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§1 Mötets öppnande

Sektionsordförande Emil Grimheden förklarar mötet öppnat kl. 17:28.

§2 Preliminärer

a) Mötets behöriga utlysande och mötets beslutsmässighet

Beslut:

Att förklara mötet behörigt utlyst.

b) Föreg̊aende mötesprotokoll

Oskar Friedrichsen läser upp föreg̊aende mötesprotokoll.

Beslut:

Att lägga föreg̊aende mötesprotokoll till handlingarna.

c) Fastställande av dagordning

Emil Grimheden presenterar 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.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare

Arvid Björemark



Elektroteknologsektionen

Sidan 4 av 23
Protokoll
Sektionsmöte nr 3
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§3 Val av

a) Mötesordförande

Emil Grimheden nominerar Erik Higbie.

Beslut:

Att välja Erik Higbie till mötesordförande.

Erik Higbie förklarar för medlemmarna hur mötet kommer styras.

b) Mötessekreterare

Emil Grimheden nominerar Oskar Friedrichsen.

Beslut:

Att välja Oskar Friedrichsen till mötessekreterare.

c) Justeringsmän tillika rösträknare

Arvid Björemark nominerar Rasmus Standar och Svante Trelsmo.
Svante Trelsmo nominerar Arvid Björemark och lägger ned sin egna nominering med
anledningen att han kommer lämna mötet.

Beslut:

Att enhälligt välja Rasmus Standar och Arvid Björemark till justeringsmän tillika

rösträknare.

§4 Meddelanden

a) Programledning

i) Elektroteknik

Hans Hjelmgren presenterar Centrala studentambassadörer, CSA, som rekryterar stu-
denter till Elektrotekniksprogrammet p̊a Chalmers.
Hans Hjelmgren berättar att CSA ocks̊a är intresserade av material som kan användas
för att visa tekniken som tas fram p̊a programmet.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare
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Justerare
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Elektroteknologsektionen

Sidan 5 av 23
Protokoll
Sektionsmöte nr 3
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Hans Hjelmgren för p̊a tal FOI-skylten som sitter p̊a E-styrets och ARMEs dörr och
berättar om andra samarbeten som sektionen har. Hans Hjelmgren berättar att han
anser att FOI-skylten inte ska sitta p̊a E-styrets och ARMEs dörr d̊a han anser att
innebörden av skylten kan misstolkas.
Arvid Björemark fr̊agar hur många studenter som har hört av sig till honom och f̊ar
svaret tv̊a, samt kommer med följdfr̊agan om han anser att det är hans uppgift att g̊a
över beslut fr̊an sektionsmöten.
Hans Hjelmgren svarar att han inte avser att köra över sektionen men hoppas andra
närvarande kan presentera de argument som finns för att flytta skylten.

ii) Medicinteknik

Stefan Candefjord presenterar sig själv och sin nya roll som programansvarig för det
nya grundprogrammet Medicinteknik som kommer startas p̊a Chalmers.
Stefan Candefjord visar en presentation och berättar om planeringen av programmet
Medicinteknik (Bilaga 2).

Arvid Björemark fr̊agar om kursen Medicin för tekniker som h̊alls kvällstid kommer
även göra det för studenter p̊a Medicinteknikprogrammet.
Stefan Candefjord svarar att kursen kommer h̊allas p̊a dagtid.

William Christensen Ahl fr̊agar om de kurser som är gemensamma med elektrostudenter
kommer samläsas och is̊afall när.
Stefan Candefjord svarar att det är tanken men inte n̊agot som bestämts ännu.

Erik Higbie undrar vilka program som kommer vara ackrediterad för programmet.
Stefan Candefjord svarar att det inte är klart ännu.

Johan Nilsson fr̊agar om det finns företag som programmet tänker jobba med.
Stefan Candefjord svarar att det redan finns samarbeten med företag och n̊agot man
vill fortsätta göra.

Johan Nilsson ber om exempel p̊a företag som man samarbetar med.
Stefan Candefjord svarar Siemens och m̊anga andra mindre, Göteborgslokala, företag.

Arvid Björemark berättar att han själv har tagit flera kurser som är nystartade, och
har ibland funnit dem otydliga i sitt syfte, s̊a undrar om det finns n̊agon plan att testa
kurserna eller laborationerna. Exempelvis under sommaren av äldre studenter.
Stefan Candefjord svarar att man vill ge s̊a bra kurser som möjligt och att han kommer
undersöka detta.

Emil Grimheden undrar vilken förkortning som Stefan skulle vilja se för programmet.
Stefan Candefjord svarar att de har använt förkortningen TKMED men uppskattar
p̊aminnelsen för ett namn bland studenterna.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare

Arvid Björemark
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b) K̊arfullmäktige, FuM

Jacob Lidman och Clas Hagström presenterar sig själva, vad FuM är.
Clas Hagström presenterar vad som hänt under FuM 1 och Jacob Lidman presenterar vad
som hänt under FuM 2 (Bilaga 3).

Johan Nilsson undrar om man kan göra undantag fr̊an Likabehandlingspolicyn, exempelvis
tjejträffen innan första dagen p̊a Götaplatsen.
Jacob Lidman svarar att det exemplet av arrangemang skulle inte till̊atas h̊allas och han
själv anser, och majoriteten av forskningen kring det, att s̊adana arrangemang skadar mer
än det främjar.

Erik Higbie berättar om de styrdokument som sektionen har och hur de ska följas.

c) K̊arledningen

Erik Higbie berättar att v̊ar sektionskontakt Emilia Sandolf inte kunde närvara men istället
kommer Lovisa Berglund som ocks̊a sitter i K̊arledningen.
Lovisa Berglund berättar om K̊arledningens roll p̊a skolan och det de har arbetat med.
Nämner Trygg p̊a Chalmers, mottagandet av den nya vicerektorn och att man letar efter
en ny pro-inspektor d̊a den nuvarande kommer lämna sitt uppdrag.

d) K̊arens utskott

i) KU

Emil Grimheden berättar att han har varit p̊a fyra stycken KU möten där det varit
diskussion om planering inför Mottagningen, dispotionsavtal, vilken stöd fr̊an k̊aren
sektionerna vill ha, olika sektioners verksamhetsplaner och deras roll i arbetet, Stu-
dentrösten som nu kallas Student Voice, studentrepresentanter i programr̊ad samt
institutionsr̊ad.

ii) NU

Josefine Åberg berättar att hon har varit p̊a tre NU. Där har man diskuterat Mottag-
ningen, Aspningen och överlämningensarbetet i föreningar.

iii) UU

Jakob Gustavsson berättar att tidigare under året hur det bestämts att SNE ska g̊a p̊a
UU istället för Utbildningsansvarig i E-styret.
Jakob Gustavsson berättar att p̊a UU har det diskuterats om att tentor ska skannas p̊a
Chalmers och hur man ökar söktrycket för studienämnder.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare
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17 oktober 2019

Ida Hagström undrar om Jakob Gustavsson kan berätta vad en skannad tenta är.
Jakob Gustavsson berättar att det är när läraren skannar in den rättade tentan och
sparar en digital kopia online s̊a att studenter kan granska den p̊a nätet.

iv) SU

Mikaela Andersson berättar vad ett SU-möte är och att hon har varit p̊a fyra SU. Där
har det diskuterats om Mottagninge, incidenter som kan ske under mottagning och hur
man f̊ar kontakt med en SAMO samt psykosociala arbetsronden som bytt namn till
Organisatorisk och social arbetsmiljörond.
Mikaela Andersson berättar att de träffat Chalmers mot sexism-gruppen som startat
Trygg p̊a Chalmers-initiativet.

v) ArmU

Jesper Stensson berättar vad ArmU är och att han har varit p̊a tv̊a möten av ArmU där
det har diskuterats om förändringsmöjligheter, arbetsmarknadsgruppens ansvar, var
företag f̊ar st̊a p̊a campus, vad medlemsnytta är, hur man kan göra PR i flera kanaler
och hur flera sektioner kan samarbeta tillsammans med ett företag.

e) Institutionsr̊ad

i) Elektroteknik

ii) Mikroteknologi och nanovetenskap

Arvid Björemark berättar vad institutionsr̊ad gör. Det som diskuterats under institu-
tionsmötet är vilka omr̊aden inom forskningen man ska följa och i framtiden ska man
diskutera framtida samarbeten med RISE.
Arvid Björemark lovar att till nästa möte ha med en powerpoint-presentation.

Andreas Andersson berättar mer om vad institutionsr̊ad gör och uppmanar alla att
söka sig till institutionsr̊ad.

f) Styrets arbete

Emil Grimheden berättar att E-styret har jobbat med Mottagningen, Aspning, Tekno-
loglunch, rest till b̊ade Trondheim och Lund, tagit emot gäster under Kallefestivalen,
byggt om i Anketorg under sektionensdag, berättat om sektionen för nya masterstudenter,
informerat om de kanaler som finns för sektionsmedlemmar, f̊att tag p̊a en lista över
mailadresser till sektionensmedlemmar.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare

Arvid Björemark
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Arvid Björemark berättar att han, likt förra sektionsmötet, skulle vilja se verksamhetspla-
nen och undrar hur E-styret ligger till enligt den.
Emil Grimheden presenterar verksamhetsplanen och berättar vad E-styret har jobbat med
enligt den.

Emma Dahlin undrar hur arbetet med sektionsbilen g̊ar och om det st̊ar stilla.
Oskar Friedrichsen svarar att det är ett p̊ag̊aende arbete och att man väntar p̊a svar om
möjlighet att f̊a en parkeringsplats som är sponsoren till bel̊atenhet.

