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Presentationsmaterial - Preliminär budget
Motion - Uppdatering av likabehandlingspolicy
Presentationsmaterial - Likabehandlingspolicy
Yttrande - Uppdatering av likabehandlingspolicy
Motion - Arbetsgrupp: Integration av Medicinteknik i Et-sektionen 2.0

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emma Dahlin

Erik Johansson

Arvid Björemark
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24. Yttrande - Arbetsgrupp: Integration av Medicinteknik i Et-sektionen 2.0
25. Ändringsyrkande av motion - Ida Hagström
26. Ändringsyrkande av motion - Arvid Björemark & Erik Higbie
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§1 Mötets öppnande
Mötet får byta sal från HC1 på grund av otillräckligt med platser och ej fungerande ventilation,
till HC4.
Vice sektionsordförande Josefine Åberg förklarar mötet öppnat kl. 17:33.

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

b) Föregående mötesprotokoll
Oskar Friedrichsen läser upp mötesprotokoll från verksamhetsårets andra ordinarie sektionsmöte.
Beslut:
Att lägga mötesprotokoll från andra ordinarie sektionsmötet till handlingarna.
Oskar Friedrichsen läser upp mötesprotokoll från verksamhetsårets tredje ordinarie sektionsmöte.
Beslut:
Att lägga mötesprotokoll från tredje ordinarie sektionsmötet till handlingarna.
Oskar Friedrichsen läser upp mötesprotokoll från föregående sektionsmöte.
Beslut:
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

c) Fastställande av dagordning
Josefine Åberg presenterar dagordningen en reviderade version av kallelsen (Bilaga 1).
Erik Higbie sakupplyser att Valberedningen i sina nomineringar (Bilaga 2) valt att vakantsätta posten Lekmannarevisorsuppleant och vill justera det i dagordningen.
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Beslut:
Att fastställa den presenterade dagordningen med justeringen att nomineringen till Lekmannarevisorsuppleant är vakant.

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

e) Uppföljning av beslut
Josefine Åberg presenterar uppföljning av beslut sedan förra sektionsmötet (Bilaga 3).

§3 Val av
a) Mötesordförande
Josefine Åberg 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
Clas Hagström nominerar Erik Johansson.
Arvid Björemark nominerar sig själv.
Beslut:
Att enhälligt välja Erik Johansson och Arvid Björemark till justeringsmän tillika rösträknare.
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§4 Meddelanden
a) Programledning
i) Elektroteknik
Hans Hjelmgren berättar att Centrala studentambassadörer, CSA, har återkopplat och
meddelar att studenter på Elektro numera är mest representerade.
Erik Higbie frågar hur aktuellt förändring av programmeringsspråket i kursen Objektorienterad programmering är.
Hans Hjelmgren svarar att det är i diskussion just nu och tror att detta kommer
förändras under 2020.

b) Kårfullmäktige, FuM
Erik Higbie presenterar sig själv och berättar att FuM har sedan senaste ordinarie sektionsmöte diskuterat Lindholmsfrågan och att KAP röstade emot förslaget att kåravgiften
ska vara 40kr och föreslog istället 13kr.

c) Kårledningen
Emilia Sandolf presenterar sig själv från Kårledningen och berättar att Västtrafik tagit
bort Chalmerskortet, ändrat strukturen för teknologäskningar så att de beslutas om två
gånger per läsperiod och att man kan ansöka till att bli institutionsrådsrepresentant.
Emilia Sandolf påminner också alla att svara på kursutvärderingarna, att det kommer
hållas en lunch för att diskutera klimatpåverkan och att den 13e februari kommer det vara
Of Course, en dag för personlig utveckling med workshops och föreläsningar.

d) Kårens utskott
i) KU
Josefine Åberg berättar att det varit 2 möten sedan senaste sektionsmötet och att
man diskuterat förankringsarbete, aspning, överlämning, sök- och invalsprocess, sektionsmötestrukturer och representationsresor till andra universitet.

ii) NU
Josefine Åberg berättar att det inte varit något NU sedan senaste ordinarie sektionsmötet.
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iii) UU
Jakob Gustavsson berättar att man sedan senaste sektionsmötet diskuterat att skannade
tentor inte laddats upp på internet och rekrytering av institutionsrådsrepresentanter.
Erik Higbie anser att det är förskräckligt att högskolan infört obligatorisk anmälan till
tentor på nätet men inte kräver att examinatorer laddar upp skannade tentor när det
bestämts att man ska göra det.

iv) SU
Mikaela Andersson berättar att på SU har de fått besök av Sara, jämställdhets- och
likabehandlingssamordnare, där hon berättade om stöd som finns att tillgå på Chalmers.
De har också diskuterat Chalmers nya hemsida chalmers.se/trygg. En hemsida där man
kan rapportera eller berätta om händelser eller incidenter som man själv varit med om
eller sett.

v) ArmU
Jesper Stensson berättar att på ArmU har det diskuterats vad marknaden kan göra för
sektioner, rekrytering och utvärdering.

e) Styrets arbete
Josefine Åberg berättar att E-styret har jobbat med en vision för sektionen 2032, börjat ta
fram ett förslag på en aspningspolicy, hållit i sin aspning, hållit Student Voice och skickat
ut en föreningsutvärdering till årets föreningar.

f ) Uppläsande av verksamhetsrapporter
Verksamhetsrapporterna läses upp (Bilaga 4).
Efter Arvid Björemark läst upp SångbokCommiténs verksamhetsrapport bjuder han in
fyra representanter från Chalmersspexet Bob till mötet som sedan sjunger låten Raka rör
från spexet Snorre som hade premiär 1995.
Framförandet bemöts med rungande applåder.
Chalmersspexet Bobs fyra representanter lämnar mötet.
Verksamhetsrapporterna fortsättes läsas upp (Bilaga 5-18).
Alla verksamhetsrapporter utom Trädgårdsmästeriets var inlämnade.
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g) Övriga meddelanden
Erik Higbie presenterar sig som ordförande i Valberedning och berättar om Valberedningens
arbete sedan senaste sektionsmötet.
Arvid Björemark undrar om Valberedningen tycker det är sunt att nominera någon i LBG
med uppgift att bevaka sig själv.
Erik Higbie svarar att Valberedningen ser problematiken men att det var den uppsättning
som LBG önskade och att han blivit lovad att detta skulle lösa sig av sig själv.
Sara Rutfjäll informerar om Musikhjälpen, en satsning där Sveriges Radio spelar musik
dygnet runt för att samla in pengar till ett projekt. I år är temat Sex är inte ett vapen.Sara
Rutfjäll berättar att det finns en bössa öppnad med Elektroteknologsektionens namn som
man kan söka efter.
Benjamin Björklund presenterar Quarls Ballongfond.
Oskar Leander undrar vad Ballongfonden är.
Benjamin Björklund svarar att det är en fond för att samla in pengar till en ballong.
Johannes Lampela undrar hur mycket pengar det finns i fonden.
Benjamin Björklund svarar att det finns 22 963,78 kronor i den.
Felix Gråhn undrar om någon sett en svart plånbok då det kan vara hans.
Sektionens ekonomiansvarig Mart Waldenstål rättar att det är fel belopp som angivits i
fonden och påstår att det egentligen är 23 132 kronor i nuläget.
Emma Dahlin berättar att Camp Vera söker fler funktionärer och uppmanar alla att söka
sig dit. Emma Dahlin berättar att hon inte kommer vara aktiv i år men att Josefine Åberg
och Ida Hagström kommer vara det och att man kan kontakta dem för mer information.
Filip Sterner undrar när man kommer förlora access till sin sektionsmail.
Oskar Friedrichsen svarar att det är nästkommande informationssekreterares jobb att ta
bort gamla konton och kommer rekommendera den att skicka ut ett mail innan för att
informera alla om när detta kommer ske.

§5 Fastställande av preliminär budget
Mart Waldenstål presenterar den preliminära budgeten (Bilaga 19).
Benjamin Björklund undrar vilka budgetar som kommer förändras.
Mart Waldenstål svarar att det är gulmarkerat i bilagan.
Erik Higbie undrar om denna budget speglar en verksamhet som maximerar medlemsnytta.
Mart Waldenstål svarar att det är den.
Arvid Björemark undrar om det är rimligt att minska lokalbudgeten då det nästa år kommer
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Sidan 8 av 28
Protokoll
Sektionsmöte nr 4
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vara en styrelsemedlem som kommer arbeta endast med lokalfrågor.
Mart Waldenstål svarar att det är rimligt då detta främst är en återgång till hur budgeten
sett ut tidigare och att det inte finns någon rimlig anledning att ha budgeten så hög utan en
specifik anledning.
Arvid Björemark undrar om TGE borde ha kvar budget från när de höll dammiddag.
Mart Waldenstål svarar att han har valt att inte röra den då TGE till nästa år ska få en ny
verksamhetsplan och då kan använda den budgeten.
Erik Higbie undrar om budgeten för DatE-IT har presenterats och godkänts av de andra
involverade sektionerna.
Mart Waldenstål svarar att budgeten för DatE-IT har presenterats och godkänts av årets
DatE-IT grupp men att förändringar i nästa kommer behöva tas upp av de arbetsgrupperna
nästa år.
Oskar Leander undrar om man har tänkt använda Ballongfondens medel till något snart.
Mart Waldenstål svarar att i nuläget finns inga planer att använda fonden.
Arvid Björemark undrar hur mycket av budgeten som lagts på sunfleet.
Mart Waldenstål svarar att grundkostnaden är 22 000 kronor per år och resten beror på hur
mycket föreningarna använder sunfleet.
Alexander Andersson undrar hur EKAK ska kunna lösa kostnader för utrustning de använder
under häfv. Mart Waldenstål svarar att det är något som inte han har sett redovisat men absolut
något som skulle kunna läggas på budget då det är ett arbete som beskrivs i reglementet.
Beslut:
Att fastställa den preliminära budgeten.

§6 Rapporter
a) Undersökning av investeringsmöjligheter
Mart Waldenstål svarar att arbetsgruppen inte anser sig ha den kunskap som behövs för
att gå vidare med detta och yrkar därför på att lägga ner arbetsgruppen.
Arvid Björemark undrar hur problemet som sågs när arbetsgruppen formades ska lösas.
Mart Waldenstål svarar att det inte var ett problem man såg utan en möjlighet.
Beslut:
Att lägga ner arbetsgruppen som skulle undersöka investeringsmöjligheter.
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§7 Propositioner
Föreligger ej.

