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§1 Mötets öppnande
Sektionsordförande Emil Grimheden förklarar mötet öppnat kl. 12:02.

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

b) Föregående mötesprotokoll
Oskar Friedrichsen läser upp föregående mötesprotokoll.

c) Fastställande av dagordning
Emil Grimheden presenterar och föreslår dagordningen (Bilaga 1).
Beslut:
Att fastställa den presenterade reviderade dagordningen.

d) Adjungeringar
Beslut:
Att adjungera in Hans Hjelmgren och Stefan Candefjord med närvaro- och yttranderätt.

e) Uppföljning av beslut
Emil Grimheden presenterar vad som skett med beslut sedan förra sektionsmötet (Bilaga
2).
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§3 Val av
a) Mötesordförande
Emil Grimheden nominerar Emma Dahlin.
Beslut:
Att välja Emma Dahlin till mötesordförande.

b) Mötessekreterare
Oskar Friedrichsen nominerar sig själv.
Beslut:
Att välja Oskar Friedrichsen till mötessekreterare.

c) Justeringsmän tillika rösträknare
Josefine Åberg nominerar Anton Ingemansson och Charles Strömblad.
Beslut:
Att enhälligt välja Anton Ingemansson och Charles Strömblad till justeringsmän tillika
rösträknare.

§4 Meddelanden
a) Övriga meddelanden
Föreligger ej.

§5 Propositioner
a) Omfördelning av poster i E-styret
Emma Dahlin presenterar propositionen Omfördelning av poster i E-styret (Bilaga 3).
Emil Grimheden presenterar bakgrunden i propositionen.
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Erik Johansson undrar om detta innebär att E-styret skulle bli en mer post än vad de är
idag.
Ida Hagström svarar att det inte gör det, att en post ska tas bort och en post ska göras
om till två, vilket resulterar i samma mängd poster som i dagsläget.
Max Börjesson anser att det är tråkigt att man tar bort den strategiska studieutvecklingen
från styrets arbetsuppgifter.
Petter Barreng undrar hur det här kommer fungera om SNE blir vakantsatt.
Mart Waldenstål svarar att SAMO kommer fortsätta stöda SNE i deras arbete.
Arvid Björemark tror att om det blir få i SNE så blir det färre kurser som bevakas. Arvid
Björemark anser att E-styret 2020 bör se över möjligheten att ge incitament att sitta i
föreningen.
Oskar Friedrichsen vill förtydliga att E-styret kommer fortsätta arbeta med studiefrågor
och att det propositionen föreslår är att posten SAMO kommer ta över de arbetsuppgifter
som Utbildningsansvarig har idag.
Arvid Björemark undrar hur E-styret kan arbeta med frågorna lika bra som tidigare om
det läggs på en post som gör annat också.
Ida Hagström svarar att det enda E-styret jobbar med studiefrågor just nu är att hitta
institutionsrådsrepresentanter och liknande uppdrag.
Beslut:
Att godkänna propositionen i sin helhet.