Jacob Lidman undrar vad E-styret jobbar med i verksamhetsplanen enligt ”att elektrotek-
nologer ska känna sig välkomna.”
Emil Grimheden svarar att det är n̊agot som E-styret l̊ater genomsyra allt de arbetar med.
Mikaela Andersson svarar att det finns posters upphängda som informerar om vad SAMO
kan hjälpa dem med.

Arvid Björemark undrar om EmpatI-dagen är n̊agot som E-styret känner att de inte
kommer hinna jobba med.
Ida Hagström svarar att d̊a Industriell ekonomis program inte var intresserade av att h̊alla
det igen, s̊a därför lades det p̊a is och sen kom arbetet med Medicintekniksprogrammet
vilket tagit mycket av arbetsbelastningen. Ida Hagström berättar att det nu är för lite
tid att bearbeta detta men E-styret försöker se om det finns n̊agot annat man kan göra
istället, exempelvis en lunchföreläsning.

g) REGEL

Emil Grimheden läser upp ett medelande fr̊an Dennis Dubrefjord:
REGEL är elektros rekryteringsgrupp och arbetar med att berätta för gymnasieelever vad
elektro är och varför det är en bra utbildning. Vi gör detta genom att h̊alla i besökskvällar
och andra event med gymnasieelever. Arbetet ligger under högskolan och är därför betalt.
Om detta l̊ater spännande, skriv till Dennis Dubrefjord p̊a Messenger s̊a berättar vi gärna
mer!

h) Uppläsande av verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporterna läses upp (Bilaga 4-10).

Erik Higbie undrar om gamla bilder ocks̊a kommer läggas upp p̊a Elektras hemsida.
Erik Johansson svarar att det kommer finnas vissa gamla bilder p̊a hemsidan.

Verksamhetsrapporterna fortsättes läsa upp (Bilaga 11-19).

Alla verksamhetsrapporter var inlämnade.

i) Övriga meddelanden

Benjamin Björklund presenterar Quarls Ballongfond.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare

Arvid Björemark
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Oskar Friedrichsen undrar hur denna fond har utvecklats över tiden sen den öppnades.
Benjamin Björklund svarar att dess värde har g̊att stadigt upp̊at men det har ocks̊a priset
för en ballong, s̊a fonden är i dagsläget längre ifr̊an ett ballonginköp än n̊agonsin tidigare,
s̊a han utbrister ”ge mig era pengar!”

Filip Sterner berättar att Webmästeriet ber föreningar att se över vad som st̊ar p̊a hemsidan
s̊a att den nya hemsidan har aktuell information.
Ida Hagström undrar om föreningar d̊a ska skicka in denna text p̊a engelska.

Emma Dahlin berättar att Camp Vera diskuterar hur de kan utveckla sitt arbete och
uppmanar elektroteknologer att ge tips om vad för saker man kan göra för att visa
Elektroteknikprogrammet mer.
Josefine Åberg föresl̊ar att man ska f̊a bränna ett motst̊and.
Danny Messinger föresl̊ar att man kan bygga en liten radio.

Mart Waldenst̊al presenterar alternativen av mat som erbjuds.

Mötet ajourneras 19:53 i 30 minuter.

§5 Avsägelse

a) TGE

i) Kassör - Simon Fridolfsson

Emil Grimheden läser upp Simon Fridolfssons avsägelse i dennes fr̊anvaro (Bilaga 20).

Beslut:

Att enhälligt godkänna avsägelsen.

§6 Fastställande val av

a) Kajsabarens styrelse

i) Kapellmästare - Oskar Claesson

Erik Higbie berättar att Oskar Claesson tidigare har blivit invald av E-styret p̊a ett
styrelsemöte.

Beslut:

Att enhälligt välja in Oskar Claesson som Kapellmästare i Kajsabarens styrelse för

verksamhets̊aret 2019.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare

Arvid Björemark
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§7 Val av

a) Valberedning

i) Ordförande - Erik Higbie

ii) Sektionsordförande - Emil Grimheden

iii) Styrelserepresentant - Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden presenterar Oskar Friedrichsen.

Beslut:

Att enhälligt välja in Oskar Friedrichsen som styrelserepresentant i Elektroteknolog-

sektionens valberedning för verksamhets̊aret 2019.

iv) Representant E5 - Erik Tilly

Erik Tilly presenterar sig själv.

Beslut:

Att enhälligt välja in Erik Tilly som representant fr̊an E5 i Elektroteknologsektionens

valberedning för verksamhets̊aret 2019.

v) Representant E4 - Andreas Andersson

Andreas Andersson presenterar sig själv.

Arvid Björemark fr̊agar om Andreas Andersson tycker att man ska dubbelsitta under
ett år.
Andreas Andersson svarar att det inte är optimalt men att det är viktigt att ha personer
i sektionens föreningar.

Erik Higbie berättar vad valberedning gör för sektionen och hur deras arbete utförs,
bland annat att de har tystnadsplikt.

Ida Hagström fr̊agar om Andreas Andersson kommer aspa n̊agot.
Andreas Andersson svarar att det kommer han inte.

Beslut:

Att enhälligt välja in Andreas Andersson som representant fr̊an E4 i Elektroteknolog-

sektionens valberedning för verksamhets̊aret 2019.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare

Arvid Björemark
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vi) Representant E3 - Sara Rutfjäll

Sara Rutfjäll presenterar sig själv.

Ida Hagström fr̊agar om Sara Rutfjäll kommer aspa n̊agot.
Sara Rutfjäll svarar att det kommer hon inte.

Arvid Björemark fr̊agar om Sara Rutfjäll skulle helst lämna en post vakant eller välja
in n̊agon hon anser olämplig.
Sara Rutfjäll svarar att hon skulle hellre lämna posten vakant i s̊a fall.

Beslut:

Att enhälligt välja in Sara Rutfjäll som representant fr̊an E3 i Elektroteknologsektionens

valberedning för verksamhets̊aret 2019.

vii) Representant E2 - Katriine Koit

Katriine Koit presenterar sig själv.

Ida Hagström fr̊agar om Sara Rutfjäll kommer aspa n̊agot.
Katriine Koit svarar att hon inte har bestämt sig ännu.

Arvid Björemark fr̊agar hur Katriine Koit skulle agera om hon intervjuar n̊agon som
har annorlunda åsikter.
Katriine Koit svarar att hon tycker att man ska lägga sina personliga åsikter åt sidan
vid valberedningsarbete.

Beslut:

Att enhälligt välja in Katriine Koit som representant fr̊an E2 i Elektroteknologsektio-

nens valberedning för verksamhets̊aret 2019.

viii) Representant E1 - Felix Bratt

Erik Bolminger presenterar Felix Bratt.

Beslut:

Att enhälligt välja in Felix Bratt som representant fr̊an E1 i Elektroteknologsektionens

valberedning för verksamhets̊aret 2019.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare

Arvid Björemark
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§8 Rapporter

a) Revidering av likabehandlingspolicy

Mikaela Andersson berättar att arbetsgruppen för revidering av likabehandlingspolicyn
yrkar p̊a att bordlägga till nästa ordinarie sektionsmöte d̊a de inte hunnit skapa en rapport
för sektionsmötet.
Jacob Lidman berättar att arbetsgruppen har väntat p̊a att k̊aren skulle presentera sin
reviderade likabehandlingspolicy, vilket den blev ig̊ar.

Arvid Björemark yrkar p̊a att bordlägga rapporten till första ordinarie sektionsmöte 2020.

Ida Hagström undrar vilka ändringar arbetsgruppen har tagit fram.
Clas Hagström svarar att den framförallt blir mer välskriven.

Rasmus Standar yrkar p̊a att ajourneras i 5 minuter för överläggning.

Beslut:

Att ajournera mötet 21:05 i 5 minuter.

Erik Higbie presenterar tv̊a alternativ.
Alternativ 1: att bordlägga till nästa ordinarie sektionsmöte.
Alternativ 2: att bordlägga till första ordinarie sektionsmöte 2020.

Ida Hagström undrar varför Arvid Björemark vill flytta fram det sektionsmöten. Arvid
Björemark ger replik att det är för att sektionsmötet med invalen för många föreningar
g̊ar l̊angt ut p̊a tiden och detta skulle förlänga mötet ännu mer.

Emma Dahlin anser att man fortfarande kan ha en vettig diskussion om ämnet även om
det tar ut p̊a tiden.

Beslut:

Att välja alternativ 1: att bordlägga till nästa ordinarie sektionsmöte över alternativ 2:

att bordlägga till första ordinarie sektionsmöte 2020.

Beslut:

Att bordlägga till nästa ordinarie sektionsmöte.

b) Undersökning av investeringsmöjligheter

Mart Waldenst̊al presenterar medlemmarna i arbetsgruppen för undersökning av investe-
ringsmöjligheter och deras arbete.

Beslut:

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare

Arvid Björemark
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Att bordlägga presentationen av arbetsgruppens arbete till nästa sektionsmöte.

§9 Propositioner

Beslut:

Att bordlägga punkt 9.a till och med 9.c och lägga efter proposition om FOI-skylten.

a) Flytta FOI-skylt

Emil Grimheden presenterar propositionen Flytta FOI-skylt (Bilaga 21).
Jesper Stensson berättar om händelseförloppet om hur n̊agon har pratat med Hans
Hjelmgren och han tycker det är bäst att flytta p̊a skylten men anser att detta är fel sätt
att p̊averka sektionen.

Patrik Eriksson undrar om det skulle p̊averka hur folk ser p̊a skylten om den förflyttas
bort fr̊an dörren, eller inte.
Hans Hjelmgren svarar att när han ringde FOI s̊a svarade de att det inte skulle p̊averka
avtalet om den flyttades.