§8 Motioner
a) Uppdatering av likabehandlingspolicy
Clas Hagström presenterar motionen (Bilaga 20) och den reviderade likabehandlingspolicy
de föreslår (Bilaga 21).
Josefine Åberg presenterar E-styret yttrande (Bilaga 22).
Arvid Björemark undrar vad som är skillnaden jämfört med den nuvarande policyn.
Clas Hagström berättar att man förtydligat bl.a. diskrimineringsgrunder och lagt till
förklaringar om vad matpreferenser är.
Petter Barreng undrar om det är lämpligt att använda ordet ’ska’ i en policy.
Erik Higbie svarar att ordval i en policy är inte beslutsändrande och att man kan skriva
en policy med starka åsikter.
Arvid Björemark undrar om matval så som vegetarian är en matpreferens.
Clas Hagström svarar att det är enligt policyn ett etiskt beslut så det anses vara en
matpreferens.
Ida Hagström anser att om det inte finns med om vad som är en giltig matpreferens
kan man anmäla vad som helst, exempelvis mycket mat, och det gör det jobbigt för
arrangörerna.
Erik Higbie anser att diskrimineringsgrunderna är svåra att tolka exempelvis om någon
har en religion som inte accepterar en könstolkning då skulle det vara en diskriminering
att ifrågasätta det.
Clas Hagström ger replik att en diskrimineringsgrund inte kan ifrågasättas med en annan
diskrimineringsgrund, då den ifrågasättande i så fall skulle anses ha fel.
Albin Olsson yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Arvid Björemark anser att det finns flera policys på sektionen nu och skulle vilja att alla
policys använde samma mall och att i dessa policys alla ’skall’ ändrades till ’ska’ enligt
svenska skrivregler, vilket endast skulle kräva redaktionella ändringar.
Linnea Johansson berättar att som E6 får man in många konstiga matpreferenser så att
ha en policy att hänvisa till vore bra.
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Beslut:
Att godkänna motionen i sin helhet.

b) Arbetsgrupp: Integration av Medicinteknik i Et-sektionen 2.0
Johan Nilsson presenterar motionen (Bilaga 23).
Josefine Åberg presenterar E-styrets yttrande (Bilaga 24).
Motionärerna jämkar sig helt med E-styrets yttrande.
Erik Higbie undrar om arbetsgruppen har reflekterat över att lägga pengar på att undersöka
hur samarbetet ser ut på KTH och Lund.
Johan Nilsson svarar att om man vill skicka en arbetsgrupp till KTH eller Lund är något
E-styret får ta beslut om.
Petter Barreng ger replik att det finns en representationsresepolicy som låter alla ta del av
medel för representationsresor.
Arvid Björemark anser att det vore bra att undersöka detta på resor till andra universitet
men synd att belasta representationsresepolicyn med detta och undrar därför om det kan
allokeras budget för en arbetsgrupp att göra detta.
William Christensen Ahl anser att detta är ett väldigt viktigt beslut och undrar varför
inte detta uppdrag kan läggas på E-styret.
Johan Nilsson berättar att de vet att E-styret har mycket att göra och det arbete som
gjorts hittills har gjorts av en arbetsgrupp utan E-styrets hjälp, det som krävs är att man
vågar göra det.
William Christensen Ahl anser att man borde ha en styrelseledamot i arbetsgruppen som
väljes in senare av E-styret.
Johan Nilsson ger replik att det vore bra att en styretmedlem finns representerad i
arbetsgruppen men att det inte är ett krav utan samma mål kan lösas med bra kontakt.
Petter Barreng anser att då E-styret åker till Lund och KTH borde de antingen föra
arbetet eller vara väldigt delaktiga i arbetsgruppens arbete.
Josefine Åberg svarar att det som behövs då är en gammal styrelseledamot då E-styret
verksamhetsår 2020 inte kommer hinna resa till Lund eller KTH innan arbetsgruppen ska
rapportera.
Ida Hagström lämnar in ett ändringsyrkande (Bilaga 25).
Motionärerna väljer att jämka sig med Ida Hagström ändringsyrkande.
Beslut:
Att ajournera mötet i fem minuter 19:37.
Arvid Björemark och Erik Higbie lämnar in ett ändringsyrkande (Bilaga 26).
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Motionärerna väljer att inte jämka sig med ändringsyrkandet av Arvid Björemark och
Erik Higbie.
Arvid Björemark frågar E-styret om representationsresepolicyn kan tillämpas på denna
resa eller om de anser att den är menad för andra sorters resor.
Mart Waldenstål svarar att representationsresepolicyn kan användas av alla elektroteknologer till alla sorters representationsresor.
Arvid Björemark anser att detta är en extremt viktig sak att undersöka och tycker därför
att detta inte borde läggas på arbetsgruppen att krångla med formulär och potentiellt
högre kostnad än vad representationsresepolicyn tillåter, på kort varsel då sektionsmötet
kan lösa detta smidigt nu.
Beslut:
Att finna mötet i beslut.
Beslut:
Att välja Arvid Björemark och Erik Higbies yrkande över motionärernas yrkande.
Beslut:
Att enhälligt välja Arvid Björemark och Erik Higbies yrkande, Ida Hagström yrkande och
motionärernas yrkande.
Nominering för arbetsgruppen öppnas.
Felix Gråhn nominerar sig själv.
Carina Engström nominerar sig själv.
Martin Johansson nominerar sig själv.
William Christensen Ahl nominerar sig själv.
Oscar Wallin nominerar sig själv.
Beslut:
Att välja in Felix Gråhn, Carina Engström, Martin Johansson, William Christensen Ahl
och Oscar Wallin i klump till arbetsgruppen.
Mötet ajourneras 20:07 till 20:35.
Mötet öppnas igen 20:54.
Emma Dahlin förklarar hur beslut kring inval kommer föras.
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§9 Val av
a) Revisor
Nominerad:
Vakant

Emma Dahlin frågar om det finns någon utbildad revisor som vill självnominera sig.
Beslut:
Att vakantsätta revisor för Elektroteknologsektionen under verksamhetsåret 2020.

b) Lekmannarevisor
Nominerad:
Vakant

Max Börjesson upplyser att lekmannarevisor är tillika valberedningens ordförande.
Beslut:
Att vakantsätta lekmannarevisor för Elektroteknologsektionen under verksamhetsåret
2020.
Arvid Björemark ifrågasätter beslutet då en lekmannarevisor behövs.
Emma Dahlin svarar att hon har information om att Sebastian Svanland kan vara intresserad av posten och att Mart Waldenstål är intresserad av lekmannarevisorsuppleant.
Patrik Eriksson undrar om någon kan beskriva lekmannarevisorns uppdrag.
Erik Higbie berättar, som nuvarande lekmannarevisor, om uppdraget.
Beslut:
Att vakantsätta lekmannarevisor för Elektroteknologsektionen under verksamhetsåret
2020.

c) Lekmannarevisorsuppleant
Nominerad:
Vakant
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Erik Higbie berättar att lekmannarevisorsuppleanten hjälper lekmannarevisorn i revisorarbetet men inte i valberedningsarbetet.
Mart Waldenstål nominerar sig till Lekmannarevisorsuppleant.
Arvid Björemark frågar varför Mart Waldenstål söker lekmannarevisorsuppleant och inte
lekmannarevisor.
Mart Waldenstål svarar att han inte tror att han kommer ha tillräckligt med tid för
lekmannarevisorns jobb nästa år.
Beslut:
Att gå till val.
Beslut:
Att enhälligt välja Mart Waldenstål till lekmannarevisorsuppleant för Elektroteknologsektionen under verksamhetsåret 2020.

d) E-styret
Nominerade:
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Lokalombud
SAMO
Informationssekreterare

Katriine Koit
Matilda Arvidsson
Oscar Birging
Oscar Wallin
Linnea Johansson
Erik Laitala

De nominerade presenterar sig.
Erik Higbie undrar vad de nominerade tror kommer vara det viktigaste under året.
Katriine Koit svarar att de nominerade har diskuterat detta och tror att det kommer vara
integreringen av MT-studenter.
Arvid Björemark undrar vad de nominerade tror är bästa sättet att integrera de nya
studenterna i sektionen.
Oscar Birging svarar att han tror att det bäst görs genom att uppmuntra föreningsengagemang.
William Christensen Ahl påpekar att fyra av de nominerade har suttit i E6 tillsammans
tidigare och undrar hur denna grupp ska undvika att bli splittrade.
Linnea Johansson svarar att detta är något de själva tidigare har diskuterat och därför
beslutat att ha mycket teambuilding tidigt samt ha det i åtanke under året.
Erik Higbie frågar Matilda Arvidsson hur hon ska hålla god kontakt med föreningarna.
Matilda Arvidsson svarar att eftersom hon året innan har suttit i förening i korridoren
tror hon att hon kommer ha god förståelse för föreningarna.
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Arvid Björemark frågar Erik Laitala vilken nivå protokollen bör läggas på och hur han ska
säkerställa att de anslås enligt stadgan.
Erik Laitala svarar att han kommer använda sig av informationssekreterare från förr och
om det finns en anledning till att protokollen inte anslagits i tid tidigare försöka förstå
varför och försöka lösa det.
Johan Nilsson frågar Oscar Birging hur han, som sexmästarinna tillika största spenderare
i E6, kommer kunna kontrollera sektionens budget.
Oscar Birging svarar att han har suttit mycket med sin kassör för att förstå sin budget
och tror att han kommer kunna hålla koll på sektionens framtida spenderare.
Mikaela Andersson frågar Linnea Johansson hur man ska gå ut med information om
SAMOs hjälp och hur hon tänkt arbeta med det, även för utbytesstudenter.
Linnea Johansson svarar att hon tycker posters som suttit uppe i år har varit bra.
Ida Hagström frågar vad alla har som mål att utföra under året.
Katriine Koit svarar att hon vill utveckla Kajsabarens serveringstillstånd.
Matilda Arvidsson svarar att hon vill få folk att trivas och ge de nya föreningarna en bra
start, exempelvis genom att uppmuntra teambuilding tidigt på året.
Linnea Johansson svarar att hon vill att de nya MT-studenterna ska må bra på sektionen
och att alla känner att de har en plats här.
Oscar Birging svarar att då det diskuterats om investeringsmöjligheter vill han se vad man
kan göra.
Erik Laitala svarar att han vill nå ut till sektionsmedlemmar, även de som inte är
föreningsaktiva.
Oscar Wallin svarar att han vill skapa ett större engagemang hos alla, inte bara föreningsaktiva.
Erik Higbie frågar Katriine Koit vilken image av sektionen hon vill lyfta fram.
Katriine Koit svarar att hon vill visa hur aktiv, trevlig, inkluderande och seriös sektion vi
är.
Erik Higbie yrkar på streck i debatt.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Arvid Björemark frågar Katriine Koit om elektro är bättre än arkitektur.
Katriine Koit svarar ja.
Clas Hagström undrar hur de nominerade kommer agera om deras åsikt skiljer sig från
sektionens när de ska representera sektionen.
Katriine Koit svarar att det är viktigt att ta med så många röster som möjligt, när det går.
Jesper Stensson frågar Oscar Wallin vad han kommer lägga mest tid på som lokalansvarig.
Oscar Wallin svarar att han vill se hur man kan rusta upp Kajsabaren, städskrubben och
föreningskorridoren.
Jacob Lidman undrar om de nominerade anser att alla punkter i likabehandlingspolicyn
bör följas och hur alla på sektionen ska följa detta.
Katriine Koit svarar att man kan skicka ut information om det till föreningarna och ta tag
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i problem tidigt.
Oscar Birging svarar att vi som sektion har röstat igenom detta så alla bör hålla med om
det som står i policyn.
Mikaela Andersson frågar Oscar Wallin om han tänker jobba med att införskaffa fat till
Kajsabaren.
Oscar Wallin svarar att han tänker undersöka det.
Erik Higbie frågar Katriine Koit hur hon tänkt hålla ihop gruppen.
Katriine Koit svarar att hon tror teambuilding tidigt är viktigt och att när man går in i
styrelserollen tar man av sig tidigare föreningsroll man har haft.
Beslut:
Att gå till val.
Beslut:
Att enhälligt välja Katriine Koit till ordförande för Elektroteknologsektionen för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Matilda Arvidsson till Vice ordförande för Elektroteknologsektionen
för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Linnea Johansson till SAMO för Elektroteknologsektionen för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Oscar Birging till Ekonomiansvarig för Elektroteknologsektionen för
verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Erik Laitala till Informationssekreterare för Elektroteknologsektionen
för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Oscar Wallin till Lokalombud för Elektroteknologsektionen för verksamhetsåret 2020.

