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18 december 2020

Elektroteknologsektionen

§1 Mötets öppnande
Sektionsordförande Katriine Koit förklarar mötet öppnat kl 17:30.

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

b) Föregående mötesprotokoll
Linnea Johansson läser upp föregående mötesprotokoll från verksamhetsår 2020,
3:e ordinarie sektionsmöte.
Beslut:
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

c) Fastställande av dagordning
Katriine Koit presenterar och föreslår dagordningen (Bilaga 1), en reviderad version av
dagordningen i kallelsen (Bilaga 2).
Beslut:
Att fastställa den presenterade reviderade dagordningen.

d) Adjungeringar
Beslut:
Att adjungera in Hans Hjelmgren, Stefan Candefjord, Daniel William och Hugo Simonsson
med närvaro- och yttranderätt.
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e) Uppföljning av beslut
Katriine Koit presenterar uppföljning av beslut (bilaga 3).

§3 Val av
a) Mötesordförande
Katriine Koit nominerar Emil Grimheden som mötesordförande.
Beslut:
Att enhälligt välja Emil Grimheden till mötesordförande.

b) Mötessekreterare
Emil Grimheden nominerar Erik Laitala till mötessekreterare och Linnea Johansson till
mötessekreterare i Erik Laitalas frånvaro.
Beslut:
Att enhälligt välja Erik Laitala till mötessekreterare och Linnea Johansson till mötessekreterare
i Erik Laitalas frånvaro.

c) Justeringsmän tillika rösträknare
Matilda Arvidsson nominerar Ida Hagström till justeringsman.
Matilda Arvidsson nominerar Oskar Friedrichsen till justeringsman.
Beslut:
Att välja Ida Hagström och Oskar Friedrichsen till justeringsmän tillika rösträknare.
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§4 Meddelanden
a) Programledning
i) Elektronik
Hans Hjelmgren berättar att det varit en tu↵ höst för Chalmers grund av pandemin
och meddelar att han är väldigt nöjd över hur sektionen arrangerade mottagningen.
Det är jobbigt för både examinatorer och studenter med kurser på distans samt för de
nyantagna att hitta pluggkompisar.
Öppnar för frågor:
Isak Ernstig undra om det finns några initiativ under våren för att hitta studiekamrater.
Hans Hjelmgren svarar att programansvariga har varit i kontakt med SNE-20 och nu
skall ta det vidare till SNE-21 för att skapa ett digitalt rum likt Kajsabaren, ”Kajsabaren
online”, där man skall kunna hitta studiekamrater. Emil Grimheden har också föreslagit
att lärare skulle kunna hjälpa till och att alla initiativ från elever är uppskattat.

ii) Medicinteknik
På grund av Stefan Candefjords frånvaro beslutar Emil Grimheden att bordlägga punkt
4.a.ii tills Stefan Candefjords ansluter till mötet.

b) Kårfullmäktige, FuM
Lovisa Berglund meddelar att det har varit två FuM sedan föregående sektionsmöte.
Under FuM 3 så röstades TBK in som en ny kårkommitté.
Under FuM 4 diskuterades det att ändra i stadgan så att alla kårmedlemmar ska ha
möjlighet att vara delaktig i FuM.
Erik Laitala tar över som mötessekreterare klockan 17:54.

c) Kårledningen
Sara Larsson meddelar att det inte hänt så mycket sedan föregående sektionsmöte.
Kåren har varit med och arrangerat Julbord vilket var väldigt lyckat. Nu arbetas det
mycket med att övervaka studier.
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d) Kårens utskott
i) KU
Katriine Koit meddelar att det har varit tre KU sedan föregående sektionsmöte.
Under mötena har det gjorts en utvärdering av den Corona-anpassade mottagningen, förberett för att göra en digital aspning, Rektor och vice-rektor har pratat om
högskolans syn på studierna under Corona och på senaste mötet pratades det om
överlämning samt vad man har lärt sig under sitt styrelse år.

ii) NU
Matilda Arvidsson meddelar att det har varit två NU sedan föregående sektionsmöte.
Under mötena har det diskuterats hur man ska arrangera en digital aspning samt hur
man som bäst håller möten med andra sektionsföreningar.

iii) UU
Erik Laitala läser protokoll från UU, skrivet av Johannes Lampela, bilaga 4.

iv) SU
Linnea Johansson meddelar att det har varit två SU sedan föregående sektionsmöte,
där Oscar Wallin gick på SU3 och Linnea Johansson gick på SU4.
Oscar Wallin berättar att under SU3 så diskuterades arbetsmiljörond, där bland annat
vilka rättigheter samt skyldigheter vi studenter har till högskolans lokaler.
Linnea Johansson meddelar att under SU4 så togs resultaten fram från den arbetsmiljörond som gjorts och vilka förbättringar som kan göras. Studentbarometern togs
även upp och hur viktigt det är att så många som möjligt svarar.

v) ArmU
Vincent Bunke meddelar att det har varit två ARMU sedan föregående sektionsmöte.
Under mötena har det diskuterats rekrytering samt hur man ska locka aspar.
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Stefan Candefjord ansluter till mötet och punkt 4.a.ii tas upp.
Punkt 4.a.ii Medicinteknik
Stefan Candefjord presenterar en studentenkät som har skickats till MedTech-studenter.
Enkäten täcker studie-gemenskap, välmående på programmet samt högskolan. Stefan
Candefjord berättar att det som framkom är att det behövs en bättre struktur i kommunikation mellan lärare och studenter; information angående uppgifter ska ges ut med
bättre framförhållning samt med tydligare instruktioner. Studenterna tycker även att
det är jobbigt med tre tentor samtidigt nu i början av sin Chalmerstid.
Öppnar för frågor:
Arvid Björemark undrar ifall det är något konkret som görs just nu för att förbättra de
presenterade problemen.
Stefan Candefjord svarar att han har en gående diskussion med MedTechs examinatorer
men har inte fått någon återkoppling än ifall det har blivit någon förbättring.
Arvid Björemark säger att det verkar vara dålig information vid kursPM och undrar
hur det kan kunnat blivit så.
Stefan Candefjord svarar att det är något som vi programansvariga får ta med oss och
arbeta vidare med; samt trycka extra angående kursPM till examinatorer.
Ida Hagström funderar över MedTechs andra läsperiod, där tre tentor skrivs samtidigt;
något som känns väldigt tungt för nya studenter och undrar om det är något konkret
som programmet gör för lätta arbetsbelastningen.
Stefan Candefjord svarar att det är för sent att ändra antalet tentor nu, men att man
kan diskutera examinationen till nästkommande år eller ändra studietakten för vissa
kurserna.
Stefan Candefjord ger en uppmaning till mötet. Då MedTech inte har en programförkortning så undrar Stefan Candefjord ifall Elektroteknologsektionen kan hjälpa
MedTech att komma fram med förslag. En program-förkortning kommer fastslås under
nästa vår.
Arvid Björemark undrar hur MedTech har arbetat vidare med frågan kring studienämnd.
Stefan Candefjord svarar att de har haft möte med både SNE samt E-styret och kommit
fram till att det bästa är att utöka SNE med poster för att täcka MedTech.
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e) Institutionsråd
i) Elektroteknik
Matilda Arvidsson berättar att hon har blivit representant i institutionsrådet för Elektroteknik och att Linnea Johansson är representant för Rymd-, Geo- och Miljövetenskap;
dock har det inte varit några möten.

ii) Rymd-, Geo- och Miljövetenskap

f ) Styrets arbete
i) Verksamhetsplan
Katriine Koit presenterar verksamhetsplanen (bilaga 3).
Öppnar för frågor:
Arvid Björemark undrar ifall E-styret hade velat gjort något mer från sin verksamhetsplan.
Katriine Koit svarar att E-styret inte har kunnat införska↵a en sektionsbil på grund av
ekonomin under pandemin; det var även tänkt att arbeta mer med sektionenslokaler
men då två sektionsdagar blev inställda på grund av pandemin så har det inte gjorts
så mycket. Katriine Koit tillägger att hon tycker att integrationen av Medicinteknik
har gått bra samt att sektionens fysiska och psykiska arbete har gått framåt tack vare
E-sport och TGE.