Arvid Björemark fr̊agar Hans Hjelmgren hur han vet att om skylten flyttas det inte kommer
finnas n̊agon som f̊ar obehag av skylten.
Hans Hjelmgren svarar att han inte kan försäkra att det inte kommer vara n̊agon som
känner obehag över skyltens placering men tycker det är en liten uppoffring att göra även
om det är för en minoritet.

Arvid Björemark undrar om programansvarig kan bekosta en ny skylt som ska täcka h̊alen
som finns i dörren nu.
Hans Hjelmgren svarar att han inte vill diskutera pengar i en s̊an här fr̊aga, även om det
är en väldigt liten mängd pengar.

Erik Higbie uppmanar närvarande att vända sina fr̊agor till E-styret, som skrivit proposi-
tionen, och inte programansvarig Hans Hjelmgren.

Oskar Leander undrar om detta kommer p̊averka sektionens andra samarbeten som
minoritetsgrupper anser inte är rätt.
Emil Grimheden svarar att det är sv̊art som styre att spekulera i hur man kommer arbeta
i framtiden.

Arvid Klang undrar om de som berättat att de känner obehag för skylten har gett en
saklig kritik mot skylten.
Hans Hjelmgren svarar att de som uttryckt obehag har berättat att de motsätter sig
försvarsforskning.

Lovisa Berglund undrar om dessa personer ocks̊a känner obehag för samarbetet med SAAB
i s̊a fall.

Sekreterare
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Hans Hjelmgren ger replik att de inte har haft samma uppfattning om SAAB.

Clas Hagström anser att det är en liten uppoffring att flytta skylten lite men anser att
tillvägag̊angsättet har varit fel d̊a man borde föra s̊adana här fr̊agor genom sektionsmötet.

Mart Waldenst̊al lämnar in ändringsyrkande (Bilaga 22).

Johan Nilsson anser att problemet är att kritiken har förts fram p̊a ett inkorrekt sätt och
tycker att ändringsyrkandet kan vara bättre d̊a det tar FOI i åtanke.

Albin Olsson undrar om dörren är brandskyddad för om det är h̊al i den s̊a är den inte
längre försäkrad för det.

Arvid Björemark undrar om man kan göra alla nöjda i alla beslut och om man tar beslut
för att majoriteten kommer överens om det. Arvid Björemark anser ocks̊a att det är en
ineffektiv mötesmetodik att förändra beslut man tar mötet innan.

Hans Hjelmgren anser att om skylten skulle flyttas s̊a kan man säga att sektionen ansträngt
sig för att tillgodose de missnöjdas behov och d̊a kan det inte begära att skylten tas bort
helt.

Johan Nilsson yrkar för att dra streck i debatten.

Beslut:

Att dra streck i debatten.

Arvid Björemark berättar att han är principiellt emot att ändra p̊a beslut som tagits
sektionsmötet innan.

Beslut:

Att godkänna ändringsyrkandet.

b) Omfördelning av poster i E-styret

Emil Grimheden presenterar propositionen Omfördelning av poster i E-styret (Bilaga 23).

Ida Hagström berättar hur denna förändring skulle jämna ut arbetsbelastningen för
posterna i E-styret.

Arvid Björemark undrar varför EEG st̊ar med i de föreslagna förändringarna om den varit
vakantsatt i fyra år.
Ida Hagström svarar att EEG st̊ar med för att det st̊ar p̊a andra platser i stadgan och är
därför fortfarande med i sektionen.

Jacob Lidman undrar om SNE skulle vakantsättas s̊a skulle SAMO behöva ta hand om
SNEs arbetsuppgifter och inte kunna fokusera p̊a jämlikhetsarbetet som SAMO.
Ida Hagström svarar att det i nuläget är lokalombud som tar hand om SAMO-arbetet,
medans som utbildningsansvarig har hon inte haft mycket att göra. SAMO skulle ha mindre
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Elektroteknologsektionen

Sidan 15 av 23
Protokoll
Sektionsmöte nr 3
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att göra mer som lokalombud än som utbildningsansvarig.

Emma Dahlin berättar att hon fr̊an sitt år som sittande i styrelsen ocks̊a ins̊ag att
lokalombudet har väldigt mycket arbete och de diskuterade hur arbetsbelastningen kunde
jämnas ut s̊a hon h̊aller med propositionen.

Jakob Gustavsson berättar som sittande i SNE att arbetsbelastningen p̊a SNE kan fördelas
ut över alla styrelsemedlemmar.

Rasmus Standar berättar att när han satt i E-styret som SAMO s̊a kände han att det
var för hög arbetsbelastning p̊a annat. Han belyser hur psykisk ohälsa är n̊agot väldigt
vanligt bland personer som studerar vidare och är n̊agot som borde f̊a mer arbetstid. Han
berättar även hur när han satt i K̊arledningen i utbildningsenheten s̊a var det många
studienämnder som kände att de hade för lite att göra som förening, n̊agot som detta
skulle ge SNE möjlighet att f̊a mer arbetsuppgifter.

Clas Hagström anser att propositionen inte är tillräckligt utarbetad utan föredrar om flera
poster skulle finnas i E-styret.

Filip Sterner p̊apekar att studienämnden jobbar under k̊aren, likt styret, och undrar varför
styret inte kan föra det arbetet i SNEs fr̊anvaro.

Josefine Åberg belyser att om SNE skulle behöva hjälp med n̊agot skulle styret arbeta med
det, likt de skulle arbeta med vilken fr̊aga som helst och om det inte är en posts uppdrag
skulle alla i styret arbeta tillsammans med fr̊agan.

Mikaela Andersson berättar att hon har jobbat i år som lokalombud och sAMO. Hon
berättar hon lagt mest av sin tid p̊a lokalarbete, det betyder inte att hon inte lagt tid p̊a
SAMO arbete, men att det skulle varit bättre om hon kunnat fokusera p̊a att vägleda folk
som SAMO för att uppfylla den rollen.

Beslut:

Att ajournera mötet 22:35 i 5 minuter.

Clas Hagström anser att beslutet inte undersökts tillräckligt, att propositionen kommer
olägligt d̊a TGE ska börja jobba med jämlikhet och att utbildningsansvaret borde ligga
kvar i styret.

Mart Waldenst̊al lämnar in ändringsyrkande (Bilaga 24).

Jacob Lidman lämnar in ändringsyrkande (Bilaga 25).

E-styret jämkar sig med b̊ada ändringsyrkandena.

Clas Hagström berättar att han anser att SAMO inte är lämplig för att ta arbetet med
psykisk ohälsa utan att det borde vara en k̊arfr̊aga.

Johan Nilsson yrkar p̊a att dra streck i debatten.

Beslut:

Sekreterare
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Att dra streck i debatten.

Jesper Stensson anser att propositionen inte är tillräckligt genomtänkt och bearbetad.

Johan Nilsson undrar om det inte st̊ar i stadgan att vice ordförande ska ha möte med varje
förening varje läsperiod.
Josefine Åberg svarar att det st̊ar i stadgan att vice ordförande ska sammankalla till
ordförandemöten, men att det varit ett mål att vice ordförande ska ha möten med
föreningarna.

Ida Hagström berättar att hon hört under debattens g̊ang att det finns kritik för att
propositionen inte är tillräckligt genomtänkt men vill p̊apeka att detta är n̊agot som hon
funderat p̊a redan under sin tid i SNE och att detta är n̊agot vi som styrelse st̊ar bakom
och känner är nödvändig.
William Christensen Ahl ger replik att detta är n̊agot som funderats p̊a i m̊anga tidigare
styren.

Patrik Eriksson undrar om stadgan kan revideras innan det röstas igenom nästa sek-
tionsmöte, d̊a det kräver tv̊a sektionsmöten att rösta igenom förändringen.
Erik Higbie svarar att stadgan inte kan revideras mellan det sektionsmöte det röstas
igenom första och andra g̊angen.

Öppen votering görs med 33 för bifall, 3 för avslag och 7 för blankt.

Beslut:

Att godkänna propositionen med ändringsyrkanden av Mart Waldenst̊al och Jacob Lidman.

c) Arbetsgrupp för integration av Medicinteknik i Et-sektionen

Emil Grimheden presenterar propositionen Arbetsgrupp för integration av Medicinteknik i
Et-sektionen (Bilaga 26).

Johan Nilsson undrar om E-styret har gjort n̊agot förarbete.
Ida Hagström svarar att E-styret har haft möte med K̊arledningen och de var positiva till
att Et-sektionen skulle integrera Medicintekniksprogrammets studenter.

Clas Hagström undrar om en uppskjutning av ett beslut skulle p̊averka oddsen att Et-
sektionen skulle f̊a Medicintekniksprogrammets studenter.
Ida Hagström svarar att det antagligen inte gör n̊agon skillnad d̊a vi är starka kandidater.

Simon Nordin fr̊agar E-styret om inte sektionen m̊aste godkänna det innan k̊aren gör det.
Erik Higbie svarar att det m̊aste sektionen rösta igenom först.

Emma Dahlin tycker att det är en kul grej och bra initiativ. Hon tror ocks̊a att sektionen
inte behöver oroa sig om att k̊aren inte vill att Medicinteknik kommer till Et-sektionen.

Johan Nilsson berättar att han skulle vilja se i arbetsgruppen n̊agon som är för integreringen
av Medicintekniks studenter i sektion, n̊agon som är emot och n̊agon som har suttit i EØK
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tidigare.

Arvid Björemark lämnar in ett ändringsyrkande (Bilaga 27).