e) ARME
Nominerade:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
PR-ansvarig
Eventansvarig
Ledamot
Ledamot

Vincent Bunke
Vakant
Kevin Wingård
Vakant
Jonathan Jonsson
Martin Johansson
Vakant

Clas Hagström nominerar sig till Vice ordförande.
De nominerade presenterar sig själva.
Det beslutas att sluten votering ska göras och diskussionerna kommer ske under sekretess.
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De nominerade lämnar rummet och kommer sedan in en och en för att frågas.
Diskussion om nomineringarna förs.
Beslut:
Att
Att
Att
Att
Att
Att
Att

välja Vincent Bunke till Ordförande i ARME för verksamhetsåret 2020.
vakantsätta Vice ordförande i ARME för verksamhetsåret 2020.
välja Kevin Wingård till Kassör i ARME för verksamhetsåret 2020.
vakantsätta PR-ansvarig i ARME för verksamhetsåret 2020.
välja Jonathan Jonsson till Eventansvarig i ARME för verksamhetsåret 2020.
välja Martin Johansson till Ledamot i ARME för verksamhetsåret 2020.
vakantsätta Ledamot i ARME för verksamhetsåret 2020.

f ) EØK
Nominerade:
Ordförande
Kassör
Phadderchef
Sponsorchef
Øhlchef
Modulchef

Filip Sterner
Benjamin Björklund
Felix Bratt
Vakant
Vakant
Leonard Fröling

Oskar Claeson nominerar sig till sponsorchef.
Isak Kjelsson nominerar sig till Øhlchef.
Karl Svantesson nominerar sig till Øhlchef.
De nominerade presenterar sig själva.
Det beslutas att sluten votering ska göras och diskussionerna kommer ske under sekretess.
De nominerade lämnar rummet och kommer sedan in en och en för att frågas.
Beslut:
Att ajournera mötet 23:16 i fem minuter.
Mötet återupptas och utfrågningen av de nominerade enskilt återupptas.
Diskussion om nomineringarna förs.
Beslut:
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Att enhälligt välja Filip Sterner till ordförande i EØK för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Benjamin Björklund till kassör i EØK för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Felix Bratt till phadderchef i EØK för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Oskar Claeson till sponsorchef och Leonard till modulchef i EØK för
verksamhetsåret 2020.
Sluten votering görs.
Att välja Karl Svantesson till Øhlchef i EØK för verksamhetsåret 2020.

g) E6
Nominerade:
Sexmästare
Sexmästarinna
Barmästare
I:e backbärare
II:e backbärare
III:e backbärare

Alice Nordkvist
Alma Öhnell
Adam Lindgren
Ulrika Einarsson
Emelie Nygren
Erik Bolminger

De nominerade presenterar sig själva.
Erik Laitala frågar Emelie Nygren hur, som ordförande i backstyret, hon ska styra sina
undersåtar.
Emelie Nygren svarar att hon ska göra det med all sin pondus.
Johan Nilsson frågar Alma Öhnell hur hon ska kunna spendera så mycket som möjligt.
Alma Öhnell svarar att man inte måste spendera mer än nödvändigt.
Mart Waldenstål frågar alla backbärare vilken färg en back är.
Erik Bolminger svarar backgul.
Jakob Hogander frågar Emelie Nygren om hon har flyttat någon gång mitt i natten.
Emelie Nygren svarar att hon inte har gjort det men hon tror att Erik Laitala kan lära
henne.
Arvid Björemark frågar Ulrika Einarsson om man kommer ha uppesittarkvällar när Paradise
hotel sänds.
Ulrika Einarsson svarar att det absolut kommer ske.
Arvid Klang undrar vem av de nominerade som kommer ta rollen som sektionens gückellista.
Erik Bolminger tar på sig detta stora ansvar.
Emma Dahlin frågar Alice Nordkvist med eller utan? Alice Nordkvist svarar med.
Matilda Arvidsson frågar alla backar om de kan visa hur man ska bära backar.
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Alla backbärare bar backarna tills de fastnade och behövde backa med backarna.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Alexander Rehnberg frågar Alice Nordkvist vad hon ska göra när Enkel blir Svår.
Alice Nordkvist svarar att hon ska leda honom hem.
Oscar Wallin frågar Erik Bolminger, då han blivit kallad både Enkel och Svår, om han är
enkel eller svår.
Erik Bolminger väljer att spela svår.
Felix Gråhn frågar Adam Lindgren om han kan skillnaden mellan ett brandlarm och låten
Genre Police.
Adam Lindgren svarar att han antagligen inte kan det.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Beslut:
Att enhälligt välja Alice Nordkvist till Sexmästare i E6 för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Emelie Nygren till II:e Backbärare i E6 för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Alma Öhnell till Sexmästarinna, Adam Lindgren till Barmästare,
Ulrika Einarsson till I:e Backbärare och Erik Bolminger till III:e Backbärare i E6 för
verksamhetsåret 2020.

h) EKAK
Nominerade:
Förtroendepost
Förtroendepost
Förtroendepost
Förtroendepost
Förtroendepost

David Ernstig
Axel Wålme
Joel Dahlman Zakrisson
Anton Stigemyr Hill
Evelina Strömdahl

De nominerade tågar in i form av ett luciatåg men sjunger en något ändrad text.
De nominerade presenterar sig själva.
Petter Barreng frågar de nominerade vad Kalle Ankas farfars far heter.
Evelina svarar Jungman Carlo Anka.
Mikaela Andersson frågar de nominerade hur stor Joakims förmögenhet är.
De nominerade svarar 500 kvadriljoner, 253 triljoner, 675 biljoner, 123 miljarder, 934

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emma Dahlin

Erik Johansson

Arvid Björemark
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miljoner, 3500 kronor och 13 öre.
Oskar Friedrichsen frågar de nominerade vilken gästfilm som kommer finnas på Kalle
Ankas julafton i år.
De nominerade svarar att det vet man aldrig.
Anton Bergman frågar hur gammal Arne Weise blev.
De nominerade svarar inte tillräckligt.
Petter Barreng frågar om de nominerade har pluggat Don Rosas släktträd.
De nominerade svarar att de kan det sen innan.
Johannes Lampela frågar de nominerade vem Kalle Anka är, egentligen.
De nominerade mumlar något om en anka.
Petter Barreng undrar om de nominerade kan häfva Øhl.
De nominerade häfver varsin flaska.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Beslut:
Att välja David Ernstig till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2020.
Att välja Axel Wålme till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2020.
Att välja Joel Dahlman Zakrisson till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2020.
Att välja Anton Stigemyr Hill till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2020.
Att välja Evelina Strömdahl till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2020.

i) KS
Nominerade:
Pubchef
Skattmästare
Källarmästare
Kapellmästare
Köksmästare
Rustmästare
Vice köksmästare

Simon Nordin
Felix Gråhn
Gabriel Ljung
Filip Ronnblad
Maria Björkman
Oliver Jonsson
Alexander Rehnberg

De nominerade presenterar sig själva.
Jakob Hogander frågar Simon Nordin om den eminenta drinken White Dawson kommer
finnas.
Simon Nordin svarar att det kan ske.
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Erik Higbie frågar vilken är den bästa burgaren som de kommer servera under året.
Maria Björkman svarar Kajsaburgaren.
Joel Dahlman Zakrisson frågar om det kommer finnas take-away.
De nominerade svarar att det inte kommer finnas.
Arvid Björemark undrar om de nominerade planerar att återinföra E-sportburgaren.
De nominerade svarar att de som är införstådda att den existerar kan be om den.
Alexander Andersson frågar Alexander Rehnberg om nu Kajsabaren blir så amerikansk
som Erik Higbie önskar och Donald Trump bygger en mur runt Kajsabaren, hur ska vi då
komma in?
Alexander Rehnberg svarar att man får gräva sig in.
Erik Laitala frågar, nu när han går av E6 och inte kan använda 6Ö som garderob, Oliver
Jonsson hur han ser på att låta E-styret använda Kajsas lokaler.
Oliver Jonsson svarar att det inte är möjligt.
Erik Higbie yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Beslut:
Att välja Simon Nordin till Pubchef i KajsaStyret för verksamhetsåret 2020.
Att välja Felix Gråhn till Skattmästare i KajsaStyret för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Gabriel Ljung till Källarmästare, Maria Björkman till Köksmästare,
Oliver Jonsson till Rustmästare och Alexander Rehnberg till Vice köksmästare i KajsaStyret
för verksamhetsåret 2020.

j) E-sport
Nominerade:
Idrottsman
Bollkalle
Funktionär
Funktionär
Funktionär

Arvid Klang
Evelina Strömdahl
Oscar Dahlin
Adam Lindgren
Joel Dahlman Zakrisson

Arvid Klang tackar nej till sin nominering som Idrottsman och nominerar sig till Bollkalle.
Oscar Dahlin tackar nej till sin nominering som Funktionär och nominerar sig till Idrottsman.
Evelina Strömdahl tackar nej till sin nominering som Bollkalle och nominerar sig till
Funktionär.
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De nominerade presenterar sig själva.
Albin Olsson yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Josefine Åberg frågar Evelina Strömdahl om det inte vore kul om hon satt som Bollkalle
och blev Kalle Anka, då hon kunde få Bollkan som patetnamn.
Evelina Strömdahl svarar att det vet man aldrig.
David Ernstig frågar de nominerade om de tänkt träna tillsammans med den välkända
atletiska gruppen Elektro seamen.
Arvid Klang svarar att det är möjligt om kontakten med Seamen etableras.
Jacob Lidman yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Beslut:
Att enhälligt Oscar Dahlin till Idrottsman i E-sport för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Arvid Klang till Bollkalle samt Evelina Strömdahl, Adam Lindgren
och Joel Dahlman Zakrisson till Funktionär i E-sport för verksamhetsåret 2020.
Beslut:
Att ajournera mötet 01:37 i fem minuter.
Mötet öppnas åter 01:46

k) Elektra
Nominerade:
Chefredaktör
Annonsredaktör
Redaktör
Redaktör
Fotograf
Fotograf

