Jona(,han Sjölancler svarar att han inte vet det än men att information om FeelGood
kommer komma upp på studentporta.len så småningom.

d) Kårens utskott
i) KU
Katriine Koit informerar mötet att det har varit samt att hon har deltagit på två KU
rnöte11 detta verksamhets,1r. U11der mötena har det diskuterats orn va.d e11 bra ledare är
samt att del har varit e11 del inbrott vid olika sektioner.
Katriine Koit har även varit på tcambuildning med KU, där de spelade shufficboard
vid .l.A Pripps.

Sekreterare
Erik Laitala

o lförande
y

rLfk!dL

Arvid 13jörcmark

Justerare
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Katriine Koit tillägger att teambuilclningen var "mycket trevlig".

ii) NU
Matilda Arvidsson är inte närvarande för all presentera NU
Linnea Johansson informerar att det ej har varit några NC möten sedan det senaste
ordinarie sektiomm1öle.

iii)

uu
Johannes Larnpela berättar att UU har haft två möten dc�tta verksamhetsår, diir han
liar varit på bi\da. Det har diskuterats ifall frågor11c1. vid kun;enkäter är fonnulen1.de på
ett konstruktivt sarnt givai1de vis.
Ai-t man numera kan boka stndi0.väglcdare genom samma tjänst. som man bokar grnpp
rnm. .Joharnws La.mpela. [ortsäLl.n berät.t.a al.I. ifall det. uppstår probl0.m med Chalmers
programvaror eller utrustning så kan det. rapporteras till support,qchalmers.se.
Johannes Lampela tilläger att det även har varit på tal alt ta bort ett omtenlatillfälle
för att spara 20 miljoner, studienämnderna. gilla.de inte ideen och kommer arbeta vidare
för att behålla omtenta.tillfället.

iv) SU
Linnea Johansson meddelar att hon ha,r gått på två SU möten. Linnea Johansson
informerar att mötena har handlat orn hur man ska bearbeta narkotikamissbruk på
chahnen; samt förbättra den fysiska miljön. Linnea Johansson fortsättera rned att
Akademihälsan kommer bytas ut mot FeelGood de11 l:e mars. Det har iive11 dbkuterats
om hur Sa.mo ska få stöd frän kåren samt högskolan.
v) ArmU
Vi11cent Bunke meddelar Det har varit ett AnnU sedan han gick med i ARME. Vincent
Bunke berättar att eftersom det är många nya arbet.sma.rknadsgi-11pper som prer.is hade
gått. på siLt. uppdrag, blev det. en del presenlat.ioner och disk11ssioner angående allas
olika verksamheter. Vincent Bunke fortsätter med att det diskuterades även en del
om hur man kan använda och förbättra företagsenkäten ATEC som samlar studenters
åsikter om företag.

Sekreterare

�
Erik Laitala

Ordförande

./40

Arvid Tijörernark

Justerare
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e) Institutionsråd
i) Elektroteknik
Arvid Björemark berättar vad ett Institutionsråd är samt a.tt de ha.r lyckats värva.
Jesper Stensson till InstitutionsrådeL. Det har diskuterats internkapital där det är bra
att ligga på runt 10 procent men Elektroteknik har just nu 30 procent, vilket är cirka
56 n1iljoner.
CASE-la.bbet vill växa och där det hcir diskuterat8 ci.tt bygga ett gla8hus på innergården,
(nuvarande 1\nkcborg).
h:önsförclelningen på Chalmers clokl.ora.ncler är i nulägcl. inl.e så bra.. Det. genomförs
en mer str11kt,11rerad samt uppdatP. ring av int,ervjuprocess för att. locka flpr kvinnliga
doktorander.
filip Sterner u11dn1r 0111 det fortfarande går alt arrangera grillen vid Ankeborg ifall det
bygger ett glashus där.
Arvid Björemark svarar att utifrån en fika med några "snubbar" som planerar bygget
så kommer det inte vara möjligt.

f) Styrets arbete
i)

IFFE
Katriine Koit berättar att :;tyret har arrangerat en IFFE och att all i11fonnatio11 fran
IFPE finns på sektionsdriven.

ii) Sektionsohmsits
Katriine Koit beriLttcir att 8tyret har arrangerat en sektiuusolnnsits där föreningsaktiva
frän verksarnhel"sår 2012 till 2020.
iii) Verksamhetsplan
Kc1triine KoiL presenterar FrStyrets vcrks,1.111hctsplan (bilaga I !J) styckevis ucl1 öppnar
upp för fragor.
Medicinteknik:
Sektions bil:

Sekreterare

Erik Laitafa

Ordförande
Arvicl 11jörenwrk

Justerare

Jwj
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Katriine Koit presenterar kalkyl om sektionsbil (bilaga 23)
Jacou Lidman 1111drar om Styret tänkte ta. upp proposition 2 - Inköp av sektio11sbil
(bilaga 22) ifall Vr.rksamhetsplanen inte röstas igenom
Oscar Birging svarar med att df'n allmänna önskan Vf'l"kadf' vara at.t. införskaffa en
sektionsbil utifrån tidigare mätningar; ifall verksamhetsplanen inLe går igenom så
kommer E -styret att inte ta upp proposilionen om sektionsbil.
Jesper Ste11ssoll frågar ifall Frstyret tä11kte illförslmffa ell scktiollsbil detta är.
KatriinP. Koit svarar att det är de som är tankrn.
Johan Nilsson undrar hur a.vLaleL med f\,/ kommP.r SP. ut gentemot Sunfleel.
KaLriine Koit ;;varar att E-styret har kollat över detta och eHligt kalkyleu (bilaga 23)
så kommer avtalet i11te v;ira. detsa111111a.
kla Hagström undrar ifall kalkylen (bilaga 2::1) var behörigt utlyst..
Arvid Björemark svarar att kalkylen inte har något 111ed möLeskallelsen att göra. och
behöver därför inte vara behörigt, uLlysL.
.losefin Ahrrg undrar varför man intr. har ordnat r.n bil mr.d Siqmn..
Kat.riinr. Koit. svarar aLL det, saknas r.n laddsLat.ion i tillgång t.ill Ek·kt.rot.r.knologsr.kLionr.n
för att arbPl;P.t. nwd Siqma. ska fortsäU.a. Katriine Koit. fortsätter med att Akademiska
hus har varit svåra att få tag i och därav har det inte gått att bygga en laddsLation.
Josefin Åberg undrar ifall F.-styret ska fortsiitta c1rbetct 111ed e11 sp011srad bil ifall
proposition 2 (bilaga 22) går igenom.
Linnea Johansson svarar au arbetet. med Siqma. kommer fort.sät.t.a även fast proposit.ion
2 (bilaga 22) går igenom.
Ida Hagström u11drnr vem som ko11n11er ta ha11d om sektionsbile11.
Katriine Koit svarar att E-styrct kommer ta litrn<l om sektio11sbilen tills ett bättre
alternativ kommer fram.
Jesper Stensson undrar vad som händer med den införskaffade sektionsbilen ifall sektio
nen får en bil från Sigma.
Katriine Koit svarar att E-styret komrner sälja de11 i11förskaffade ;;ektio11sbile11.
Arvid Klang undrar ifall seklionsbilen som köps kommer vara ny eller ifall E-st.yret. har
kollat på att leasa.
Katriine Koit svarar att tanken är att köpa en begagnad bil, då leasa en bil till sektionen
blir dyrt då det är många som ska använda bilen.

Sekreterare

DL,v-

Erik Lait,ila

Ordförande

J/JfJ

Arvid Bjiircrnark

Justerare
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Emil Grimheden undrar om första punkten i verksamheLsplanen kommer vara avklarad
ifall proposition 2 (bilaga 22) går igenom.
I(atrii11e I(oit :;varar att första punkten i verksarnhetsplanen kommer anses avklarad
ifall proposition 2 går igenom.
Ludvig Svensson yrkar streck i frågor.
Beslut:
Att dra streck i frågor.
Hälsa:
Ida Hagström undrar varför E-styret tycker att arrangera en jämlikhetsdag kommer
vara det bästa för sektionen.
Oscar Rirging svara med att det kornmer karn;ke i11te vara det bästa för sektionen med
det ko111111cr uog gy1111a :;ektio11c11 till det bättre.
Jacob Lidman undrar ifall det är E-styrets uppgift att arrangera en järnlikhetsclag.
Katriine Koit svara att det inte är E-styrets uppgift men det är ett arbete som E-styret.
har tagit på sig.
Oskar Fricxlrichsen undrar ifall det bara är PnbarL E-sLyrcL som ska arbeta med jämlikhet..
Kat.riine Koit svara att alla får arbeta med jämlikhet.. Katriine Koit fortsätter berätta
att alla som vill, får ansöka om pengar från E-styret för att jobba med jämlikhet.
Lokaler:
Jolmu Nilsson umlrar varför E-styrct ska lägga pengar p[t DC, en lokal so111 scktio11c11
inte äger.
Clas Hagström ger replik al,I. han har varit. på möte med Hans Hjälmgren, Jörgen
Blennow och Akademiskalrns om hur DC kan göras trevligare. Sektionen kommer inte
behöva spendera några pengar på DC utan det kommer göras av Akademiskalms.
Emil Gri111l1ede11 undrar ifall pc11garna konnncr lägga:; pa imeduiug eller enbart upp
rustning.
Limwa .Johansson svarar aLL deL beror på vilken lokal det. är men ja pengar kan även
investnas i inredning.
Johan Nilsson uudra.r om det är någr a. planer för Webgrnllan Jii Jet finns ett proppskåp
där.
Oscar Birginp; svarar at.t. ct.t. proppskåp enbart. br.höver vara läi-.t.tillgängligt så r.n dr.I
kan användas I ill annal., l.ill r.xr.mpr.l ct.L förråd.
Jesper Stensson undrar ifall E-styret ska införskaffa några fler lokaler.
Oscar Rirging svar nej det nnus ingen möjlighet då sektionen redan har så många

Sekreterare

Erik Laitala

Justerare
Arvid Rjörcrnark
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lokaler gentemot andra sektioner.
Jesper Stensson ger replik kan ni försöka.
Emil Grirnlie<le11 ger replik på replik ifall vi ber
"hugga genom väggen".