E-styret jämkar sig med ändringsyrkandet av Arvid Björemark.

Emma Dahlin anser att nästa sektionsmöte är för tidigt för en arbetsgrupp att ge en stor
och nyanserad bild av effekterna.

William Christensen Ahl yrkar p̊a streck i debatt.

Beslut:

Att dra streck i debatt.

Mart Waldenst̊al anser att det är bra att lägga deadline för arbetsgruppen till nästa
sektionsmöte s̊a att beslut kan tas i god tid.

Josefine Åberg p̊apekar att om det skulle ta beslut om detta senare under året skulle det
p̊averka EØKs arbete.

Arvid Björemark tycker det är tr̊akigt att högskolan jobbar med n̊agot i tio år för att
sedan ta ett beslut väldigt fort och tycker högskolan borde tänka p̊a det i framtiden.

Beslut:

Att enhälligt godkänna propositionen.

Öppnar för egen nominering till arbetsgruppen. Följande nominerar sig:
Simon Nordin
Johan Nilsson
Patrik Eriksson
Ida Hagström
Clas Hagström

Öppnar för fr̊agor.

Benjamin Björklund fr̊agar Simon Nordin om han har tid för detta arbete, i och med
aspningen och allt.
Simon Nordin svarar att han har tid.

William Christensen Ahl undrar om n̊agon kan röstas in i efterhand.
Erik Higbie svarar att E-styret kan tillsätta s̊a att arbetsgruppen är 4-8 medlemmar.

Beslut:

Att rösta in Simon Nordin, Johan Nilsson, Patrik Eriksson, Ida Hagström och Clas

Hagström i arbetsgruppen.

Sekreterare
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d) Lägg ner DC-stipendiet

Emil Grimheden presenterar propositionen Lägg ner DC-stipendiet (Bilaga 28).

Emil Grimheden berättar att propositionen inte är behörigt utlyst och därför kan bordläggas
till nästa sektionmöte om n̊agon vill det.

Öppnar upp för fr̊agor.

Josefine Åberg berättar vad DC-stipendiet är.

Arvid Björemark berättar hur stipendiet kom till och varför styret hastigt tog ansvar för
det. Han berättar om n̊agra av alla fantastiska idéer som fötts ur detta stipendie och tror
att torkan m̊aste betyda att idéerna är slut och att stipendiet borde läggas ner.

Ida Hagström yrkar p̊a streck i debatten.

Beslut:

Att dra streck i debatten.

Simon Matsson Ténser tycker det är en kul grej och kan leda till n̊agot bra.

Emma Dahlin tycker det är n̊agot sektionen kan ha användning av nu när integrering av
Medicinteknik är p̊a tal.

Öppen votering förs med 22 bifall och 17 mot.

Beslut:

Att godkänna propositionen.

e) Förtjänstmedaljer

Emil Grimheden presenterar propositionen Förtjänstmedaljer (Bilaga 29).

Arvid Björemark minns att en mängd förtjänstmedaljer av olika valörer köptes in 2016
och undrar vad styret tänkt göra med de som i s̊a fall inte används.
Ida Hagström svarar att E-styret anser att det inte är ett tillräckligt bra system för hur
man ger ut förtjänstmedaljerna idag och att de olika valörerna bara gör det sv̊arare.

Arvid Björemark ber om en indikativ röstning om man vill beh̊alla valörsystemet. Resultatet
blir ungefär lika m̊anga röster för som emot.

Benjamin Björklund fr̊agar om E-styret har n̊agon plan att dela ut förtjänstmedaljer
retroaktivt.
Ida Hagström svarar att E-styret inte har pratat om det.

Arvid Björemark undrar vilken valör E-styret tänkt använda.
Ida Hagström svarar att E-styret inte diskuterat det innan men antagligen inte bronsvalören
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d̊a den inte är s̊a snygg.

Benjamin Björklund undrar om personer utanför sektionen kan bli nominerade.
Ida Hagström svarar att det är en av förändringarna E-styret vill ha d̊a alla elektroteknologer
ska kunna nominera den de vill.

Oskar Friedrichsen berättar att propositionen har kommit till d̊a E-styret anser att
förtjänstmedaljer kan skapa en god kultur men att det är sv̊ara att ge ut, n̊agot man kan
se d̊a styrelserna de senaste tv̊a åren inte gav ut n̊agra. Årets styrelse fr̊agade sig d̊a vad
de saknade och kom d̊a fram till att ett system för vad man letar efter saknades och att de
olika valörerna komplicerar betydelsen med medaljerna.

Beslut:

Att enhälligt godkänna propositionen i sin helhet.

§10 Motioner

a) Specificera poster i ARME

Jesper Stensson presenterar motionen Specificera poster i ARME (Bilaga 30).

Mikaela Andersson presenterar E-styrets yttrande (Bilaga 31).

Beslut:

Att enhälligt bifalla motionen.

b) Placering av sektionsmöte

Arvid Björemark presenterar motionen Placering av sektionsmöte (Bilaga 32).

Mikaela Andersson presenterar E-styrets yttrande (Bilaga 33).

Danny Messinger fr̊agar E-styret när ett sektionsmötet inte skulle kunna h̊allas.
Ida Hagström svarar att om n̊agot oväntat sker, exempelvis om ett brandlarm g̊ar s̊a att
det inte är möjligt att h̊alla sektionsmöte.

Oskar Friedrichsen berättar att det här är ett kritiskt möte d̊a det ligger vid en period d̊a
många åker hem, julen. Om inte minst 25 stycken sektionsmedlemmar närvarar kan inte
sektionsmötet h̊allas och om mötet blir tvingat att h̊allas en dag sent nära julafton finns
risken att f̊a medlemmar kan komma.

Ida Hagström ber om att föra till protokollet att E-styret lovar att göra sitt bästa för att
se till s̊a att nästa sektionsmötet h̊alls p̊a en fredag eller lördag.

Arvid Björemark jämkar sig med E-styrets yttrande.
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Beslut:

Att bifalla styrets yttrande.

c) Ändring av TGEs namn

Louise Bohl presenterar motionen Ändring av TGEs namn (Bilaga 34).

Mikaela Andersson presenterar E-styrets yttrande (Bilaga 35).

Ida Hagström lämnar in ett ändringsyrkande (Bilaga 36).

Louise Bohl jämkar sig med Ida Hagström ändringsyrkande.

Beslut:

Att bifalla motionen med ändringsyrkande av Ida Hagström .

d) Tillg̊ang till betalkort innan större arrangemang

Benjamin Björklund presenterar motionen Tillg̊ang till betalkort innan större arrangemang
(Bilaga 37).

Mart Waldenst̊al presenterar E-styrets yttrande (Bilaga 38).

Simon Nordin undrar om det finns n̊agot i styrets yttrande som binder dem till att utföra
det de föresl̊ar.
Erik Higbie svarar att man kan göra ett ändringsyrkande för att E-styret ska genomföra
det de föresl̊ar.

Albin Olsson undrar varför det som beskrivs i motionen inte kan genomföras.
Mart Waldenst̊al svarar att sektionens kreditkort är personliga och inte kan l̊anas ut till
andra än firmatecknare.

Benjamin Björklund jämkar sig med E-styrets yttrande.

Benjamin Björklund presenterar ett ändringsyrkande (Bilaga 39).

E-styret jämkar sig med Benjamin Björklunds ändringsyrkande.

Beslut:

Att enhälligt bifalla E-styrets yttrande med ändringsyrkande av Benjamin Björklund.

e) Växtpolicy

Jacob Lidman presenterar motionen Växtpolicy (Bilaga 40).
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Elektroteknologsektionen

Sidan 21 av 23
Protokoll
Sektionsmöte nr 3
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Mikaela Andersson presenterar E-styrets yttrande (Bilaga 41).

Jacob Lidman jämkar sig med E-styrets yttrande.

Johan Nilsson undrar om motionen är satir.
Jacob Lidman bekräftar att det är högst allvarligt d̊a han misstänker att det inte regnar i
Kajsa men änd̊a övervattnas alla blommorna.

Arvid Björemark anser att detta inte är en policy som behövs d̊a TGM redan nu borde ta
hand om växterna.

Johan Nilsson anser att TGM ofta inte tar sitt uppdrag p̊a allvar och att detta skulle
resultera i att det skulle vara problematiskt för gemene elektroteknolog att ta hand om
växterna.

Arvid Björemark anser att den här policyn skulle underminera allvaret i v̊ara andra policys.

Beslut:

Att dra streck i debatten.

Clas Hagström p̊apekar att om lokalansvarig kommer fokusera p̊a det arbetet nästa år s̊a
kan den personen ta tag i de problem som nämns i motionen.

Oskar Friedrichsen p̊apekar att om blommor slängts p̊a golvet eller p̊a annat sätt förstörts
kan styrelsen agera mot det utan en policy.

Beslut:

Att avsl̊a motionen.

§11 DC-stipendiet

Josefine Åberg presenterar DC-stipendiet och berättar att fem bidrag skickats in till detta
möte.
Josefine Åberg presenterar varje bidrag och väljer att nominera Johan Nilsson, som vill starta
Kalleböjen-stipendiet. Ett stipendie som ska ges till n̊agon som f̊ar en bra idé att göra n̊agot
med lokalen Kalleböjen.

Beslut:

Att avsl̊a förslaget.

§12 Övriga fr̊agor

Benjamin Björklund informerar att 671,73 kronor, ett VOI-kort som gavs bort till Mart
Waldenst̊al , ett halvfyllt Alpa-kort, Jakob Hoganders gasquenkort för Mottagningen 2019
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och ett tvetydigt kort fr̊an EKAK har samlats in till Ballongfonden. Därmed är fonden uppe i
23 132 kronor.