ii) Övrigt

g) Uppläsande av verksamhetsrapporter
Uppläsande verksamhetsrapporter, bilaga 5 till 18.
Clas Hagström berättar att det inte går så bra för BEFF då bilen är sönder.
Öppnar för frågor:
Maria Björkman frågar ifall det finns möjlighet till ett samarbete mellan WEB och TGM
då båda hanterar betor.
Oscar Wallin svarar att ett samarbete inte är omöjligt.
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h) Övriga meddelanden
Datateknologsektionens framtidsgrupp.
Daniel William och Hugo Simonsson presenterar sig från Datateknologsektionens framtidsgrupp, FRAG.
Hugo Simonsson presenterar FRAGS undersökning angående en potentiell kommitté mellan
It-, Elektro- och Datateknologsektionen som tillsammans ska arrangera DatE-it; bilaga 19.
Öppnar för frågor:
Dennis Dubrefjord undrar hur det har tänker kring antal medlemmar, då han anser att
nio stycken är ganska lågt.
Hugo Simonsson svarar att första tanken var att enbart ha sex personer men tror att nio
personer räcker då det blir en ”tajtare” grupp samt att arbetet kommer sträcka sig under
en längre tid.
Mart Waldenstål undrar hur inval och det ekonomiska kommer skötas.
Hugo Simonsson svarar att tanken är att det ska vara så rättvist som möjligt och att
alla som blir antagna ska vara valberättigade. Idén är att valberedningen ska bestå av tre
representanter från var sektion, valberedningen kommer därefter nominera tre personer
från varje sektion som de själva tror kommer arbeta bra tillsammans; dessa val kommer
sedan att beviljas eller nekas under ett sektionsmöte.
Mart Waldenstål undrar ifall alla nio ska röstas in på tre olika sektionsmöten.
Daniel William svarar att Elektroteknologsektionen väljer sina egna tre representanter till
DatE-IT.
Programråd: Elektroteknolog
Ida Hagström berättar vad programrådet är och att hon i följd med mastern kommer
behöva gå ur detta råd; det betyder att en ny representant behövs och ifall man är
intresserad så går det att höra av sig till E-styret.
LBG
Benjamin Björklund berättar att det inte kommer vara någon lottning idag då det har
gått så dåligt under de senaste sektionsmöten.
Ballongfonden
Evelina Strömdahl säger att den bästa stunden på mötet är nu kommen. Då antalet
deltagare på mötet är rekordmånga så varför inte slå ett nytt rekordbelopp.
Oskar Friedrichsen undrar ifall Evelina Strömdahl kommer göra något ”spexigt” för att
samla in pengar så som musikhjälpen.
Evelina Strömdahl svarar ifall det Swishas in mer än 1000 kr så kommer hon göra något
”spexigt”.
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§5 Fastställande av preliminär budget
Oscar Birging presenterar bilaga 20.
Oscar Birging berättar att han har utgått utifrån att det kommer bli ett till pandemi-år och
har därför skurit ner budgeten lite; dock har han aktat sig för att inte ”strypa” föreningarna
för mycket och med det ta bort deras engagemang.
Öppnar för frågor:
Josefin Åberg säger att studenter mår sämre under coronatider och undrar ifall Oscar Birging
inte då borde öka budgeten för TGE och E-sport.
Oscar Birging svarar att han inte tänkte göra det då han har utgått från detta år och då har
varken TGE eller E-sport använt hela sin budget.
Arvid Björemark undrar ifall Oscar Birging har tagit med risken i budgeten att Elektroteknologsektionen inte fyller ut alla platser i DatE-IT.
Oscar Birging svarar att han inte har gjort det.
Arvid Björemark ger replik ifall det inte hade varit bättre att utgå ifrån att Elektroteknologsektionen inte fyller ut alla platser och sedan får en ”positiv överraskning” ifall man gör det.
Oscar Birging svarar att man kan jobba med ”positiv överraskningar” men det är lättare för
föreningar att planera sin verksamhet ifall man utgår från tidigare år, då vi fyllde alla platser
i DatE-IT.
Öppnar för Diskussion:
Mart Waldenstål anser att det är en vettig budget som tar hänsyn till Corona-pandemin i
beräkningarna och tycker även det är kul att Oscar Birging satsar så att föreningarna kan
fortsätta hålla igång sin verksamhet.
Beslut:
Att fastställa den preliminära budgeten.

Emil Grimheden undrar ifall mötet kan ajournera mötet till 19:50.
Beslut:
Att ajournera mötet till 19:50.

Emil Grimheden återupptar mötet 19:50
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§6 Propositioner
a) Proposition 1 - Stadgaändring gällande förlängd tid för anslag av
sektionsmötesprotokoll
Katriine Koit Presenterar proposition, bilaga 21.
Öppnar för Diskussion:
Axel Wålme tycker att som nominerad Informationssekreterare så är detta en bra idé.
Beslut:
Att godkänna propositionen i sin helhet.

b) Proposition 2 - Tillsättande av arbetsgrupp för strukturering av
DatE-IT
Katriine Koit Presenterar proposition, bilaga 22.
Beslut:
Att enhälligt godkänna propositionen i sin helhet.

Martin Johansson självnominerar sig till arbetsgruppen.
Jesper Stensson självnominerar sig till arbetsgruppen.
Öppnar för frågor:
Arvid Björemark säger att det här är två ytterst kompetenta personer men undrar ifall
Jesper Stensson har tid till arbetsgruppen då det är så mycket arbete i Kårstyrelsen.
Jesper Stensson svarar att han har en fritid som kan gå till arbetsgruppen så kan avlägga
den tid som behövs.
Ida Hagström undrar vad de självnominerade tycker om Datateknologsektionens förslag
kring en DatE-IT kommitté.
Martin Johansson svarar att han har diskuterat detta en hel del med ARME samt DatE-IT
och ser att det definitivt behövs en omstrukturering. Tror dock mer på en större grupp
som tillsammans kan lösa DatE-IT snarare en ”sub-grupper”.
Jesper Stensson svarar att han har tänkt en del på hur DatE-IT kan förbättras och ser
fram emot att arbeta vidare med frågan.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen

Sidan 11 av 31
Protokoll
Sektionsmöte nr 4
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Öppnar för diskussion:
Mart Waldenstål säger att detta är ett par riktigt bra grabbar och Jesper Stensson kommer
definitivt att hinna med detta.
Beslut:
Att enhälligt välja in Jesper Stensson och Martin Johansson till arbetsgrupp för strukturering av DatE-IT.

§7 Motioner
§8 Val av
a) Revisor
Nominerad:
Revisor

Vakant

Beslut:
Att vakantsätta Revisor för Elektroteknologsektionen under verksamhetsåret 2021.

b) Lekmannarevisor
Nominerad:
Lekmannarevisor

Oscar Birging

Öppnar för frågor:
Arvid Björemark undrar vad Oscar Birging anser som viktigast när man agerar ordförande
i Valberedningen.
Oscar Birging svarar att kunna kliva in som opartisk kring personval samt se till att
arbetsfördelningen tilldelas jämnt samt i god tid.
Beslut:
Att enhälligt välja Oscar Birging till Lekmannarevisor för Elektroteknologsektionen under
verksamhetsåret 2021.
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c) Lekmannarevisorssuppleant
Nominerad:
Lekmannarevisorssuppleant

Vakant

Beslut:
Att vakantsätta Lekmannarevisorssuppleant för Elektroteknologsektionen under verksamhetsåret 2021.