0111

f-ler lokaler så kornmer TT-Sektionen

Kommunikation:
vVilliam Christensen Ah! undrar hur valberedningen ska skötas på rätt sätt.
K atriine Koit svarar genom att ta fram riktlinjer och kontinuitet för att minimera antal
misstag.

F'råqor om verksamhclsplan
l<la Hagström uu<lrnr ifall E-slyrel ko111111er orka hinna rne<l allt i verksamlietsplanen
utöver andra uppgifter.
Lim1ea Jolia11sso11 ausers alt E-styret kollimer orka llled vcrksa111ltetspla11c11 th'\ E-styret
har arbetat ihop och analyserat den under en längre tid.

Clas Hagström undrar om det finns en inbördespriotering kring punkterna.
Linnea Johansson berättar att sektionsbil och psykisk hälsa har redan påbörjats; :c\Iedi
einteknik kommer arbetas kontinuerligt under året.
Emil Grimheden undrar vad som kommer prioriteras mindre ifall det, uppstå tidsbrist.
K atriine Koit berättar att utvecklingen med lokaler kommer nog prioriteras lägre ifall
tidsbrist uppstår.

Diskussion
Emil Grimheden anser att verksa.mhetsplanen täcker rimliga områden.
Beslut:
Att enhälligt, välja godkänna verksamhet.splanen för 2020.

iv) Övrigt

g) Uppläsning av verksamhetsrapporter
Verksamltetsraporter läse:-; upp (bilaga 4 till 18)
EKAKs verksamhetsrapport (bilaga 9) möts med rungande applåder

Sekreterare

Ordförande

Erik Laitala

Arvid 13jörernark

Justerare
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h) Övriga meddelanden
Oscar Dahlin meddelar möt.eL alt. E-Sport kommer arrangera Cfvl inom kläl I.ring.
Applåder
Mötet ajourneras 18:51 till 19:20.
Mötet öppnas igen 19:22.
Arvid Björemark undrar ifall mötet kan kunna flytta punkt 8c till 6.
13c-slnt:
Att enhällig!. godkänna flyt,tamlPt av punkt. 1k till efter pnnkt 6.
Clas Hagström heräl.l.ar al.L Medirint.ekniks arhct.sgrupp har varit. dl. "bollplank" med
föreningar som kan Länkas ha ntökade ni.maningar med inklmleringen av i\ledicinteknik.
Clas Hagström fortsätter att inte har någon möjlighet att införskaffa några fler lokaler, utan
tanken är att upprusta DC. Arbetsgruppen har även varit i kontakt med Jörgen Blennow
där han berättade att Elektroteknologsektionen kan fa "ta över" DC under mottagningen.
Arbetsgruppen har även iutervjuat andra sektionsstyren som har haft en inkluderiug med
nya program.
Filip Sterner unclrar ifall en representant från arbetsgruppen kan vara med på. några
framtida E0K-möten.
Clas Hagström svarar att arbetsgruppen gärna löser det.
Evelina Strömdahl tillsammans nwd Axel vVälme läser upp EKAKs - Rrscbcrät.tclsc till
Finland (bilaga 20).
Applåder.
Johan Nilsson undrar ifall det fi1111s bilder l'rå11 resan.
Evelina Strö111dalil svarar Nej.
Victor Troksch Cndrar ifall i\larko Hiipakka åkte ända ifrån Azorerna för att delta i
Finland.
Axel Wålrne svarar ja.
Simon Nordin brrät.l.ar at.t. Kajsabarcns St.yrclse ska annordna rn köksnl.bildning den :i:c
mars.
Evelim.1 Strörndahl infonnerar att det finns 23 445, 75 "pengar" i Qm1rls-l..mllongfond.

Sekreterare

Ordförande

Erik Laitala

Arvid 13jörernark

Justerare

CHALMERS O
STUDENTKAR

Si<la11 12 av 29
Protokoll
Scktionsmöt.c ur 1
'27 februari 2020

Elektroteknologsektionen

Evelina Strörnclahl fortsätter informera alt, ifall mötescleltagarna swishar mindre än 13 kr
så är de "fega".

§5 Fastställande val av
a) EKAK
De nominerade kommer fram och present.erar sig själv.
vVilliau1 Christensen yrkar streck i del.iall.eu.
Gabriel Lj1111g 11nrlrar om alla har skor på sig.
De nominerade svnra.r ja.
Arvid Tijörcrnark frågar om mötet kan yrka :;treck i debatten.
Beslut:
Att yrka streck i debatlen.

i) Ordförande - Axel \,Vålme
Beslut:
Att cnhälligl välja in Axel Wålmc som Ordförande i EKAK för verksamhet.såret. 2020.

ii) Kassör - Evelina Strömdahl
Beslut:
Att enhälligt välja in Evelina Strömdahl som Kassör i EKAK för verksamhetsåret

2020.

Sekreterare

Ordförande

Erik Laitala

Arvid Tijöremark

Justera.re
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iii) Korrespondenschef - Anton Stigemyr Hill
Beslut:

Att e nhälligt. välja i n Ant.on Sligemyr Hill som Korrespo ndenschef i EKAK för verk
samhetsåret 2020.

iv) 0hlchef - Joel Dahlman Zakrisson
Beslut:

Att enhälligt. välja in Joel Dahltna11 Zakrisson som 0hlchef i EKAK för verksamhe tsåret
2020.

v) Filmchef - David Ernstig
H<'slnl.:

Att enhälligt välja in David Ernstig som Filmchef i EKAK för verksamhe tsåret 2020.

§6 Val av
a) BEFF
Nominerade:
J armo
Uast.ard
Kolera
V e dklöv
Vedklöv
Ve dklöv

P<'t.t<'r Barreng
Ludvig Svensson
Vaka n t.
Vakan t.
Vaka nt
Vaka nt

Arvid Bjö remark i11fon11era att <let fi1111s vaka.11ta pla.tser kvar
någon vill sjä.lv1101ni11cra sig.

REFF och undrar ifall

Clas Hagström självnomenerar sig till kolera i BEFF.
Clas Hagström bcrii.Uar mn sig själv o ch att hau har suttit i n�igni föreningar innan.
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1fax Börjesson undrar ifall de nominerade har någTa mål och visioner med BEFF.
Clas Hagström svarar med att de vill bygga klart bastubilen.
Arvid Björemark undrar ifall möt.et. kan finna sig i val.
Beslut:
Att gi't till val.

Beslut:
Att enhälligt välja Petter Barreng till Jan110 i BEFF för verksmnhetsårct 2020.
Att enhälligt välja Ludvig Svensson till Bastard och Clas HagsLröm till Kolera i BEFF
för verksamheLsåreL 2020.

b) Lekmannarevisor
Nominerade:
Lekmannarevisor

Vakant

Josefine Äberg no1ninemr sig själv till Lekmannarevisor
Josefinc Aberg presenterar sig själv.
Mikaela Andersson undrar varför Josefine Åberg vill sitta som Lekmannarevisor.
Josefine Åberg svarar att sektionen behöver en Lekrnai11rn.revisor och att hon gärna t:.täller
upp. Josefine Åberg fortsätter att hon inte i11trest:.erar sig så mycket för det ekonomiska
men är enormt suge11 att arbeta med Valberedningen.
Victor Troksch undrar ifall Josefin Åberg vill ändra något med valberedningens arbete.
Josefin Åberg svarar att just nu finns det inte så mycket etablerat arbete att ändra på,
hon ser hellre att att det finns en bra kontinuitet samt rutiner efter detta verksamhetsår.
Sebastian Svanland undrar om Josefin Aberg är aktiv inom någon annan förr.ning på
Elekl.rosek Lianen.
Josefin Åberg svarar at.t hon inre är det.
Albin Olsson undrar ifall Josefin Åberg tänker arbeta tillsammans 111e<l F.styret för att
utveckla kontinuitet samt ruti11er för Valberelh1i11ge11.
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Josefin Aberg svarar att det är tanken då E-styret har med riktlinjer för Valberedningen i
sin verksamhetsplan .
.Joel Dahlman Zakrisson undrar ifall Josefin Åberg har varit. med i Valberedningen förrnt.
.Josefin Åberg svarar au hon inte har det,.
Arvid Björemark undrar om rnötet kan finna ::;ig i di::;ku::;sion.
Besl11t:
Att finna mötet i diskussion.

Disk11.5.5ion
Oskar Friedrichsen tycker att det är bra att Jm;efin Åberg vill åta sig rollen sorn Lek
mairnarevisor sarnt att lion vill arbeta tilbarnrnans med E-styrct. för att sarnrnarn;tälla en
kontin11it.N.
Katriine l(oit undrar om mötet kan finna sig i val.

Att gä I.il! val.

Deslut:
Att enhälligt. välja in Josefin Åberg som Lekmannarevisor för verksamhet.såret. 20'20.

§7 Propositioner
a) Propositioner 1 - Stadgaändring gällande Medicinteknik
Kat.riine I<oit, presenterar propositionen (bilaga 21).
Josefin Åberg undrar varför man inte har sett till att hedersmedlemmar är med i stacl
gaämlri11g.
Katriine Koit svarar att det var c11 rnis::; rnc11 att det inte är så bråttom att ändra den
biten i stadgan.
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vVilliam Christensen Ahl undrar ifall sektionen kommer bryta mot stadgarna ifall mötet
inte röstar igenom proportionen men ändå tar emot Medicinteknik.
Katrii11e Kuit svarar att det stämmer.
Beslut:
Att gå till diskussion.