§13 Lottoraden

Lotto 1 presenterar att Sektionsordförande har vunnit 108 kronor p̊a Lottorad 1 och 0 kronor
p̊a Lottorad 2.

Lottodragning:
Nummer 3 serie GUL vinner ett skydd för toapapper.
Nummer 6 okänd serie vinner en hastighetsmätare.

Lotto 2 ber alla att g̊a hem och göra n̊agot vettigt med sina liv.

Beslut:

Att godkänna att sektionsordföranden ska fortsätta spela p̊a Lotto.

§14 Mötets avslutande

Erik Higbie förklarar mötet avslutat 01:35.

§15 Kallefilm

EKAK visar Donald Duck and the Gorilla fr̊an 1944.

Justeras
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Göteborg
den

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Erik Higbie

Justerare

Rasmus Standar

Justerare

Arvid Björemark
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Kallelse till sektionsmöte 3, 2019

Datum: 2019-10-17
Kl: 17:13
Plats: HB4

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

a) Mötets behöriga utlysande och mötets beslutsmässighet

b) Föreg̊aende mötesprotokoll

c) Fastställande av dagordning

d) Adjungeringar

e) Uppföljnig av beslut

§3 Val av

a) Mötesordförande

b) Mötessekreterare

c) Justeringsmän tillika rösträknare
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§4 Meddelanden

a) Programledning

i. Elektroteknik Hans Hjelmgren

ii. Medicinteknik Stefan Candefjord

b) K̊arfullmäktige, FuM FuM-ledamot

c) K̊arledningen Emilia Sandolf

d) K̊arens utskott

i. KU Emil Grimheden

ii. NU Josefine Åberg

iii. UU Jakob Gustavsson

iv. SU Mikaela Andersson

v. ArmU Jesper Stensson

e) Institutionsr̊ad

i. Elektroteknik Arvid Björemark

ii. Mikroteknologi och nanovetenskap Andreas Divinyi

f) Styrets arbete Emil Grimheden

g) REGEL Representant fr̊an REGEL

h) Uppläsande av verksamhetsrapporter

i) Övriga meddelanden

§5 Avsägelse

a) TGE

i. Kassör - Simon Fridolfsson

§6 Fastställande val av

a) Kajsabarens styrelse

i. Kapellmästare - Oskar Claesson
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§7 Val av

a) Valberedning

i. Ordförande - Erik Higbie

ii. Sektionsordförande - Emil Grimheden

iii. Styrelserepresentant - Oskar Friedrichsen

iv. Representant E5 - Erik Tilly

v. Representant E4 - Andreas Andersson

vi. Representant E3 - Sara Rutfjäll

vii. Representant E2 - Katriine Koit

viii. Representant E1 - Felix Bratt

§8 Rapporter

a) Revidering av likabehandlingspolicy Arbetsgrupp

b) Undersökning av investeringsmöjligheter Arbetsgrupp

§9 Propositioner

a) Omfördelning av poster i E-styret

b) Arbetsgrupp för integration av Medicinteknik i Et-sektionen

c) Lägg ner DC-stipendiet

d) Flytta FOI-skylt

e) Förtjänstmedaljer

§10 Motioner

a) Specificera poster i ARME

b) Ändring av TGEs namn

c) Placering av sektionsmöte

d) Tillg̊ang till betalkort innan större arrangemang

e) Växtpolicy
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§11 DC-stipendiet Josefine Åberg

§12 Övriga fr̊agor

§13 Lottoraden LBG

§14 Mötets avslutande

§15 Kallefilm EKAK

Emil Grimheden
Sektionsordförande
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Medicinteknik 300 HP (civilingenjör)
Programstart HT 2020
Antal platser: 60 
Inledning programtext (riktat mot sökanden): “Genom medicinteknik kan du rädda liv och 
förbättra framtidens hälsa med avancerad teknik och artificiell intelligens. Vården står inför stora 
utmaningar med en allt äldre befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till 
lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den tvärvetenskapliga utbildningen är unik 
genom ett tätt samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.”

Stefan Candefjord
Programansvarig
stefan.candefjord@chalmers.se 
073-382 15 37
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Bakgrund
• Medicinteknik globalt växande framtidsindustri (> 7%/år)
• Omvärlden satsar, t.ex. utbildning av “Physicianeers” i 

USA (keynote Medicinteknikdagarna av Professor Bruce 
Tromberg, Director of NIBIB/NIH)

• Stark industri och forskning i Sverige 
• Göteborgsregionen framstående 
• Sjukvårdens digitalisering, mer avancerad teknik
• Förändrade sätt att ge vård genom Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT)
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Vision
• Medicinteknisk utbildning i världsklass
• Tät integration med sjukvård och medicinteknisk industri
• Nöjda studenter
• Möta sjukvårdens och företagens kompetensbehov
• Bidra till utveckling av nya produkter och tjänster som 

omformar vårdlandskapet
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Ansökningar till nya civilingenjörsutbildningar
Chalmers mottog nio ansökningar under våren 2019. Två 
ansökningar för nya civilingenjörsprogram godkändes: 
• Medicinteknik

• Genom medicinteknik kan du rädda liv och förbättra framtidens hälsa med avancerad teknik och 
artificiell intelligens. Vården står inför stora utmaningar med en allt äldre befolkning och din 
innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den 
tvärvetenskapliga utbildningen är unik genom ett tätt samarbete med Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

• Globala system
• Klimatpåverkan är bara en av de globala utmaningar som samhället står inför. Det här programmet 

rustar dig för att förstå, hantera och undvika negativa konsekvenser på vår planet från samhälleliga 
och tekniska system. Du kommer att lära dig att tänka systematiskt kring globala 
hållbarhetsutmaningar och hur de samspelar med samhället, tekniken och naturen.
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Tre inriktningar kan väljas:
1. Bildanalys
2. Medicintekniska produkter
3. Digital hälsa/Hälsoinformatik

Lp = läsperiod
Lp1 och Lp2 hösttermin
Lp3 och Lp4 vårtermin

Medicin för tekniker ges första gången Lp1 
läsår 2020/21 (sep-nov 2020)

Kliniska studier och etik ges första gången 
Lp3 läsår 2021/22 (jan-mar 2022)

Kandidatarbete ges första gången Lp3-4 
läsår 2022/23 (jan-juni 2023)
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Master (åk 4 och 5) 



FuM 2 19/20



Meddelanden från KL

•Västtrafik slutar med Chalmersskortet

•KL trycker på kommunen angånde 
studenbostäder

•8 november workshop om ekologisk 
hållbarhet

•Tillståndsenheten har ögonen på kåren



Beslut & annat gott

•Utvärdering av valsystemet för FuM

•Teknologäskningspotten höjd från 
100 000 kr till 200 000 kr

• Infört åsikter om klimatförändringar

• Likabehandlingspolicy – inga ändringar
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Verksamhetsrapport 3 ARME 

 
Sedan senaste sektionsmötet har ARME arrangerat en kandidat middag för de som har gjort 
sitt kandidatarbete på elektroteknologsektionen.  
ARME har också fixat in sponsrade materiella saker så som miniräknare och ryggsäckar till 
nollan. ARME har arrangerat studiebesök och lunchföreläsningar.  
ARME har hållit befintlig kontakt med företag men också skapat ny och har redan bokat in 
några event inför våren 2020.  
Sen senaste sektionsmötet har ARME även arbeta inför DatE-IT (14 November) vilket 
kommer att hållas i SB-multisal i år och på så sätt ta in 10 nya företag (totalt 70 st). 



Verksamhetsrapport BEFF

Petter "Jarmo" Barreng

17 oktober 2019

Hej sedan senaste sektionsmötet har vi slängt ihop bastun med hjälp av många medhjälpare. Tyvärr har vi
slagit på lite problem med vikten så vi har behövt gå tillbaka lite till cad-ritningarna. vi siktar på att snart
köra ett till ryck med bygget. Kvar att göra är att: lägga plastmatta på golv, snickra bänkar, plast och panel
på väggarna, montera belysning och sätt in agregatet!

1



Verksamhetsrapport E-sport Lp1 2019 

Under den senaste läsperioden har E-sport fortsatt arrangera löprundor på måndagar och diverse 

aktiviteter i kårhallen på tisdagar. Utöver detta höll vi även i ett till synes lyckat arrangemang under 

mottagningen där vi spelade såpfotboll och ultimate frisbee. 

 

 

 

 



Verksamhetsrapport EØK LP1 
Sedan förra sektionsmötet så har vi i EØK planerat samt arrangerat den fyra veckor långa 
mottagningen för e-nollan. Detta har gjorts tillsammans med sektionens föreningar och det 
gick bra. Nu planerar vi en aspning och det kommer bli det bästa sen mottagningen.  



Verksamhetsrapport E6 LP1  
2019-10-14 

 
Sedan förra sektionsmötet så har vi i E6 varit med och arrat mottagning vilket har 
varit väldigt kul. Under mottagningen hade vi två stora arr, barnkalaset och 
Nollmiddagen, sittningarna blev mycket lyckade och folk verkade ha mycket trevligt. 
Tyvärr fick vi ett brandlarm under eftersläppet på barnkalaset men utrymningen gick 
väldigt smidigt och vi fick mycket hjälp från många elektroteknologer som var på 
gasquen vilket vi är mycket tacksamma för. E6 har också hjälpt till på andra 
föreningars arrangemang som 90-talsdisco, Chalmersrundvandring, Amazing race 
och Hockeykalas(där vi fick något svartare ovvar). Sedan har vi även puffat festU 
och puffat KS pubrunda mm. Vi har även hållit i en drinkpub i Kajsa som var mycket 
lyckad och kul att så många kom.  
 