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

David Ernstig
Karl Svantesson
Nathalie Larsson
Evelina Strömdahl
Axel Wålme
Benjamin Björklund

Öppnar för frågor:
William Haag undrar vad de som har suttit i en förening på Elektroteknologsektionen
sedan innan, ska göra för att inkludera Nathalie Larsson.
David Ernstig svarar att de nominerade har haft ett möte där dels denna fråga diskuterades;
lösningen blev att så snabbt som möjligt komma igång med en teambuilding.
Mart Waldenstål undrar ifall Nathalie Larsson vet skillnaden på inkomster och intäkter.
Nathalie Larsson svarar att hon har kunnat detta en gång i tiden och ska ta reda på det
så snart som möjligt.
William Haag undrar ifall Benjamin Björklund ska göra något åt de hårda sätena inne vid
Kajsabaren.
Benjamin Björklund svarar att bänkarna inne vid Kajsabaren fungerar alldeles utmärkt
samt ger en bra hållning ifall man är rak i ryggen.
Lovisa Berglund undrar vad de nominerade har för hjärtefråga i E-styret 21.
David Ernstig svarar att de har diskuterat detta och kommit fram att Et-sektionen är
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väldigt bra på många punkter men vill kolla över alternativa lagringsutrymmen för att
öppna upp fler föreningsrum; samt att fortsätta med integrationen av Medicinteknik.
Arvid Björemark undrar vad de nominerade har för erfarenhet till de poster de har blivit
nominerade till samt vad de kan tillföra till E-styret.
David Ernstig svarar att en erfarenhet som kommer komma till användning är att under
ett år nu har han arbetat tillsammans med fyra andra i EKAK. När det kommer till
sektionsordförande så har han ingen direkt erfarenhet av att agera ordförande men ska
arbeta hårt för att få det.
Karl Svantesson svarar att de erfarenheter man kan tillföra är dels det man har lärt sig
under sitt föreningsår i EØK men varför just han passar som Vice Ordförande kan han
inte svara på.
Nathalie Larsson svarar att hon har varit aktiv i tre år i en Ungdomssektions-styrelse, två
av åren som kassör och ett som sekreterare. Nathalie Larsson tillägger att hon gillar att
arbeta i grupp och ser detta som ett roligt arbete.
Evelina Strömdahl svarar att hon inte vet hur mycket erfarenhet hon har som SAMO men
tycker att det är en viktiga frågor som SAMO bedriver och ser fram emot att växa in i
rollen.
Axel Wålme svarar att han har varit aktiv i föreningar sen tidigare både på elektroteknologsektionen, gymnasiet samt GU; allt detta gör att man är förberedd på att arbeta i
grupp samt agera diplomatiskt.
Benjamin Björklund svarar att styrelsens arbete kommer nog inte vara ett större problem
då han har suttit i föreningar sedan innan, dock kommer det bli andra frågor som kommer
diskuteras men det ska inte heller vara något problem.
Sara Rutfjäll undrar hur de nominerade ska få föreningar att arrangera på ett coronasäkert
vis samt hur de ska motivera teknologer att studera säkert.
David Ernstig svarar att de kommer fortsätta på det jobb som E-styret 20 har gjort.
Evelina Strömdahl tillägger att vad de har sett under aspning så kan man arrangera digitala
arrangemang; hoppas även att de nya föreningsaktiva kommer med en ny och uppfriskande
energi.
William Haag undrar ifall E-sport kommer kunna få en föreningslokal under året.
Benjamin Björklund svarar att det beror på ifall de går att använda de utrymmen vi har
mer e↵ektivt. Det går alltid att få in fler föreningar i samma rum men det börjar bli trångt
nu, ska jobba med det i alla fall.
Filip Sterner undrar ifall bänkarna i Anketorg kan användas till förvaring.
Benjamin Björklund svarar att det har diskuterats om det, att bygga om dem för att även
kunna användas till förvaring.
Jesper Stensson undrar vad de nominerade tänker göra med Elektroteknologsektionen efter
Corona.
David Ernstig svarar att det är svårt att spekulera hur man ska göra när det börjar bli
mot det mer normala; det är även svårt att veta ifall det kommer ske nästkommande år.
Arbetet tillbaka kommer ske gradvis, hålla huvudet kallt så att starten är säker.
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Arvid Björemark undrar då det är fyra stycken som har suttit i EKAK och att det är
väldigt lätt bli färgad av sina gamla föreningar; hur de har tänkt göra så att det inte
kommer påverka arbetet på ett negativt sätt.
Evelina Strömdahl svarar att det är viktigt att gå in i frågor och diskussioner opartiskt
och även se hur E-styret 20 gjorde, då de löste sitt år väldigt bra.
Arvid Björemark säger att de nominerade har pratat mycket om föreningsrum som
hjärtefråga och undrar ifall de är öppna för förslaget att ”kicka ut” föreningar från
rum som har lågt söktryck eller inte behöver ett eget rum.
Benjamin Björklund svarar att det känns dumt att kasta ut föreningar för att de är tomma
och sedan lägga in dem igen när de åter igen blir fyllda.
Arvid Björemark ger replik och undrar ifall de nominerade är öppna på att se över ifall det
finns föreningar som verkligen behöver ett föreningsrum för att bedriva sin verksamhet.
Nathalie Larsson svarar att det är någon som de kommer att diskutera när de har fördjupat
sig i frågan.
Beslut:
Att välja David Ernstig till ordförande för Elektroteknologsektionen för verksamhetsåret
2021.
Att enhälligt välja Karl Svantesson till Vice ordförande för Elektroteknologsektionen
för verksamhetsåret 2021.
Att välja Nathalie Larsson till Ekonomiansvarig för Elektroteknologsektionen för verksamhetsåret 2021.
Att välja Evelina Strömdahl till SAMO för Elektroteknologsektionen för verksamhetsåret
2021.
Att välja Axel Wålme till Informationssekreterare för Elektroteknologsektionen för verksamhetsåret 2021.
Att välja Benjamin Björklund till Lokalombud för Elektroteknologsektionen för verksamhetsåret 2021.

e) ARME
Nominerade:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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Arbetsmarknadordförande
Vice Arbetsmarknadordförande
Kassör
PR-ansvarig
Eventansvarig
Ledamot
Ledamot

Felix Bratt
Maria Björkman
Johan Spetz
Felix Lundgren
Filip Ronnblad
Marcus Lorentzon
Vakant

Öppnar för frågor:
Martin Johansson undrar ifall de nominerade har något företag som de gärna vill arbeta
med i ARME.
Felix Bratt svarar att det är inga företag som har fallit honom i tanken än, men hade varit
kul att få in företag till MedTech.
Maria Björkman säger att hon känner liknande, har några områden som hon är kopplad till
och vill gärna driva MedTech-frågan och ge dem en vettig chans att få fler valmöjligheter.
Johan Spetz svarar att även han är intresserad i MedTech, men att han gärna vill fortsätta
jobba med företag som Saab och Eriksson.
Dennis Dubrefjord frågar då restriktionerna säkerligen kommer att hålla i ett bra tag även
nästa år, vad de nominerade hade tänkt att göra i ARME.
Filip Ronnblad svarar att de kommer säkerligen jobba vidare med det mentorskapsprogram
som startades nu under detta år.
Arvid Björemark undrar vad de nominerade ska göra för att få in TESLA till DatE-IT.
Felix Bratt svarar att han har hört att Elon gillar memes och ska pröva att ”DM” honom
på twitter.
Filip Sterner fråga Felix Bratt ifall det kommer bli någon Råsaft- och Tiersponsring till
sektionen.
Felix Bratt svarar att han är osäker angående Råsaft, men att det var ”gött” när VoiBoysen
höll igång så kommer nog rikta in sig mer till att få in Voi.
Jesper Stensson undrar vad de nominerade anser kring omstruktureringen av DatE-IT.
Felix Lundgren svarar att när han satt i Kemis motsvarighet till ARME så var deras
arbetsmässa riktigt krävande och tror verkligen på denna omstrukturering.
William Haag undrar vad de ska försöka få in för ”merch” till nya elektron0llan.
Filip Ronnblad svarar att när han var N0llan så tilldelades det ryggsäckar vilket var riktigt
kul, något liknande.
Felix Bratt yrkar streck i debatten.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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18 december 2020