Disk1tssion
Re11jarnin Rjörkhrnd am;er att det är rirnligt att rösta ige11orn propositionen då sektionen
amiars komrncr bryta mot stadgarna 11�ir �,Jedici11tclrnik tas emot.
Beslut:
Att enhälligt godkänna propositionen i sin helhet.

b) Propositioner 2 - Inköp av sektions bil
Oscar Birgi11g prcsc11tcrnr propositionen (bilaga 21) tillsam111a11s rncd kulkyl (bilaga 23).
_Max l3örjcssoll lärnmir in ett ä1Jdri1Jgsyrka11dc (bilaga 25).
Filip Sterner undrar hur bastubilen kan användas som en sektionsbil då bygget av bastun
snart är klart.
Max Börjesson svarar med att man kan lasta av bastun.
Simon Nordin ger replik på att bastun är väldigt tung och det behövs många för att flytta
på bastun.
Kevin Mattsson undrar hur köpet av en sektionsbil kommer påverka sektionens budget.
Oscar Birging svarar att inköp av en sektionsbil kommer inte påverka sektionens budget
så mycket då en bil i ett företags ögon ses som en tillgång och inte en kostnad. En tillgång
som en bil kommer iiven skrivas av under en period på 5 år.
Oscar Dahlin undrar ifall E-st.yret. har kollat, med andra sektioner som har en sektionsbil
och frågat hur arbetet med den funkar.
Matilda Arvidsson svarar med att hon har kontaktat Datasektionens förening D-b'Us. D-b'Us
är en förening med 3 sittande där alla, inte bara datateknologer får hyra bilen. Arvidsson
fortsätter med att D-bus inte gav ett tillfredsställande svar på hur mycket arbete som
krävdes.
Josefin Åberg undrar varför den presenterade kalkylen inte satt uppe tillsammans med
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proportionen på anslagstavlan.
I<atriine l(oit svarar med att kalkylen blev färdigställd under morgonen innan mötet.
.Josefin Åberg undrar om man som Elektrot.dmolog kan hyra sektionsbilcn ifall man inte
siltrr i en förening.
Oscar Birging svarar med E-styret har kollat på det och tycker att i nuläget så ska enbart
föreningsaktiva få låna. bilen till föreningsrelaterande arrangemang; detta för att rutiner
inte än är färdigställda samt att det blir förmycket arbete för E-styret då vi har andra
arbetsuppgifter utöver sektionsbil.
Clas Hagst.röm undrar ifall 1','-st.yret. kommf'r spf'ndf'!'a f'xakt. upp t.ill 100 000 kr ifall
proposit.iomm går igrnom.
Oscar Birging svarar med att E-styret har kollat hur mycket D-bus spenderade på sin
sektionsbil och det var runt 280 000 kr. I Jämförelse med D-bus är 100 000 kr inte så
mycket men antagligen upp till 100 000 kr.
Simon Nordin undrar ifall 100 000 kr i sii. fall inl.c är för lil.e för inköp av en problemfri bil.
Oscar Birging svarar med att han hålln med Simon Nordin men att. man ändå kan få en
okej bil för det beloppet, då E-styret har kollat över en period på 5 år.
Max nörjess011 u11drar hur länge de11 i11köpta bilen tä11ks tt11viimh1s.
Oscar 13irgi11g svarar med att del är svart att veta då arbetet med Sigma kan färdigställas
ant.ingcn imorgon cllcr om cxrmpclvis fyra år.
Johan Nilsson har undrar ifall E-styret har diskuterat med föregående E-styren.
Oscar Birgi11g svarar 111ed att sittande E-styret inte har diskuterat med föreg,iemle E-styren.
Det so111 har gjorts iir att sarnma11ställa samt jiimfört kalkyler frå11 tidigare år angående
sektionsbil.
Diskussion
Clas Ilagströ111 tycker att Max 13örjessons ä11dri11gsyrka11de är farlig da att fiytta på bastuu
krävs mycket. arbct,c och är tungt.
Jesper Stensson anser det är bra att E-styret vill ha riktlinjer för en sektionsbil och alla
kan varn 111ed att påverka dessa riktlinjer med hjiilp av motioner.
Sebast.ian Svanla.nd anser at.t, del. finns !'I.I. värde i alt. hyra en tjänst. som /1/ för al.I. slippa.
administrationen.
I<a.triine Koit ger replik att det som är bra att ha en egen sektionsbil är man kan söka
sponsorer för bilen, vilket gör att bilen kan bli ännu billigare.
Sebastian Svanland ger replik på replik då anser jag att vi bö1"införskaffa en "fin" bil.
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Josefin Åberg tycker att bile11 kan variera extremt rnycket i sektion:-mytta samt att ingen
riktigt vcL lmr mycket 100 000 kr päverkar sektio11en; ifall <le inte är i11satta.
Oscar Birging ger replik på att han har gjort en likvirlit.ctsanalys. Resultat är att rid är
ganska dåligt. med inkomst. 1.ill sekt.ionen fram t.ills näsl.a Date-it mässa; men aLt. spendera
100 000-200 000 kan sektionen ändå klara. av tills nästa Date-it. Sektionen kan även
klara sig till andra DaLe-it ifall den som kommer nu går dåligt.
Albin Olsso11 s�iger att det !i.uns e11 fördel att a11vä11da företag sou1 M <lä nrn11 slipper
administrationen. Det. jobbiga är att det, tillkommer C'll st.art.avgift vilket kan stoppar vissa
ändamål.
Clas Hagström säger au det framgick under det sektionsmöte när bastubilen avskaffades
som sektionsbil, att en ny bil skulle införskaffats 1111der e11 snar fralllti<l; vilket det inte har
gjorts. Hagst,röm fortsätter med att han hade tänkt skicka i11 e11 moti011 för aU i11förskaffa
e11 sektio11sbil för 50 000 kr till <lctta möte. Cla::; Hagström tillägcr att ha11 ger full tillit
till Oscar Birging ifall han anser att sektionen kan spendera 100 000 kr.
Oscar l3irging ger replik aU hade det. varit. cl.I. problem med pengar på sektionen så hade
E-styret inte tagit. fr am den presenterade propositionen.
Linnea Johansson säger ifall man använder tjänster som M så är det svårt att ha en
bil s0111 står och "tickar" u11der arrangemang, något som skapar onödig stress. Det blir
smidigare att sektio11en äger e11 ege11 bil.
Simon Nordin lämnar in ett ändringsyrkande (bilaga 24)Joha11 Nilsson undrar var sekti011ens pengar har kommit ifrån.
Oscar nirgi11gger replik på att "vart pengarna ko111mer ifrån är att vi har pe11gar."
Josefin Åberg anser att även ifall sekcionen har pengar så bör man ändå tänka på hur länge
sekcionen har sparat upp pengarna och se över ifall det är värt att spendera så mycket.
Oscar Birging ger replik på att man ska alltid se på sektionens intresse för dagens medlem
mar, det är s0111 gäller för en ideal förening.
f

Emil Grimheden l,ycker det är kul at.t. E-st._yret. vill införskaf a en sekt.ionsbil då deL finns
ett behov. Propositionen är en jättebra temporär lösning. Emil Grimheden fortsätter med
att E-styret inte ska ge upp arbetet med en sponsrad bil.
Seba�tia11 Svanlan<l tycker Oscar Birgi11g lim· bra koll och att Oscar är mer förberedd
som ekonomiansvarig än vad han var sitt ar. Sebastian Svanland vill förtydliggöra att den
f
pol.entiellt införskaf ade seklionsbilen kommer sPs som en kostnad Oscar Birging svarar al.L
det stämmer.
Be11jarni11 Rjörklm1<l aw,er att det inte verkar så bråtto111 att införskaffa en sekti011sbil, om
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folk inte tycker propositionen är genomarbetad så kan sektionen alltid vänta tills nästa
sektionsmöte.
Albi11 Olssou ger replik då lrnstubile11 snart blir klar så ko111111er det bli bråttom rned en
11y sektion::;bil. S11art försvinner Sunjtecl och ::;ektio11e11 behöver fortfarande e11 bil för att
km111a å.ka till exernpel Gasqucn eller /1:cfood.
Arvid Björemark undrar ifall mötet kan gå till val.
Beslut:
Att dra streck i debatte11.