Golvet i vårt föreningsrum har vi målat om så nu är det fint och fräscht där inne.  
 
Just nu så är planeringen inför aspningen och Lussegasquen i full gång och vi är 
taggade! 
 
 

 
 
 

 
 



Verksamhetsrapport EKAK 
 
Sedan det senaste sektionsmötet har EKAK arrangerat Chalmers Open innan vi tog ett 
välförtjänt sommarlov. Efter sommaren har vi välkomnat Nollan på Götaplatsen och skolat 
dem i det anrika och ytterst effektiva transportsättet Kallemarsch. Vi har arrangerat 
Grillkalaset tillsammans med M.A.K. och hållit i otaliga drillhäfv för Nollan på olika 
sektioner.  
 
Sedan ordande vi ett uttagningshäfv i Kajsabaren där ett lag bestående av fem mediokra 
häfvare togs ut till NollpoQuarlen. Vi höll sedan NollpoQuarlen och där kammade 
ElektroNollan hem vinsten för tredje året i rad! 
 
Efter mottagningens slut har EKAK ordnat en Kalle-gasque med bra musik, god øhl och gula 
drinkar som försmak på Kallefestivalen som ägde rum veckan efter. Kallefestivalen bestod av 
fyra lyckade dagar med bastu, häfv, bal och sillis till Quarls ära! 
 
Nu väntar en tuff aspning där ingen kommer komma med, men de kan ju alltid försöka. 



Under mottagningen har Elektra medverkat vid arr som rundvandringen och amazing race. Vi har 

även släppt ett nollnummer i samband med en releasepub. Nästa nummer släpps nästa onsdag. Det 

blir bra. 

För övrigt så är hemsidan på gång tack vare vår käre webmästare. 

Vi har även spelat in ett pilotavsnitt av Elektras podcast men det är ännu oklart om det kommer att 

se dagens ljus. 

 

Nästa läsperiod har vi aspning. Det blir kul så se till att aspa Elektra! 



F A N B Ä R E R I E T  

S E K T I O N S M Ö T E T  1 7 - 1 0 - 2 0 1 9  

E | Gul |Kalle Anka | Verksamhetsrapport 

2019-10-14 

Hej Sektionsmötet 17-10-2019. 

Sedan senaste sektionsmöte har fanbäreriet stolt 

burit fana på såväl mösspåtagning första oktober 

som på elektrobalen femte oktober. Vi har även 

gett elektrofanan en fräschhetsbehandling 

genom att tvätta denna. 

Vi har utbytt viktiga erfarenheter med pateter 

genom att bjuda in dem till och hålla i ohmsits 

den tjugoåttonde september.  

 

Vi ämnar fortsätta den lyckade verksamheten 

genom att gå på en tillställning marskalkämbetet 

håller i nästkommande månad, samt att under 

fortsättningen av detta sektionsmöte och nästa 

sektionsmöte hålla både elektrofanan och 

unionsfanan på mötena. 

Med vänlig hälsning, 

Fanbäreriet 

 

F A N B Ä R E R I E T  

Quarl Ankas väg 

412 58 Ankeborg 

fanbareriet@elektroteknolog.se 

 

 

 



TJO 
 
Under terminens första läsperiod har KS arrat flera pubar och nollpubrundan. Den slutade i 
succé efter en lång dag och mycket förberedelse. Vi tog hem ‘bästa mat’ och ‘bästa pub’ i 
pubrundetävlingen. 
 
 Nya förkläden och mattor för köket har köpts in.  
 
Vi gör oss redo för vår sista läsperiod i KS bestående av aspning, flera pubar, och annat kul. 
 
:) 



Verksamhetsrapport LP.1 HT 2019: 

 

• Our watch does not end 
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Verksamhetsrapport till sektionsmöte nr 3, 2019

Sedan årskiftet har vi arbetat flitigt med färdigställandet av s̊angboken ”Elektroteknologsek-
tionens s̊angbok - Femte upplagan” (se bilaga A). Den befinner sig numera i ett tillst̊and som
enklast kan beskrivas som ett vektor fält med gradienten pekandes fr̊an Brommai i riktning mot
Quarl Ankas väg enligt

∆N = −181985 (1)

∆E = −344336 (2)

∆H = 37 (3)

där koordinaterna anges i RT 90ii. Den observante teknologen inser lätt att detta är en nära
granne till Hans Majestät Konungen och S̊angboksCommittén hoppas innerligt att Hans Kungli-
ga Höghet Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland har bidragit sina kunskaper i design
till tryckeriet. N̊agot han inte verkar ha bidragit tryckeriet med är kunskap om hur man trycker
snabbt. Till och med en medelsnabb snigel kryper snabbare runt jorden och det med en 50 års
fikapaus i Ulan Batoriii än vad denna tryckningsprocess har känts som den tagit. Nej, tryckeriet
kan sannerligen inte berömmas med att arbeta speciellt fort. Men med tanke p̊a den kungliga
grannen sätts v̊ar tro till att den försenade leveransen kan härledas till att konungen marscherat
förbi och blivit s̊a till sig av glädje att se den nya boken att han stoppade tryckpressarna för att
hinna sjunga igenom alla s̊anger innan tryckningen fortsatte.

I övrigt s̊a har ungefär sexhundra (600) mantimmar lagts p̊a direkt arbete med s̊angboken,
tio (10) kg nuggets har konsumerats av S̊angboksCommittén (anmärkas bör är att Bearnaise är
godare än vit kebabs̊as som tillbehör) och c:a åttio (80) ”synpunkter” p̊a stavning har skett p̊a
Fysikteknologsektionens s̊angbok. I övrigt har en okänd kvantitet C2H5OH konsumerats i olika
former.

För som Bengt Sändh s̊a fint sade en g̊ang i tiden ”Det är omoraliskt att ta en sup utan att
först sjunga en snapsvisa men vad som är mer omoraliskt, ja rent av hyckleri är att sjunga en
supvisa utan att sedan ta ett järn.”

Stil & finessiga hälsningar
Herrarna

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

Intendent M. Börjesson af Vattenfahll
S̊angboksCommittén p̊a Elektroteknologsektionen vid Chalmers studentk̊ar, Chalmers tekniska
högskola. Verksamhets̊aret 2019, n̊adens år.

iS.k. förort till den kungliga hufvudstaden
iiRikets koordinatnät baserat p̊a rikets triangelnät i 1990 års system
iiiFör den icke-insatte lyssnaren/läsaren är detta en referens till Major Jan Björklunds uttalande den 9 oktober

2016.
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Bilagor:

A Elektroteknologsektionens s̊angbok - Femte upplagan
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Verksamhetsrapport SNE LP1 

 

Hallå i stugan! 

 

Sedan senaste sektionsmötet har vi flitigt studiebevakat grundprogrammet 

samt masterprogrammen: Wireless och Embedded. 

 

Vi har även arrangerat Plugfika under mottagningen samt en Ohmsits. Ja juste 

ja! Vi arrangerar en Pluggfika nu på söndag, kom det blir kul! 

 

Vi har även varit på UU1&2 där vi fått vettig information från kåren samt fört 

samtal studienämnder emellan. 

 

Och nu taggar vi aspning! Kom på den, det blir kul! 

 

Simma lungt! 

 

Sne-19 

 

 

 



Verksamhetsrapport LP1 

Sedan föregående sektionsmöte har TGE anordnat en tjejträff dagen innan mottagningen som vi tror 

blev uppskattad. TGE arrangerade även en After Work på Le Pub som blev väldigt lyckad. Framöver 

planeras aspnings-aktivitet där man kan lära känna TGE och vad vi gör på sektionen samt ett 

arrangemang som det kommer mer information om nästa läsperiod.  

 



Verksamhetsrapport TGM

Sedan senaste sektionsmötetet har TGM köpte in flera nya växter för att göra Kajsabaren 
ännu vackrare inför mottagandet av de nya studenterna, samt för att tillgodose den högre 
förbrukningen av syre i Kajsabaren under de fyra mottagningsveckorna. 


Det har varit stora problem med tortyr och kidnappning av våra växter. En växt har 
övervattnats och har därmed långsamt och plågsamt gått mot sin död, trotts försök att 
rädda hen. En annan växt har kidnappats och TGM jobbar dag och natt för att återfå hen 
och ställa förövaren inför rätta. Som förbyggande åtgärder har vissa växter låsts fast då 
hotbilden mot dessa har varit stor. 



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. 
 
Nu har vi som vissa märkt börjat med plotterverksamheten på riktigt, detta innebär att vi nu 
kan trycka t-shirts, stora affischer, tavlor och annat schysst. HOm ni har något ni vill få 
trycket så kan ni komma förbi så tar vi en titt. 
 
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 
 



Verksamhetsrapport för wEbmästeriet 
Sedan förra sektionsmötet har wEbmästeriet handkodat en ny e0k.se. Vi har kollat lite på en lösning 

för ett bildgalleri för underdomänen elektra. Vi har också en layout för den framtida 

elektroteknolog.se, däremot kan vi behöva hjälp från föreningar för att se till att informationen är 

rätt och relevant. 