§6 Motioner
a) Integration av Medicinteknik
Johan Nilsson presenterar motionen Integration av Medicinteknik (Bilaga 4) och den
rapport som tagits fram av arbetsgruppen (Bilaga 5).
Johan Nilsson presenterar en powerpoint om motionens rapport (Bilaga 6).
Emil Grimheden presenterar E-styrets yttrande (Bilaga 7).
Jacob Lidman undrar hur många som svarat på Student Voice.
Ida Hagström svarar att det var 49 personer som svarade under arrangemanget.
Jonathan Jonsson frågar varför man valt att undersöka om en potentiell splittring efter
fem år och inte tidigare.
Ida Hagström svarar att det då finns studenter i alla årskurser för MT och då borde det
finnas ungefär lika många studenter från båda programmen. Om sektionen vill utvärdera
det tidigare är det möjligt eftersom detta endast är arbetsgruppens rekommendation.
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Arvid Björemark undrar varför arbetsgruppen inte lagt mer tid på att undersöka varför
TD- och M-sektionen bröt loss från varandra.
Ida Hagström svara att då det är 180 studenter på M och endast 45 på TD så kändes inte
det helt relevant. Men vid fortsatt undersökning kan det vara rimligt att göra.
Filip Sterner undrar om man kommer ta in färre elektrostudenter om man tar in medtekstudenter.
Josefine Åberg svarar att mängden medtekstudenter inte ska påverka mängden elektrostrudenter som blir antagna.
Jacob Lidman undrar varför arbetsgruppen tror att det kommer bli mer jämställt på
sektionen av att det skulle vara fler kvinnor på sektionen, då det finns problem på sektioner
med fler kvinnor än på Elektro.
Ida Hagström svarar att de hoppas att med fler kvinnor på sektionen kommer frågor som
inte höjs av män belysas.
Arvid Björemark frågar Stefan Candefjord om det undersökts om programmet kan studera
på Lindholmen där det finns mer plats.
Stefan Candefjord svarar att då det varit E2 som efterfrågat programmet och lärarna för
många medicinteknikskurser är på Johanneberg har fokuset varit där.
Alva Hellberg undrar vad som kommer hända med MT-studenter om de inte integreras i
Et-sektionen.
Simon Hansson svarar att kårledningen har jobbat med detta och att om Et-sektionen
väljer att inte vilja integrera MT i sektionen så får kårledningen fråga andra sektioner.
Arvid Björemark undrar vilka år rapporten menar när det står att den vill påminna om
när sektionen hade fler medlemmar men samma lokaler.
Josefine Åberg svarar att exempelvis DC var en bokhandel som inte användes som studieeller umgängesrum.
Erik Higbie undrar om arbetsgruppen har kollat om FuM kommer välja att rösta igenom
det som sektionen bestämmer idag.
Petter Häggberg svarar att sektionens svar kommer väga tungt i kårledningens beslutsfattande hur de ska rösta för MT-studenternas sektionstillhörighet. Kårledningen har fått
befogenhet från högskolan att fatta beslut i denna frågan då det normalt är högskolans
ansvarsområde.
Arvid Björemark påminner om att vid förra sektionsmötet beslutades att arbetsgruppen
skulle komma med en rapport vid nästa ordinarie sektionsmöte eller senare och undrar
därför varför detta tas upp nu.
Petter Häggberg svarar att detta måste beslutas så att föreningarna på sektionen de nya
studenterna ska komma till ska hinna planera inför mottagningen.
Arvid Björemark undrar vilka lösningar utbildningsområdesledare (UOL) har för att se till
så att alla på programmet har någonstans att äta.
Ida Hagström svarar att vid samtal med UOL så har det varit på tal om att förändra ytor
i EDIT-huset så att de nya studenterna ska ha platser att vistas på under dagen.
Arvid Björemark undrar om arbetsgruppen är enig om rapportens slutsats.
Arbetsgruppen svarar kollektivt ja.
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Arvid Björemark anser att det är högst olämpligt att stressa rapporten då arbetsgruppen
gavs mer tid när de tillsattes och då det förra sektionsmötets protokoll inte har anslagits
ännu har inte alla sektionsmedlemmar fått tid att läsa igenom bakgrunden till varför
arbetsgruppen formades.
Jesper Stensson undrar om inte detta kan beslutas om vid nästa sektionsmöte då kårledningen
uttryckt att de behöver svar innan januari.
Petter Häggberg svarar det är för nollkommitténs skull så att dess sökande aspiranter och
framtida medlemmar vet vad för arbetsuppgifter kommittén kommer ha i framtiden.
Beslut:
Att godkänna motionen i sin helhet.

§7 Övriga frågor
Arvid Björemark berättar att det finns en namninsamling på tinyurl.com/tjugotre för att få
Bäska droppar tillbaka till artikelnummer 23 i Systembolagets sortiment.

§8 Lottoraden
Emma Dahlin berättar att LBG meddelat att de endast kommer närvara under ordinarie
sektionsmöten.

§9 Mötets avslutande
Emma Dahlin förklarar mötet avslutat 13:11.
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§10 Kallefilm
EKAK visar Donald’s Snow Fight från 1942.
Justeras

Justeras

Anton Ingemansson
Göteborg
den

Charles Strömblad
Göteborg
den

Vid protokollet
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b) Mötessekreterare
c) Justeringsmän tillika rösträknare
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Rapport: Integration av Medicinteknik i Et-sektionen
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Patrik Eriksson
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1

Introduktion

Civilingenjörsprogrammet Medicinteknik (MT) kommer att startas hösten 2020 och Elektroteknologsektionen (Et-sektionen) valde under sektionsmötet den 17 oktober 2019 att starta en arbetsgrupp för
att samla in information om de största eventuella förändringarna på sektionen för att kunna agera beslutsunderlag inför en röstning om en eventuell integration. Undersökningen har skett med fokus på sex
huvudområden; Sektionsekonomi, sektionsstruktur, styrdokument, arbetsmarknad, mottagningen samt
lokaler. Rapporten nedan bygger på möten med Chalmers kårledning, programansvarig (PA) på MTprogrammet (Stefan Candefjord), PA på E-programmet (Hans Hjelmgren), utbildningsområdesledare
(UOL) för EDIT-I (Jörgen Blennow), samt med intern utvärdering inom arbetsgruppen tillsammans
med berörda föreningar. EDIT-I är det utbildningsområde som E-programmet ligger under och som
MT-programmet kommer ligga under. Et-sektionen har även tillfrågats om åsikter under Student Voice
och svaren där har tagits i beaktning.
I denna rapport gör arbetsgruppen skillnader på att E-teknologer tillhör Et-sektionen men att det är
E-studenter och MT-studenter som läser de olika programmen.