Felix Gråhn anser att sektionen behöver införskaffa en bil att han har fullt förtroende att
E-st.yret ka11 skötc1 den uppgifte11.
Clas Hagström tycker att. sektionen behöver en sekt,ionsbil samt säger att. under sin tid i
E0K användes bastubilen hela tiden och att företag SOJll Sunfleel eller M inte f1.111gerar i
verkligheten.
Albin Olsson sägN at.t. sC'ktionen alltid har en m,ervfond ifall det blir dåligt med pengar i
framt.idcn.
Oskar Friedrichsen säger att han har fullt förtroende för E-styret att lösa en sektionsbil.
Emil Grimhcclcn undrar om han får st.ällcr en fråga t.ill E-st.yrct..
Arvid Björemark tillåt.er det..
Emil Grimheden fråga.r 8-styret ifall det finns en chans att sektionen kan abonnera på 500
kr paketet från M och undrar ifall det är att föredra i så fall.
I<atriine Koit svarar att M har skickat runt henne till olika chefer inom företaget och ingen
har kun11at besvarat vilket paket sunt sektioue!l kan ab01111era på. Det beror på hur mycket
sektionsbilen ko111111er ,itt kosta.
f
I<atriine Koit tillägger att propositionen enbart ger mandat att för E-styret att införskafa
r
en sektionsbil, ifall häl.tre altcrnat.iv kommer f am så kommer det att vägas npp.
Johan Nilsson säger att han har tillit på att E-styret kan införskaffa en sektionsbil men det
hade varit skönt ifall E-styret kunde komma fr am rned en tydligare plan. Det iir gaHska
svårt a.tt liisa sig in nu på de11 prese11ternde propositio11e11.
Oscar 13irging ger replik att det iir därför det finns ett styre, För att 11i sektio11srnedlernmar
ska slippa pnnktstyra d!'ssa handlingar.
Emil Grimhedcn lämnar in ett ändringsyrkandc (bilaga 26}.
Mötet ajourneras 22:47 till 22:52.
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:rviötet öppnas igen 22:54.
O!:icar I3irging säger till mötet att J<-:.-styret har valt i11te järnka sig rnc<l något inlämnat
ändringsyrkande. E-styrct uer enbart sektioucn om rnaudaL all införskaffa c11 sektionsbil.
Sektionen kan spendera 100 000 - 150 000 kr eller använda t.jänster som A!f. E-styret
vill Pnbart. Sf' nn under valP.i hm sP.kt.ionf'n själv gå fr ammål..
Beslut:
Att välja Simou Nor<lim; yrkaude över E-styrets propositio11.

Att välja Simon Nordins yrkande över Emil Grimhcr\ens yrkm1de.

Beslut:
Att välja Simon Nordins yrkande' över !\fax 13örjP.sson yrkande.

Beslut:
Att välja Simon :\'ordins yrkande över avslag.

c) Propositioner 3 - Upprustning av styret/ ARME-rummet
Katriine Koit presenterar propositionen (bilaga 27) tillsammans med kalkyl (bilaga 28).
Arvid Björemark undrar varför F,styret tar upp upprustningen av styret/ ARME-ru111met
på ett sektionsmötc och iutc bara µlaccrnr kostua<lerna för reuoveringeu på lokalbudget.
Oscar Birging svarar att E-styret ser detta mer som en äskning och vill ha sektionens
godkännande.
vVilliam Christensen Ah! undrar ifall E-styret har något prioritet på upprustningen av
rummet.
i\fatilda Arvidsson svarar att göra om väggarna samt golvet �ir som första prioritet
Oscar Dahlin undrar ifall det är E-styret själva som kommer stå för arbetet med upprust
ningen.
Linnea Johansson svarar ja men att ARME även kommer hjälpa till.
Joel Dahlrnan Zakrisson nnclra.r hnr en ska gå tillväga för aLI. boka rnmmct. till möLen.
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Katriine l(oiL svarar med att det är att bara komma till E-styret och boka.
Simon Nordin ger replik att Kajsa.barens Styrelse bokade rummet för att möte med ett
Bryggeri. Bokningen sköttes genom E-styret och det var väldigt smidigt.
Sebast.ian Svaland undrar när renovningen är Länk!. a.t.t. börja.
Katriine I<oit svarar med tanken är att upprustningen sker kring Påsk.

Max Börjesson säger att sektionsordförande-95 kom på besök och kände igen inredningen
från sitt år. En renovering är väl behövd.
Clc1s Uagströ111 tycker att styrcrun1111eL f'unkar alldeles uLlllärkt för e11 förc11ing sorn gillar
Qua.rl Anka.
Jesper Stensson anser att propositionen är bra och fortsätter att han tänkte renovera sitt
år som ARME. Rmn111et är inte bara ett rnötesrum utan något s0111 representerar sektionen
utåt.
Max BörjPsson t.ycker at.t. et.t. rum vars inredning är äldre än de ftpsta som är här så är
10 000 kr inte så mycket.
Jolm11 Nibson och Ida Hagström �ir redo att gå till val.
Filip Sterner påminner mötet att det finns fyra stycken E6-19 som sitter i E-sLyret. När
E6-19 gjorde om golvet sitt år så höll renoveringen knappt ett halvt år.
Erik Laitala ger replik att han ej var med och hjälpte till när EG-19 gjorde om golvet, men
korn111er vara. 111ed 1111 så golvet kornmer bli mycket bättre.
Arvid Björemark vill föra t.ill protokollet. a!'.I. Erik Laitala tar hand om golvet. vid renove
ringen av Styret/ ARi\IE-rurnmet.
Tnfornwlionssc/,;lrelc1m-c tai· inte med mölcso1dförnndes vilja i 7nvlokollcl.
Beslut:
Att godkänna propositionen i sin helhet.
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§8 Motioner
a) Vem ska ta hand om rustningen?!?
Emil Grimheden orh Johan Nilsson prPsent.era mot.ionen (bi!Rga 29).
Oscar Birging presenterar E -styrets yrkande (bilaga 30).
Emil Gri111hede11 frågar Oliver Jonsson, sittande rustmästarc i Kajsabarc11s Styrelse, vad
hans inställning är till motionen.
Oliver Jonsson svarar all. han ställer sig bakom E-st_yret.s _yrkande.
Emil G-l'imheden oc:h Johan N'ilsson jämkar sig med E-slyrels y1kande.
Oscar Dahlin undrar hm man skötf'r om en rustning.
.Johan Nilsson svarar att han har gjort en nndersökning orh sammanställt. et.L dokument.
som kan vidarebefordras t.ill rustmästaren.
David Ernstig undrar ifall andra chalrnerister får låna rustningen.
Johan Nilssou svarar att inte so111 det ser ut uu, lauar vi ut rust11i11ge11 så kanske vi i11te få
tillbaka den.
Beslut:
Att enhälligt. godkänna styrets yrkande.

b) Utökning av av poster i TGE
Katriiue Koit µreseuterar rnotioneu (bilaga 31).
Katriine Koit presenterar E-st.yrets yttrande (bilaga 32).
.Joel Dahlman Zakrisson undrar vem som tar på sig ansvaret från de olika posterna ifall
TGE inte fylls framtida år.
Jacob Lidrnau svarar att ausvareu får delas ut mellan de sittaude i TGE.
Felix Bratt ställPr ordningsfrågan ifall det. kommer vara et.l. inval efter motionen ifall den
bifalls.
Arvid Björernark svarar att TGE måste se till att information sprids att det finns fler
poster i föreningen så att f olk kan söka till nästkommande sektionsrnöte.
Albin Olsson undrar varför EEG inte tas upp igen istället för att utöka postf'r i TGE.
.Jacob Lidman svarar at.l. del, ini e finns n{1gon anledning at.t. st.arta EEG igen då dPt. är en
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intresseförening.
Ida Hagström ger replik att en intresseförening inte har samma krav som en vanlig förening.
Oscar Birgiug ger replik att det är lättare samt smidigare att lösa e11 budget för e11 före11i11g
som utökar sina poster, ä11 att lösa e11 l1elt ny till en nystarta intresseförening.
Diskussion.
Clus Hagström auser att det.tc1 är bara positivt och är redo att gå till val.
Beslut:
Att enhälligt godkäuna motionen i sin helhet.

c) Aspningspolicy
Josefin presenterar motionen (bilaga 33) .
.Josefin Åberg säger att. E-styret·.-HJ tyckte att det krävdes onödigt. mycket arbete at.t
arrangera en aspning. Ofta kändes det atL E-styret var tvungen att "uppfinna hjulet" p å
nytt även fast en aspning arrangeras varje år.
Josefin Åberg påpekar att inget i motionen är något nytt eller kontroversiellt utan är
bara för att ku11na skriva ner rutiuer och inforrnatio11 på papper så att alla ka11 ta del av den.
.Josefin Åberg meddelar mötet att. hon har lagt. ner mycket. tid orh energi på mot.ionen orh
atL hon inte tycker att !�-styrets yttrande "vissa arrangemang inte blir genomförbara." inte
stämmer.
Katriiuc Koit prcscutcrar E-slyrcts yttraudc (bilaga 34).
Jacob Lidman lämnar in ändringsyrkande (bilaga 35}
Jacob prc,;cutcrar ä11dringsyrka11dct.
Motionärerna jämkar sig med Jacob Lidmans ändringsyrkancle
Arvid T3jörcmark öppnar till friigor.
fl·Ia.x Börjesson frågar Jacob Lidman vad skillnaden är mellan hans yrkande samt motionen.
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Jacob Lidman svarar att aspningen inte enbart ska gå ifrån aspbudgeten utan att arrange
mang kan även äskas för.
Josefin Åberg säger aLt. asparna inte ska behöva betala själva utan att ut.ornst.åendc, lill
exempel paLf't.f'r ska kunna betala för sig själva.
Victor Troksch umlrar 0111 budgete11 för aspningen ska gR på enbart 1000 kr.
Tda Hn.gströrn svarar ,1.tt motionärerna gärna v ill att budgeten ska utökas.
Johan Nilsson w1drar om det har funnits någon kontinuitet i E-sLyret angående aspningen.
Josefin Åberg svarar atl deL inLe finns någon kontinuitet.
Clas Hagström undrar om 11ågo11 frän motionärerna har diskuterat rncd äldre E-sLyren och
vad deras synpunkt är.
Josefin Åberg svarar at.t. de lrnr gjort. det. och at.t. t.idigare E-styren håller med at.t. det
bf'hövs en nspningspoliry.
Adam LindgTen undrar vad sittande styret E-styret arn;er är problematiskt 111ed 111otionen.
Li11nea Johansson svarar att ;;0111 asp11i11gen ser ut nu så finrn; det e11 del a.rra11gemang som
inte är görböra ifall aspningcn inte får gå nt. över skoltid.
Ida Hagström ger replik ntt. det är orimligt. att. det. ska behövas la lid ifrån skolLid för aLL
man ska kunna komma med i en förening.
Oskar Friedrichsen frågar motionärerna över punk 2 i motionen; ifall aspningen ska spegla
verksa111heten, reglernente eller föreningen.
Josefin Åberg svarnr c.1tt c.1sp11i11ge11 ska spegla föreningen,; regle111e11te.