Vakant
Simon Larsson
Sara Mjöberg
Johan Spetz
Axel Bliedberg
Vakant

Erik Johansson nominerar sig till chefsredaktör.
De nominerade presenterar sig själva.
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Erik Higbie presenterar att valberedningen anser Erik Johansson som lämplig.
Filip Sterner frågar de nominerade om de är taggade på att lägga upp sina arkiverade
bilder på sin nya hemsida.
Simon Larsson svarar att han är väldigt taggad på det.
Jesper Stensson frågar Erik Johansson vad han kan ta med sig från sitt föregående år som
Chefredaktör i Elektra.
Erik Johansson svarar att jobba tidigare i läsperioden och hetsa föreningarna mer för
Elektrabidrag.
Albin Olsson yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Alexander Andersson tycker att det vore trevligt för de som inte kommer förbi Kajsa om
de kunde läsa Elektra på nätet.
Beslut:
Att enhälligt välja Erik Johansson till Chefredaktör i Elektra verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Simon Larsson till Annonsredaktör i Elektra verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Sara Mjöberg och Johan Spetz till Redaktör samt Axel Bliedberg till
Fotograf i Elektra verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt vakantsätta Fotograf i Elektra verksamhetsåret 2020.

l) SNE
Nominerade:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Vakant
Darko Petrov
Vakant
Vakant

Johannes Lampela nominerar sig till Ordförande.
Andreas Andersson nominerar Emma Stenvall i dennes frånvaro till Ledamot.
Simon Larsson nominerar sig till Ledamot.
De nominerade presenterar sig själva.
Andreas Andersson presenterar Emma Stenvalls meddelande till sektionsmötet.
Ida Hagström frågar de nominerade vad de tror kommer vara det svåraste med arbetet
kring de nya kurserna när MT blir en del av sektionen.
Johannes Lampela svarar att ingen i kommittén kommer ha gått kurserna.
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13 december 2019

Elektroteknologsektionen

Erik Higbie frågar de nominerade var de kommer lägga mest fokus med sitt arbete.
Simon Larsson svarar att det kommer vara mest MTs kurser.
Johannes Lampela svarar att det även kommer läggas tid på masterkurser för att visa
studenter vad som görs på de olika kurserna.
Clas Hagström yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Johan Nilsson frågar Johannes Lampela om han kommer hitta en kavaj för sina armar och
om han kommer dämpa gnället på Embedded.
Johannes Lampela svarar att han kommer öka gnället på Embedded, från SNEs sida.
Jakob Hogander frågar Johannes Lampela om han har något tips till alla förstaårs-studenter.
Johannes Lampela svarar att plugga.
Beslut:
Att enhälligt välja Johannes Lampela till Ordförande i SNE för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Darko Petrov till Vice ordförande i SNE för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Emma Stenvall i sin frånvaro till Ledamot i SNE för verksamhetsåret
2020.
Att enhälligt välja Simon Larsson till Ledamot i SNE för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt vakantsätta två Ledamöter i SNE för verksamhetsåret 2020.

m) TGE
Nominerade:
Ordförande
Kassör
Medlem

Vakant
Vakant
Vakant

Ida Hagström nominerar sig till Ordförande.
Sara Rutfjäll nominerar sig till Kassör.
Jacob Lidman nominerar sig till Medlem.
Eric Götenfelt nominerar sig till Medlem.
De nominerade presenterar sig själva.
Johannes Lampela frågar hur de nominerade ser på att dela rum med SNE.
Ida Hagström svarar att det kommer kunna fungera som tidigare, att man inte städar så
ofta.
Mart Waldenstål frågar hur de nominerade tänker kring att TGE ska sätta ihop en ny
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Sidan 24 av 28
Protokoll
Sektionsmöte nr 4
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verksamhetsplan i år.
Ida Hagström svarar att det är något de nominerade har diskuterat och vill arbeta med.
Andreas Andersson yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Arvid Björemark anser att det kändes som ambitionsnivån var låg då det lät som de bara
vill ha ett rum.
Jacob Lidman ger replik att först nu med förändringen av stadgan så känner han att han
kan arbeta med något han är intresserad av.
Beslut:
Att enhälligt välja Ida Hagström till Ordförande i TGE för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Sara Rutfjäll till Kassör i TGE för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Jacob Lidman och Eric Götenfelt till Medlem i TGE för verksamhetsåret
2020.

n) Webmästeriet
Nominerade:
Webmästare
Websnickare

Filip Sterner
Darko Petrov

De nominerade presenterar sig själva.
Carl Wagne känner sig redo att gå till val.
Ida Hagström frågar Darko Petrov vad han har för kunskap i kodning av hemsidor.
Darko Petrov svarar att han blev intresserad av kursen Objektorienterad programmering
och vill lära sig hemsideprogrammering med hjälp av Filip Sterner.
Albin Olsson yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Ida Hagström frågar Darko Petrov hur mycket tid han kommer lägga på arbetet.
Darko Petrov svarar att han kommer kunna göra arbetet som krävs vid sidan om sina
andra åtaganden.
Oscar Birging anser att hårdprogrammera tar mycket tid och frågar Filip Sterner om han
kommer ha tid med det som Ordförande i EØK.
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Filip Sterner svarar att han kommer kunna göra det under sommaren.
Beslut:
Att enhälligt välja Filip Sterner till Webmästare och Darko Petrov till Websnickare i
Webmästeriet för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt vakantsätta tre Websnickare i Webmästeriet för verksamhetsåret 2020.

o) Fanbäreriet
Nominerade:
Fanbärare
Fanbärare
Fanbärare

Vakant
Vakant
Vakant

Vincent Bunke nominerar sig själv till Fanbärare.
Carina Engström nominerar Patrik Petterson i dennes frånvaro.
Vincent Bunke presenterar sig själv.
Carina Engström presenterar Patrik Petterson i dennes frånvaro.
Carl Wagne yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Arvid Björemark frågar Vincent Bunke vilken sida Unionsfanan och vilken sida Elektrofanan
ska stå och svarar på frågan innan Vincent Bunke hinner svara, motsatt hur det varit
under detta sektionsmöte.
Beslut:
Att enhälligt välja Vincent Bunke till Fanbärare i Fanbäreriet för verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt välja Patrik Petterson i dennes frånvaro till Fanbärare i Fanbäreriet för
verksamhetsåret 2020.
Att enhälligt vakantsätta Fanbärare i Fanbäreriet för verksamhetsåret 2020.

p) Trädgårdsmästeriet
Nominerade:
Trädgårdsmästarinna
Trädgårdmästarinnans Lydige Dräng

Oscar Wallin
Vakant
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Jesper Stensson nominerar sig till Trädgårdsmästarinnans Lydige Dräng.
De nominerade presenterar sig själva.
Erik Higbie undrar om de nominerade kommer odla malört.
De nominerade svarar att det kommer de.
Erik Higbie yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Clas Hagström undrar om de nominerade kommer odla rabarber.
De nominerade svarar nej.
Carina Engström frågar de nominerade vilka deras favoritblommor är.
Oscar Wallin svarar orkidé.
Jesper Stensson svarar blåsippa.
Clas Hagström yrkar på att gå till val.
Beslut:
Att enhälligt välja Oscar Wallin till Trädgårdsmästarinna och Jesper Stensson till
Trädgårdsmästarinnans Lydige Dräng i Trädgårdsmästeriet för verksamhetsåret 2020.

q) LBG
Nominerade:
Lotto1
Lotto2

Benjamin Björklund
Katriine Koit

Katriine Koit tackar nej till sin nominering som Lotto2 i Lottobevakningsgruppen för
verksamhetsåret 2020.
Arvid Klang nominerar sig till Lotto2 i Lottobevakningsgruppen för verksamhetsåret 2020.
Josefine Åberg nominerar Emil Grimheden i dennes frånvaro.
De nominerade presenterar sig själva.
Josefine Åberg presenterar det som Emil Grimheden har skickat till henne.
Jesper Stensson yrkar på streck i debatten.
Beslut:
Att dra streck i debatten.
Mart Waldenstål frågar Arvid Klang hur han anser sig mer lämplig än före detta sektions-
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ordförande.
Arvid Klang svarar att han har länge misstänkt sektionsordförande.
Beslut:
Att enhälligt välja Benjamin Björklund till Lotto1 i Lottobevakningsgruppen för verksamhetsåret 2020.
Att välja Arvid Klang till Lotto2 i Lottobevakningsgruppen för verksamhetsåret 2020.

r) SångboksCommittén
Nominerade:
President
Intendent

Vakant
Vakant

Beslut:
Att enhälligt vakantsätta President och Intendent i SångboksCommittén för verksamhetsåret 2020.

§10 Övriga frågor
Benjamin Björklund informerar att 330 kronor, en opålitlig kondom, åtta godisar, en lussekatt,
och annat bös har samlats in till Ballongfonden.

§11 Lottoraden
Lotto 1 presenterar att Sektionsordförande har vunnit 0 kronor på Lottorad 1 och 0 kronor
på Lottorad 2 sedan senaste ordinarie sektionsmötet.
Lottodragning:
Nummer 83 serie K
Nummer 40 serie K
Nummer 63 serie K
Nummer 64 serie K
Nummer 32 serie K

vinner
vinner
vinner
vinner
vinner

en
en
en
en
en

väska.
väska.
väska.
väska.
låda med pant i.

Lotto 2 ber alla att tacka ARME då de sponsrade med priserna.
LBG presenterar den efterlängtade LBG-filmen för året.
Campus fylles med jubel och applåder efter den Cannes-liknande visningen var slut.
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Beslut:
Att godkänna att sektionsordföranden ska fortsätta spela på Lotto.

