Högt ärade T-teknologer!
Det är för mig en stor glädje att här få presentera Praxis-pärmen i förnyad version. De flesta
uppslagsord är densamma som de en gång skrevs 1964 av den dåvarande praxiskommittén men även
nytt material har tillkommit samt ändringar har gjorts i nödvändiga fall. Det är min förhoppning att
Praxispärmen kommer att bereda er lika mycket nöje som den har gjort för mig men mycket, mycket
mindre arbete.
Henrik Nedlich T-87

Praxiskommittén var den skara stolta skeppare (Lars Slettengren, Härje Franzén och Thomas
Eckered) som skapade praxispärmen. De är inte jämställda med Gud, men skall visas samma vördnad i
både skrift och tal.
Praxisuppdateringskommittén var den skara stolta flygare (Jakob Öman, Signe Björnholdt Böll och
Martin Söder) som 2007 uppdaterade den kraftigt eftersatta praxispärmen. De är inte jämställda med
praxiskommitén eller Gud, men skall visas samma vördnad i både skrift och tal.
Jakob Öman T-03 ordförande 2007

Praxisrevisionskommittén skapades år 2012 av den stolta skara flygare (Nathalie Hamsund, Sara
Hallin och Johan Fridström) för att fortsätta arbetet med att revidera praxis. De är inte jämställda
med praxisuppdateringskommittén, praxiskommittén eller Gud, men skall visas samma vördnad i
både skrift och tal.
Sara Hallin T-10, SNO 2012
Ett initalt arbete med att skriva om praxis för att passa sektionens nya organisation med styrelse och
ledgningsgrupp, som implemeterades under 2016. Det finns stor risk att saker missats och bör därför
kontrolleras.
Carl-Anders Carlsson T-11, Ordförande 2016
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Innehållsförteckning
(bilaga), uppdateras kontinuerligt, senast ändrad 2014-11-19
Denna praxispärm innehåller bland annat följande:

Innehåll
Ada

10

Agda

11

Alumnikontakt

12

Alumnimedlemsskap

13

Amidala

14

Amiralsskändare

15

Arbetsintyg

16

Bilmekaniker

17

Bokslut

18

Borinder

19

Bookie

TM

20

Brôten

21

Christer Björkman

22

Doptal

23

Ekonomi/Budget

24

Ekopheus

25

Erik XIV

26

Ettan

27

Ettans fest

28

Fader Fourier

29

Fanbärare

30

Fanjunkare

31

FARMEN

32

Flygarhistoria
T kommer efter S
Johanneson
Snällare phösare
Grönt eller blått
Redax med raketost
Skjuvvarnaren

33
33
33
34
34
34
35
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Snö på Stora Phlüg
Möten i Gröten
Bedrövelser
Inte bara bedrövelser
Ny sångbok och ny fana
Förlovning
Kycklingar på nØllegasquen
Utökning
Sundsvall
25-års jubileum
Ny(a) Sektionslokal(er)
10 år i Åre
Kjölswynsträff
Millenniets sista och första år

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

36
36
36
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39
39

Flygsektionens pris för bästa lärarinsats

41

Fonder
Dispositionsfonden
Kjölswynsfonden
Mist och Heidruns dispositionsfond
Putte och Blumes minnesfond
Sektionsrumsfonden
Sångboksfonden

42
42
42
42
42
42
42

Funktionärsböcker

43

Funktionärsgasque

44

Funktionärslista

45

Fälgkorset och Domkraften

47

Förr

48

Sällskapet Gamble Slipsar

49

Gasque

57

Gasquer

58

Glenn

59

Gudfar/Gudmor

60

Gässen

61

Halloweengasque

62

Halvan

63

Hederstryne

64

Helan

65

HQ

66

Hovphotograf

67

Höstmöte

68

IdrottsLedare på T,

69
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Informatör

70

Ingela ”Pling” Forsman

71

Integr.

72

Jag är en B-17

73

JAS

74

Johanneson

75

Stadgar för Tekniska Högskolans i Stockholm Kamratstipendiefonder
Allmänt
Valförfarande
Undantag från stadgan
Förvaltning
Stadgeändring

76
76
76
76
77
77

Kick Off-Gasque
I början av varje år ordnar klubbmästarna en kick off-gasque för att fira in det nya
verksamhetsåret.

78

Kjölswyn

79

Kjölswyn, lista över

80

Kjölswynet, Thet Gylldene, Stadgar för, Desslikes stadgar för Thet Mindhre Kjölswynet

88

Kjölswynets utdelande

89

Kjölswynsordens instiftande

90

Klubbmästare

92

Klubbmästeriet

93

Klädespersedlar

94

KNAS
(bilaga), införd 2013-09-23.