Albin Olsson undrar varför E-stryet-19 valde att fortsätta med aspningspolicyn då det
framgick under studentvoice att en policy inte var nödvändig.
Josefin Åberg svarar att de som svarade under studentvoice nog inte hade hela bilden hur
en aspning fungerar.
David Olofsson undrar vad mot.ionärerna anser över punkten "kränkande namn··•.
Ida Hagström svarar att kränkande namn bör ses över noggrannare när de delas ut. Det är
inte enbart. bäraren av ett namn som kan bli kränkt utan även de runt omkring. Hagström
fortsätter att det kan finnas några som inte vågar vara med i en aspning på.grund av
kränkaude namn.
Axel \,Vålrne frågar rnot,ionärerna ifall de inte tycker at,t. aspningen spPglar ganska bra om
hur det är att sitta i en förening; då det tar mycket skoltid att sitta i en förening.
Ida Hagström svarar att när man blir föreningsaktiv så sitter man oftast bara i en förening.
Under en aspning så aspar man flera föreningar i taget och där av så. upptas mycket av
skoltiden.
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Axel Wålme ger replik att det är bra ifall aspningen upptar mycket tid då det faktiskt
speglar hur mycket arbete det krävs att sitta i en förening.
Josefin Aberg ger replik på replik att det är bättre att förmedla till aspctrna hur rnycket
tid det krävs att sitta i e11 förening, istiillet för att ta upp asparnas tid.
Johan Nilsson unclrnr hur dialogen har varit från föreningar när motionärerna skrev policyn.
Josefin Åberg svarar att det inte har varit så mycket dialog.
Josefin Åberg poängterar att många föreningar har varit efterkloka om hur vissa scenarier
ska lösas efter att policyn var färdigstiilld. Åberg fortsätter säga att 111otionen är bra so1t1
den är.
Bf'njamin Björklnncl frågar övf'r punkt. 2; att. Efis arrangf'rnang bör då. ansf's som bäst ifall
arrangemang mellan föreningar krockar, då E6s arrangera ska spegla "trevliga aktiviteter
och nöje·'.
Josefin Aberg svarar att det är upp till E-styret att prioritera vilka arrangemang som anses
bäst.
Oskar Friedrichsen undrar Vf'm som ska avgöra vilka namn som är kränkande samt vart
gränserna ska gå.
Josefin Åberg svarar att det är upp till, som alla andra policys samt stadgar, E-styret.
Oskar Friedrichsen ger replik att det är väldigt mycket att lägga på E-styret utan att få
u[tgon kmrnnentar från någon annan.
Josefin Åberg svani.r att de so111 sitter i E-styret har blivit inv,1.kl av ,;ektio11en för att
behandla deb dess,1 uppgifler.
Anton Stigemyr Hill undrar ifall det inte är bättre att fokusera aspningen på de som aspar
seriöst och inte på dem som aspar för att ha roligt.
Josefin Åberg svarar att aspningeu inte uör se::; pi't det viset då det iir sektionens pengar
so111 används. Sektionens pengar ska fördelas bland alla elektroteknologer och inte enbart
föreningsaktiva. J\spniugen ska vant för alla.
Emil Gimheden lämnar in ett ändringsyrkande
Victor 'T'roksch fr ågar hur arrange111ang ska prioriterns ifall två stycken krockar under
asp11i11ge11.
.Josefin Aherg svarar att. enligt. den presenterade policyn så ska det, arrangemang som
speglar Pn fön�nings vf'rksamhet. bäsl, enligt. rnglenlf'nLe; samt. bekost as a.v sekt.ionpns medel,
prioriteras. Ifall båda arrangemang uppfyller kriterierna så ska. den förening med minst
aspa.ktivitet prioriteras.
Victor Truksch ger replik, kan det då l1ä11da att e11 förenings som till exempel TG?11J
priori t.eras före EK J\K .
.Josefin Åberg svarar at.t. det. är upp t.ill E-st.yrPt. a.Lt. välja vilka arrangemang som ska.
prioriteras.
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Je::;pcr Stc11sso11 ai1::;cr att cu Asp11i11g::;policy ka.11 bcl1öva::; 111e11 uudnu- ifall c11 förc11i11g inte
kan betala med cg11c1 medel för aLL arn1.11gcra c11 bra aspuiug.
Ida Hagström svarar att. det enbart. är asparna som inte ska behöva betala för aspningcn.

Mötet ajourneras i fem minuter
Mötet öppnas igen 21:00.
Evelina Strömdahl undrar vad skillnaden är mellan likabehandling - och aspningspolicyn.
Räcker det inte med likabehandlingspolicyn.
Josefin Åberg svarar att likabehandlingspolicyn enbart täcker de sju diskrimineringsgrunder
me11 att asp11i11gspolicy11 täcker fler diskrirni11eri11gar.
SlrP-ck i frå9or
E-styret jämkar sig med Emil Grimhedens ändringsyrkande {bilaga 36).
Diskussion
Victor Troksch säger att utifrån diskussioner mellan andra sektioner på carnpus så verkar
det som att Elektrosektionen är väldigt bra, då sekLionen inte har sa många policys som
begrä11sar föreningarna:; arbete.

Clas Ha.gst.röm sägP.r at.t. kränkningar varken är definierade eller lagst.ift.a.de. A1.t. lämna
över mandaten till E-styret att, själv definiera kränkningar kan bli fel.

Emil Grimhedeu tycker att sektionen behöver en asppolicy då det var svårt. so111 Frstyret-19
att arrangera eu asp11i11g utan något m1dcrlag; vissa beslut blev inte alltid de bästa.
Ida Hagström tycker att det är "luddigt" som ny asp då allt inte står i aspmodulen, det kan
bli svårt ibland hantera vissa situationer. En aspningspolicy kan hjälpa till vid funderingar.
Oskar Fricdrichscn anser att det inte behövs någon aspningspolicy <lå inga nya. aspar läser
sektionens policys. Behöver man egenlligen en policy ut an kan man inl.e förliLa sig på sunt.
förnuft..
Jacob Lidman deli:lr inte bilden att Elektrm;ektionen alltid är så bra so111 det påstås. Det
tiuns vissa s0111 i11te alltid kä1rncr sig så välko111na på sektionen eller dess arra11gema11g.
Aspningspolicyn kan hjälpa E--st.yrct. samt sektionen at.t. st.rnkt.nrcra upp arrangemang som
bidrar t.ill en mer välkomnande sckLion.
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Josefin Åberg säger att sektionsmötet är sektionens högsta organ men att mötet har givit
mandat till E-styret för mer vardagliga beslut. Denna aspningspolicy kan ge en grund och
hjälpa E-styret hur de ska basera sina beslut.
St.reck i dP.bn.lt.en
Johan Nilsson anser att då E-styret vill avslå denna policy så bör den nog inte godkännas.
En kunti11uitet borde 110g framstiillas istället för E-styret urn hur de ska. arrangern en så
bra ,isp11ing som möjligt.
Oskar Friedrichsen säger att den presenterade policyn förminskar de andra policys då de
har arbetats igenom väldigt mycket. Aspningspolicyn verkar ha framtagits från ett yttre
håll och inte från sektionens inre; den stryper föreningars kreativitet under aspningen.
Ida Hagström säger att. hon int.<' häller med Oskar Friedric:hsens yttrande.
Sebastian Sva.nland anser att aspningspolicyn bör istället bli en kontinutet för E-styret
111e11 det är väldigt bra e11 denna fråga tas upp och diskuteras.
fria Hagström säger at.L sektionen st.år framför en förändring med inkl11deringrn av Merli
c:inteknik, en aspningspolic:y kommer bli behövlig för att. st.yra upp en aspning.
Albin Olsson anser att aspningspulicyn hindrar de s0111 arbetar gratis i en förening under
ett år.
Beslut:
Att godkänna Emil Grimhedens ändringsyrkande över Jakob Lidmans ändringsyrkande.

Votering
Gudkä1111a E111il Gri111hedens ä11<lringsyrkande: 25 röster.
Avslå Emil Grim Iit,dens ändri11gsyrka.nde: 21 röster.
Beslut: Godkänna Emil Grimhedens ändringsyrkande i sin helhet.
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§9 Övriga Frågor
Evelina Strörn<lalil informerar mötet att Quarb-bull011gl'oml har fått i11:

Biljetter för att åka gratis i Liseberg, 1/,/,qn.nqen.
Biobiljetter, 11.t.qå.nqrn..
Flygbilj ett, ulqånqen.
Polska pengar
413,00 kr

§10 Lottoraden
Lotto 1 presenterar att Sekti011sor<lförn11<le har vunnit
på Lottorn<l 2 se<lu11 se1w:;te ordinarie ::;ekt.ion:;rnötet,.

O

peng,ll" på, Lottor n.d I och

19

kronor

Serie x nummer 28: vinner ljusstake
Serie x nummer 95: vinner pall
Serie y nunnner 77: vinner 20 kvadratmeter helt�lck11i11gslllatta
Beslut:
Att godkänna att scktionsor<lförandm ska fort.sätta spela på Lotto.