1

2

Bakgrund

2.1

Sektionsstruktur och styrdokument

Styrdokument kommer behöva ändras vid en integrering av MT. I en enkät som besvarades av personer
under Student Voice svarade majoriteten att de fortfarande vill att bokstaven E ska representera Etsektionen och inte EMT, MTE eller EoM. I enkäten ställdes också frågan om MT-studenterna borde
ha ett eget skyddshelgon och då svarade en övervägande majoritet att Et-sektionen bör behålla Kalle
Anka som enda skyddshelgon.
Arbetsgruppen har undersökt hur föreningar är uppdelade på Fysikteknologsektionen (F-sektionen)
då den innehar både programmen teknisk fysik(F) och teknisk matematik(TM). F-sektionen tar in
ungefär 120 nya F-studenter och 45 nya studenter inom TM varje år. F-sektionen har en studienämnd,
SNF, som arbetar med studentfrågor inom båda programmen. Då det är många fler studenter inom F
har sektionen valt att kvotera in ett antal TM studenter i nämnden.
Ett stort problem på Et-sektionen är att fylla föreningar. Föreningar vars aktiviteter i stor grad
påverkar sektionen riskerar att inte bli fulltaliga eller helt vakantsättas. 2018 hade sektionen 79 platser
och 50 föreningsaktiva varav 8 mastersstudenter. 2019 hade sektionen 79 platser och 49 föreningsaktiva
varav 12 mastersstudenter.1 . Detta ger att, borträknat masters, att ca. 16% av grundprogrammet är
föreningsaktiva. En integrering av MT kommer statistiskt generera 16% av de 3x60 antagna studenterna
som föreningsaktiva. Detta ger en utökning av antalet föreningsaktiva med ca. 28 studerande under
loppet av tre år.
Fler sektionsmedlemmar ökar mängden personer som kan vara villiga att puffa vid olika arrangemang.
Arbetsgruppen har upplevt att en del Elektroteknologer är oroade för att den familjära känslan
(”Elektro-andan”) vi har på Et-sektionen kommer att försvinna om sektionen blir större. Detta har
förmedlats både från personliga samtal samt Student Voice.
Under sektionsmöte 3 den 17 oktober 2019 presenterade PA för MT (Stefan Candefjord) data på
att liknande medicintekniska program på KTH samt LTH hade en jämn fördelning mellan könen. På
E-programmet 2018 var fördelningen för nyantagna 10 kvinnor och 60 män vilket är ungefär 14 %
kvinnor. Under samma sektionsmötet presenterades även att alla matematikkurser, Fysik 1 (FFY401)
samt objektorienterade programmeringskursen planeras att samläsas under år ett. Även under år två
planeras MT att läsa liknande kurser som E och en möjlighet till samläsning har presenterats.
I fullmäktige, kårens högsta beslutsorgan kan sektionen påverka kåren. KAP (Kalle Anka Partiet)
består generellt sett av ledamöter från Et-sektionen samt att deras röster kommer majoritetsvis från
Elektroteknologer. Ju fler röster på KAP desto fler ledamot- och suppleantplatser har KAP möjlighet
att få.

1 ej

inkluderat Lekmannarevisor, CDL samt vice-poster i KS till en summa av 11 platser.

2

2.2

Arbetsmarknadsrelateradefrågor

Genom diskussion med ARME har arbetsgruppen utvärderat arbetsmarknadsfrågor. Där ARME spekulerat att det kan vara en utmaning att hitta företag som är intresserade av både MT och E-studenter
på samma sätt som att hitta företag som både MT och E-studenter är intresserade av. ARME såg en
problematik i att få företag att förstå vad Et-sektionen innebär vid sammanslagning (när den består
av både E- och MT-studenter) men trodde att det skulle lösa sig om ARME bara förklarade likheten
och skillnaden mellan de båda programmen för företagen.
Då det inte är helt bestämt vilka masterprogram som MT kommer vara ackrediterade för så är det svårt
att i nuläget säga hur arbetsmarknadsrelaterade frågor kommer påverkas av programutvecklingen.
DatE-IT-mässan är ett samarbete mellan arbetsmarknadsgrupper på D, IT och E. Vinsten från mässan
delas i tre likvärdiga delar och därmed kommer intäkterna som går till Et-sektionen inte att öka vid
en expansion av sektionen. Å andra sidan så har DatE-IT-mässan under de senaste åren ökat vinsten
genom att höja priset för företag att ställa ut samt att byta lokal till SB-mulitsal vilket tillåter flera
företag att ställa ut på mässan.