95
95

Kommittéer

96

Kommittéer, förteckning
Afuar
Tre Ess
HGUFK
VSOP
Praxis
PrK
Slipskommittéen
VS
SFEU
Utlänningskommittén
Spritt naken sprit
Nymfomännen
PPT
1970 års män
Skuggkabinettet

97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98

78
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Kommittén Kommittén
Jubileumskommittén
Ombyggnadskommittén
Nyckelkommittén
Sångbokskommittén
Ombyggnadskommittén(2)
Jubileumskommittén(2)
TUKTA
Ombyggnadskommittén(3)
Jubileumskommittén(3)
n∅ llningskommittén
Namnkommitté
Sektionsnamnkommittén
Sångbokskommittén(2)
Ombyggnadskommittén(4)
Flygsframtidskommitté (FF)
Drinkkommitté
Informatörsgruppen
Praxisuppdateringskommittén
Ombyggnadskommitten
Gåskommittén
Praxisrevisionskommittén
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98
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
100
100
100

Konjak

101

Konrad

102

Konservator

103

Kroquetgasque

104

Kubbmästare

105

Kulting

106

KursUtvecklare

107

Kute

108

Kvarten och senare nubbar

109

KårFullmäktigeledamöter

110

KårFullmäktige, personliga suppleanter

111

Kårråd

112

Ledningsgruppen
Vice Ordförande
Lokalansvarige
StURe:
SNO:
Klubbmästarna:
ARMA:
Informatör:
Mottagningsansvariga

113
113
113
113
113
113
113
114
114

Mr Ischerwood

115
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Mandatperioder
Verksamhetsår:
Brutet år:

116
116
116

Medaljer

117

Motion

118

Mottagning

119

Mutmästare

120

Mötespraxis

121

Noach

122

Noachs följe

123

Dialog Noachs följe

124

nØllan

126

nØllebricka

127

nØllegasque

128

nØllegasquetal, exempel.

129

nØllegasque, minneslista.

130

nØllegasque, sändlista inbjudningar.

131

Dopceremoni vid 200_ års nØllegasque då nØllan blir etta och döps.

132

nØllning

133

Nubbe

134

Parkeringsböter

135

PAS-Farkost – ProgramAnsvarigStudent för Farkostteknik

136

PAS-Simtek – ProgramAnsvarigStudent för Simuleringsteknik och virtuell design

137

Petit Prix

138

Pheuseriet

139

Phlügartäflan

140

Phlügdirectoratet

141

Pit Stop Pub

142

Praxis

143

Praxis, S-sektionens

144

Kongl. Skeppsbyggnadssektionens praxiskommittés förberedande betänkande framlagt vid
sektionens ordinarie vårsammanträde den 14/3 1963.
146
Praxisändringar

148

Quarnevalsambassadör

158

Queen Amidala

159

Qurlinglandslaget

160
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Redacteur

161

Regalier

162

Representation

163

Revisorer

164

Rättningstjänst

165

Salatia

166

Schmecken

167

Sektionsfärg

168

Sektionsnål

169

Sektionsmöte

170

Sektionsslipsen

171

Sektionsspion

172

Seniorsmedlemmar

173

Skepparhistoria
Pengar
AFUAR
Ischerwood
Gasquer
Sång
Kroppskultur
Kjölswynsorden

174
175
175
175
176
176
176
177

Skeppsklockan

178

Skeppsklockan, regler och råd för dess putsande

179

Skjuvvarnare

180

Skyddsombud

181

Skytteledare

182

Slipskommittén

183

Socialarbetaren

186

Stalle Memorial

187

Studienämnden

189

Studienämndsråd, SNR

190

Styrelsefunktionärer
Ordförande:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Cash:
Styrelseledamöter