§12 Mötets avslutande
Emma Dahlin förklarar mötet avslutat 03:17

§13 Kallefilm
EKAK visar Lion Around från 1950, dock utan ljud.
Justeras

Justeras

Erik Johansson
Göteborg
den

Arvid Björemark
Göteborg
den

Vid protokollet

Mötesordförande

Oskar Friedrichsen
Göteborg
den

Emma Dahlin
Göteborg
den
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Kallelse till sektionsmöte 4, 2019
Datum: 2019-12-13
Kl: 17:13
Plats: HB4

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

b) Kårfullmäktige, FuM

FuM-ledamot

c) Kårledningen

Emilia Sandolf

d) Kårens utskott
i. KU

Josefine Åberg

ii. NU

Josefine Åberg

iii. UU

Jakob Gustavsson

iv. SU

Mikaela Andersson

v. ArmU

Jesper Stensson

e) Styrets arbete

Josefine Åberg

f ) Uppläsande av verksamhetsrapporter
g) Övriga meddelanden

§5 Fastställande av preliminär budget Mart Waldenstål
§6 Rapporter
a) Undersökning av investeringsmöjligheter Arbetsgrupp

§7 Propositioner
§8 Motioner
a) Uppdatering av likabehandlingspolicy
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§9 Val av
a) Revisor
b) Lekmannarevisor
c) Lekmannarevisorsuppleant
d) E-Styret
e) ARME
f ) EØK
g) E6
h) EKAK
i) KS
j) Elektra
k) SNE
l) TGE
m) Webmästeriet
n) Fanbäreriet
o) Trädgårdsmästeriet
p) LBG
q) SångboksCommittén
r) E-SPORT

§10 Övriga frågor
§11 Lottoraden

LBG

§12 Mötets avslutande
§13 Kallefilm
Emil Grimheden
Sektionsordförande

EKAK
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Valberedningens nomineringar till sektionsmöte 4 2019
E-styret
Ordförande - Katriine Koit
Vice ordförande - Matilda Arvidsson
SAMO - Linnea Johansson
Ekonomiansvarig - Oscar Birging
Informationssekreterare - Erik Laitala
Lokalombud - Oscar Wallin

ARME
Ordförande - Vincent Bunke
Vice ordförande - Vakant
Kassör - Kevin Wingård
PR - Vakant
Event - Jonathan Jonsson
Ledamot - Martin Johansson
Ledamot - Vakant

EØK
Ordförande - Filip Sterner
Kassör - Benjamin Björklund
Phadderchef - Felix Bratt
Sponsorchef - Vakant
Øhlchef - Vakant
Modulchef - Leonard Fröling

E6
Sexmästare - Alice Nordkvist
Sexmästarinna - Alma Öhnell
Barmästare - Adam Lindgren
I:e Backbärare - Ulrika Einarsson
II:e Backbärare - Emelie Nygren
III:e Backbärare - Erik Bolminger

EKAK
1
2
3
4
5

-

David Ernstig
Axel Wålme
Joel Dahlman Zakrisson
Anton Stigemyr Hill
Evelina Strömdahl

Elektroteknologsektionen

SNE
Ordförande - Vakant
Vice ordförande - Darko Petrov
Ledamot - Vakant
Ledamot - Vakant

Elektra
Chefredaktör - Vakant
Annonsredaktör - Simon Larsson
Redaktör - Sara Mjöberg
Redaktör - Johan Spetz
Fotograf - Axel Bliedberg
Fotograf - Vakant

Fanbäreriet
Fanbärare - Vakant
Fanbärare - Vakant
Fanbärare - Vakant

TGE
Ordförande - Vakant
Kassör - Vakant
Ledamot - Vakant

Trädgårdsmästeriet
Trädgårdsmästarinna - Oscar Wallin
Trädgårdsmästarinnans Lydige Dräng - Vakant

LBG
Lotto 1 - Benjamin Björklund
Lotto 2 - Katriine Koit

Webmästeriet
Webmästare - Filip Sterner
Websnickare - Darko Petrov

SångboksCommittén
President - Vakant
Intendent - Vakant
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KajsaStyret
Pubchef - Simon Nordin
Skattmästare - Felix Gråhn
Källarmästare - Gabriel Ljung
Kapellmästare - Filip Ronnblad
Köksmästare - Maria Björkman
Rustmästare - Oliver Jonsson
Vice köksmästare - Alexander Rehnberg

E-SPORT
Idrottsman - Arvid Klang
Bollkalle - Evelina Strömdahl
Funktionär - Oscar Dahlin
Funktionär - Adam Lindgren
Funktionär - Joel Dahlman Zakrisson

Revisorer
Revisor - Vakant
Lekmannarevisor - Vakant
Lekmannarevisorsuppleant - Vakant
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År
-

Möt
Beslut
e
-

2016

2

2016

2

2016

2

2016

3

2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

3
4
2
4
4
4
1
1
2
3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

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
Pågående
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Pågående
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat

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

Sektionsmöte 3 2019

Sektionsmöte 4 2019

År
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Möt
Beslut
e
3
3
3
3
3
3

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

Kommentar

Ansvarig

Riktlinjer kvar

E-styret
E-styret
E-styret
E-styret
E-styret

Tidsfrist

Status
Avklarat
Pågående
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Pågående
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Verksamhetsrapport till sektionsmöte nr 4, 2019
Den 28 oktober 2019 är ett datum som kommer att etsa sig fast förevigt i Elektroteknologsektionens kollektiva medvetande. SångboksCommitténs President Arvid Björemark hade något
mycket viktigt att meddela sektionen kl. 14:05 (se Bilaga A). Det något kryptiska uttalandet
visade sig dock som väntat vara att sångböckerna var levererade. Vilket avslöjades i en ”reklamfilm” kl. 16:14.
Sångboken släpptes till försäljning redan under lunchen dagen efter, dvs. den 29 oktober,
och ”Elektroteknologsektionens sångbok - Femte upplagan” slog som väntat försäljningsrekord.
Ytterligare försäljning arrangerades redan den 30 oktober varefter uppdraget lämnades över till
Kajsabarens styrelse. Därmed finns den nu till försäljning i Kajsabaren under pubarna.
För att högtidlig avsluta denna historiska vecka arrangerades även en sångbokssittning den
1 november. Totalt 51 st sånger (48 unika) avverkades (se Bilaga B). Vi vill tacka alla som såg
till att sittningen blev i yttersta världsklass. SbC vill också rikta ett speciellt tack till Linnea
Johansson och Erik Higbie för värdefull hjälp med både köksarbete och dukning.
Just nu arbetas det med att sammanfattning om hur en ny tryckning av Sångboken beställs.
Ifall en brist skulle uppkomma inom en snar framtid, vilket vi både tror och hoppas på med
tanke på att sångboken, av SbC, blivit utsedd till årets julklapp.
Trots alla sånger vi sjöng var det vissa sånger som vi inte klarade av då vi inte övat in alla
fyra (4) stämmor. T.ex. en favorit från Chalmerspexet Snorre Strulasson från 1995 (se Bilaga
C).
Stil & finessiga hälsningar
Herrarna
President A. Björemark af Lisebergh
SångboksCommittén på Elektroteknologsektionen vid Chalmers studentkår, Chalmers tekniska
högskola. Verksamhetsåret 2019, nådens år.
Intendent M. Börjesson af Vattenfahll
SångboksCommittén på Elektroteknologsektionen vid Chalmers studentkår, Chalmers tekniska
högskola. Verksamhetsåret 2019, nådens år.

Bilagor:
A Meddelande till sektionen
B Sånglista från Sångbokssittningen
C Text till Raka rör från Chalmerspexet Snorre Strulasson 1995
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Göteborg: Chalmers studentkår,

[18] F. B. E. Floryd, Morden i kopparbunken och skeppsprovningsrännan. Göteborg: Framtiden,
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[21] F. Spak, Några historiska upplysningar om fanor och krigsmusik med särskild hänsyn till de
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Meddelande till sektionen

Figur 1: SångboksCommitténs Presidents meddelande till sektionen den 28 oktober 2019.
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• Quarls snapsvisa

• Det bästa med Tesla

• Livet

• Samling vid pumpen

• Du gamla du fria

• Porsvals

• Längtan till landet

• Ovan där

• Hell and Gore

• I hatten

• Emilias snapsvisa

• FestUs punschvisa

• Mera brännvin
• Vikingen
• Nu grönskar det
• Karnaugh, Karnaugh
• Reimersholms
• Den andra var en bäsk
• Nattvard
• Ratatta
• Spårvagn 7
• Ei sa peitää, 2 gånger
• Solen
• Stockholmsvisan
• Korta solen
• Lyftet
• Härjarevisani
• Spritbolaget
• Oasen
• Lapinkulta, 3 gånger varav 2 varianter i
kanon.

i Det
ii En

• Guling
• Punschen kommer
• Punschen över alla drycker
• Lovsång till snapsen
• Hej bonnapôjkar
• Fredmans sång no. 21
• Nu har vi punsch
• Djungelpunsch
• De som har nyktraii
• E6-83:S ofullbordade
• Système Internationale
• Kaffe, kaffe, konjak och likör
• Siffervisan
• Glory, Il Barone
• Øhl, øhl, øhl i glas
• Pilsnerdrickare
• Knôdaj in
• Athos visa

bör noteras att Rafiki ej sjöng ej första versen i protest.
hyllning till SUS-ansvarig Arvid Björemark.
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Text till Raka rör från Chalmerspexet Snorre Strulasson
1995

Raka rör
10.000 miles away

Man har letat efter livets vatten
både här och där.
Men här ser ni det eau de vie
som borde namnet bär-a, som borde namnet bära, visst,
det dagens sanning e’ !
Så varenda da’ är en skotte gla’,
en whisky fixar de’ !
Ja, whisky är bra till allt.
Du ska bara ta det kallt.
Har du gått på rave utan After Shave?
En malt din räddning e’.
Du smuttar lite smått
och doftar plötsligt gott.
Luktar mun din skunk? Bara ta en klunk.
En whisky fixar de’ !
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En del dom säger vin och sång
går samman hand i hand
men druvans saft ger ej alls så’n kraft
att lösa tungors band.
Att lösa tungors band javisst
och sångarglädje ge.
Var tenor och alt bättre blir av malt
En whisky fixar de’ !
Ja, whisky är bra till allt!
Du ska bara ta det kallt!
Är du ur humör, saknar du gehör,
duger inte Courvoisier.
Tequila, rom och gin förstör helt rösten din,
men en whisky ren gör din stämma len.
En whisky fixar de’ !
Ja, whisky är bra till allt.
Du ska bara ta det kallt.
Har du fått ett sår med en smärta svår?
Den bästa boten e’:
Häll utanpå och inuti du blir från det onda fri.
: Detta destillat gör dig strax kavat.
En whisky fixar de’ ! :
Ur Chalmersspexet Snorre Sturlason, 1995, med text av Sudde.

2019-12-10

Verksamhetsrapport 4 ARME
Sedan senaste sektionsmötet har ARME planerat det sista samt arrangerat
Arbetsmarknadsmässan DatE-IT. I år var den i ny ny lokal, SB-multisal, och det visade sig
vara en stor förbättring. DatE-IT projektgrupp har även arbetat mycket med utvärdering av
DatE-IT och satt ihop en vidareutveckling grupp som kommer hålla i en överlämning till den
nya projektgruppen.
ARME har även arrangerat en Saab-PUB.
Vi har hållit i en aspning och har 4 st nomineringar. Det sista vi gör nu är att skriva
kontinuitet och planera överlämning av bland annat företagskontakter.