3

2.3

Mottagning

Mottagningen kommer vid en integrering av MT att påverkas på flera områden. Arrangemang kan
behöva planeras om, arrangemangsplatser kan påverkas, arbetsbelastningen kommer att öka, phaddergruppernas uppdelning kommer behöva tas i beaktning, och luncherna till Nollan kan kompliceras.
Det kom på tal att i stil med andra sektioners mottagningskommitéer utöka antalet poster för att
hantera ökningen av Nollan, men efter ett möte med sittande E0K samt samtal med ett antal pateter
har det beslutats att en motion om att utöka E0K:s poster inte kommer behövas. E0K fortsätter som
vanligt med sex sittande under första året för att se hur arbetsbelastning och postansvar påverkas av
den eventuella integreringen, och kan därefter besluta om en förändring i föreningens struktur.
Gällande platser och möjlighet att gå på t.ex sittningar påverkas ett par arrangemang. Dessa är de som
alla Nollan som vill ska få möjlighet att gå på. I dagsläget inkluderar dessa: Övningssitsen, Kickoffen,
Halvtidssitsen, och Nollmiddagen.
Gällande andra arrangemang under mottagningen kan det annars anses positivt om en ökad biljettförsäljning sker då det snarare än att en överbelastning skett, har funnits icke slutsålda sittningar
eftersom det varit svårt att motivera tillräckligt många Nollan och phaddrar till att köpa biljetter.
Luncherna under mottagningen kan bli svårare att genomföra då Kajsabaren endast rymmer 85 personer. UOL har presenterat att det finns möjlighet att, genom programmet, påverka lokalfrågor om
konkreta förslag kan läggas fram. Dessutom kan eventuellt antalet dagar man bjuder Nollan på lunch
behöva minskas, både på grund av förändringar i sektionens ekonomi samt arbetsbelastningsökningen
för föreningarna. På andra sektioner bjuder man antingen inte på lunch alls eller under betydligt mindre tid än 4 veckor. På Maskinteknik bjuds Nollan på lunch även om Winden 2 inte tar in tillräckligt
många personer. Detta löses genom att föreläsningslokaler hyrs för att nollan ska få plats.
Bastusittningen under mottagningen betalas delvis av biljettförsäljningen samt en subventionering av
sektionen på saker som buss och lokalhyra. Då det är ett platsbegränsat3 evenemang kommer fler
nollan leda till en risk att inte alla får plats. Under t.ex. Galliska spelen löser Maskinteknologsektionen
detta genom att hyra både C.S-bastun och storstugan för att skifta två grupper mellan dessa, samt
komplettera med en extra buss. Detta kommer generera en stegvis ökning av kostnader.
Phaddergruppsstorleken kommer öka under mottagningen, med största grupperna under första året.
Detta kommer betyda att mängden phaddrar jämfört med Nollan i grupperna kommer bli mindre. I
dagsläget finns det grupper med fler phaddrar än nollan.

2 Deras
3 På

motsvarighet till Kajsabaren
grund utav bussplatser och sittplatser i bastun.
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2.4

Sektionsekonomi

Bidraget som kommer ges ifrån E-programmet till Et-sektionen verksamhetsår 2020:
• E 104 kkr.
– Dessa fördelas på 521 E-studenter, varav 226 studenter tillhör grundprogrammet.4
– Av dessa har 4 kkr reserverat för att täcka teknologlunchkostnader.
Utöver dessa 104 kkr har även följande bidrag budgeterats ifrån programmets budget:
• E har reserverats 40 kkr i budgeten för programmens kostnader för mottagningen (t.ex för lokaloch busshyra för nollkick-off:en).
Bidraget som kommer ges ifrån MT-programmet till Et-sektionen verksamhetsår 2020:
• MT 50 kkr.
– Dessa fördelas på approximativt 60 MT-studenter som kommer under hösten 2020.
Bör jämföras med de 100 kkr som fördelas på E-programmets 526 studenter under helåret
2020.
• MT har, utöver de 50 kkr, reserverat 40 kkr i programbudgeten för programmens kostnader för
mottagningen (t.ex för lokal- och busshyra för nollkick-off:en).
Dessutom har programmen avsatt medel för studierelaterade aktiviteter som t.ex SI-pass, studentledd
matte, studentledd programmering, rekrytering, jämställdhets-aktiviteter mm.
Programmen kommer att i dialog med Et-sektionen anpassa dessa bidrag i takt med att studenterna
ökar på MT-programmet.
Om vi tar in ytterligare 60 (MT-)studenter per år så kommer vissa utgifter att öka linjärt medan andra
utgifter ökar stegvis. Ett exempel på linjär utgifter är mat- och dryckinköp. Ett exempel på en stegvis
utgift är att behöva hyra en extra buss. Alla utgifter kommer dock inte öka linjärt eller stegvis med
antalet studenter, t.ex. blir det inte dubbelt så många föreningar med fler studenter.
Alltså behöver vissa arrangemangs resultat inte påverkas särskilt mycket rent ekonomiskt, t.ex. Kajsapubar får fler gäster men behöver då bara köpa in mer mat och dryck för att täcka efterfrågan.
De arrangemang vi har lokaliserat som kommer att påverka ekonomiresultatet negativt pga att ta in
fler studenter är följande:
• Luncher till Nollan under Mottagningen - betalas av Et-sektionen
– Fler Nollan betyder att vi behöver fler matportioner.
• Nollmodulen - betalas av Et-sektionen
– Fler Nollan betyder att vi behöver trycka och skicka ut fler Nollmoduler varje år.
• Mottagnings Kick-off:en - betalas av Et-sektionen och programmen
– Fler Nollan betyder att vi behöver en större lägergård, möjligtvis en extra buss, samt fler
matportioner.
4 Data

hämtade ifrån inskrivningar i Canvas 2019. Info given ifrån PA, Hans Hjelmgren.