§11 Mötes avslutande
Arvid Björemark avslutar mötet 23:49
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§ 12 Kallefilm
F,K A K visar Donald and Pluto
Justeras

Justeras
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Kallelse till sektionsmöte 1, 2020
Datum: 2020-02-27
Kl: 17:13
Mötesnummer: 1 - 2020
Plats: HC4

Förslag till dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Preliminärer
a) Mötets behöriga utlysande och mötets beslutsmässighet
b) Föregående 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) Programledning
i. Elektroteknik

Hans Hjelmgren

ii. Medicinteknik

Stefan Candefjord

b) Kårfullmäktige, FuM

FuM-ledamot

c) Kårledningen

Emilia Sandolf

d) Kårens utskott
i. KU

Katriine Koit

ii. NU

Matilda Arvidsson

iii. UU

Johannes Lampela

iv. SU

Linnea Johansson

v. ArmU

Vincent Bunke

e) Institutionsråd
i. Elektroteknik

Arvid Björemark, Jesper Stensson

f ) Styrets arbete
i. IFFE

Katriine Koit

ii. Verksamhetsplan

Katriine Koit

iii. Övrigt

g) Uppläsande av verksamhetsrapporter
h) Övriga meddelanden

§5 Fastställande val av
a) EKAK
i. Ordförande - Axel Wålme
ii. Kassör - Evelina Strömdahl
iii. Korrespondenschef - Anton Stigemyr Hill
iv. Øhlchef - Joel Dahlman Zakrisson
v. Filmchef - David Ernstig
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§6 Val av
a) BEFF
b) Lekmannarevisor

§7 Propositioner
§8 Motioner
§9 Övriga frågor
§10 Lottoraden

LBG

§11 Mötets avslutande
§12 Kallefilm
Katriine Koit
Sektionsordförande

EKAK
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Datum: 2020-02-27
Kl: 17:13
Mötesnummer: 1 - 2020
Plats: HC4

Förslag till dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Preliminärer
a) Mötets behöriga utlysande och mötets beslutsmässighet
b) Föregående 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) Programledning
i. Elektroteknik

Hans Hjelmgren

ii. Medicinteknik

Stefan Candefjord

b) Kårfullmäktige, FuM

FuM-ledamot

c) Kårledningen

Emilia Sandolf

d) Kårens utskott
i. KU

Katriine Koit

ii. NU

Matilda Arvidsson

iii. UU

Johannes Lampela

iv. SU

Linnea Johansson

v. ArmU

Vincent Bunke

e) Institutionsråd
i. Elektroteknik

Arvid Björemark, Jesper Stensson

f ) Styrets arbete
i. IFFE

Katriine Koit

ii. Verksamhetsplan

Katriine Koit

iii. Övrigt

g) Uppläsande av verksamhetsrapporter
h) Övriga meddelanden

§5 Fastställande val av
a) EKAK
i. Ordförande - Axel Wålme
ii. Kassör - Evelina Strömdahl
iii. Korrespondenschef - Anton Stigemyr Hill
iv. Øhlchef - Joel Dahlman Zakrisson
v. Filmchef - David Ernstig

§6 Propositioner
§7 Motioner
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2020-02-27

Elektroteknologsektionen

§8 Övriga frågor
§9 Lottoraden

LBG

§10 Mötets avslutande
§11 Kallefilm
Katriine Koit
Sektionsordförande

EKAK
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Att ordförande ska spela på lotto
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.
Att förbjuda användningen av engångsartiklar i Kajsabaren vid arrangemang om inte godkänande
har fåtts av E-Styret.
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
Faställa dokumentet "Likabehandlingspolicy för Elektroteknologsektionen" och föra in att
elektroteknologen ska rätta sig efter detta I Stadgan.
Att sektionen avyttrar flipperspelen I Kalleböjen.
Utöka TeknologTrycks Reservfond från 10 till 20 prisbasbelopp.
Ändra i reglemente angående BEFFS inval
Skriva förslag på en ekonomisk policy till sektionen
Ta fram inköpsförslag för ny bastubil.
Undersöka om sunfleet är den bästa lösningen för sektionen
Köpa in en bil för ombyggnad till bastubil för 60 000 kronor.
Utreda hur representationsresor ska hanteras på sektionen.
Uppdatering av reglemente
Ändring av stadga
Revidering av likabehandlingspolicy
Designa och införskaffa sångböcker
Ändring av resepolicy
Vid överensekommelse med FOI skruva upp en skylt i Kajsabaren
Ändra i reglemente angående Elektra, TGE, Vice ordförande samt ordförande
Undersöka investeringsmöjligheter
Genomföra bal under kallefestivalen
Undersöka möjlighet till andra informationskanaler
I samråd med FOI välja plats i Kajsabaren och flytta skylten dit
Utreda integration med medicinteknik

Kommentar

Stadga, första
läsningen.

Stadga, andra
läsningen.
Reglemente
Reglemente

Reglemente
Stadga
Reglemente
Resepolicy
Reglemente
Kallefestivalen

Ansvarig

Tidsfrist

Status

Ordförande

Pågående

E-styret

Avklarat

E-styret

Pågående

E-styret samt
sektionens aktiva

Pågående

E-styret

Avklarat

E-styret
E-styret
E-styret
Arbetsgrupp
BEFF
E-Styret
BEFF
Arbetsgrupp
E-styret
E-styret
Arbetsgrupp
SångboksCommittén
E-styret
Arme och E-styret
E-styret
Arbetsgrupp
Arbetsgrupp
E-styret
E-styret
Arbetsgrupp

Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat

Sektionsmöte 1 2018
Under 2018
Sektionsmöte 2 2018
Sektionsmöte 3 2018
Sektionsmöte 3 2019

Sektionsmöte 3 2019

Sektionsmöte 4 2019
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Beslut
e

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

3
3
3
3
3
3
4

Att lägga ner DC-stipendiet
Att ändra i reglemente och ta fram riktlinjer för förtjänstmedaljer
Att i reglemente ändra vilka poster som finns i ARME
Att ordinarie sektionsmöte 4 bör läggas på en dag före helgdag eller schemafri dag
Att byta Tjejgruppen Elektros namn till Trivselgruppen Elektro
Undersöka möjligheten att handla med faktura hos leverantörer som bidrar till stora utlägg
Uppdatera likabehandlingspolicyn

2019

4

Arbeta för integrering av medicinteknik

Kommentar

Ansvarig

Riktlinjer kvar

E-styret
E-styret
E-styret
E-styret
E-styret
E-styret
Arbetsgrupp/Estyret

Tidsfrist

Status
Avklarat
Pågående
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Pågående
Pågående
Pågående

Verksamhetsrapport ARME LP3 2020-02-27
Sedan förra sektionsmötet har ARME läst sin kontinuitet och satt sig in i sitt uppdrag på
respektive post. Vi har tagit över kontakten med diverse företag och planerat samt genomfört
ett arrangemang i form av en lunchföreläsning med COWI. Några inplanerade arrangemang
är bland annat en pub med Husqvarna, kvällevent med Essiq och Elkraftsdagen som ARME
i år har tagit över ansvaret med en tillsatt projektgrupp.
Vi har fortfrarande flera poster i ARME vakantsatta och söker även folk till projektgruppen för
DatE-It, som ARME automatiskt sitter i. Är ni intresserade så hugg tag i någon av oss i
ARME så berättar vi mer!

Hallå alla glada bastare!
Vi har jobbat på med bastubygget.
Vi har också haft aspning som tyvärr inte så många kom på.
Basta lugnt
MVH Jarmo

Verksamhetsrapport E-Sport
Läsperiod 3 - 21 Februari 2020
Sen vi tillträdde föreningen har E-Sport kastat, skjutit och studsat bollar i
Kårhallen och svettats på löprundorna. Ny utrustning har köpts in, såsom
ytterligare ett Spikeballset. Diskussioner om hur vi kan öka intresset för
idrott hos gemene Elektroteknolog har förts flitigt.
Vår föreningsklädsel är nästan färdig, delar av den fick skickas tillbaka
då det var fel nyans av gult.
Ett lag som ska representera Elektro har satts ihop och anmälts till en
volleybollturnering, vi har också skickat ett gäng till
Chalmersmästerskapet i bordtennis som går av stapeln nu i mars.
Vi är stolta över att kunna meddela att E-Sport i samarbete med
Klätterlabbet och konsultbolaget Annevo kommer anordna Chalmers
första mästerskap i klättring i mitten av april, mer info kommer.
Vi har även två Elektromästerskap på planeringsbordet, ett individuellt
och ett där man tävlar i lag.
Sportdrycksgula hälsningar
E-Sport

Sedan EØK 2020 klev på så har vi börjat smygplanera mottagningen, planerat ohmsits, gått på en
massa möten, gått på massa utbildningar, haft teambuildning, värvat phaddrar och gjort PR bös. Vi
ska också hålla i ett Nollkalas på lördag.

Verksamhetsrapport E6
2019-02-27
Sedan invalet har vi i E6 färgat och målat våra ovvar, som blev jättefina. Vi har vid flera
tillfällen försökt städa 6Ö samt städat föreningsrummet ett flertal gånger. Vi har även gått
vissa utbildningar så som gasqueutbildningen, mat och kalas och IFFEn.
Utöver detta har vi också varit med och arrat sista måltiden och den 14e februari hade vi
även vår första egna gasque som hade temat tinder, vilket var väldigt kul.
Framöver väntas planering för vår nästa gasque som vi kommer att hålla tillsammans med
Zexet som vi sedan även kommer hålla CM med.