 

FLYTTA FOI-SKYLT 
     E-STYRET 

                    2019-10-14 
 

 

Proposition  - Flytta FOI-skylt 

Bakgrund 
Vid senaste sektionsmötet beslutades att en skylt från FOI skulle sättas upp på ARME/E-styret 
dörren. Beslutet grundades i att den diskuterade platsen för skylten var just på ARME/E-styret 
dörren och för att eventuell diskussion om annan placering kunde påverka avtalet samt kontakten 
med FOI negativt. 
Det har via programansvarig framförts klagomål från sektionsmedlemmar, då dessa känt sig 
obekväma med FOIs verksamhet. 
FOI har gett medgivande att flytta skylten till annan plats i Kajsabaren. Med detta i åtanke anser 
E-styret det lämpligt att flytta skylten för att kunna sätta upp en egen skylt som visar att ARME 
och E-styret sitter innanför dörren. Denna diskussion har gjorts i samråd med ARME. 
 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret 
 

Att Flytta FOI-skylten till annan plats i Kajsabaren. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

E-Styret genom 

 
___________________ 
Emil Grimheden 
Ordförande  Sida 1 av 1 





 

OMFÖRDELNING AV 
POSTER I E-STYRET 

    E-STYRET 
                    2019-10-01 

 

 

Proposition - Omfördelning av poster i E-styret 
 
Bakgrund 
Studienämnden elektro, SNE, har under de senaste åren arbetat med kursutvärderingarna utan 
behov av UA. När SNE utför sina arbetsuppgifter har alltså Utbildningsansvarig, UA, få 
postspecifika uppgifter i E-styret. 

På UU diskuterar studienämndernas ordförande i huvudsak nämndernas arbetsuppgifter, samt 
hur kårledningen arbetar med studiefrågor. E-styret anser att SNE kan få fullt förtroende för att 
driva dessa frågor likt andra studienämnder. Uppgifter som kan vara svåra att behandla för SNE 
är oftast relaterade till kränkningar, diskriminering eller andra liknande problem som i nuläget 
ändå borde hanteras av Studerande Arbetsmiljöombudet, SAMO. Det hade således varit en fördel 
om UAs nuvarande ansvarsområde kopplas ihop med jämlikhets-, och jämställdhetsfrågor, det 
vill säga SAMOs arbetsuppgifter.  

Om SAMO & Lokalombud blir två olika poster kan både arbetet gällande jämlikhets-, och 
jämställdhetfrågor samt lokalombudsfrågor prioriteras lika högt. Under detta år har SAMO & 
Lokalombudet fokuserat mer på lokalfrågorna, till exempel genomfört renoveringen av Anketorg, 
än på arbetet gällande jämlikhet och jämställdhet. Om posten istället varit uppdelad skulle 
SAMO kunna fokusera enbart på arbete som EmpatI-dagen, vilken hanterar stress och psykisk 
ohälsa, samt andra workshops och föreläsningar gällande  jämlikhets-, och jämställdhetfrågor.  

Således önskar vi i E-Styret omfördela UA samt SAMO & Lokalombud arbetsuppgifter för att 
kunna få en mer stabiliserad arbetsfördelning i E-styret. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret: 

Att Stadgarnas paragraf 6:2 som ny lyder: 

  E-styret består av: ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, 
utbildningsansvarig, informationssekreterare och SAMO &  lokalombud 

 

Ändras till: 

 

E-styret består av: ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, 
SAMO, informationssekreterare och lokalombud   

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Ida Hagström  

Ordförande Utbildningsansvarig 

Sida 1 av 4 



 

OMFÖRDELNING AV 
POSTER I E-STYRET 

    E-STYRET 
                    2019-10-01 

 

 

Att Reglementets paragraf 6:1 som nu lyder: 

E-styret består av: ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, 
utbildningsansvarig, informationssekreterare och SAMO & lokalombud 

 

Ändras till: 

 

E-styret består av: ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, 
SAMO, informationssekreterare och lokalombud 

 

Att Reglementets paragraf 6:5 som nu lyder: 

6:5 Utbildningsansvarig driver Et-sektionens arbete att förbättra 
E-programmet och skall ha god sakkunskap i studierelaterade 
föreskrifter och bestämmelser. Det åligger Utbildningsansvarig att 

6:5:1 delta i studienämndens verksamhet 

6:5:2 kalla studienämnden till sammanträde 

6:5:3 representera Et-sektionen och föra dess talan i studiefrågor 

6:5:4 vid varje sektionsmöte informera Et-sektionen om utvecklingen 
i aktuella studiefrågor 

6:5:5 underteckna studienämndens skrivelser 

6:5:6 vid behov kalla Et-sektionen till extra sektionsmöte för 
studiefrågor 

6:5:7 vara insatt i och pådrivande i E-linjens kortsiktiga och 
långsiktiga utvecklingsprocess 

 

Ändras till:  

 

6:5 SAMO driver Et-sektionens arbete att förbättra E-programmet 
psykosociala arbetsmiljö och skall ha god sakkunskap i studierelaterade 
föreskrifter och bestämmelser. Det åligger SAMO att 

6:5:1 driva utvecklingsarbete avseende Elektroteknologsektionens
studielokaler och arbetsmiljö 

6:5:2 vara Elektroteknologsektionens skyddsombud samt delta i 
E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Ida Hagström  

Ordförande Utbildningsansvarig 

Sida 2 av 4 



 

OMFÖRDELNING AV 
POSTER I E-STYRET 

    E-STYRET 
                    2019-10-01 

 

 

Jämlikhetgruppen Elektros arbete 

6:5:3 stödja studienämndens i deras verksamhet 

6:5:4 agera studienämnd med hjälp av resterande E-styrelse om 
studienämnden är helt vakantsatt 

Att Reglementets paragraf 6:8 som nu lyder: 

6:8 SAMO & Lokalombud verkar för att Elektroteknologsektionen 
disponerar sådana lokaler dess verksamhet kräver och att dessa 
lokaler disponeras på bästa sätt. Det åligger SAMO & 
lokalansvarig att 

6:8:1 driva lokalfrågor gentemot högskolan 

6:8:2 driva utvecklingsarbete avseende Elektroteknologsektionens
lokaler och miljö 

6:8:3 vara Elektroteknologsektionens skyddsombud och lokalombud 
samt delta i Jämlikhetsgruppen Elektros arbete 

 

Ändras till: 

 

6:8 Lokalombud verkar för att Elektroteknologsektionen disponerar 
sådana lokaler dess verksamhet kräver och att dessa lokaler 

disponeras  på bästa sätt. Det åligger lokalansvarig att 

6:8:1 driva lokalfrågor gentemot högskolan 

6:8:2 driva utvecklingsarbete avseende Elektroteknologsektionens
lokaler och miljö 

6:8:3 vara Elektroteknologsektionens arbetsmiljöombud samt 
lokalombud 

6:8:4 stödja Kajsabarens Styrelse deras verksamhet 
 

 

 

   

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Ida Hagström  

Ordförande Utbildningsansvarig 

Sida 3 av 4 



 

OMFÖRDELNING AV 
POSTER I E-STYRET 

    E-STYRET 
                    2019-10-01 

 

 

Att Reglementets paragraf 7:1 som ny lyder: 

  7:1 Studienämnden består av ordförande, vice ordförande samt 2–4 
ledamöter 

7:1:1 Det åligger vice ordförande att vara ordförandens 
ställföreträdare i studiefrågor samt att fungera som Studienämndens 
kassör 

7:1:2 Det åligger studienämnden att tillsammans med Et-sektionens 
valberedning lägga fram förslag på efterträdare till höstens andra 
ordinarie sektionsmöte. 

 

Utökas med: 

 

7:1:3 vid varje sektionsmöte informera Et-sektionen om utvecklingen 
i aktuella studiefrågor 

7:1:4 representera Et-sektionen och föra dess talan i studiefrågor 

7:1:5 vara insatt i och pådrivande i E-linjens kortsiktiga och 
långsiktiga utvecklingsprocess inom studiefrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Ida Hagström  

Ordförande Utbildningsansvarig 

Sida 4 av 4 







 

INTEGRERA  
MEDICINTEKNIK  
I ET-SEKTIONEN 

                    2019-10-02 
 

 

Proposition - Arbetsgrupp för integration av 
Medicinteknik i Et-sektionen 
Bakgrund 
 

Högskolan har beslutat att starta ett nytt civilingenjörsprogram inom Medicinteknik. 
Medicinteknik och Elektroteknik liknar varandra och har en del kurser som kommer hållas 
tillsammans eller ha samma innehåll. E-styret tror att en integration av Medicinteknik till 
Et-sektionen kommer vara fördelaktigt för vår sektion. Vi anser dock att sektionen bör ha mer 
information och att detta bör undersökas innan ett stort beslut som detta tas. Arbetsgruppens 
syfte är att undersöka hur integration har skett på andra sektioner samt vad förväntade effekter 
av en integration kan bli.  

 

 

Yrkande 
  

Att tillsätta en arbetsgrupp på 4-8 personer för att undersöka om en 
integrering av programmet Medicinteknik i Elektroteknologsektionen är 
gynnsam.  

Att under ordinarie sektionsmöte 4 presentera arbetsgruppens resultat. 

Att ge E-styret mandat för att tillsätta ytterligare personer i arbetsgruppen 
på  styrelsemöten. 