5

• Phadderkvällar - betalas av Et-sektionen
– Fler Nollan betyder att vi får en högre aktivitets- och matkostnad.
• Häfvöhl - betalas av Et-sektionen
– Fler Nollan betyder att det kommer gå åt betydligt fler flaskor av den häfvöhlen som Etsektionen tillhandahåller gratis.
• Nollmiddag - betalas av biljettförsäljning och Et-sektionen
– Fler Nollan betyder att vi kan behöva en större lokal och fler matportioner.
• Tackphadder - betalas av Et-sektionen
– Fler phaddrar och fler Nollan betyder att vi behöver en större lokal och fler matportioner.
• SNEs pluggbrunch och course-evaluation-fika - betalas av Et-sektionen och programmen
– Fler studenter betyder att vi behöver fler matportioner
• Förvaltningens matbudget (t.ex. sektionsmöte) - betalas av Et-sektionen
– Fler studenter betyder fler matportioner.
• Aspningen - betalas av Et-sektionen
– Fler studenter betyder att vi kommer få fler aspar under aspningsperioden vilket betyder
att vi får en högre aktivitets- och matkostnad.
I budgeten för verksamhetsår 2019 har Et-sektionens budget ett slutresultat på +46 kkr. Dessutom så
ledde resultaträkningen i årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 fram till en vinst på +261 kkr.
Den stora vinsten berodde till stora delar på att Et-sektionen har slutat betala av Kajsaköket och får
hela EP-bidraget igen samt den prishöjning DatE-IT gjorde på företagshyran.
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2.5

Lokaler

MT kommer att studera i och runt EDIT huset oavsett hur Et-sektionen ställer sig till sektionsfrågan.
Med detta i åtanke har vi valt att huvudsakligen fokusera på de lokalfrågorna som har med sektionen
att göra. De lokalfrågor som har med mottagningen att göra kommer redogöras för i stycket Mottagning.
Vid möte med UOL informerades arbetsgruppen om att högskolan vet att det är trångt i EDIT-huset
och detta undersöks av högskolan i nuläget med MT-programmet i åtanke. Det pratades även om att
det förmodligen kommer bli fler föreläsningar nere i SB-huset för alla studenter inom EDIT.
Sektionslokaler är den fråga som många studenter oroar sig för och var den största diskussionspunkten
vid mötet med UOL. Jörgen uttryckte att det inte finns plats i utbildningsområdets budget för att
öka dessa kostnader. I dagsläget läggs tre miljoner kronor på lokaler för EDIT-I-området medan kursutveckling endast har en miljon kronor. Högskolan vill också att det är dem som ska förse studenter
med studie- och lunchlokaler och därmed skilja detta från sektionslokaler. Detta medför att det inte
är sektionens problem utan UOLs att det inte finns tillräckligt med plats för studenterna att studera
och äta lunch på, alltså släpper arbetsgruppen denna fråga.
Sektionen har ett antal evenemang under året där våra lokaler används, så som pubar, sittningar och
häfv. Många av dessa evenemang har inte ett problem med platsbegränsning och hade i de flesta fallen
fått ett positivt utfall av en bättre uppslutning.
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3
3.1

Diskussion
Sektionsstruktur och styrdokument

Arbetsgruppen tror att den så kallade ”Elektro-andan” är i huvudsak något som känns mellan föreningsaktiva
samt Nollan under mottagningen, inte gemene Elektroteknolog. Därför anser arbetsgruppen att den
potentiella ökningen av studenter inte kommer påverka detta då den kommer att kvarstå mellan de
personer som väljer att engagera sig inom Et-sektionen. En bidragande faktor till att Nollan får stark
gemenskap under Mottagningen tror arbetsgruppen beror på att de får äta lunch ihop också under
hela Mottagningen, vilket vi rekommenderar att fortsätta med.
En fördel, kanske till och med den största enligt arbetsgruppen är tillflödet av fler teknologer som
kommer säkerställa Et-sektionen framtid. Et-sektionen är för liten i och med alla dubbelsittningar
som behövts göras de senaste åren pga det höga antalet tomma platser samt brist på urval under
aspningar. Med fler E-teknologer kan vi fylla alla våra föreningar och samtidigt ha ett större urval ur
aspningen som gynnar gruppdynamiken i föreningarna. Sektionen byggdes till stor del under en tid
där E-programmet tog in 100-200 Nollan per år. Därför menar arbetsgruppen att gällande denna fråga
är det en stor positiv förändring för sektionen att integrera MT.
Fler sektionsmedlemmar bör generera fler puffar. Eftersom den upplevda arbetsbelastningen inom
sektionens föreningar är hög kan den avlastande effekten av fler puffar ge en sundare föreningskultur
och ett mer attraktivt föreningsliv.
Jämställdheten på Et-sektionen förväntas, i och med statistik från andra Medicintekniska utbildningar
i Sverige, att öka vid den eventuella integrationen. Detta då de har en procentuellt större andel kvinnor
på sina program vilket förväntas även vara fallet då programmet startas på Chalmers. Arbetsgruppen
anser att en jämnare fördelning av kön på sektionen kan leda till en bättre kultur och sammanhållning.
Eftersom att MT-programmet har planerat att samläsa många av sina kurser med E så vinner E mycket
på att även ta emot MT som en del av sektionen. Oavsett om MT blir en del av Et-sektionen eller ej
så kommer det byggas upp en samhörighet genom studierna och då kommer (E- och MT-)studenter
från 2020 vinna mycket mer på att även bygga på samhörigheten socialt genom sektionen.
I och med att majoritetens åsikt är att Et-sektionen skall ha kvar sitt namn samt behålla Kalle Anka
som sitt enda skyddshelgon så rekommenderar arbetsgruppen att inte göra några stora förändringar av
detta vid integration. Däremot behöver ett antal styrdokument ändra på teknikaliteter(t.ex. att ändra
från ”E-programmettill ”E- och MT-programmet”) i sina texter för att kunna representera den nya
situationen. Arbetsgruppen anser att det är svårt för sektionen att avgöra hur MT-studenterna kommer
tycka om sektionsnamn mm. i framtiden och därav rekommenderar arbetsgruppen att utvärdera denna
fråga igen om fem år.
Arbetsgruppen skulle i frågan om föreningar inte vilja se kvoteringar i framtiden, nomineringar bör
fortfarande baseras på gruppdynamik och kompetens. Däremot kan det vara värt för ARME och SNE
att utvärdera hur arbetsfördelningen i föreningen ska ske för att både E och MT frågor ska komma i
fokus. Dessa arbetsuppgifter bör dock kunna utföras av både E- och MT-studenter.
Arbetsgruppen menar att tills det finns tillräckligt många MT-studenter kommer det vara svårt att
utvärdera deras medlemskap i sektionen, och föreslår därför att ett beslut skall tas för att utvärdera
även detta om fem år.
Med fler sektionsmedlemmar bör även sektionens påverkan på kåren kunna öka. Främst genom att
majoriteten av rösterna i KAP) kommer från E-teknologer. Fler röster kan innebära fler ledamotsoch suppleantplatser i Fullmäktige, vilket ger ytterligare röster från representanter som har Elektros
intressen i åtanke. Arbetsgruppen anser att det skulle vara positivt för sektionen med den ökade
kårpåverkan som integ
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3.2