Elektroteknologsektionen

Ida Hagström säger att under sina år på Chalmers så har hon gått på en del arrangemang
ordnat av marknadsgrupper; där det ofta är en ”vit gubbe” som föreläser och undrar ifall
de nominerade har tänkt se över föreläsare som är mer inkluderande.
Marcus Lorentzon svarar att då sektionen troligtvis kommer få en större andel kvinnor så
ska de försöka hitta föreläsare som inkluderar alla.
Beslut:
Att välja Felix Bratt till Arbetsmarknadordförande i ARME för verksamhetsåret 2021.
Att enhälligt välja Johan Spetz till Kassör i ARME för verksamhetsåret 2021.
Att utan inbördes ordning välja in Maria Björkman till Vice Arbetsmarknadordförande,
Felix Lundgren till PR-ansvarig, Filip Ronnblad till Eventansvarig, Marcus Lorentzon till
Ledamot och att vakantsätta ledamot i ARME för verksamhetsåret 2021.

f ) EØK
Nominerade:
Ordförande
Kassör
Phadderchef
Øhlchef
Sponsorchef
Modulchef

Elina Sando↵
Adam Lindgren
Alice Thornander
Malin Johansson
Alice Nordkvist
Anton Stigemyr Hill

Öppnar för frågor:
Arvid Björemark frågar de nominerade vad de kan bidra till sin post och varför just de bör
sitta i EØK.
Elina Sando↵ svarar att hon passar bra i EØK för att hon är väldig social och gillar att se
att alla mår så bra som möjligt.
Adam Lindgren svarar att när det kommer till det ekonomiska så har han inte så mycket
erfarenhet men att han lär sig väldigt lätt. När det kommer till EØK så tycker han väldigt
mycket om att arrangera för sektionen.
Alice Thornander svarar att hon passar in i EØK för att hon vill se till att alla ”nollor”
ska trivas trots omständigheterna.
Anton Stigemyr Hill svarar att han har bra erfarenhet att arrangera med Corona i åtanken,
vilket kan vara till hjälp för nästkommande mottagning.
Oscar Wallin frågar Anton Stigemyr Hill hur många hörn den nya modulen kommer att ha.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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Anton Stigemyr Hill svarar att han har tänkt utanför boxen och ska försöka lösa en modul
i 4D istället för det vanliga tråkiga 3D.
Arvid Björemark undrar ifall Elina Sando↵ tänker boka bussen till Kicko↵en i tid.
Elina Sando↵ svarar att hon tänker boka bussen i tid.
Evelina Strömdahl undrar ifall de kommer bli en handmålad modul.
Antog Stigemyr Hill svarar att det finns en stor risk att vissa aspekter blir handmålade.
Benjamin Björklund frågar Adam Lindgren när han hade tänk lämna in kvitton till Eko
från till exempel en Phadderkväll.
Adam Lindgren svarar att han tänker lämna in dem någon gång innan årsskiftet så att
han hinner.
Fabian Magnusson frågar Anton Stigemyr Hill hur han ska se till att ingen N0llan ska bli
skallad under mottagningen.
Anton Stigemyr Hill svarar att han tänker ta på sig hornen.
Kristo↵er Axby frågar ifall det är något från senaste mottagningen som går att förbättra
till nästa år.
Elina Sando↵ svarar att hon personligen är väldigt nöjd hur mottagningen blev och att
det finns väldigt mycket bra som kan tas med till nästa år.
Beslut:
Att enhälligt välja Elina Sando↵ till ordförande i EØK för verksamhetsåret 2021.
Att enhälligt välja Adam Lindgren till kassör i EØK för verksamhetsåret 2021.
Att enhälligt välja Alice Thornander till phadderchef i EØK för verksamhetsåret 2021.
Att utan inbördes ordning enhälligt välja in Malin Johansson till Øhlchef, Alice Nordkvist
till Sponsorchef och Anton Stigemyr Hill till Modulchef i EØK för verksamhetsåret 2021.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

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

Lisa Mårtensson
Jakob Malmer Göransson
Rasmus Hellrand
Fabian Magnusson
Sofia Börjesson Rintala
Philip Liseau

Öppnar för frågor:
Erik Laitala frågar Sofia Börjesson Rintala ifall hon vet vad II:e back egentligen är.
Sofia Börjesson Rintala svarar att hon är hon är nominerad till kassör och att hon gillar
glögg samt kommer bli ordförande i Backstyret.
Alma Öhnell frågan Jakob Malmer Göransson vilken kroppsdel han har som är sexigast.
Jakob Malmer Göransson svarar att hans öronlober hänger ner som de ska.
Mart Waldenstål undrar vilken bästa nyansen av gul är.
Lisa Mårtensson svarar att alla nyanser är den bästa.
Sofia Börjesson Rintala säger att som grupp svara vi backgul, såklart.
Oscar Birging frågar Jakob Malmer Göransson ifall han vet vad Sexmästarinnas huvuduppgift är.
Jakob Malmer Göransson svarar att laga mat.
Erik Bolminger undrar hur Philip Liseau ska med en mjuk och bestämd hand få de andra
backarna på plats när de får för sig för mycket.
Philip Liseau svarar att han ska tejpa ner dem mjukt men också lite hårt.
Ulrika Einarsson undrar ifall Fabian Magnusson kan måla mötet en bild på Bung.
Fabian Magnusson målar en mycket vacker bild på Bung.
Linnea Johansson undrar hur Lisa Mårtensson ska ta hand om människor på Gasquen som
är lite för fulla.
Lisa Mårtensson svarar att hon ska göra så att de får ”följe” med till spårvagnen, kanske
inte av en patet utan någon som har lite bättre koll.
Oscar Birging undrar hur dem nominerade ska arrangera sittningar ifall Corona inte

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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försvinner.
Lisa Mårtensson svarar att Zoom-sittning funkade väldigt bra under aspningen så det är
alltid ett alternativ.
Lovisa Berglund undrar vilken bil är den snabbaste.
Jakob Malmer Göransson svarar att det är Bastubilen men att den tyvärr inte fungerar
just nu.
Arvid Björemark undrar vem av de nominerade som har hand om festjouren.
Philip Liseau nominerar Rasmus Hellrand till festjouren.
Erik Bolminger undrar vilken tejp som är den bästa.
Philip Liseau svarar att han gillar den reflekterande, då man kan se sig själv när man tejpar.
Öppnar för diskussion:
Mart Waldenstål tycker att gänget ser riktigt bra ut och är redo att gå till val.
Arvid Björemark är lite osäker ifall kan de bära backar men är annars redo att gå till val.
Beslut:
Att enhälligt välja Lisa Mårtensson till Sexmästare i E6 för verksamhetsåret 2021.
Att välja Sofia Börjesson Rintal till II:e backbärare i E6 för verksamhetsåret 2021.
Att utan inbördes ordning enhälligt välja in Jakob Malmer Göransson till Sexmästarinna,
Rasmus Hellrand till Barmästare, Fabian Magnusson till I:e backbärare och Philip Liseau
till III:e backbärare i E6 för verksamhetsåret 2021.

h) EKAK
Nominerade:
Förtroendepost
Förtroendepost
Förtroendepost
Förtroendepost
Förtroendepost

Rasmus Redeborn
Emil Aretorn
Johan Simonsson
Moses Svalander
Selma Waginder

Öppnar för frågor:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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18 december 2020

Elektroteknologsektionen

Benjamin Björklund undrar vilken är den bästa filmen och hur många gånger dör Wilbur i
filmen.
Moses Svalander svarar att Skeleton Dance är den bästa och att Wilbur aldrig dör i den.
Isak Ernstig säger att vårt kära helgon heter Quarl Anka och undrar vad hans mellannamn
är på engelska.
Moses Svalander svarar Fauntleroy.
Simon Nordin undrar vad han heter i mellannamn.
Selma Waginder undrar ifall den frågan är relevant.
Oskar Friedrichsen undrar vem Quarl Anka är egentligen.
Rasmus Redeborn svarar att han är vår skapare.
Arvid Björemark undrar hur många det är som bor i Ankeborg.
Moses Svalander svarar att antalet ökar varje dag, vilket är riktigt bra.
Isak Ernstig undrar ifall de nominerade kan häfva.
De nominerade Häfver.
Oscar Birging säger att EKAK brukar ha ganska många stora arrangemang och undrar
hur de nominerade har tänkt till våren; hur de ska arrangera med restriktioner.
Selma Waginder svarar att det är svårt att tänka sig nu hur man ska göra, men de arrangemang som var under aspningen var väldigt kul så något liknande.
Emil Aretorn säger att de kanske kan arrangera genom Zoom men vill inte lova för mycket.
Benjamin Björklund undrar vart Joakim von Ankas pengabinge befinner sig.
Moses Svalander svarar att pengabingen är vid utkanten av Ankeborg på Tomtebacken.
Beslut:
Att välja Rasmus Redeborn till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2021.
Att välja Emil Aretorn till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2021.
Att välja Johan Simonsson till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2021.
Att välja Moses Svalander till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2021.
Att välja Selma Waginder till förtroendepost i EKAK för verksamhetsåret 2021.
Emil Grimheden frågar ifall mötet kan ajournera mötet till 22:55.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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Beslut:
Att ajournera mötet till 22:55.