191
191
191
191
192
192

Styrelsegasquen

193

Styrelsens regalier

194
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Styrelser

195

Sång

207

Sångbok

208

Sångledare

209

SÄL

210

T-centralen

211

T-Centralens nyttjande samt uthyrning

213

Teknologs Erinran

216

Tennstopet

217

Tersen

218

Ubåten

219

Urmas

220

UUN - UtbildningsUtvecklingsNämnden

221

Valberedning

222

Valfångare

223

Vapendragare

224

VARM

225

Verksamhetsberättelse

226

Vice Fanbärare

227

Vice SNO, vSNO

228

Vice Sångledare

229

Vice Webbmaster

230

Vindar, farbror Machs

231

Vårbal

232

Vädret

233

Walles Pub

234

Webmaster

235

www.flygsektionen.se

236

Årets Kamrat

237

Årets Klippa

238

Årskursnamn

239

Ägget

240

Äggledare

241

Sist i Praxis

242
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Ada
(promemoria), initialt, senast ändrad 2012-09-24.
Ada benämnes sådan qvinna som en Osquar tidvis har för plägsed att umgås med t ex under gasquer
och dylika tillställningar.
Ada kan vara av olika stånd: flickbekant
nattbekant
fästemö maka gemål
Nästans hustru
tillhörande Operabaletten
eller slikt såsom sjuksköterskeelev.
Adas manliga motsvarighet heter Konrad.
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Agda
(promemoria), infört 1990-07-16.
Urhönan, se även uppslagsordet “Ägget“.
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Alumnikontakt
(bilaga), infört 2012-09-24, senast ändrad 201-09-23
Denne väljs på Sektionsmöte 2 och har funktionärsstatus. Alumniordförande och styrelsen ska vara
personen behjälplig. Personen ska ha rätt till alumniföreningens medlemsartikel men inte handha
uppdaterandet.
Dess uppgifter ska innefatta (i fallande prioritetsordning) men ej begränsas till att se till att:
1. inbjudningar till föreningen skickas ut under våren till nyutexaminerade T-teknologer
2. hålla kontakt med sektionens alumner och främst denna förenings ordförande
3. en middag/sillis ordnas under våren
4. en mingelkväll/pub ordnas på hösten
5. ett väldigt kortfattat alumniblad skickas ut via e-post.
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Alumnimedlemsskap
(bilaga), infört 2014-12-15, senast ändrad 2014-12-15.
För de Flygare som tar examen kan det vara aktuellt med alumnimedlemsskap. Utskick med
erbjudande skall göras av sektionsordförande någon gång mellan maj - augusti varje år till de som tagit
examen december året innan eller våren samma år.
Alumnimedlemmar betalar en årlig medlemsavgift, vilket är densamma som den ordinarie
medlemsavgiften hos THS. Alumnimedlemsskapet är endast giltigt under aktuellt läsår, oavsett när
på året avgiften betalas. Detta medlemskap berättigar till:
•

Flygbladet hemskickat, detta skall administreras av informatören

•

Särskild inbjudan till nØllegasquen

•

Löpande information från sektionen i form av ett Seniorsblad, för vilket

sektionsstyrelsen ansvarar.
Alumnimedlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som övriga sektionsmedlemmar, förutom:
•

Alumnimedlem har ej rösträtt på sektionens möten.

•

Alumnimedlem får ej inneha någon funktionärspost på sektionen.

Varje Alumnimedlem skall erhålla ett av ordföranden signerat dokument där namn, medlemsår och
sektionens namn ska framgå.

13
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Amidala
(bilaga), infört 2001-11-27, senast ändrad 2007-12-12.
Amidala är flygs tjejförening. Dess syfte är att arrangera roliga arrangemang för Flyg- Osqulda och på
så sätt öka samt stötta det knappa beståndet av tjejer på sektionen. Namnet Amidala kommer från
karaktären Padmé Amidala i StarWars Prinsessa av Theed, Drottning av Naboo, Senator av Naboo i
Galaktiska Republiken gift med Darth Vadet mor till Prinsessan Leia och Luke Skywalker. Startades
under hösten 2000. Amidala drivs av
en grupp med flygartjejer och ordnar runt fyra arr per år.
Amidala sammankallas av Queen Amidala, se detta ord.
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Amiralsskändare
(bilaga), infört 1995-10-01, senast ändrad 2013-09-23.
Amiralsskändaren ansvarar för ÖPHs verksamhet. Amiralsskändaren representerar sektionen i
MottagningsRådet (MR) på kåren tillsammans med Gudfar/Gudmor (se detta ord). Amiralsskändaren
är en funktionär som väljs av sektionsmöte 3. Amiralsskändaren ansvarar tillsammans med
Gudfar/Gudmor att rekrytera pheuset i en öppen rekrytering där samtliga sökande ska bedömas lika baserat
på bland annat förmåga, ambition och gruppdynamik. Pheuset väljs sedan på Sektionsmöte 4.
Amiralsskändaren lämnar tillsammans med Gudfar/Gudmor (se detta ord) in verksamhetsberättelse.
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Arbetsintyg
(Bilaga), infört 2004-03-24.
Varje vald funktionär på Flygsektionen har efter genomfört uppdrag rätt att erhålla ett arbetsintyg.
Arbetsintyget framställs av Sektionsordföranden och skall innehålla:
•