Verksamhetsrapport
Efter en lugn och ansvarsfull invalskväll började arbetet i rask takt med
diverse sena kvällar, dessa såklart fyllda av aktivt spridande av Quarls ord och
storhet. Vissa av dessa kvällar kan ha förlängts även till sena nätter, då unika
fall av okunnighet upptäckts.
Då den första stöten var utförd för att hjälpa de obildade att inse Quarls
elegans, så var tiden inne att fira vårat kära skyddshelgons alldeles egna
namnsdag. Detta krävde såklart ett storartat kalas fyllt av vördning av den
store Quarl, hejdlös frossa av gula tårtor och underhållning av den högsta
kvalitet: uppvisning av de bästa Kallefilmerna från vårat breda arkiv.
Då Quarl och EKAK som förening inte är småsinta till naturen har vi såklart
varit med och hjälpt de behövande på diverse håll. Ett exempel av detta var
då vi bistod ett antal vilsna kemister i Göteborg innerstads djupaste skogar
med vägvisning och andra minst lika nödvändiga instruktioner för deras
överlevnad.
Vid denna tidpunkt var det uppenbart för oss att Quarls ära inte är ett
företeelse som bör vara begränsad till vårat rikes ynka geografiska gränser. Av
en slump slogs vi samtidigt av en otrolig längtan till lägre temperaturer och
språkbarriärer... Allt detta tydde bara på en sak. Quarl krävde en
pilgrimsfärd till våra kära grannar i öst, EKAK skulle till Finland.
På ett fåtal sekunder slogs resan fast som ett faktum. Vi packade hastigt ner
det mest nödvändiga för denna otroliga vallfärd: Ølhäfvsutrustning och
halvdana förhoppningar. Efter en resa helt utan bekymmer... så anlände vi i
Helsingfors och blev varmt välkomnade av ett par trevliga filurer från
Aalto-universitetet som av någon anledning vägrade prata svenska. Väldigt
underligt... Vi kom snart på att den svenska stormaktstiden tog slut för ett
antal hundra år sedan och övergick sakta men motvilligt till engelska. Under
den vecka vi spenderade på detta härliga universitet så hann vi både hålla ett
officiellt Øhlhäfv, med rekord i antal deltagande, och sedan även bekanta oss
med mycket nytt och trevligt folk från deras motsvarande intresseföreningar.
Vi fick också kontakt med ett härligt gäng från Tronheim Universitet och
Lunds universitet. Gött. Resan hem var också bekymmerslös...
Sedan höll vi i sektionsmästerskapen i Øhlhäfv också, Elektro vann. Riktigt
najs.
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Elektra har påbörjat arbetet med årets första tidning. Tyvärr har vi stött på smärre tekniska problem
men det tar vi med en klackspark! Tidningen kommer ut Fredag lv 7 och den blir riktigt bra.

Verksamhetsrapport Fanbäreriet 2020-02-27
Sedan förra sektionsmötet har fanbäreriet satt sig in i den utmanade rollen som
fanbärare och har förvisso inte burit fanan förrän idag men ser fram emot ett fan-rikt
år! Nästa gång ni ser oss bära fanan kommer att vara under E0Ks nollkalas där vi
förgyller deras fördrink.

Verksamhetsrapport Kajsabarens Styrelse LP3
Sedan invalet har KS hållit i flera pubar och pubrundan. Dessutom har några
elektroföreningar haft pubar. Det har inventerat vid flera gånger och bestämts att KS
kommer prova att köra halloumiburgare som en del av standardsortimentet då detta
verkar uppskattat. En sås pistol har köpts in för att underlätta KS verksamhet! En
köksutbildning kommer hållas snart och vi hoppas att alla föreningar kommer få den
kunskap som krävs för köket. Utöver detta har vi inhandlat våra föreningskläder och
färgat dem. Vi har deltagit och informerat på IFFEN och varit på TT-Kalas!
KS-20

Verksamhetsrapport från SNE 2020-02-24
Halloj i stugan!
Vi i SNE-20 har sedan förra sektionsmötet arrangerat pluggfika med SNE-19 vilket gjordes i LP2. Vi har
även gått på kursnämndsmöten för kurser i LP2. Haft SUS och kassörsutbildning. Samt haft möten
med PA på elektro. Vi skall ha möte med PA för MedTek. Gått på möte med Kåren och andra
studienämnder. Vi har även gått på två stycken utbildningsutskottmöten med kåren och
representanter från andra studienämnder. Samt planerat för pluggfikat lv8 i LP3.
Förutom detta så ligger vi även på folk och påminner dom ständigt att de ska fylla i sina kursenkäter
och tittar på olika sätt att motivera folk till att svara mer på dessa.
Simma lugnt!

Verksamhetsrapport TGE
Trivselgruppen Elektro har fått en fantastiskt bra start på verksamhetsåret och
hunnit med mycket. Vi började läsperioden med en pub med Pridetema, denna
var uppskattad men pridequizet var kanske i svåraste laget. Till pridepuben fick
vi uppskattad hjälp från två pateter, Vincent och Louise, utan dem hade det
varit svårt att arrangera puben. Till resterande TGEs förtret så hade jag gått
igenom avsyningsknep med Simon, nya pubchefen samma dag. Efter ett långt
städ var vi ändå glada och taggade på nästa arr.
Nästa arr var under jämlikshetsveckan, React. Med många tighta deadlines planerade vi detta i ilfart och bestämde oss för en workshop på tema machokultur
och normer, därefter frågade vi JämställD(datas likabehandlingsgrupp) om de
ville samarra. Det visade sig snart att det inte är så lätt att hitta föreläsare som
vill ha mindre än 20 000 kr för att arra och det hade vi inte råd med. Vi fick lite
material och beslutades för att fixa till workshopen på egen hand. Det slutade
i en succe med en full kajsabar fylld med diskussion. Än en gång var det dags
att städa kajsa, denna gången var vi sex personer och disneymusik så det gick
snabbare.
Med det så tackar TGE för uppmärksamheten och taggar inför kommande Motioner.
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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.
Sedan förra sektionsmötet är ett nytt CDL tillsatt som utöver mig består av Oskar Leander
som ekonomichef samt Oskar Friedrichsen som Maskinchef.
Vi har även arrangerat en utbildning med efterföljande kalas för sektionsföreningar som
trycker hos oss.
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 – Så 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.

Sedan wEbmästeriet 2020 klev på så har vi införskaffat två nya domäner, elkraftdagen.se och
elkraftsdagen.se som används av ARME och tre mastersstudenter. Darko har också börjat jobba på
elektroteknolog.se, ni kan följa hans arbete på sne.elektroteknolog.se.

VERKSAMHETSPLAN
E-STYRET
2020

Verksamhetsplan för E-styret 2020
Medicinteknik
Arbeta för en bra integrering av MT-programmets studenter i aspekt av
sektionsnytta och sektionens vision.
Bakgrund
Hösten 2020 kommer Elektroteknikprogrammet utvidgas med ytterligare ett program,
Medicinteknik; det kommer innebära att Elektroteknologsektionen behöver ta in de nya
studenterna i den redan fantastiska gemenskap som finns på Elektroteknologsektionen. Att
integrera Medicinteknik i sektionen på ett så bra och smidigt vis som möjligt känns därför
som en självklar punkt att ha med på verksamhetsplanen.
Uppgift
- Att stödja arbetsgruppen med integrationsarbetet, specifikt med motionsskrivande
och ändring av stadga.
- Att stödja föreningar som är verksamma framförallt under mottagning och aspning
med deras arbete.

Sektionsbil
Slutföra arbetet med att införskaffa en sektionsbil.
Bakgrund
Sektionen är i ett stort behov av en bil som kan användas vid sektionsrelaterade uppgifter.
När E-styret 2020 under en lunch tog emot önskemål för sitt verksamhetsår kom det fram att
sektionsbil är eftertraktat av såväl styret som elektroteknologerna. Dessutom upphör
Sunfleet att upphöra och ersätts av tjänsten M, något som kan komma att förändra de avtal
som finns gällande att hyra en bil. Att införskaffa samt förvalta en bil tills arbetet tillsammans
med Sigma och Akademiska hus är färdigställt känns därför som en nödvändighet. Efter att
en ny sektionsbil införskaffats är det viktigt att fortsätta utreda och eventuellt färdigställa det
arbete som gjort tillsammans med Sigma. Därför är det viktigt att aktivt föra en dialog med
akademiska hus så att sektionen får den parkeringsplats som behövs för att kunna skaffa
den eventuellt sponsrade sektionsbilen.

Uppgift
-

Att införskaffa en sektionsbil.
Att ta fram riktlinjer kring sektionsbilen.
Att aktivt föra en dialog med akademiska hus så att arbetet med den potentiellt
sponsrade sektionsbilen tillsammans med Sigma kan fortgå.
Sida 1

VERKSAMHETSPLAN
E-ST YRET
2020

Hälsa
Arbeta för en hälsosammare sektion.
Bakgrund
Elektroteknologers hälsa på sektionen är något E-styret 2020 vill arbeta aktivt med att
förbättra. För att arbeta för en hälsosammare sektion ska både fysisk och psykisk hälsa
prioriteras. Det här genom bland annat att anordna en jämlikhetsdag och främja E-sports
och TGE:s arbete. Vi vill även se över vilka möjligheter som finns kring att främja
relationerna mellan årskurserna på sektionen via fysiska aktiviteter i form av tävlingar och
dylikt.

Uppgift
-

Att främja gemene elektroteknologs hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

Lokaler
Utveckla sektionens lokaler.
Bakgrund
Sektionen har enastående lokaler. Därför är det viktigt att föra ett kontinuerligt arbete för att
hålla dessa i ett funktionsdugligt och presentabelt skick. Nedan står exempel på förbättringar
som kan göras:
- Ge föreningarna med rum i korridoren möjligheten att utföra förbättringar i sina rum
och förråd
- Färdigställa Anketorg
- Göra förbättringar i DC
- Göra så att Webgrottan är användbar
- Rusta upp städskrubben
- Rusta upp Kajsabaren
- Fixa tappanläggningen i Kajsabaren

Uppgift
-

Att utföra ett kontinuerligt arbete för att utveckla och förbättra sektionens lokaler.