 

 

 

 

 

 

 

E-Styret  

genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Ida Hagström  

Ordförande Utbildningsansvarig  

Sida 1 av 1 





 

LÄGG NER  
DC-STIPENDIET 

     E-STYRET 
                    2019-09-25 

 

 

Proposition  - Lägg ner DC-stipendiet 

Bakgrund 
Efter att distributionscentralen avvecklats och Agneta gått i pension, skapades DC stipendiet 
på sektionsmöte 4 2015. DC stipendiet var tänkt att fungera som ett incitament till att 
komma med relevanta idéer till hur DC kan ersättas, både vad gäller verksamhet samt den 
fysiska lokalen. Sedan stipendiet skapades har det vid ett fåtal gånger delats ut, men ofta 
fungerat som underhållning på sektionsmötena, då förslagen tenderat ha en skämtsam 
och/eller ogenomförbar karaktär. Den skämtsamma karaktären ansågs kul, vilket var orsaken 
till att DC-stipendiet inte avskaffades under sektionsmöte 2, 2017. 
E-styret anser att DC-stipendiet har blivit inaktuellt efter att DC lokalen blivit omgjord till 
en lunch- och studielokal och därmed fått ett syfte. Att avskaffa stipendiet förhindrar 
självklar inte sektionsmedlemmar från att ge förslag om hur DCs arv kan förvaltas. Dessa kan 
med fördel mailas till E-styret eller läggas i förslagsbrevlådan utanför Kajsabaren. 
 
 
 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret 

Att DC-stipendiet avskaffas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

E-Styret  

genom 

 

___________________ ___________________ 
Emil Grimheden Ida Hagström 
Ordförande Utbildningsansvarig 

Sida 1 av 1 



 

PROPOSITION 
FÖRTJÄNSTMEDALJER 

                    2019-10-04 
 

 

Proposition - Förtjänstmedaljer 
Bakgrund 
I sektionens reglemente står det om förtjänstmedaljer som E-styret kan ge ut till personer som 
har engagerats sig i sektionen. E-styret önskar förbättra kontinuiteten samt skriva om 
reglementet för att ha en bättre grund samt dokumentation för att ge ut medaljer. Genom att 
införa en öppen nominering, riktlinjer samt skriva om reglementet hoppas vi kunna återinföra 
förtjänstmedaljer på ett bra sätt. Det är kul att kunna ge en eloge till eldsjälar på sektionen men 
vi tror att detta bör göras med eftertanke för att undvika osund konkurrens på sektionen.  

Yrkande 
 

Att E-Styret ska allokera tid till att arbeta fram riktlinjer för utgivning av 
förtjänstmedaljer.  

  

Att 14:2  Finnes i tre valörer: Brons, Silver och Guld. Dessa tilldelas de som 
av E-styret anses behöriga efter ett gott arbete i sektionens tjänst. Brons 
kan erhållas efter ett års sektionsengagemang, Silver efter två och Guld 
efter tre. 

Medaljberättigande förtroendeuppdrag är som följer: EØK, E6, Elektra, 
Erus, TT-driftledning, TGE, Estyret, SNE, Ekak, E-photo, Fanbäreriet, 
Kajsabarens driftledning, Automatmästare samt Arme. 

Utöver dessa kan E-styret besluta om utdelning av ytterligare 
förtjänstmedaljer. 

ändras till: 

En förtjänstmedalj kan tilldelas en person vars engagemang har 
utvecklat sektionen, haft positiv inverkan för sektionens medlemmar 
som helhet eller säkrat sektionens intressen.  

E-styret beslutar om utdelning av förtjänstmedaljer och utdelning sker 
på ett sektionsmöte. Nominering till förtjänstmedaljer kan lämnas in till 
E-styret. 

 

E-Styret  

genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Ida Hagström  

Ordförande Utbildningsansvarig  

Sida 1 av 1 





 

SIDA 1 AV 1 
                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-10-11 

 

E-Styrets yttrande till motionen angående 
specificera poster i ARME 
 
Bakgrund 
E-styret anser att specificera poster i ARME kan ge en större tydlighet för de personer som sitter i 
föreningen samt söker till denna.  Detta anser E-Styret även kommer gynna ARME under sina 
arrangemang. 

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret 

Att godkänna motionen i sin helhet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mikaela Andersson 

Ordförande SAMO & Lokalansvarig 

Sida 1 av 1 





 

                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-10-11 

 

E-Styrets yttrande till placering av sektionsmöte  
 
Bakgrund 
E-styret anser att lägga Elektroteknologsektionens fjärde ordinarie sektionsmöte på en dag innan 
helgdag eller dag innan schemafri dag för alla Elektroteknologer om möjligt. Det är bra att få in 
många åsikter av denna förändring för att se om det är till det bättre, om detta skall kunna 
appliceras på kommande fjärde ordinarie sektionsmöten.  

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-styret: 

Att första att-satsen som nu lyder 
“Elektroteknologsektionens fjärde ordinarie sektionsmöte 
verksamhetsåret 2019 förläggs på en dag innan helgdag eller dag innan 
schemafri dag för alla E-teknologer” 

 
ändras till: 

 
“Elektroteknologsektionens fjärde ordinarie sektionsmöte 
verksamhetsåret 2019 bör förläggas på en dag innan helgdag eller dag 
innan schemafri dag för alla Elektroteknologer” 

Att andra, tredje och fjärde att-satsen godkänns i sin helhet.  
 

 

 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mikaela Andersson 

Ordförande SAMO & Lokalansvarig 

Sida 1 av 1 





 

SIDA 1 AV 1 
                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-10-11 

 

E-Styrets yttrande till motionen angående ändring av 
TGEs namn 
 
Bakgrund 
E-styret anser att denna ändring av TGEs namn från “Tjejgruppen Elektro” till “Trivselgruppen 
Elektro” är något som gynnar både föreningen och sektionen.  

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-Styret 

Att godkänna motionen i sin helhet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mikaela Andersson 

Ordförande SAMO & Lokalansvarig 

Sida 1 av 1 







 

                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-10-11 

 

E-Styrets yttrande till motionen Tillgång till betalkort 
innan större arrangemang 
 
Bakgrund 
E-styret anser att frågan om utlägg bör ses över för att underlätta sektionens verksamheten för 
alla medlemmar. E-styret anser att verksamheten inte ska vara beroende av att medlemmar ska 
göra större utlägg av sina besparingar eller CSN. Dock skulle utfärdandet av ett gemensamt 
betalkort som motionären yrkar för tyvärr inte vara möjligt. Utfärdande av ett gemensamt 
betalkort bryter mot villkoret att alla kontokort är personliga som sektionens bank SEB ställer. 
Att utfärda betalkort för varje separat förening anser E-styret inte är en hållbar lösning . Detta 
på grund av: 

● mycket nytt samt extra arbete med: 
○ uppstart av nya konton 
○ utfärdandet av fullmakter för kortinnehavare 
○ att varje årsskifte se till att gamla kortinnehavare förlorar sin access 
○ att varje årsskifte se till att nya kommande kortinnehavare får access 
○ extra bokföring vid påfyllnad av kortkonton 

● extra utgifter för bankkort och bankkonton 
● ger upphov till slarv och vårdslöshet vid hantering av kvitton för bokföring 
● ger upphov till slarv och vårdslöshet av tillgångar vid inköp  
● ger otydligare översikt och svårare hantering av sektionens ekonomi då sektionens likvida 

medel sprids ut, både på banken och i bokföringen. 

Motionären menar att utfärdandet av betalkort minskar mängden arbete för både föreningens 
kassör och sektionens ekonomiansvarig gentemot att utföra en förskottsbetalning. Detta stämmer 
inte, dels på grund av ovanstående påståenden samt att bokföringen är snarlik. Fördelen med att 
utfärda ett förskott är att det ger en tydligare bild vid granskning och genomgång av ekonomin då 
det tydligare beskriver på ett gemensamt verifikat vad pengar har spenderats på och varför ett 
förskott gjorts. Förskott gör också att personen eller föreningen som ska utföra ett inköp i 
sektionens namn planerar inköpet noggrannare. Nackdelen med förskott är att det tar en 
bankdag för pengarna att föras över, dvs. om överföringen initieras innan lunch kommer 
pengarna samma dag och initieras den efter lunch kommer pengarna nästa morgon.   

För att minska mängden utlägg har E-styret redan påbörjat arbetet. Sektionens ekonomiansvarig 
har varit i kontakt med kårens vice ordförande samt tidigare ekonomiansvariga för sektionen. 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mart Waldenstål 

Ordförande Ekonomiansvarig 

Sida 1 av 2 



 

                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-10-11 

 

E-styret föreslår därför följande för att minska medlemmars utlägg: 

● att utreda möjligheten att handla på kredit det vill säga, att betala via faktura från 
axfood samt andra leverantörer som bidrar med stora utlägg. Om det inte är möjligt att 
handla på kredit hos sektionens nuvarande leverantörer, att då undersöka om de 
leverantörer som kåren föreslår i deras inköpspolicy kan tillfredsställa sektionens behov.   

● att i samråd med kåren rekommendera Chalmers Mastercard. Detta är ett kreditkort som 
utfärdas av Chalmers och går att ansöka om på studentportalen. Detta innebär att man 
som privatperson kan handla på kredit räntefritt i 30 dagar upp till 10 000 kr.  

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-styret: 

 

Att Avslå motionen i sin helhet. 

 

 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mart Waldenstål 

Ordförande Ekonomiansvarig 

Sida 2 av 2 









 

                                                        YTTRANDE 
                                                        E-STYRET 

2019-10-11 

 

E-Styrets yttrande till motionen växtpolicy  
 
Bakgrund 
E-styret anser att det är viktigt att underhålla våra växter på sektionen. Det är också viktigt att 
TGMs arbete tas på allvar.   

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar E-styret: 

Att Godkänna första att-satsen med tillägg i policyn 
7. “Om TGM är vakantsatt agerar Lokalombudet i E-Styret i TGMs 
ställe gällande växtpolicyn” 

 

 

 

 

E-Styret genom 

 

___________________ ___________________ 

Emil Grimheden Mikaela Andersson 

Ordförande SAMO & Lokalansvarig 

Sida 1 av 1 