Personens namn

•

Period då personen varit vald

•

Funktionärspostens namn

•

Arbetsbeskrivning av funktionärsposten

•

Signering av Sektionsordföranden

Sektionsordföranden erhåller sitt Arbetsintyg av

Kårordföranden.
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Bilmekaniker
(bilaga), infört 1995-11-13, senast ändrad 2013-09-23.
Bilmekanikerns främsta uppgift är att med hjälp av Domkraft och Fälgkors arrangera Pit Stop Pub och
Petit Prix under mottagningen. Detta görs i samråd med Pheuset och Klubbmästarna. Bilmekanikern
väljs på Sektionsmöte 4.
Förr i tiden ägnade sig Bilmekanikern åt Scaniafronten i T-Centralen. Detta var innan fronten blev
degraderad till en icke-front. Bilmekanikern skötte fronten enligt följande:
•

Tvätta och vaxa fronten vid behov, dock minst en gång per termin.

•

Tvätta bort insekter från vindrutan.

•

Byta ut trasiga glödlampor.

•

Tillse att vindrutetorkarbladen är hela och rena.

•

Tillse att inga älgrester torkar fast i kofångaren.

•

Upprätta körjournal, d v s en lista över när ovanstående punkter har utförts.

Bilmekanikern lydde då under vice ordförande och rapporterade med jämna mellanrum till denne,
dock minst en gång per termin, lämpligtvis efter att tvättnings- och vaxningspunkten hade
genomförts.
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Bokslut
(Bilaga), infört 1997-10-30, senast ändrat 2001-01-24.
Bokslut är en sammanställning av resultat och balansräkning och utföres på sektionen av de
ekonomiskt ansvariga sektionsfunktionärerna. Bokslutet ska presenteras till revisorerna senast fyra
veckor före vårmötet. Dessutom ska ett halvårsbokslut presenteras till revisorerna senast två veckor
före höstterminens start, detta för att de inblandade skall kunna bokföra kontinuerligt under
mottagningen som är den tyngsta perioden under bokföringsåret. Att halka efter i bokföringen är en
stor anledning till fel och oegentligheter. Vi påminner om bokföringslagen (1976:125)§8: Kontanta inoch utbetalningar bokföres senast nästa arbetsdag.
Erik Wettergren och Mattias Grenbäck, Revisorer 1997
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Borinder
(Bilaga), infört 2013-12-30,
Borinder (tidigare TC-kylens hämnande ängel) är en post inom Qurlinglandslaget och denne utses
av Vice.
Under många år var kylskåpen på TC helt försvarslösa gentemot alla T-teknologers äckliga
kvarglömda matvaror och lådor. Sedan kom ett regnfall av blod och TC-kylens hämnande ängel
uppenbarade sig. Posten bytte namn till Borinder efter den fysiska form som TC-kylens hämmande
ängel först antog och var i besittning av under flera år.
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TM

(bilaga), infört 1995-11-13, senast ändrad 2013-09-23.
BOOKIE består numera endast av en tröjman, BOOKIETM.
BOOKIETM väljs på Sektionsmöte 4 och ansvarar ensamt för BOOKIE:s totala verksamhet och
lämnar in verksamhetsberättelse.
BOOKIETM:s verksamhet äro anskaffning och försäljning av tygmärken, klistermärken, tröjor,
jackor, t-shirts, m.m. samt försäljning av sångböcker.
BOOKIETM skall planera att omsätta alla inköp på ett till max två år. BOOKIETM har en egen budget.
BOOKIEFM, se sist i praxis.
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Brôten
(promemoria), infört 1996-07-24, senast uppdaterad 2012- 09-24.
Brôten (uttalas brööten, fast på Göteborgska) är Sångledarens regalie. Den framkallar ett distinkt ljud
som överröstar även den tappraste gasquedeltagare.
Vice Sångledaren har en något mindre brôt, som följdaktligen kallas Lill-Brôten.
Den gamle Brôten försvann under nØllan i stugan 1999. Dock godkände sektionsmötet hösten 2000
en ny brôt med vackert avlång form.
Lill-Brôten försvann under Halloweengasquen 2012 men ersattes lagom till mottagningen samma år.

21

K O N G L.