Verkammhets rapport BEFF
Hallå alla bastare!
Hoppas ni har haft en trevlig aspning med mycket bastu!
Som ni kanske insett så har det inte funnits BEFF aspning den här läsperioden detta är pga att
vi har aspning och inval i LP3!
Vi ses då!
Varma bastukramar
Jarmo

Verksamhetsrapport, E-sport, lp2
Denna läsperioden har E-sport fortsatt med sina tisdagsaktiviteter, det har varierat från volleyboll till
innebandy till fotboll. Så sent som i onsdags beställde vi även lite ny utrustning till vår redan välfyllda
kabinett med sportartiklar, bland annat beställde vi ett Spike ball set som vi är mycket sugna på att
prova så fort möjlighet ges.
Vi har även hållit i ett asptillfälle som vi tycker var väldigt lyckat och ser nu fram emot att välja in
nästa års E-sportare.

EØK verksamhetsrapport LP2
Sedan föregående sektionsmöte så har vi i EØK arrangerat en aspning. Utöver det så har vi
även teambuildat, hängt och kalasat. Nu skriver vi kontinutet och allt är gott. Vi tror att
EØK-20 kommer lösa en otrolig mottagning. Om de kommer med. EØK-19 tackar för i år.

Verksamhetsrapport E6 LP2
2019-12-10
Sedan förra sektionsmötet har vi i E6 arrangerat Lussegasque tillsammans med våra
aspar där det serverades ett gott julbord. Det blev också ett mycket lyckat eftersläpp
där det kom mycket folk.
E6 har också hållit i och planerat en aspning där asparna har fått prova på vad vi gör
bland annat har dem fått arrangera ett sexmästerikalas åt oss som vi kunde gåpå
och ha mycket roligt.
Nu förbereder vi oss för en sista gasque nästa vecka och är i fullt arbete med att
skriva kontinuitet.
Slutligen skulle också vi i E6-19 vilja tacka för detta året och rikta ett speciellt tack till
alla som har hjälpt oss under våra arrangemang.

Verksamhetsrapport EKAK
Sedan det senaste sektionsmötet har EKAK hjälpt till på Ölhallsgruppens Oktoberfest. Vi har
även rekryterat aspjaevlar och hållt i en aspning som bestått av bland annat pubrunda,
vandring till Vattnadal och filmvisning. EKAK har med hjälp av aspjaevlarna arrangerat
Chalmersmästerskapen där vi korat Chalmers bästa häfvare 2019.
Till sist har vi jobbat hårt på att representera elektroteknologsektionen på diverse sena
kvällsaktiviteter innan vi lämnar över fanan till nästa års EKAK som ska axla arvet efter oss.

Elektra verksamhetsrapport lp 2.
Sen förra sektionsmötet har vi haft en releasepub, en aspning och en ohmsits. Alla var lyckade. Igår
höll vi pub utan tidning, det gick bra. Nästa vecka släpps vår sista tidning. Kul!
Det är ovanligt många nominerade i Elektra i år, härligt!
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Fanbäreriet nr. 4
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Rapport förd inför sektionsmöte i läsperiod 2, 2019
Efter att Fanbäreriet stodo ståtliga på sektionsmötet den
sjuttonde oktober tjugohundranitton, hafva vi
 Bättre lärt känna de andra fanbärarna från andra
sektioner genom att i mängden av två tredjedelar
närvara vid två olika gemytliga sammankomster.
 Tvättat Elektroteknologsektionens fana för ökad
fräschhet.
 Hållt i en aspning vilket genererade en sökande till
fanbäreriet 2020. Då en förening icke bör bestå av
endast en person är denne i skrivande stund inte
nominerad.

Medelst de bästa af hälsningar

Fanbäreriet tjugohundranitton
Carina Engström
William Christensen Ahl
Jakob Gustavsson

Hej
Under den sista läsperioden för KS-19 har det arrangerats pubrunda och flertalet pubar.
Dessa har skett i samband med en lyckad aspning. Vi har tackat våra puffar som hjälpt oss
under året med ett tackkalas. Hela Kajsabaren städats och fixats under sektionens dag.
Respektive kontinuiteter har skrivits, uppdaterats och bearbetats för framtiden.
Teambuildingen har genomförts, bättre sent än aldrig.
Vi vill tacka för vårt år som KS-19 som förhoppningsvis var uppskattat hos er som besökte
oss på pubarna. Vi önskar ett bra år för nästkommande KS.
God jul och gott nytt år.
KS-19

Verksamhetsrapport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LBG har varit på span och kollat lottoraderna som sedvanligt
Skrivit manus
Planerat inspelningsplatser
Införskaffat rekvisita
Laddat ner första bästa redigeringsprogram
Filmat
Varit ångestfyllda och supit
Redigerat
Kontaktat Hollywood och blivit avvisade
Lagt ner filmkarriären

Verksamhetsrapport SNE LP2 2019
Hallå i stugan!
Sedan senaste sektionsmötet har vi flitigt studiebevakat grundprogrammet
samt masterprogrammen: Wireless och Embedded.
Vi har arrangerat en Pluggbrunch i LP1. Ja juste ja! Vi arrangerar en Pluggfika nu
på måndag, kom det blir kul!
Vi har även varit på UU3&4 där vi fått vettig information från kåren samt fört
samtal studienämnder emellan.
Vi har har haft en aspning där deltagandet inte varit så högt. Men vi hoppas att
det blir ett nice SNE-20.
Simma lungt och ha det gött!
SNE-19

Verksamhetsrapport lp2, TGE
20191210
Hej, Sedan förra läsperioden har TGE anammat sitt nya namn. Vi har planerat och
arrangerat ett asptillfälle tillsammans med SNE och Webmästeriet. På tisdag den
17e december är det TGE-19 sista arrangemang och sista anmälan är lördag den
14.
Vi önskar nästkommande TGE lycka till!

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.
I andra nyheter har en ny driftchef utsetts som under nästa år kommer se till att
verksamheten går runt. Denna är Albin Olsson även känd som bror fisk.
Glöm inte att TeknologTryck finns till först för studenter, och främst för er på Elektro. Är ni
intresserade av att trycka något, eller bara har frågor – Hör av er, eller kom förbi! Påminn
gärna era föreläsare om att TeknologTryck finns och att vi i många fall erbjuder både bättre
priser och bättre service än vaktmästerierna och andra tryckerier. Exjobb trycks dessutom
med fördel ut på TT eftersom det ofta kostar mer på andra tryckerier att göra så små serier
som det brukar handla om.

Sedan förra ordinarie sektionsmöte har wEbmästeriet jobbat med Arme's del av hemsidan
och Elektras hemsida ligger uppe igen. Elektras hemsida gjordes i Wordpress och stärkte
bara mitt hat för verktyget. Webmästeriet'19 tackar för sig och Webmästeriet'20 ska kolla lite
på hur MedTek påverkar hemsidan. MedTek ska vara det sista steget i planeringen och
webbkod kan börjas skrivas inom kort.

Budget

2020

Verksamhet

Budget
43,600

DatE-IT

426,833

E0K

-39,800

E6

3,400

EKAK

-15,700

Elektra

-2,900

Förvaltning

-112,400

E-sport

-8,900

Lokal

-95,600

KS

-47,200

SNE

-15,750

Bil

-22,500

TT

0000001

Kommentarer

Arme

5,000 Motsvarar 10% av den totala vinsten

TGE

-500

BEFF

-26,000

Bal

-38,000

Totalt resultat

53,583

EDIT (DateIT)
Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

3990 Övriga ersättningar och intäkter
Summa intäkter

Summa
1,850,000
1,850,000

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

4011 Inköp arrangemang
4012 Inköp System/bryggeri
4013 Inköp livsmedel

Kommentarer

-160,000 möbler+material+foton+goodiebags
-35,000 banketten
-250,000 bankett+lunch+speekers+mat+fika

5420 Programvaror

-10,000 asana (planerings program)

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

-20,000 kläder+värdpikéer

5800 Resekostnader
5900 Reklam och PR
6200 Tele och post
6990 Övriga externa kostnader
7630 Personalrepresentation
Summa kostnader
Resultat
6313 Vinstdelning
Resultat efter vinstdelning

0000002

Summa

-5000
-62,200 affischer+facebook+licens
-1,000
-10,000
-16300 ursprunglig kickoff 5,5k, överlämning och temabuilding
600/person
-569,500
1,280,500
-853,667
426,833

E0K
Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

Summa

3016 Intäkter sittningsbiljetter
3020 Intäkter Matförsäljning

6,000

3982 EP-bidrag

115,000 50k från MT och 65k från E

3990 Övriga ersättningar och intäkter

Summa intäkter

Kommentarer

30,000 Dubblat

13,000 3000 kr spons, 10 000 för kickoff från PL E/MT
164,000

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

4011 Inköp arrangemang
4012 Inköp system/bryggeri

Summa

Kommentarer

-5,000
-1,000

4013 Inköp livsmedel

-80,000 Ökat från 45000

4021 Phaddergruppsutgifter

-16,000 Dubblats

5010 Lokalhyra

-20,000 10 000 för kickoff

5020 Alkoholtillstånd

-400

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -3,600 600 kr/person
5700 Frakter och transporter
5900 Reklam och PR
6100 Kontorsmaterial
6313 Vinstdelning
6430 Förvaltningskostnad
6990 Övriga externa kostnader
6994 Tryckning
7630 Personalrepresentation
Summa kostnader
Resultat

0000003

-30,000 Ökat från 10000
-1,200
-2,000
-20,000 Dubblats
-5,000
-5,000
-10,000 Ökats
-4,600
-203,800
-39,800

E6
Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

3015 Intänkter barförsäljning
3016 Intänkter Sittningsbiljetter
3029 Intänkter Arrangemang

Summa
10,000
30,000
130,000

3990 Övriga ersättningar och intäkter
Summa intänkter

0
170,000

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

-25,000

4012 Inköp system/bryggeri

-15,000

4013 Inköp livsmedel

-80,000

4015 Inköp läsk

-5,000

5010 Lokalhyra

-15,000

5050 Lokaltillbehör
5020 Alkoholtillstånd

Kommentarer

-2,000
-400 SUS-utbildning

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

-3,600 600kr/pers

5700 Frakter och transporter

-4,000

5900 Reklam och PR

-2,000

6313 Vinstdening

-2,000

6430 Förvaltningskostnad

-7,000

6990 Övriga externa kostander

-1,000

7630 Personalrepresentation
Summa kostnader
Resultat

0000004

Summa

4011 Inköp arrangemang

-4,600 Teambuilding 600 kr/pers + 1000 kr aspn.
-166,600
3,400

EKAK
Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

Summa

3015 Intäkter barförsäljning

35,000

3016 Intäkter sittningsbiljetter

20,000

3017 Intäkter entréavgifter

15,000

3020 Intäkter matförsäljning

12,000

3029 Intänkter Arrangemang

25,500

3990 Övriga ersättningar och intäkter
Summa intäkter

3,000
110,500

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

Summa

4011 Inköp arrangemang

-10,000

4012 Inköp system/bryggeri

-27,000

4013 Inköp livsmedel

-30,000

4015 Inköp läsk

-10,000

5010 Lokalhyra

-10,000

5020 Alkoholtillstånd
5050 Lokaltillbehör
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5700 Frakter och transporter