Emil Grimheden återupptar mötet 22:55

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

Annie Abrahamsson
William Haag
Nikolai Gustafsson
Tobias Frisk
Didrik Håkansson
Erik Nygren
Vakant
Vakant
Friso de Muinck
David Einarsson
Jakob Henningsson
Vakant

Elsa Thoreström självnominerar sig till Kajsabarens Styrelse.
Ebba Luttu självnominerar sig till Kajsabarens Styrelse.
Arvid Moänge självnominerar sig till Kajsabarens Styrelse.
De nominerade går in i breakout rooms och kommer sedan in en och en för frågor.
Diskussion om nomineringarna förs.
Elsa Thoreström självnominerar sig till Vice Rustmästare.
Ebba Luttu självnominerar sig till Vice Pubchef.
Arvid Moänge självnominerar sig till Vice Skattmästare.
Öppnar för frågor:
Arvid Björemark yrkar streck i frågor.
I Felix Grånhs frånvaro frågar Maria Björkman åt hans vägnar. Hur tänker William Haag

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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ansvara att en föreningsmedlem som köper en såspistol för 2500 kr.
William Haag svarar att en såspistol är riktigt ”nice” och är mycket bättre än att använda
en slev. Alla älskar såspistoler.
Maria Björkman undrar ifall den nominerade köksmästaren kan beskriva det viktigaste
användningsområdet för is.
Didrik Håkansson svarar att is är riktigt användbart för att rengöra ett stekbord.
Gabriel Ljung undrar hur mycket Pripps som är vettigt att beställa in till första pubrundan.
Nikolai Gustafsson svarar att man bör beställa så att man har tillräckligt till nästa pub.
Om 50 personer dricker cirka 5 Pripps var, bör en beställning vara på cirka 250 Pripps.
Friso de Muinck säger att han håller med Nikolai Gustafsson men vill nog driva upp
beställningen ännu mer. Blir det över så blir det över och det kan man också göra sig av
med.
Mart Waldenstål säger att Kajsasbaren har en väldigt fin guldig stolpe. Om det blir så att
vi har två Rustmästare, kommer stången då bli dubbelt så glansig eller till och med fyra
gånger så glansig.
Elsa Thoreström svarar att stolpen kommer nog bli fyra gånger så fin.
Erik Nygren håller med.
Jesper Stensson undrar vad Annie Abrahamsson har för vision med året. Hur de ska ta
vara på all arbetskraft som finns.
Annie Abrahamsson svarar att de tänker försöka arrangera fler pubar än tidigare.
Joel Dahlman Zakrisson undrar ifall E-sportsburgaren kommer komma tillbaka till menyn
och ifall det finns möjlighet till ”take away”.
Annie Abrahamsson svarar att E-sportsburgaren har diskuterats och får se vad som händer
samt att ”take away” låter som en rolig idé.
Öppnar för diskussion:
Arvid Björemark tycker att mötet bör ställa sig själv frågan ifall sektionen har gjort
Kajsabarens Styrelse för attraktivt, ifall det behövs så många. E-styret bör se över patetpriser samt ifall de behöver ett rum. Arvid Björemark avslutar med att han inte ser några
konstigheter med att Elsa Thoreström vill dubbel-sitta.
Mart Waldenstål säger att dubbel-sitta är inget problem överhuvudtaget.
Beslut:
Att enhälligt välja Annie Abrahamsson till Pubchef i KajsaStyret för verksamhetsåret 2021.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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Att enhälligt välja William Haag till Skattmästare i KajsaStyret för verksamhetsåret 2021.
Att utan inbördes ordning enhälligt välja in Nikolai Gustafsson till Källarmästare, Tobias
Frisk till Kapellmästare, Didrik Håkansson till Köksmästare, Erik Nygren till Rustmästare,
Ebba Luttu till Vice Pubchef, Arvid Moänge till Vice Skattmästare, Friso de Muinck till
Vice Källarmästare, David Einarsson till Vice Kapellmästare, Jakob Henningsson till Vice
Köksmästare och Elsa Thoreström Vice Rustmästare i KajsaStyret för verksamhetsåret
2021.

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

Alva Hellberg
Tom Ekman
Fanny Hessel
Gabriel Ljung
Norea Ronnby

Öppnar för frågor:
Benjamin Björklund undrar vilka sporter som kommer spelas för att minska skaderisken.
Alva Hellberg svarar att man får lyssna på vad folk vill men mer racketsport då det är
snällt för korsbanden.
Arvid Björemark säger att E-sports verksamhet har haft en exponentiell ökning sedan
2016 och undrar vad de nominerade vill satsa på nästkommande år.
Alva Hellberg svarar att hon tyckte det var kul med samarbetet med Saab, där det spelades
badminton; mer av sådan hade varit roligt.
Tom Ekman håller med Alva Hellberg samt att mer samarbeten med andra föreningar
sker.
Erik Bolminger undrar ifall de nominerade har några planer för digitala arrangemang.
Fanny Hessel svarar att E-sport kan börja med Zoomträning.
Lisa Mårtensson undrar hur många pingispass det kommer bli framöver.
Alva Hellberg svarar att pingis ligger henne varmt om hjärtat så kanske till och med ett CM.
Benjamin Björklund säger att det var längesedan Et-sektionen vann ett CM och undrar
ifall de nominerade har några planer för att vinna.
Alva Hellberg svarar att Et-sektionen brukar vinna ett CM per år i alla fall.
Oscar Birging undrar ifall det kommer tillkomma någon ny sport i E-sport.
Gabriel Ljung svarar att han verkligen gillar handboll men vet inte riktigt än hur de ska

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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lösa det i den lilla kårhallen.
Beslut:
Att välja Alva Hellberg till Idrottsman i E-sport för verksamhetsåret 2021.
Att utan inbördes ordning enhälligt välja in Tom Ekman till Bollkalle, Fanny Hessel
till Reporter, Gabriel Ljung till Funktionär och Norea Ronnby till Funktionär i E-sport för
verksamhetsåret 2021.

k) Elektra
Nominerade:
Chefredaktör
Annonsredaktör
Redaktör
Redaktör
Fotograf
Fotograf

Ulrika Einarsson
Emelie Nygren
Leonard Fröling
Alexander Rehnberg
Erik Bolminger
Alma öhnell

Öppnar för frågor:
Carina Engström undrar ifall redaktörerna har någon favoritkombination av text och
bakgrundsfärg.
Leonard Fröling svarar en stark nyans av båda, man vill ju kunna läsa men även locka.
Alexander Rehnberg svarar att det räcker att det ser häftigt ut.
William Haag undrar vilken meme till text ratio det kommer bli.
Leonard Fröling svarar att memes uppskattas av folket vilket vi uppskattar av folket.
Filip Sterner undrar ifall de nominerade ska försöka ladda upp de bilder som inte är uppe
än till hemsidan.
Alma Öhnell svarar att det går nog att lösa, får se hur mycket man orkar samt hinner.
Erik Bolminger säger att det finns ett rykte om att Elektras hårddiskar är som guldgruvor.
Evelina Strömdahl undrar ifall det inte är dags att ta tillbaka Elektras fina gula västar.
Alexander Rehnberg svarar att de kan man fundera på.
Erik Bolminger svarar att han har pratat med de andra nominerade och de som föredrog
västar har dömts hårt.
Oscar Wallin undrar hur bra framförhållning det kommer vara när tidningarna ska tryckas.
Ulrika Einarsson svarar att det nog inte behövs en bra framförhållning då pateterna på