Arbetsmarknadsrelateradefrågor

Arbetsmarknadsrelaterade frågor blir generellt sett främst relevanta vid årskurs 3 eller högre, vilket
betyder att sektionen har lång tid på sig att etablera kontakt med företag och arbetsmarknadsrepresentanter för MT, och att hantera dessa problem. Stefan Candefjord (PA för MT) har presenterat
en arbetsmarknad som ständigt utvecklas, samt att han är intresserad av att hjälpa Et-sektionen att
skapa goda relationen inom arbetsmarknaden.
Arbetsgruppen anser inte att denna frågan bör påverka sektionens beslut om att integrera MT. Mycket
angående ämnet är spekulativt, samt kan ses som relevant först i framtiden när MT-studenterna väl ska
ut på arbetsmarknaden. Detta ger ARME, programmet och MT-studenter lång tid på sig att överväga
arbetsmarknadskontaktens kvalité.
MT har god möjlighet att skapa arbetsmarknadsrelationer med Sahlgrenska, de kommer redan exempelvis att ha ett samarbete med Sahlgrenska till kurser och kandidatarbetet.

3.3

Mottagning

Arbetsgruppen håller med om att en utökning av E0K kan vara för tidig och att det är rimligt att vänta
tills man fått nog med erfarenhet för att ta ett sådant beslut. Under tiden får föreningens aktiva jobba
så gott som de kan och försöka ta mycket hjälp från pateter, phaddrar och Et-sektionens kommittéer.
Under bastusittningen som är begränsad utav lokalplatserna i C.S-bastun kan man som t.ex Maskinteknologsektionen gör under Galliska spelen boka både bastun och storstugan och då ha upplägget att
ena hälften av gästerna bastar, medan andra hälften har sittning och byta utefter kvällen, vilket är
en fungerande lösning. Det kan också i så fall behövas ta in puffar under arrangemanget vilket inte
arbetsgruppen ser som ett problem då det löser sig under andra sektionsarrangemang. Kostnaden hade
behövts ta i beaktning när budgeten läggs då buss och lokal är en stegutgift. Ett annat alternativ är
att platsbegränsa bastusittningen så att den går att utföra med samma tillvägagångssätt som tidigare
mottagningar. Allt detta kommer grunda sig i ett beslut utav Et-sektionen utifall den vill ha kvar mentaliteten att ”alla ska med” och i så fall vara beredd på att arrangemang(som ovanstående exempel)
blir dyrare och mer arbetssamma att genomföra.
Arbetsgruppen ser att ett större antal Nollan inte nödvändigtvis kommer utgöra ett stort problem då
det gäller platser på arrangemang. Detta eftersom man de senaste åren på flera arrangemang inte sålt
slut alla sina biljetter/platser. Därför anser arbetsgruppen att tillkomsten av Nollan kan vara positiv
snarare än ett problem.
För de allra flesta sittningar och arrangemang har arrangörer möjlighet att utöka sina platser. Om
man i sådant fall skulle få känslan att arbetsbelastning ökar för mycket kan man helt enkelt sätta
en maxgräns på antal biljetter, och informera om att det är först till kvarn, precis som det görs på
andra större sektioner. För de arrangemang som alla Nollan ska kunna närvara på finns en potential att
lokalerna som använts tidigare år räcker platsmässigt. Undantaget är halvtidssittningen som arrangeras
i Kajsabaren, där Et-sektionen kan behöva hitta en större lokal.
Arbetsgruppen föreslår att tillsammans med programmet ta fram en plan för mottagningens luncher.
Möjliga förslag är att boka EL-salar på våning 4 och använda samma princip som på M-sektionen.
Ett annat alternativ är att använda DC som lunchlokal eller att ställa upp bord och bänkar för att
kunna äta utomhus. Även fler lunchföreläsningar under mottagningen hade varit ett bra alternativ
anser arbetsgruppen, där ARME möjligvis skulle behöva assistans av andra kommittéer för att inte få
en för hög arbetsbelastning.
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3.4