-3,000 600 kr/person
-10,000
-1,000

6100 Kontorsmaterial

-500
-300

6313 Vinstdelning

-8,000

6430 Förvaltningskostnad

-2,000

6990 Övriga externa kostnader

-4,000

7630 Personalrepresentation
Summa kostnader
Resultat

0000005

-400
-6,000

5900 Reklam och PR
6200 Tele och post

Kommentarer

-4,000 600kr/person + 1000 kr aspning
-126,200
-15,700

ARME

Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

Summa

3015 Intäkter barförsäljning

8,000

3990 Övriga ersättningar och intäkter

160,000 FOI-skyllt 20,000kr

Summa intäkter

168,000

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

Summa

4011 Inköp arrangemang
4012 Inköp system/bryggeri

-15,000

4013 Inköp livsmedel

-60,000

5020 Alkoholtillstånd

-200

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

-6,000 (1000 kr/person)

5700 Frakter och transporter
5900 Reklam och PR

-5,000
-300

6430 Förvaltningskostnad
6990 Övriga externa kostnader
7370 Representationskostnader
7630 Personalrepresentation
Summa kostnader
Resultat

0000006

Kommentarer

-1,300

-5,500
-26,000
-500
-4,600 Teambuilding 600 kr/pers + aspn. 1000 kr
-124,400
43,600

Elektra
Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

Summa

3015 Intäkter barförsäljning

10,000

3982 EP-Bidrag

2,500

3990 Övriga ersättningar och intäkter

2,500

Summa intäkter

15,000

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

Summa

5020 Alkoholtillstånd
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

-700

6430 Förvaltningskostnad

-500

6910 Licensavgifter och royalties

-600

6994 Tryckning
7630 Personalrepresentation
Summa kostnader
Resultat

0000007

-3,600 600kr/person

5700 Frakter och transporter

6990 Övriga externa kostnader

Kommentarer

-400

-500
-7,000
-4,600 600kr/person 1000kr aspning
-17,900
-2,900

Förvaltningen

Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

3015 Intäkter barförsäljning

2,000

3016 Intäkter sittningsbiljetter

0

3020 Intäkter matförsäljning
3061 Förvaltningsbidrag

Kommentarer

Summa

0
57,500

3062 Kapitalkostnadsintäkter
3982 EP-bidrag

24,000 Masters EP-bidrag inräknat

3983 Sektionsavgifter

50,000

3990 Övriga ersättningar och intäkter
Summa intäkter

19,000 Teknologluncher(4kkr) och Jämställdhet(15kkr)
152,500

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

4011 Inköp arrangemang
4012 Inköp system/bryggeri

-1,000
0

4013 Inköp livsmedel

-60,000 Ökat med 15000

5010 Lokalhyra

-12,000

5020 Alkoholtillstånd
5420 Dataprogram
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

0
-5,000
-6,000 1000kr/person

5700 Frakter och transporter

-15,000

5800 Resekostnader

-12,000

5900 Reklam och PR

-1,000 bla. Sektionens websystem

6100 Kontorsmaterial och trycksaker

-1,000

6200 Tele och post
6310 Företagsförsäkringar
6420 Revisionsarvoden

0
-21,000
0

6570 Bankkostnader

-12,000 Inkl. Bokföringsprogram

6980 Äskningar

-40,000 10 000 avsatt för Master, max 10 000 till repsresor

6990 Övriga externa kostnader

-40,000 35 000 avsatt för jämställdhetsarbete, fanbäreriet kemtvätt 600kr/person

7210 Löner fasta

-20,000

7370 Representationskostnader

-8,000 Kaffe till sektionen

7510 Lagstadgade arbetsavgifter

-6,300

7630 Personalrepresentation

0000008

Kommentarer

Summa

-4,600 600 kr/person + 1000 kr aspning

Summa kostnader

-264,900

Resultat

-112,400

E-sport
Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

3015 Intäkter barförsäljning

Summa

Kommentarer

2,000

3982 EP-bidrag

3,000

3990 Övriga ersättningar och intäkter

1,000 Anmälningsavgifter

Summ intäkter

6,000

Rörelsekostnader
BAS-konto
4011
5010
5480
5900
6430
7630

Namn
Summa
Kommentar
Inköp arrangemang
-5,000
Lokalhyra
-2,200
Arbetskläder och skyddsmaterial
-3,000 600kr/person
Reklam och PR
-200
Förvaltningskostnad
-500
Personalrepresentation
-4,000 600 kr/person teambuilding + 1000 kr aspning
Summa kostnader
-14,900
Resultat

0000009

-8,900

Lokal

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

Kommentarer

-20,000

5070 Reparation och underhåll av lokaler

-40,000 Minskat från 75000

5460 Förbrukningsmaterial

-25,000

6310 Företagsförsäkringar

-3,000 Bastubilen

6910 Licensavgifter och royalties

-1,600

6990 Övriga externa kostnader

-1,000

6992 Inköp utrustning

00000010

Summa

5050 Lokaltillbehör

-5,000

Summa kostnader

-95,600

Resultat

-95,600

KS

Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

Summa

3015 Intäkter barförsäljning

Kommentarer

Kolumn1

15,000

3019 Intäkter uthyrning

5,000

3020 Intäkter matförsäljning

140,000

3023 Intäkter ölförsäljning

200,000

3024 Intäkter spritförsäljning

20,000

3025 Intäkter läskförsäljning

11,000

3026 Intäkter vinförsäljning

15,000

3027 Intäkter ciderförsäljning

25,000

3990 Övriga ersättningar och intäkter

15,000 SUS-arbete, Merch

Summa intäkter

446,000

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

Summa

4011 Inköp arrangemang
4012 Inköp system/bryggeri

-220,000

4013 Inköp livsmedel

-140,000

4015 Inköp läsk
5010 Lokalhyra
5020 Alkoholtillstånd

0
-20,000 Krögarutbildning, SUS, Tillstånd, Miljöenheten
-8,000 Köksredskap mm.

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

-3,600 600 kr/person

5700 Frakter och transporter

-3,000
-1,000 Sektionsmerch

6313 Vinstdelning

-40,000

6430 Förvaltningskostnad

-18,000

6910 Licensavgifter och royalties
6990
7210
7510
7630

Övriga externa kostnader
Löner fasta
Lagstadgade arbetsavgifter
Personalrepresentation
Summa kostnader

Resultat

Kolumn1

-10,000

5050 Lokaltillbehör

5900 Reklam och PR

00000011

Kommentarer

-10,000

-4,000 STIM-licens för musik
-5,000
-5,000
-1,000
-4,600 600 kr/person + 1000 kr aspning
-493,200

-47,200

SNE

Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

Summa

3982 EP-bidrag

3,500

3990 Övriga ersättningar och intäkter

0

Summa intäkter

3,500

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

Summa

4011 Inköp arrangemang
4013 Inköp livsmedel

-10,000 Ökat

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

-3,600 600 kr/person

5700 Frakter och transporter

-1,000

5900 Reklam och PR

-150

6100 Kontorsmaterial

-100

6430 Förvaltningskostnad
6990 Övriga externa kostnader
7370 Representationskostnader
7630 Personalrepresentation

00000012

Kommentarer
0

500
-300
0
-4,600 600 kr/person Teambuilding + 1000 kr aspning

Summa kostnader

-19,250

Resultat

-15,750

Bil
Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

5610 Personbilskostnader

00000013

Summa
-22,500

Summa kostnader

-22,500

Resultat

-22,500

TT
Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

Summa

3054 Försäljning av varor och tjänster

650,000

3060 Försäljning intern

40,000

Summa intäkter

690,000

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

Summa

4001 Inköp papper
4002 Inbindningskostnader
4003 Kopieringskostnader Xerox
4004 Plotterkostnader
5010 Lokalhyra
5050 Lokaltillbehör

Kommentarer

-100,000
-5,000
-80,000
-12,000
-110,000
-2,000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -15,000
5212 Leasing av maskiner
5430 Datorer och tillbehör

0

5460 Förbrukningsmaterial

-4,000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

-5,000

5700 Frakter och transporter

-4,000

5900 Reklam och PR

-8,000

6100 Kontorsmaterial och trycksaker

-2,000

6200 Tele och post

-4,500

6310 Företagsförsäkringar

0

6430 Förvaltningskostnad

-18,000

6990 Övriga externa kostnader
7210 Löner till tjänstemän

-500
-165,000

7370 Representationskostnader

-3,000

7510 Lagstadgade arbetsavgifter

-42,500

7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år
7630 Personalrepresentation
Summa kostnader
Resultat

10% av vinst till sektionen:

00000014

-30,000

-7,500
-22,000 Teambuilding och aspning
-640,000
50,000

5,000

TGE
Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

Summa

3015 Intäkter barförsäljning

5,000

3016 Intäkter sittningsbiljetter

1,400

3020 Intäkter matförsäljning

2,800

3982 EP-Bidrag

2,000

3990 Övriga ersättningar och intäkter
Summa intäkter

500
11,700

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

Kommentarer

-1,000

4012 Inköp system/bryggeri

-1,000

4013 Inköp livsmedel

-2,000

5020 Alkoholtillstånd
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

-200
-3,000 600 kr/person

5900 Reklam och PR

-500

6430 Förvaltningskostnad

-500

6990 Övriga externa kostnader
7630 Personalrepresentation

Summa kostnader
Resultat

00000015

Summa

4011 Inköp arrangemang

0
-4,000 600 kr/person + 1000 kr aspning

-12,200
-500

BEFF
Rörelseintäkter
BAS-konto

Namn

Summa

3982 EP-bidrag

0

3990 Övriga ersättningar och intäkter

2,000

Summa intäkter

2,000

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

Summa

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5610 Personbilskostnader
5700 Frakter och transporter
7630 Personalrepresentation

00000016

Kommentarer

-3,000 600kr/person
-20,000
-1,000
-4,000 600kr/person teambuilding + 1000 kr aspning

Summa kostnader

-28,000

Resultat

-26,000

Balen (Stöd för Förv)
Rörelseintäkter
BAS-konto

2017
Namn

Summa

2019

2018
Summa2

Summa3

2020
Summa3

3016 Intäkter sittningsbiljetter

50,000

50,000

50,000

50,000

Summa intäkter

50,000

50,000

50,000

50,000

Rörelsekostnader
BAS-konto

Namn

4011 Inköp arrangemang

Summa2

Summa3

Summa3

-1,000

-3,000

-3,000

-3,000

4012 Inköp system/bryggeri

-21,600

-15,000

-20,000

-20,000

4013 Inköp livsmedel

-60,000

-16,500

-50,000

-50,000

0

-4,000

-5,000

-5,000

-5,000

-15,000

-10,000

-10,000

7210 Löner fasta

0

-11,000

0

0

7510 Lagstadgade arbetsavgifter

0

-3,500

Summa kostnader

-87,600

-64,500

0
-88,000

0
-88,000

Resultat

-37,600

-14,500

-38,000

-38,000

5010 Lokalhyra
5700 Frakter och transporter

00000017

Summa

Förvaltningskostnad belopp
Arme
DC
E-SPORT

0
500

E0K

5000

E6

7000

EKAK

2000

Elektra
KS
SNE
TGE

00000018

~2% av omsättning
5500

500
18000
500
500

TT

18000

SUMMA

57500

Fördelning av EP-bidrag 2017 belopp
EP-Bidrag E
EP-Bidrag MT
Fördelning av EP-bidrag

belopp
115,000

SNE

3,500

Master
Elektra
Förv
E-sport
Summa

00000019

50,000

E0K
TGE

z

Kommentarer
100,000

2,000
10,000
2,500
14,000
3,000
0

Kontoplan resultaträkning
Rörelseintäkter
3014 Försäljning av varor och tjänster

KS, TT m.m.