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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TT är så snabba på att trycka.
Benjamin Björklund undrar ifall de har några som de vill intervjua till tidningen.
Erik Bolminger svarar att han personligen tycker att intervjuer är väldigt bra, däremot
vet han inte om svaren kan hålla Elektras höga standard.
Katriine Koit undrar hur många sidor en bra Elektratidning har.
Alexander Rehnberg svarar att fler sidor än vad som behövs men färre än vad man vill ha.
Beslut:
Att enhälligt välja Ulrika Einarsson till Chefredaktör i Elektra för verksamhetsåret 2021.
Att enhälligt välja Emelie Nygren till Annonsredaktör i Elektra för verksamhetsåret
2021.
Att utan inbördes ordning välja in Leonard Fröling till Redaktör, Alexander Rehnberg
till Redaktör, Erik Bolminger till Fotograf och Alma öhnell till fotograf i Elektra för
verksamhetsåret 2021.

l) SNE
Nominerade:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Elsa Thoreström
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

David Fernblad självnominerar sig till SNE.
Darko Petrov självnominerar sig till SNE.
De nominerade går in i breakout rooms och kommer sedan in en och en för frågor.
Diskussion om nomineringarna förs.
Öppnar för frågor:
Elsa Thoreström frågar David Fernblad vad han önskar uppnå i SNE.
David Fernblad svarar att han vill förbättrar de kurser som MedTech studenterna har, då
vissa har varit lite ”knackiga”.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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Johannes Lampela undrar vad de nominerade tror kommer förbättras i SNE-21.
Elsa Thoreström svarar att SNE-21 kommer att läsa MedTech kurser och med det kommer
ha lite mer information.
Arvid Björemark undrar hur de nominerade hade tänk att fördela arbetsuppgifterna då
det har nämnts mycket om MedTech.
Darko Petrov svarar att han troligtvis kommer arbeta mer med elektrokurser samt kurser
inom mastern.
Emil Grimheden undrar vilka poster David Fernblad och Darko Petrov vill nominera sig till.
Darko Petrov självnominerar sig till Vice Ordförande.
David Fernblad självnominerar sig till Ledamot.
Öppnar för diskussion:
Arvid Björemark säger att tre i SNE är inte i närheten vad som krävs, fler behöver
självnominera sig.
Beslut:
Att enhälligt välja Elsa Thoreström till Ordförande i SNE för verksamhetsåret 2021.

Att enhälligt välja Darko Petrov till Vice Ordförande i SNE för verksamhetsåret 2021.
Att välja in David Fernblad till Ledamot och vakantsätta tre Ledamotsposter i SNE för
verksamhetsåret 2021.

m) TGE
Nominerade:
Ordförande
Kassör
Kommunikatör
Organisatör
Finansiär
Inspiratör

Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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Alma Öhnell självnominerar sig till Ordförande i TGE.
Öppnar för frågor:
William Haag undrar vad Alma Öhnell vill göra i TGE.
Alma Öhnell svarar att hitta fler föreläsare och arbeta med att förändra den syn som
sektionen har på vissa saker; samt jobba mycket med att göra sektionen mer jämställd.
Ida Hagström säger att hon är väldigt glad att Alma Öhnell självnominerar sig och undrar
hur hon känner att sitta helt själv i TGE.
Alma Öhnell svarar att det så klart inte är jättekul och hoppas att fler nominerar sig.
Alma Öhnell tillägger att det är bättre att en person arbetar inom TGE än att ingen gör det.
Oskar Friedrichsen undrar vad Alma Öhnell vill arbeta med för att förbättra sektionen.
Alma Öhnell svarar att det finns en kultur som generellt accepteras på sektionen om hur
män är mot kvinnor; tanken är att ha fler föreläsningar för att motarbeta detta, då en
sådan kultur inte går att acceptera.
Arvid Björemark säger att han tycker det är kul att Alma Öhnell vill sitta i TGE och
undrar om hon tycker att TGE behöver ett eget rum; eller kan tänka sig att dela med sig
av rummet under 2021.
Alma Öhnell svarar att hon inte behöver ett eget rum men att det inte är upp till henne
att bestämma det.
Beslut:
Att välja Alma Öhnell till Ordförande i TGE för verksamhetsåret 2021.
Att vakantsätta Kassör i TGE för verksamhetsåret 2021.
Att enhälligt vakantsätta Kommunikatör, Organisatör, Finansiär och Inspiratör i TGE
för verksamhetsåret 2021.

n) LBG
Nominerade:
Lotto1
Lotto2

Axel Wålme
Anton Stigmyr Hill

Öppnar för frågor:
Joel Dahlman Zakrisson säger att till skillnad mot de nominerade så går David Ernstig till
gymmet och undrar hur de ska ha koll på honom där.
Anton Stigmyr Hill svarar att som turen är så är Mossens pizzeria precis vid gymmet så

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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kan ha koll på sektionsordförande därifrån.
Beslut:
Att utan inbördes ordning välja Axel Wålme till Lotto1 och Anton Stigmyr Hill till Lotto2
i LBG för verksamhetsåret 2021.

o) Webmästeriet
Nominerade:
Webmästare
Websnickare

Martin Johansson
Filip Sterner

Beslut:
Att enhälligt välja Martin Johansson till Webmästare, Filip Sterner till Websnickare och
att vakantsätta tre Websnickar-poster i Webmästeriet för verksamhetsåret 2021.

p) Fanbäreriet
Nominerade:
Fanbärare
Fanbärare
Fanbärare

Oscar Wallin
Isak Dunge
Vakant

Öppnar för frågor:
Arvid Björemark frågar de nominerade ifall det viktigaste är att se ståtlig ut eller att bära
Elektros fanor högst.
Isak Dunge svarar att det viktigaste är att man ser framåt då det är dit man ska marschera.
Oscar Wallin svarar att att det är att bära fanan så högt som möjligt men får se hur det
löser sig.
Öppnar för diskussion:
Arvid Björemark säger att han har ett ”jäkla” bra förtroende för dessa herrar.
Beslut:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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Att enhälligt välja Oscar Wallin till Fanbärare, Isak Dunge till Fanbärare och vakantsätta
Fanbärare i Fanbäreriet för verksamhetsåret 2021.

q) Trädgårdsmästeriet
Nominerade:
Trädgårdsmästarinna
Trädgårdmästarinnans Lydige Dräng

Leonard Fröling
Karl Svantesson

Öppnar för frågor:
Arvid Björemark undrar då Etanol nu är igång samt att Karl Svantesson är en gammal
Ølchef ifall Trädgårdsmästeriet kommer börja odla humle.
Karl Svantesson svarar att det helt beror på Trädgårdsmästarinnan.
Leonard Fröling svarar att öl är gott.
Oscar Wallin undrar hur lydig Karl Svantesson är och hur Leonard Fröling ska se till att
Trädgårdmästarinnans Lydige Dräng förblir lydig.
Karl Svantesson svarar att det beror på hur snäll Trädgårdsmästarinnan är.
Leonard Fröling svarar att han ska investera i en piska.
Beslut:
Att välja Leonard Fröling till Trädgårdsmästarinna och Karl Svantesson till Trädgårdmästarinnans
Lydige Dräng i Trädgårdsmästeriet för verksamhetsåret 2021.

r) SångboksCommittén
Nominerade:
President
Intendent
Medlem
Medlem

Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

Öppnar för frågor:
Arvid Björemark anser att man bör behandla sångbokscommittén som ERUS i framtiden.
Josefin Åberg svarar att det hörs och kan tas vidare till nya ordförande i Valberedningen.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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Beslut:
Att enhälligt vakantsätta President och Intendent i SångboksCommittén för verksamhetsåret 2021.

§9 Övriga Frågor
Evelina Strömdahl meddelar att Max Börjesson precis swishade 313 kr och får gå på en
promenad med Benjamin Björklund. Evelina Strömdahl fortsätter med att meddela mötet att
Quarls Ballongfond har fått in 3313,13kr.
Evelina Strömdahl försöker jonglera för att fira men det går inte så bra.
Evelina Strömdahl lovar att bada i någon fontän tills nästa sektionsmöte.