Sektionsekonomi

Med utbildningsområdets budget som bakgrund bedömer arbetsgruppen att sektionen inte antar en
stor ekonomisk risk genom att ta emot MT under sitt första år, då mängden pengar per MT-student
som sektionen kommer erhålla är proportionellt mycket större än det sektionen får för en Et-student.
I framtiden kan det ekonomiska läget förändras, men baserat på hur många av sektionens ekonomiska förändringar som kommer vara linjära ser inte heller arbetsgruppen en påtaglig risk för framtida
verksamhetsår. Dessutom bör pengarna som kommer från MT-programmet fortsättningsvis vara proportionerlig per student till de som kommer från E-programmet enligt Stefan Candefjord, PA för MT.
Oavsett om Et-sektionen tar emot MT kommer de att ligga under samma utbildningsområde som Eprogrammet. Detta kan komma att betyda att den budget som redan är satt för utbildningsområden
måste delas upp, om Et-sektionen inte tar emot MT-studenterna, och kan därmed betyda att Etsektionens andel minskar.
Mottagningens extra utgifter, pga MT-studenter, bör helt täckas av det motsvarande EP-bidraget som
MT-programmet tillhandahåller Et-sektionen för att betala för sådant som sektionen bjuder på under
mottagningen, medan programmet direkt betalar kickoff och liknande.
SNE har en så pass liten påverkan på sektionens budget, samt stor tillgång till ekonomiska medel från
programmet att deras ökade kostnader anses vara försumbara av arbetsgruppen.
Et-sektionen är budgeterad för att gå plus i år, och gick väldigt bra ekonomiskt under förra verksamhetsåret. Därför anser arbetsgruppen att områden där sektionen definitivt kommer att se en ökning
av utgifter utan en ökning av intäkter (t.ex: Förvaltningens matbudget och aspningen) delvis kommer kunna täckas av sektionens ekonomiska framgång. Men att dessa punkter, som arbetsgruppen
ser antagligen kommer öka markant, kan kräva förändringar i budget. Detta kommer inte vara ett
problem under första året då Et-sektionen kommer få ett stort bidrag från MT-programmet. Efter
den första mottagningen med MT kommer Et-sektionen kunna revidera budgeten för mottagning för
dubbel mängd nollan.

3.5

Lokaler

Arbetsgruppen föreslår ett nära arbete med programledningen samt UOL i frågan om lokaler då
de är måna om att hjälpa oss i så stor utsträckning som möjligt. Vid konkreta och välmotiverade
förslag vet arbetsgruppen att det finns möjlighet att påverka Et-sektionens nuvarande lokalsituation.
Arbetsgruppen rekommenderar att Et-sektionen till att börja med begär utökad access till DC så att
sektionsmedlemmar kan utnyttja lokalen under hela dygnet.
Arbetsgruppen ser en risk med att en revidering av sektionslokaler i EDIT-huset kommer behövas
om MT inte integreras till Et-sektionen. Oavsett om Et-sektionen väljer att ta emot MT eller inte så
kommer MT att tillhöra samma utbildningsområde, EDIT-I, och därmed få sina pengar ifrån samma
budget som E. Arbetsgruppen ser därför att Et-sektionen tjänar mer, ekonomiskt, på att ta emot MT
eftersom att Et-sektionen då kommer dela på samma lokalbudget. Med det sagt så kommer lokalbudgeten för hela utbildningsområdet att vara detsamma och de extra pengar som utbildningsområdet får
för att ta emot MT-programmet kan läggas på andra delar än lokaler i budgeten. UOL har uttryckt
att utbildningsområdet redan lägger tillräckligt mycket pengar på lokaler.
Sektionen har rikligt med sektionslokaler, även i förhållande till sektioner med mångfaldigt fler grundprogramsantagna per år. Den enda stora förbättringen som arbetsgruppen anser hade varit en utökning
av platser i Kajsabaren. I dagsläget ser arbetsgruppen ingen möjlighet för detta. Därför anser arbetsgruppen att sektionslokalerna är tillräckliga även vid en större sektion, och att en direkt utökning av
sektionens lokaler inte är motiverad. Arbetsgruppen vill även påminna om att sektionen under tidigare
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år, då man haft mycket fler medlemmar haft ungefär samma lokaltillgångar.
Arbetsgruppen anser att det inte kommer uppstå problem med kommittérum då som tidigare diskuterats under Struktur kommer sektionen inte behöva utöka antalet kommittéer.
Högskolan vill att det är dem som förser studenter med studie och lunchlokaler och därmed skilja detta
från sektionslokaler. Detta medför som tidigare nämnt att det inte är sektionens problem utan UOLs
att det inte finns tillräckligt med plats för studenterna att studera och äta lunch på.
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4