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

Christer Björkman
(bilaga), införd 1995-11-13, senast uppdaterad 2013-09-23
Christer Björkman ordnar Flygsektionens Inrikes Sångartäflan under våren senast innan ESC
samma år och väljs på sektionsmöte 4 innan sin mandatperiod. Om det blir aktuellt för
Flygsektionen att medverka i THS Sångartäflan är Christer Björkman ansvarig att vägleda Flygs
bidrag samma år han/hon sitter på sin post. Christer Björkman har funktionärstatus.
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Doptal
(bilaga), initialt.
Doptal se uppslagsordet “nØllegasque, doptal“.
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Ekonomi/Budget
(bilaga), infört 1993-11-23, senast uppdaterad 2013-10-14.
Punkten Ekonomi/Budget är utan tvivel den punkt som leder till mest, längst och ibland inte så
konstruktiv debatt på sektionens ordinarie Höstmöte. För att främja debattens konstruktiva sida och
kanske också korta ned den något tidsmässigt beslöts på ordinarie Höstmöte 1993 att
Budgetpropositionen skall anslås minst 2 dagar innan ordinarie Höstmöte.
Detta beslut skrivs in i Praxis som bilaga, vilket härmed görs.
Fredrik Åkerman, kassör ht-93
Not. Från och med 2013 behandlas kommande års budget (se BudJet) på sektionsmöte 4.
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Ekopheus
(bilaga), infört 1997-01-18, senast ändrad 2013-09-23.
Ekopheusaren är pheuseriets kassör. Han/hon är ekonomiskt och ekologiskt ansvarig för pheuseriet.
Ekopheusaren skall ingå i ÖPH/Plahn, och väljs på Sektionsmöte 4. Eko-pheusaren och kassören har
rätt att teckna konto THS Flygsektionen Pheuseriet med kontonummer 4547177-8 var för sig.
Ekopheusaren bör hålla god och vänskaplig kontakt med Cash både under planeringsstadiet men även
under mottagningen.
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Erik XIV
(promemoria), infört 1990-06-11, ändrad 2007-11-05.
Ärtsoppemiddag med punch efter lilla phlüg, Under Erik XIV så visas ”Jag är en B 17” (Se detta ord
under ”Jag är en B 17”). Under kvällen så delas även priser ut för diverse bragder under tidigvarande
täfling.
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Ettan
(bilaga), initialt, senast ändrad 2007-11-05.
Ettan eller 1:an, första årskursen. Ettan blir nØllan eventuellt på nØllegasquen (Se detta
uppslagsord).
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Ettans fest
(bilaga), initialt, senast ändrat 2007-11-05.
Ettans fest skapades under den kärva tiden i Svea rike. Ettan fick skaffa motböcker för att införskaffa
sprit till Sektionen.
Med Ettans fest avses en under en afton i januari/februari vanligen i T-centralen bedriven gasque (se
detta ord). Gasquen är ett klubbmästeriarrangemang som ordnas av ettan under överinseende av
sektionens Klubbmästare, som godkänner och bokför ekonomin (se detta ord). Vanligt är att ett
intressant tema införs för att höja gasquestämningen samt att förvilla för de som inte hör hemma på
festen.
Ettans fest tjänar dubbelt syfte: den är för det första en gasque med vad detta innebär av avkoppling
och nöje för sektionsmedlemmen, den är för det andra en möjlighet för Ettan (som efter sina första
tentamensperioder har mognat och kan betraktas som en färdigvuxen Osquar) att lära känna äldre
Sektionsmedlemmar, och tvärtom.
Ettans fest är alltid mycket livfull. Dock bör Sektionsmedlemmarna i görligaste mån underlätta
serveringspersonalens arbete på det att även rätterna efter förrätten skall kunna serveras. Ettans fest
avslutas vanligen av naturliga och trängande skäl redan samma kväll.
Ettans fest är oförglömlig. Äldre sektionsmedlemmar som deltagit i ett flertal Ettans fester brukar
dock inte kunna minnas någon skillnad mellan dem.
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Fader Fourier
(bilaga), infört 1997-10-30, senast ändrad 2013-09-23.
Fader Fourier skall värna om sektionens historia och gräva i densamma. Han skall dokumentera
viktiga händelser i både nu- och dåtid på bästa möjliga sätt. Detta görs lämpligen i sektionens tidning
Flygbladet (se detta uppslagsord). Fader Fourier bör vara en äldre Osquar som har stor erfarenhet
från sektionen.
Fader Fouriers arbete samlas i praxis under ”Rövarhistorier”.
Fader Fourier väljs på Sektionsmöte 4.
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Fanbärare
(promemoria), infört 1996-07-24, senast ändrad 2013-09-23.
Ansvarar för att sektionens A-fanor bärs på officiella högtider enligt direktiv från Övermarskalken på
SSCO. Med A-fanor menas de fanor som förvaras på Kåren och som sektionen av tradition och hävd
anses bör bäras.
Är enligt tradition fjolårets Sektionsordförande och väljs under Sektionsmöte 4.
Har till sin hjälp en Vice Fanbärare samt Vapendragare (se dessa ord).
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Fanjunkare
(bilaga), infört 1994-12-20 senast ändrad 2007-11-05.
Fanjunkaren bär unionsfanan vid salutskjutningen klockan 2400 den 17:e maj och 17 november, då
Skytteledaren skjuter salut. Fanjunkaren skall dessutom vara Skytteledaren behjälplig vid planeringen
och förberedelserna inför sagda evenemang.
På samma sätt som avgående Sektionsordförande tillträder posten som Fanbärare, bör avgående
Skytteledare tillträda som Fanjunkare.
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FARMEN
(bilaga), infört 1995-10-01, senast ändrad 2013-09-23.
FlygsektionensARbetsMarknadsENhet, tidigare Flygsektionens ARbetsMarknadsgrupp (FARM)
fixar och donar på företagskvällar och studiebesök. FARMEN utses av ARMA och har
funktionärsstatus.
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Flygarhistoria
(bilaga), infört 1990-06-13.
Sammanfattad av Pär Bohlin för jubileumsflygbladet anno 1990. Uppdaterad 1996
av Gustaf Sahlström och därefter uppdaterad kontinuerligt.
Under hösten 1968 och våren 1969 fördes det vid den dåvarande Skeppssektionen en livlig debatt om
den planerade överflyttningen av utbildningen i skeppsbyggnadskonst till Maskintekniklinjen. Det
som frågan gällde var huruvida denna överflyttning skulle föranleda en delning av sektionen.
Skeppssektionens styrelse genomförde under våren 1969 en enkätundersökning och i samband med
vårmötet samma år presenterades resultatet. Sektionsmötet beslutade om delning och skapandet av
Flygsektionen var ett faktum.