§10 Lottoraden
Lotto 1, Benjamin Björklund presenterar att sektionsordförande har vunnit 0 kr på Lottorad
1 och 0 kronor på Lottorad 2 sedan senaste ordinarie sektionsmötet.
Benjamin Björklund visar mötet en förvånansvärt bra film från LBG.
Josefin Åberg yrkar på att skänka de insamlade pengarna till Musikhjälpen.
Axel Wålme yrkar på bordläggning.
Josefin Åbergs yrkande bordläggs.
Beslut:
Att godkänna att sektionsordföranden ska fortsätta spela på Lotto.

§11 Mötets avslutande
Emil Grimheden avslutar mötet klockan 02:13.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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§12 Kallefilm
EKAK visar Trick or Treat.
Justeras

Justeras

Ida Hagström
Göteborg
den 14 januari 2021

Oskar Friedrichsen
Göteborg
den 11 januari 2021

Vid protokollet

Mötesordförande

Erik Laitala
Göteborg
den 14 januari

Emil Grimheden
Göteborg
den 14 januari

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Erik Laitala

Emil Grimheden

Ida Hagström

Oskar Friedrichsen
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Kallelse till sektionsmöte 3, 2020
Datum: 2020-10-08
Kl: 17:13
Mötesnummer: 3 - 2020
Plats: Via Zoom

Förslag till dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Preliminärer
a) Mötets behöriga utlysande och mötets beslutsmässighet
b) Föregående mötesprotokoll
c) Fastställande av dagordning
d) Adjungeringar
e) Uppföljnig av beslut

§3 Val av
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Justeringsmän tillika rösträknare
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§4 Meddelanden
a) Programledning
i. Elektroteknik

Hans Hjelmgren

ii. Medicinteknik

Stefan Candefjord

b) Kårfullmäktige, FuM

FuM-ledamot

c) Kårledningen

Sara Larsson

d) Kårens utskott
i. KU

Katriine Koit

ii. NU

Matilda Arvidsson

iii. UU

Johannes Lampela

iv. SU

Linnea Johansson

v. ArmU

Vincent Bunke

e) Styrets arbete
i. Verksamhetsplan
ii. Övrigt

f ) Uppläsande av verksamhetsrapporter
g) Övriga meddelanden

Katriine Koit
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§5 Val av
a) Valberedningen
i. Styrelserepresentant - Linnea Johansson
ii. Representant E5 - Johannes Lampela
iii. Representant E4 - Martin Johansson
iv. Representant E3 - Sara Rutfjäll
v. Representant E2 - David Ernstig
vi. Representant E1 - Fabian Magnusson

§6 Propositioner
a) Stadgaändring 2.0 gällande Medicinteknik

§7 Motioner
a) Etanol
b) Ändring av post i E-sport

§8 Övriga frågor
§9 Lottoraden

LBG

§10 Mötets avslutande
§11 Kallefilm
Katriine Koit
Sektionsordförande

EKAK
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Kallelse till sektionsmöte 3, 2020
Datum: 2020-10-08
Kl: 17:13
Mötesnummer: 3 - 2020
Plats: Via Zoom

Förslag till dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Preliminärer
a) Mötets behöriga utlysande och mötets beslutsmässighet
b) Föregående mötesprotokoll
c) Fastställande av dagordning
d) Adjungeringar
e) Uppföljnig av beslut

§3 Val av
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Justeringsmän tillika rösträknare
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§4 Meddelanden
a) Programledning
i. Elektroteknik

Hans Hjelmgren

ii. Medicinteknik

Stefan Candefjord

b) Kårfullmäktige, FuM

FuM-ledamot

c) Kårledningen

Sara Larsson

d) Kårens utskott
i. KU

Katriine Koit

ii. NU

Matilda Arvidsson

iii. UU

Johannes Lampela

iv. SU

Linnea Johansson

v. ArmU

Vincent Bunke

e) Institutionsråd
i. Elektroteknik

Arvid Björemark, Jesper Stensson

f ) Styrets arbete
i. Verksamhetsplan
ii. Övrigt

g) Uppläsande av verksamhetsrapporter
h) Övriga meddelanden

Katriine Koit
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§5 Val av
a) Valberedningen
i. Ordförande
ii. Sektionsordförande
iii. Styrelserepresentant
iv. Representant E5
v. Representant E4
vi. Representant E3
vii. Representant E2
viii. Representant E1

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

LBG

§10 Mötets avslutande
§11 Kallefilm
Katriine Koit
Sektionsordförande
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Verk amhe rappor E-Spor
L

period 2 - 16 December 2020

Sedan f rra ek ion m e har i hel l a med r ordinarie
erk amhe p gr nd a de k rp a re rik ionerna.
Vi gjorde e
rre ink p a n
r ning ill f reningen, bl.a.
fo bollar, en ba ke boll, en handboll och en bra bollp mp.
Vi hade e digi al a pning illf lle i l e a No ember om gick bra, i
fick en bra bild a a parna och fick ihop fem goda kandida er ill E-Spor
2021.
M h
E-Spor

Sedan förra sektionsmötet har E K haft en aspning och varit snyggast på sektionen. Vi har
laddat våra nominerade med all korvkunskap man någonsin kan ha och har stora förhoppningar
inför 2021. Tack för oss E K 2020 out.

Verk amhe rappor E6 LP2
2020
Sedan f rra ek ion m e
har i i E6 h lli en digi al a pning. De ar li e
manande a l gga pp den p e bra och rolig
men i r n jda med re l a e
i form a e par in er j er, en po ngjak och en i ning. Vi har haf j erolig och
hoppa a a parna k nner amma!
N h ller i p a kri a kon in i e ill kommande E6 med aker om kan ara bra
a
nka p med en be dlig
rre ek ion n idigare r.
Vi i E6-20 k lle ock
ilja acka f r
med ra arrangemang.

r

r och

or ack ill alla om har hj lp o

Verksamhetsrapport 4 - 2020
EKAKs verksamhet under förra läsperioden kan liknas med de sista timmarna
på kontoret på en fredagseftermiddag, med ett löfte om AW runt hörnet.
Produktiviteten var hög pga att chefen har lovat att bjuda på ”kompakta
drinkar” ifall personalen hinner klart med sina uppgifter innan dagens slut.
I denna liknelse så var denna läsperiod den utlovade AW:en, fast festen visade
sig vara individuella spa-kuponger till ”Lugn och Ensam Spa-resort” och
chefens ”kompakta drinkar” var hälsosamma ingefärashots. Det är inget fel
med Spa-kuponger och ingefärashots, men... Det var inte nödvändigtvis vad
personalen förväntade sig under de sista arbetstimmarna.
Trots denna sista minuten twist har Quarls gulklädda diciplar lyckats sprida
sitt helgons ord bland de vantroende. EKAK lade en hel afton full av
handsprit och annan dryck på att försöka övertyga engagerat folk från 4
tidigare år på 4 olika sektioner om Quarls storhet. Vi har ej frågat folket om
deras förändrade tro sedan dess, men efter våra anksträngningar kan de inte
vara annat än övertalade.
Utöver detta har vi hållt en aspning också. Vi hade svårt att hitta personer
värdiga att bära EKAKs fana vidare nästa år, så tillslut nöjde vi oss med att
singla slant om vilka som blev nominerade. Riktigt najs.
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Verksamhetsrapport för Elektra lp 2 2020
Vi har skrivit en tidning även denna läsperiod, det har inte direkt funnits något att ta bilder
på så det har vi inte gjort. Vi har också haft en aspning, trots Corona blev den bättre än förra
årets. Hela Elektra 2021 är fullt redan innan mötet och om jag fattat rätt så ämnar alla
nominerade att tacka ja. Jag önskar dem lycka till!
Jag vill tacka alla här på sektionen som läst tidningen under detta och det förra året. Det har
varit mycket roligt att skriva tidning åt er.
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LBG Verksamhetsrapport 4
Sektionens oblinkande vervakare har utf rt sin plikt sedan senaste m te och under ret
med fläckfri perfektion. LBG har under det senaste m naderna gjort ett film som vända
världen upp och ner genom sin konstnärliga ambition. Men LBG har inte släppt ena gat
fr n Sektions ordf raren trots annat och har även kollat hur mycket hon har vunnit p
lotto. Slutligen har LBG skaffat sig n gra de kan lämna ver det viktiga arbetet till d vi
känner att vi har gjort allt inom vervakning och lotto räkning och känner f r att lägga tid
p annat.