Sida 2

VE RKSAMHETSPLAN
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Kommunikation
Ta fram riktlinjer och reglemente för valberedningen.
Bakgrund
Eftersom sektionens valberedning inte har mycket till riktlinjer och reglemente att utgå ifrån
när de påbörjar sitt arbete, är det lämpligt att detta tas fram. Dels med mål att öka
medlemmarnas förståelse för valberedningen och deras uppgift, men också för att förenkla
valberedningens arbete så att det utförs på ett korrekt och rättvist vis.

Uppgift
-

Att ta fram riktlinjer och reglemente för valberedningen.

Sida 3

Reseberättelse – EKAK till Finland
Efter ett generöst antal restimmar som tagit oss över både stock, sten och vatten var
EKAK-20 äntligen på plats i Finland. Vi klev av färjan i Helsingfors där vi genast blev
bemötta av två figurer från Aalto Universitet som gav oss ett varmt välkomnande. Vi åkte
sedan bil genom Helsingfors och fick många av de mest kända platserna och mycket av
arkitekturen utpekad för oss, efter detta fortsatte vi med bilen ut mot Aalto universitet
som låg dryga 30 minuter ifrån hamnen.
Väl framme vid universitetet fick vi snabbt lasta av oss vårt bagage i vad som skulle vara
vårat hem den närmsta veckan. Samma rum som EKAK bott i sen de först besökte Aalto
Universitet 1995. Efter ankomst mötte vi upp ett par andra filurer som skulle komma att
ta hand om oss under veckans gång och gick tillsammans med dessa för att äta en
gemensam lunch där vi pratade mycket om den kommande veckan och vad som var
planerat för oss. Efter detta blev vi även introducerade för diverse föreningar, bland annat
SIK som är Aalto's elektroteknologsstyre samt Teknologförening, den svenskspråkiga
nationen på campus. Vi fick en rundtur runt respektives föreningslokaler samt lite kuriosa
kring dess olika traditioner och kulturer.
Vår första kväll i Finland började sedan i ett av de många föreningsrummen på campus
där vi för första gången sedan vi blev invalda fick hälsa på vad som förmodligen är en av
personerna som gjort mest för Chalmers-Aalto utbytet genom åren, Janne Lahdenperä.
Efter att i vanlig ordning ha tagit upp Quarls snapsvisa fick vi skåla med en American pale
ale som Janne i egen hög person hade bryggt. Resten av kvällen bestod i stort av en
rundtur där vi fick gå mellan de olika föreningsrummen på campus och träffa och umgås
med representanter från de sittande föreningarna på Universitetet. Detta var en stor ära
för EKAK då vi fick det berättat för oss att de flesta studerande på Universitetet på sin
höjd fick vistas i ett av dessa rum.
Snart var det dags för vad som kanske var vår viktigaste uppgift i Finland, något man
märkte att finländarna var spända inför, nämligen øhlhäfv. Efter att ha packat upp den
tunga utrustning vi burit med oss till Finland och riggat upp allting drog det igång.
Uppslutningen på häfvet samt deltagandet var fantastiskt och rekordmånga flaskor och
sejdlar häfvdes! Tillslut, efter många utmaningar och landskamper senare, fick vi sent
avsluta häfvet, men inte på grund av ett bristande engagemang utan endast på grund av
att det inte fanns några flaskor kvar att häfva.
Något som var extra kul var att den allra första EKAK-pappan, Magge, som tog EKAK till
Finland för första gången, deltog aktivt genom hela kvällen, både genom att häfva själv
samt genom att hjälpa till som domare. Vilket var väldigt uppskattat för oss alla i EKAK.
Något vi tar med oss hem efter detta är en förnyad insikt om vilket underbart trevligt
arrangemang häfv kan vara ifall uppslutningen och intresset är så extremt stort.

Nästa riktigt stora händelse var den årliga balen. Efter att hela gruppen klämt in sig i
frackar respektive klänning infann sig EKAK i en av byggnaderna på campus där det
serverades ett urval ytterst delikata kanapéer och champagne. Detta var ett ypperligt
tillfälle att mingla med de personer man inte hunnit träffa på de arrangemang vi dittills
hade varit på. En bit in i minglet var det dags för EKAK att lämna över sin traditionsenliga
gåva till SIK. Efter att ha presenterats tog vår käre ordförande tillika Anka upp ordet och
gav en kort bakgrundshistoria till gåvan. Strax efter detta fick balens gäster kliva på en
buss som skulle ta oss till platsen där själva balen skulle ta plats. EKAK fick ta plats vid ett
bord tillsammans med några av våra värdar och även ett par elektroteknologer ifrån Lund
samt Trondheim som var där med samma uppdrag som vi, att representera sin sektion.
Någonstans mellan förrätten och varmrätten kallades EKAK upp till scenen som
hedersgäster där vi blev ombedda att ta upp Quarls Snapsvisa. Innan den äldsta Ankan,
det vill säga vår käre ordförande, tog upp denna vackra visa höll han även ett tal där han
berättade om vad vi fått uppleva under resans gång samt betydelsen utbytet med Finland
har för EKAK och resten av Elektroteknologsektionen på Chalmers. När vi sedan tog ton
behövde våra stämmor inte ljuda i ensamhet särskilt länge innan de fick sällskap av resten
av gästerna som glatt sjöng med. Efter själva sittningen åkte vi tillbaka till campus med
bussen där kvällen fortsatte med bastu och badtunnebadande.
När sista dagen var kommen och det var dags för EKAK:s avfärd var det en sista samling
utanför huset vi bodde där vi fick chans att tacka och säga hejdå till de personer som betytt
och gjort mest för vår vistelse på Universitetet. Vi åkte sedan mot hamnen igen, massor
med upplevelser och minnen rikare.

Kalkyler för införskaﬀning av sektionsbil (kr)
Kostnader(per år)

Sunfleet

M (billigt/dyrt)

Sektionsbil L

Bastubil

Sektionsbil XS

Sektionsbil HY
2500

!Källor!

Försäkring

0

0

10800

3000

8400

8400

Skatt

0

0

6000

5500

3697

514

0

0

6000

6000

6000

6000

Bil som används som underlag L:
Renault Trafic Minibuss 2.0 dCi
114hk 9-sits
(drar ca 1,2 l per mil)

0

0

0

0

Rörlig kostnad

17080.584 39598 eller 37848

Parkering
Fast kostnad

5000

4516.5

5000

22500 500 eller 7500

Trängselskatt

0

0

2400

400

2400

2400

Servicekostnad

0

0

6000

6000

6000

6000

Besiktning

0

0

500

500

500

500

Värdeminskning

0

0

7920

3600

7920

7920

44620

29516.5

39917

34234

Totalt pris/år

39580.584 47750 eller 130000

Bil som används som underlag
XS: Volvo XC90 T6 AWD Automat
Summum, Executive 7
(drar ca 1,2 l per mil)
Bil som används som underlag
HY(brid): Volkswagen Touran 1.4
TSI EcoFuel DSG 7 sits (drar 0.46
l per blandad mil)
Försäkring: Trygg Hansa
(telefonsamtal)
Skatt: bilskatt.nu

Totalpris

Parametrar
Sunfleet

Pris per månad

Mån

1875 -

22500

*NYA* M

5 årsplan

500 eller 7500

År
12

Trängselskatt:
trängselskattgoteborg.se

5

Besiktning: bilprovningen.se

-

Försäkring L

900

Sunfleet: sunfleet.se

Försäkring XS

700

Försäkring HY

700

M: telefonkontakt samt mail från
sunfleet

Vinterdäck

4000 -

800

Sektionsbil

100000 -

20000

Parkering: Parkering Göteborg
Chalmers 1 år

500

Värdeminskning: viköperdinbil.se

Värdeminskning sektbil

660

Bastubil: Beﬀ:s körlogg

Värdeminskning bastu

300

!Källor! SEKTIONSBIL XS

6000

Parkering

Sunfleet genom år

Antal km

Pris/km sunfleet

2019

511

19.7894716242661

10112.42

2018

1110

11.3869369369369

12639.5

2017

1365

12.4564102564103

17003

2016

1454

12.7049518569464

18473

2015

2680

10.1399253731343

27175

1424

13.2955392095388

17080.584

Genomsnitt

Antal km

*NYA* M

Bil som används som underlag:

Rörlig kostnad

Pris/km

Rörlig kostnad

Försäkring: Trygg Hansa
(telefonsamtal)
Skatt: bilskatt.nu
Trängselskatt:
trängselskattgoteborg.se
Besiktning: bilprovningen.se
Sunfleet: sunfleet.se
Antal timmar

Pris/timme

Fast per månad

M: telefonkontakt samt mail från
sunfleet

Total per år

Billigt

2500

2

41750

350

105

500

47750

Dyrt

2500

2

40000

350

100

7500

130000

Ungefärlig total

Parkering: Parkering Göteborg
Chalmers 1 år
Värdeminskning: viköperdinbil.se

Antal km

Bastubil körning

Pris/km bastubil

Rörlig kostnad

2018

1000

3

2019

2011

3

6033

1505.5

3

4516.5

Genomsnitt

Ny sektionsbil L

Antal km (ungefär) Pris/km sekt.bil
2500

Ny sektionsbil XS

Antal km (ungefär)

Antal km (ungefär)
2500

Rörlig kostnad
2

Pris/km sekt.bil

2500

Ny sektionsbil HYbrid

3000

5000

Rörlig kostnad
2

Pris/km sekt.bil

5000

Rörlig kostnad
1

2500

Bastubil: Beﬀ:s körlogg

Kostnader för rummet (kr)
Kostnad

Pris

Vägg
- Spackel
- Färg

189
2000

Golv
- Parkett

3000

Hyllor
- Gardiner
- Gardinstänger

1400
500

- Hyllor

1000

- Kaﬀehylla

1000

- Lådor

500

Summa

9589
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