T kommer efter S
Officiellt bildades T-sektionen som den nya sektionens bokstavsbeteckning blev, den elfte september
1969 eftersom detta var höstterminens första dag. För att undanröja alla framtida spekulationer om
varför bokstaven T kom att användas, är den enkla förklaringen den att T kommer efter S i alfabetet
och S var ju Skeppssektionens beteckning. Den nya sektionen bestod av alla som studerade vid den
gamla linjen för skepps- och flygteknik som ämnade studera någon av inriktningarna flygteknik eller
tillämpad mekanik, samt naturligtvis den nyintagna nØllan. För att inte “skepparna“ skulle känna sig
alltför vilsna
på Maskinsektionen invaldes dessa som extra medlemmar i den nya sektionen. Dessutom bildades en
skeppsklubb bland de som studerade vid Skepps.
Den nya sektionens tidiga verksamhet präglades naturligtvis av den samtida samhällsatmosfären. Vid
sektionsmötet hösten 1969 beslutades att sektionsstyrelsens arbetsuppgifter skulle utföras av en
styrelsegrupp där ingen innehade en specifik styrelsepost utan styrelsens medlemmar alternerade
mellan de olika posterna. Denna nymodighet motiverades av att de flesta som var intresserade av att
aktivt deltaga i styrelsearbetet i allmänhet var intresserade av flera arbetsuppgifter och inte skulle
bindas upp till ett uppdrag.
Den kanske mest synbara effekten av det nya systemet verkar ha varit att ingen i 1970 års styrelse
tyckte sig ha tid med klubbmästarens uppgifter varför festverksamheten under sektionens första år
gick lite på kryckor. Denna lite udda form av styrelsekonfiguration blev dock inte långvarig, utan
efter ett par år användes ett mer ordinärt system med fasta ansvarsområden för styrelseledamöterna.

Johanneson
Även festverksamheten återhämtade sig snart, vändpunkten kan sägas ha kommit i samband med
Adagasquen hösten 1971. Den som påtog sig ansvaret för denna gasque var teknolgen Jan Johanneson,
vars namn för övrigt har kommit att leva vidare på sektionen genom att han var den vpl. 1035
Johanneson till vilkens minne det nuförtiden alltid som punkt 10.35 på dagordningen till
sektionsmötena inmundigas öl och macka.
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Vid 1970-talets början bestod sektionen av drygt 200 medlemmar varav hela två stycken var flickor, d
v s strax under en procent. Detta skall jämföras med dagens ca 700medlemmar varav ca 15 procent är
tjejer. Totalökningen är en följd av både längre nominell studietid och en ökad intagning till
Farkosttekniklinjen.