Slutsats

Arbetsgruppen ser att det kommer finnas många utmaningar vid en integration av MT, men anser
efter utvärderingen att de inte kommer utgöra ett övervägande problem.
Arbetsgruppen ser en stor möjlighet i att få en mer jämnställd fördelning mellan studenter. Detta
anser arbetsgruppen är viktigt för att ha en trivsam sektion med bra traditioner.
Den ekonomiska aspekten täcks under första året till stor del utav det stora motsvarande EP-bidraget
från MT. Sektionsekonomin kommer sedan kunna utvärderas samt anpassas för att få ihop resultatet
i framtiden.
Ett problem arbetsgruppen ser är att verksamhetsåret 2020 kommer vara ett tungt år för kommittéer
då det är många delar av mottagningen som behöver extra planering. Arbetsgruppen menar att risken
för hög arbetsbelastning kommer att vara ett problem främst de första åren men att det kommer
jämna ut sig med tiden då vi får fler MT-studenter för varje år och tillslut kommer detta inte vara ett
problem längre. Fördelarna med att integrera MT är ändå så pass mycket större att det är rättfärdigat,
särskilt eftersom problemet är begränsat till de första åren då sektionen åtminstone kommer ha extra
ekonomiskt stöd.
Genom att Et-sektionen får in fler personer tror arbetsgruppen att mängden kommitéeaktiva kommer
att öka. Denna ökning kommer även att leda till att det finns fler personer på Et-sektionen som är
engagerade och vill hjälpa till under arrangemang. Vilket arbetsgruppen tror kommer leda till en ännu
mer aktiv sektion än vi redan är. Med fler sökande till föreningar får kommitéerna möjlighet till att
göra ett bättre urval. Aspningen är till stor del till för att föreningen ska kunna få ihop en kompetent
grupp med bra dynamik och liknande ambitionsnivå, vilket kan vara svårt om de nätt och jämnt fylls.
Ett orosmoment med att få in dessa nya studenter är att Kajsabaren inte kommer kunna hysa alla
Nollan och därmed inte blir den centrala samlingspunkt den varit under tidigare mottagningar. Detta
är det problem som arbetsgruppen anser att en fortsatta arbetsgrupp behöver arbeta med. Planerna
för EDIT-huset är något som arbetas och omarbetas mycket och arbetsgruppen tror att genom gott
samarbete med UOL sätta ihop en plan för framtida lokalbehov.
Eftersom att MT-programmet idag byggs upp med samlästa kurser tillsammans med E-programmet så
ser arbetsgruppen att det skulle vara positivt att bygga vidare på den naturliga samhörighet som MToch E-studenterna kommer få genom studierna. Om vi dessutom integrerar MT-studenterna som en del
av Et-sektionen så kommer även samhörigheten att gynnas av integreringens studiesociala situation då
en stark samhörighet skapar bra studiemiljöer och främjar ett gott samarbete. Detta ser arbetsgruppen
som en stor fördel för alla nyantagna på E- och MT-programmen.
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Integration av
Medicinteknik i
Et-sektionen
PRESENTATION AV
RAPPORTRESULTAT TILL
SEKTIONSMÖTET 27/11 2019

En arbetsgrupp skapades på 3:e sektionsmötet för verksamhetsår 2019
(17/10)

Uppgift: Att samla information för att hjälpa Et-sektionen att ta ett
välgrundat beslut i frågan.
Utvärderingspunkter:
Sektionsekonomi, sektionsstruktur, styrdokument, arbetsmarknad,
mottagningen samt lokaler

Introduktion

Student Voice

Student Voice

Student Voice

Sektionsstruktur och styrdokument
Jämnställd fördelning 🡪 trivsam sektion med bra traditioner
2020 tungt verksamhetsår 🡪 jämnar ut sig med åren då fler MT-studenter har
börjat
Fler personer 🡪 fler sektionsaktiva och fyllda arrangemang
Fler personer 🡪 större selektion vid aspning 🡪 möjlighet till bättre
gruppdynamik och kompetens i föreningar
Mycket samläsning mellan E och MT 🡪 finns redan en naturlig samhörighet
Stadga och reglemente kommer behöva ändras 🡪 frågan är hur mycket.

Arbetsmarknadsrelaterade frågor
Arbetsmarknaden utvecklas ständigt för MT.
Elektro och MedTek är tillräckligt lika för att båda kan vara intresserade av
Elektro-företag.
Mycket spekulativa problem

Mottagning
Vissa arrangemang kommer behöver ny lokal eller platsbegränsning
Vissa arrangemang har potential för platsutökning
Alla biljetter har inte sålt slut på varje arrangemang de senaste åren
Lunch i t.ex. EL-salar som komplement till Kajsabaren

Sektionsekonomi
Stora bidrag ifrån MT första året
Sektionsekonomin kan utvärderas och anpassas för framtiden
Går bra ekonomiskt för sektionen idag

Lokaler
För få och för små lokaler 🡪 råder generellt platsbrist på Chalmers
Pluggplatser och matplats 🡪 Högskolan ansvar
Kajsabaren för litet 🡪 Förslag: EL-salar under mottagningen

Genom gott samarbete med UOL sätta ihop en plan för framtida lokalbehov.

Slutsats
Arbetsgruppen rekommenderar:
- att sektionen tar emot MT.
- utvärdera deras medlemskap om 5 år