Sen senaste sektionsm tet s har vi i SNE varit i kontakt med PA p medtek och diskuterat
hur framtiden skall se ut med kursn mndsm tet samt olika id er f r hur studien mndens
framtida arbete kan se ut och hur det skall arbeta r ttvist f r b de elektro och
medicinstudenter.
Vi har ven arrangerat aspning och f tt en nominerad hittils! Grattis Elsa! hoppas att du inte
bangar nu i sista sekund! Vi har ven g tt p kursnm ndsm ten. F rutom detta s har det
st tt lite still i verksamheten d m nga haft f r m cket individuella arbeten i skolan och det
pedagogiska priset har nnu inte best llts!
Mvh
Sigge SNE

Verksamhetsrapport Läsperiod 2
Under läsperiod 2 har TGE haft aspning. Aspningen var uppskattad av de personer som deltog
men tyvärr så var söktrycket lågt. Vi hoppas naturligtvis att det finns personer som skulle vara
intresserade av att ställa sig upp ikväll och därmed fylla föreningen. Utöver aspningen har TGE
arrangerat en digital föreläsning med Atilla Yoldas tillsammans med LiKA och E-styret. Vi hoppas
att alla som gick på föreläsningen var lika nöjda som vi och att även ni har lärt er något nytt.
Vi tog även kontakt med programledningarna för Medicinteknik och Elektroteknik som därmed
bidrog ekonomiskt till priser som lottades ut under föreläsningen. Genie som är ett jämlikhetsprojekt
på Chalmers var de som betalade för föreläsningen och därmed fick vi även uppslutning av en
del professorer och doktorander under föreläsningen. Utöver detta har TGE jobbat internt med
kontinuitet eftersom vi tror att det är extra viktigt med en såpass ny förening som TGE.
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TGM Verksamhetsrapport
TGM har under hösten köpt in lite höstpumpor till halloween och Julstjärnor nu till Julen. För att göra det lite mysigare i kajsabaren och höja
stämmningen i denna pandemi och det eviga plugget.
Vi har även fortsatt vattna de blommor och växter som finns i kajsa för
att säkra dessas överlevnad. Även ett nytt försök på att odla malört är
påbörjat då fröna inte var bra i den förra vändan.
Även en aspning på distans har genomförts genom en kväll med kahoot
och en ”plant along”. De fröna som hade delats ut var grönkål, rödbeta,
purjolök, tomat och sallad. Av de bilderna jag har fått in kan jag säga att
de växer otroligt bra!
Nu kan jag inget annat än att önska mina efterträdare lycka till!

TGM - En evigt blomstrande förening!

TT har sedan senas e sek ionsm e r ck , kopiera , falsa , h f a , biga ,
reprografera , plo ra , limb ndi , scanna , fak rera , kadonka , ser a , sk ri , s
skri i
s ar , skri i
f rg, m s p s ker a s nd och in e kalasa .

ri ,

Under kalender re s sis a l speriod har TT implemen era e n offer s s em som
ska f renkla arbe e f r alla ans llda men fr ms CDL, sam ekonomians arig i
E-S re . De n a s s eme kommer s andardisera m cke a arbe e a
forma
jobb.
TeknologTr ck har ocks sa sa p marknadsf ring genom a dela
informa ionsblad, skapa g ider f r k nder och a kon ak med ans llda p
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b re priser och b re ser ice n ak m s erierna och andra r ckerier. E jobb
r cks dess om med f rdel p TT ef ersom de of a kos ar mer p andra
r ckerier a g ra s sm serier som de br kar handla om.
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SAMARBERTSAVTAL DatE-IT
Definitioner
Detta avtal involverar tre (3) parter.
Elektroteknologsektionen Chalmers Studentkår, org.nr 857202-2013
Datateknologsektionen Chalmers studentkår, org.nr 857209-7080
Teknologsektionen Informationsteknik, org.nr 857209-9524
Projektgrupp benämns de som kommer att arrangera DatE-IT mässan 2020.
Ledningsgrupp benämns den grupp som innefattar, projektledare, kassör, samt respektive gruppledare
undergrupp i projektgruppen.
Vidareutvecklingsgrupp benämns de som arrangerat DatE-IT 2019 och vill vara med och vidareutveckla DatE-IT.

Bakgrund
Syftet med detta avtal är att definiera samt specificera hur strukturen kring Arbetsmarknadsdagen DatE-IT ska se
ut. Så väl inval av projektgrupp som fastställande av budget. Detta avtal är framarbetat under våren 2020, av
vidareutvecklingsgruppen. för att bli implementerad under DatE-IT 2020 och kommande år.
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DatE-IT projektgrupp
Projektgrupp består av de existerande arbetsmarknadsgrupperna på respektive sektion, alternativt personer som
representerar sektionen.
Projektgruppen består av en Projektledare, Kassör, Företagsgrupp, Logistikgrupp, Marknadsföringsgrupp och
Eventgrupp.
Inval av projektledare består av en nominering från projektgrupp till representanter från respektive
sektionsstyrelser. Där två (2) representanter från varje sektionsstyrelse träffas och godkänner/nekar den
nominerade projektledaren. Projektledaren ska få en fullmakt av elektroteknologsektionen gällande DatE-ITs
verksamhet.
Resterande av projektgruppen nomineras och väljs internt av projektgruppen. En gruppledare ska bestämmas för
varje grupp.
Stormöten är de möten då hela projektgruppen närvarar, där fattas övergripande stora beslut.
Projektledare, kassör samt respektive gruppledare ingår i ledningsgruppen. Ledningsgruppen bestämmer allt
annat som inte bestäms på stormötena.

Budget
Då DatE-ITs ekonomi ligger under Elektroteknologsektionen måste en preliminär budget fastställas på läsperiod 3.
Den preliminära budgeten ska tas fram av Elektroteknologsektionens ekonomiansvarig tillsammans med
vidareutvecklingsgruppen.
Den preliminära budgeten ska godkännas av samtliga sektioners sektionsmöten i lp3.
Godkänns den inte på sektionsmöten i lp3 ska den omarbetas och godkännas på sektionsmötena i lp4. Om
budgeten inte godkänns av sektionsmötena i lp4 ska kontraktet upphävas och all vinst/förlust delas lika mellan
sektionerna.
Budgeten får ändras av projektgruppen utan sektionsmötens godkännande om följande krav följs:
Att ändringarna inte rör sig om någon slags förmån för projektgruppen.
Att ändringarna inte ändrar det totala resultatet mer än plus minus tio (10) procent.
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Vinstdelning & bidrag
Vinsten från DatE-IT delas lika mellan sektionerna. Det vill säga varje sektion får en tredjedel av vinsten.
Varje sektion ska bidra med minst fem (5) st personer samt max åtta (8) person till projektgruppen.
Klarar inte en eller flera sektioner av att leverera fem (5) personer påverkar det allas del av vinsten. Vinsten
fördelas då enligt nedan angivna formler.
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∙
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Där e, d och it är antalet personer respektive sektion bidrar med.
Där E, D och IT är vinstdelningen respektive sektion får.
Bidrar en sektion med 5 eller fler personer räknas det fortfarande som 5 personer i formeln.
Om DatE-IT går med förlust delas denna förlust lika mellan de tre (3) sektionerna, oavsett hur många personer
varje sektion bidrar med.

Övrigt
Varje sektion har rätt att erbjuda max tre (3) st garantiplatser på DatE-IT. Dessa garantiplatser får delas ut till vilka
företag respektive sektion vill.
Avtalet gäller på årsbasis, från 1 januari 2020 till 31 december 2020. Avtalet ska skrivas på innan sektionsmötena
i lp3.
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