Snällare phösare
1969 innebar inte bara instiftandet av en ny sektion vid Tekniska Högskolans Studentkår. I kölvattnet
av 1968 beslutade studentkårens ledning att den gamla typens nØllemottagning skulle bytas ut mot en
“snällare“ variant. Skändningen av nØllan och phösarnas frackar skulle bort. Begreppen phösning och
nØlla fick vara, men de skulle inte ha en lika negativ klang. Flygsektionen följde kårens direktiv men
enligt en samtida Osqledare lyckades man inte hundraprocentigt, eftersom flera andra sektioner ansågs
vara “snällare“ i sin phösning. Naturligtvis tyckte flera Osquarulda att “Det var bättre förr“ så när
1968 fallit tillräckligt djupt i glömska återuppstod frackarna under nØllningen. Flygsektionens
phösningar har dock alltid präglats av ett ömsesidigt givande och tagande från både phösarna och
nØllan. Målsättningen har alltid varit att båda parter skall trivas och få ett minne för livet.
Den mera kamratliga stämning som infördes till nØllegasquen finns fortfarande kvar och till skillnad
från vissa andra sektioner blir nØllan etta redan innan middagen och deltar som fullvärdiga
sektionsmedlemmar

Grönt eller blått
Under sektionens första år fördes en livlig debatt gällande vilken sektionsfärg den nya sektionen
skulle ha. Flygsektionen behöll under sina första år Skeppssektionens mörkt gröna färg. Mycket snart
visade dock en nyvald styrelse intresse för att byta till marinblått. Detta upprörde en aktiv grupp
äldre teknologer och efter en tid började det dyka upp mystiska anslag som propagerade för den
mörkgröna färgen. Gruppen bakom anslagen gick under beteckningen “Skuggkabinettet“ och denna
församling präglade verksamheten under sektionens första år. Skuggkabinettets härjning kanske bäst
beskrivs med ett citat ur 1970 års verksamhetsberättelse: “Vi vill tacka Skuggkabinettet, utan vars
hjälp det endast tagit hälften så lång tid att utföra sektionsarbetet“. Skuggkabinettets härjningar blev
trots allt inte långvariga, i takt med att dess medlemmar började ta examen insomnade verksamheten.
Marinblått blev ganska snart accepterad som sektionens nya färg men det dröjde ända tills 1976 innan
den skrevs in i stadgan. 1984 ändrades färgen till den mer generella mörkblå efter en tyst kupp av den
kommitté som var utsedd att omarbeta sektionens stadga.

Redax med raketost
Alla sektioner med självaktning har någon form av pressorgan. Flygsektionens dök upp till
nØllningen första året och fick det passande namnet Flygbladet. Starten för tidningen var något
trevande men efter hand fann den sin profil och numer är varje nytt nummer av Flygbladet något som
Osquarulda ser fram emot med stor förväntan. Tidningen skrivs av tradition på ett så kallat redaques,
numera omdöpt till redax, då alla som önskar kan komma och skriva av sig och äta raketost.
Manuskripten sammanställs sedan av två redacteurer.
Den journalistiska kvalitén har givetvis skiftat genom åren men innehållet har alltid varit
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en lagom blandning av information, studiebevakning, festrepotage och allmänt nonsens. Få seriösa
publikationer bedriver en så intensiv bevakning av vad som hände och vad som kunde ha hänt på
senaste festen.
1974 deltog två representanter för Flygsektionen i en demonstration mot U 68 i Stockholm. Detta
gjorde att sektionens paroll för det året blev BU 68.
Sektionen lade ner stor möda på att försöka flytta EM i friidrott “då denna intervenerade olyckligt
med septemberperioden på Teknis“. En skarp not inlämnades till Europeiska Friidrottsförbundet i
Paris med föga verkan, vilket gjorde att sektionen kände sig nödgad att utestänga Giscard d'Estaing
från Stora Phlügartäflan.
En milstolpe i sektionens historia sattes, i årets sista skälvande månad, då sektionen äntligen fick sitt
alldeles egna sektionsrum på Osquars backe 16 2tr. Huvudpersonen bakom denna utmärkta handling
var professor Fritz Hjelte på Flygteknik. Högtflygande planer började omedelbart smidas angående
dispositionen av de enorma lokaliteterna.
Några i sektionens tappra skara deltog 1975 i Fysikernas demonstration till ära för integralens 300årsdag. Året var också det år då den för nØllningen obligatoriska stadsorienteringen instiftades.
För att ständigt kunna tillhandahålla den för Osquarulda så oumbärliga drycken kaffe inköptes under
1976 en kaffeautomat till T-centralen vilket tyvärr inte påverkade examinationsfrekvensen. En ny
gasque infördes under nØllningen för att nØllan skulle få möjlighet att öva sig i gasquandets ädla
konst. Eftersom det serverades ärtsoppa och punsch fick den namnet Erik XIV afton. Evenemanget
blev en stor succé och klubbmästeriet, som var helt oförberedd på efterfrågan av vissa varor, såg sig
nödgade att stänga baren redan vid 23-tiden