3016 Intäkter sittningsbiljetter
3017 Intäkter entréavgifter

Gasquen

3018 Intäkter garderob

Gasquen

3019 Intäkter uthyrning

E6, Erus

3020 Intäkter matförsäljning

KS

3021 Intäkter avräkning

KS

3023 Intäkter ölförsäljning

KS

3024 Intäkter spritförsäljning

KS

3025 Intäkter läskförsäljning

KS

3026 Intäkter vinförsäljning

KS

3027 Intäkter ciderförsäljning

KS

3060 Försäljning intern

TT

3982 EP-bidrag
3983 Sektionsavgifter

Förv

3990 Övriga ersättningar och intäkter

De flesta intäkter

Rörelsekostnader
4011 Inköp arrangemang
4012 Inköp system/bryggeri
4013 Inköp livsmedel
4015 Inköp läsk
4016 Pant
4020 Phaddergruppsutgifter

E0K

4001 Inköp papper

TT

4002 Övriga tonerkostnader

TT

4003 Inbindningskostnader

TT

4004 Kopieringskostnader Xerox

TT

4005 Plotterkostnader

TT

5010 Lokalhyra

Gasquen, Bastun

5020 Alkoholtillstånd

KS, SUS-utb

5420 Dataprogram

Web

5460 Förbrukningsmaterial

Lokal

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5050 Lokaltillbehör
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5500 Reparation och underhåll

TT

5700 Frakter och transporter

Sunfleet, Buss

5800 Resekostnader

SNE, Förv

5900 Reklam och PR

Även tryckning från TT (ej Elektra)

6100 Kontorsmaterial
6200 Tele och post

Frimärken

6310 Företagsförsäkringar

Lokal, Förv, TT

6313 Vinstdelning

DatE-IT, E6, EKAK, E0K

6420 Revisionsarvoden

Förv

6430 Förvaltningskostnad
6431 Kapitalkostnadsbidrag
6570 Bankkostnader

Förv

6990 Övriga externa kostnader

00000020

6992 Inköp utrustning

Lokal

6994 Tryckning

Elektra

7012 Löner övrigt

KS, DC, Förv, TT

7370 Representationskostnader

SNE, Förv, ARME

7510 Lagstadgade arbetsavgifter

KS, DC, Förv, TT

7630 Personalrepresentation

Teambuilding och överlämningar

Elektroteknologsektionens likabehandlingspolicy

2019-10-17

Elektroteknologsektionens
likabehandlingspolicy
1

Syfte, bakgrund och mål

Syftet för elektroteknologsektionens likabehandlingspolicy är att Elektroteknologsektionens medlemmar skall ha en gemensam värdegrund att stå på som sammanfattar de värderingar samt förhållningsregler Elektroteknologen ska följa enligt
sektionens stadga punkt 2:2:1.
Under tidigare år har ett större missnöje uppdagats från studenter angående
kränkningar mot integritet och psykisk ohälsa på grund av en viss jargong och
exkluderande kultur. På grund av detta skapades en likabehandlings policy som
togs fram av EEG (2016) och som senare reviderades av en arbetsgrupp som
tilsatts på sektionsmöte 1 2019.
Policyns mål är att gynna sektionen på så sätt att medlemmar och dess gäster
skall känna sig trygga och välkomna överallt på sektionen. Genom att sektionensmedlemmar behandlar varandra med respekt samt uppmuntrar varandra för
agerande mot kränkningar och diskriminering samt att alla typer av kränkning,
mobbning och ofrivilligt utanförskap inte förekommer på sektionen.

2

Likabehandling på Elektroteknologsektionen

Alla elektroteknologer ska behandlas med respekt och känna sig välkommen i
alla sammanhang på sektionen. På Elektroteknologsektionen accepteras ingen
mobbning, eller kränkande eller diskriminerande handlingar.
På elektroteknologsektionen ska man sträva efter att arrangera evenemang med
teman som inte är kränkande.
Vid tryck eller publicering av bilder ska synliga personers identitet och integritet
respekteras. Vid publicering har alltid synlig person sista ordet vid konflikt.
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Inkluderande Kultur

Elektroteknologer ska verka för en varierad och inkluderande kultur på sektionen. Exkluderande av individ eller individer med grund i någon av de sju
diskrimineringsgrunderna skall ej förekomma.
Elektroteknologers gäster välkomnas till sektionen och dess lokaler. Elektroteknologerna har ansvar för att gäster på sektionen har vetskap om och agerar
efter Elektroteknologsektionens policys.
3.0.1

Mat

Under arrangemang på sektionen ska elektroteknologer respektera och visa hänsyn
till de deltagandes allergier och matpreferenser . Deltagare ansvarar för att
rapportera matpreferenser och allergier till arrangören, som i sin tur har ett
ansvar att tillgodose ett forum för detta. Arrangörer ska se till att hänsyn tas
till rapporterade preferenser och allergier samt kunna tillgodose alternativ med
likvärdig kvalité.
Undantag kan ske på sittning när en gäst ändrat sina preferenser efter biljettförsäljningstillfället, då måste inte alternativet uppfylla likvärdig kvalité.
3.0.2

Alkohol

På Elektroteknologsektionen ska ingen alkoholhets förekomma. Nykterhet eller
måttligt alkoholintag bör uppmuntras. Vid arrangemang ska fullgoda alkoholfria
alternativ alltid finnas synligt tillgängliga för alla studenter. Undantag kan ske
på sittning när en gäst ändrat sina preferenser efter biljettförsäljnings tillfället
till alkoholfritt, då måste inte alternativet vara likvärdigt.
3.0.3

Nakenhet

På Elektroteknologsektionen ska alla sektionsarrangemang och gemensamma
lokaler vara fria från nakenhet. Könsorgan ska döljas med underkläder och/eller
badkläder. Medlemmar i sektionen ska ej heller uppmuntra till nakenhet vid
arrangemang tillsammans med arrangörer från andra sektioner.
Integritet gällande nakenhet i omklädningsrum skall respekteras.
Vid ombyte i bastun ska man vara mycket medveten om andras integritet samt
under ombytestillfällen inte omotiverat ockupera handikapptoaletten, då denna
ska vara till för de personer som vill byta om i sluten grupp eller ensamma.

4

Ansvar och vart man ska vända sig

Som elektroteknolog har man ansvar att både andra elektroteknologer samt
elektroteknologens gäster följer Elektroteknologsektionens likabehandlingspolicy. Om man ser något som går emot likabehandlingspolicyn har man även
skyldighet att antingen agera mot detta eller rapportera händelsen vidare till
antingen sektionens SAMO, valfri person i E-styret, SO (Sociala enhetens ordförande
i kårledningen), trygg.chalmers.se, en anställd av högskolan eller till Programmledningen.
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Är det någon skillnad på vem jag pratar med?

Om du vill prata med någon innan du rapporterar kan du vända dig till din
SAMO, studievägledare, studerandeombuden, eller till sociala enheten på Studentkåren. De kan ge dig råd utan att behöva göra något i ärendet.
Väljer du att kontakta din programansvarig eller annan anställd på högskolan,
så har denne ansvar att rapportera händelsen till utredningsteamet för din och
andras trygghet.
Om du vill rapportera något muntligt istället för skriftligt, kan du kontakta vem
som helst inom högskolan eller Studentkåren och be om hjälp att rapportera.

5
5.0.1

Definitioner
Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling

Diskriminering är när en enskild person behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i en jämförbar situation på grund
av någon av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567).
Direkt diskriminering: innebär att någon missgynnas genom att behandlas
sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i en
jämförbar situation.
Indirekt diskriminering: att någon individ eller grupp missgynnas genom
tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår
som neutralt men som missgynnar någon enligt diskrimineringsgrunderna.
Strukturell diskriminering: att vissa regler, normer, rutiner, förhållningssätt
och beteende som förekommer i organisationer och andra samhällsstrukturer
systematiskt diskriminerar vissa grupper av människor, se exempel på kränkande
särbehandling.
Kränkande särbehandling: återkommande klandervärda eller negativt präglade
handlingar som riktas mot enskilda individer och som kan leda till att individen ställs utanför sektionens gemenskap. Till begreppet hör bland annat de
företeelser som även kallas för mobbning, psykiskt våld, social utstötning och
trakasserier.
Trakasserier: att uppträda på ett sätt som kränker en persons värdighet och
som har samband med de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Till skillnad från kränkande särbehandling kan trakasserier begränsa sig till en enstaka
händelse.
Könsrelaterade trakasserier: att uppträda eller behandla någon som kränker
en persons kön.
Det är förbjudet att utsätta någon som har anmält diskriminering för repressalier. Det är också förbjudet att straffa någon för att hen har medverkat i en
utredning om diskriminering.
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De sju diskrimineringsgrunderna

• Kön
• Könsidentitet och könsuttryck: att någon inte identifierar sig som
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck
för att tillhöra ett annat kön.
• Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande.
• Funktionsvariation: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada
eller en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan
förväntas uppstå.
• Sexuell läggning
• Ålder
• Religion eller annan trosuppfattning
Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av
diskrimineringsgrunden kön (2014:958).
5.0.3

Exempel på kränkande särbehandling är:

• Förtal
• Osynliggörande så som att systematiskt ignorera en medarbetare eller student
• Undanhållande av information och därmed att försvåra arbetets utförande
• Förolämpningar eller negativt bemötande
• Omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter och arbetsrum
• Att kritisera och/eller förlöjliga någon inför andra
• Utfrysning
• Förföljelser i olika former
• Hot

5.1

Allergier & Matpreferenser

En matpreferens innefattar specialkost som förorsakas av födoämnesallergi, intolerans eller speciella matbehov av andra medicinska, etiska eller religiösa
skäl.
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