Skjuvvarnaren
Den kanske mest aktive sektionspersonen under mitten av 70-talet var skjuvvarnaren. Följande kan
läsas i verksamhetsberättelsen från 1976: “Skjuvspänningarna har under senare år fått en allt större
betydelse vid deformering av framförallt flygplan och cyklar. T- sektionen tillsatte av denna anledning
1974 en särskild skjuvvarnare med uppgift att
utfärda varning vid skjuvspänning. Varningarna förekommer dels som allmänna skjuvvarningar
förmedlade i radio och riktade till allmänheten, dels som som riktade varningar till särskilda företag
vars produkter. Det hittills mest uppmärksammade fallet av skjuvvarning utgörs av den varning
skjuvvarnaren 1975 lämnade till SAAB avseende
AJ37 Viggens vingbalk. Varningen resulterade också mycket riktigt i att tre vingbalkar kxkade ur
under en flygning med efterföljande haveri.“
Om 1976 var skjuvvarnarens år så var 1977 klubbmästeriets år med en omsättningsökning med 212%.
För övrigt kan nämnas att det årets Adagasque (läs vårbal) avhölls på Kunliga Borgen, vilken aldrig
riktigt hämtade sig efter detta utan brann ner senare under året. Detta var året då ordföranden söp
bort ordförandemössan från 1952 vilket ledde till införskaffande av SAS-mössan.
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Snö på Stora Phlüg
På sektionens vårmöte den 1:a mars 1978 sattes ett nytt riktmärke för avslutningstider. Redan kl 22.30
kunde man för första gången på länge marschera till Tennstopets anrika kulturlokal efter mötets
högtidliga avslutande.
Man tillsatte en ny pärm till praktikkolleuren 1978, ett praktverk kallat“Praxa“. Genom denna kunde
Flygsektionens medlemmar få, ej kontrakt, men väl kontakt med praktikarbetsgivare inför
sommarens hägrande feriearbete. Handboken “Praxis“ genomgick en genomgripande reformering i
enlighet med den nya högskolereformen.
Årets Stora Phlügartäflan genomfördes under jubel och snöfall.
1979 var det dags för 10-årsjubileum. Det var året då man för första gången hade dubbla vårmöten,
året då de förnämliga och rekryteringsbefrämjande “Join the Jet Set“-märkena infördes. Kampanjen
bedrevs i alper, på taxibilar, tunnelbanor och öar....
Flygsektionen lyckades (?) också med bedriften att erövra en hedrande (?) tredje plats i tävlingen om
rektors spade. En bedrift som upprepades så sent som 1988.
Man kan notera att 1979 års klubbmästeri satsade hårt på drinkar av olika slag. Fyrtio stycken olika
dylika fanns på listan i baren. Ett celebert 10-årsfirande avhölls å Nymble och med mer eller mindre
prominenta gäster.
Styrelsen 1979 befriades från ansvar i allt utom skeppsklockans okända öden.

Möten i Gröten
En nyhet för 1980 var att avhålla styrelsemöten i Gröten under lunchtid, vilket medförde större
uppslutning av teknologer. Man kan också notera att sektionens totala antal Osquldor ökade från nio
till fjorton, ett positivt resultat. Året var också ett rekordår vad det gällde examinationer, hela 35
fräscha civilingenjörer tillverkades.
Under 1980 instiftades av Kåren en ny tävling, Squalp, som Flygsektionen vann.
Kassören, denne märklige person, höll på att få spader då en av sektionens eminenta kommittér kom
med notan, Flygsektionen hade äntligen fått sin nya sångbok.
Året 1980 var ett trivsamt år ur kalassynpunkt. Vinprovningar, laxmackor, tentapub med Sturebad
och Ada-gasque bidrog till Osquaruldas förnöjelse. Ett eftermiddagsredax med glögg till Julnumret var
en av trevliga nyheter redaktörerna bjöd på.

Bedrövelser
Flygsektionens moderna historia har till stor del handlat om T-centralen, eller rättare sagt om
stölderna i densamma. Denna vår omtyckta sektionslokal har från början av åttiotalet hemsökts av
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bovar och banditer vid ett flertal tillfällen

Inte bara bedrövelser
Nu har inte åttiotalet bara handlat om elände och bedrövelser, tvärtom, det är bar stölderna som
vållat sorg. Sektionen har vuxit både bildligt och personellt. Några dagar före skolstarten 1982
bestämdes regeringen att 90 nØllan skulle tagas in vid linjen för Flygteknik mot tidigare 60. 1983
bytte linjen namn från Flygteknik till Farkostteknik då Skepps flyttade tillbaks och
Fordonsinriktningen skapades.

Ny sångbok och ny fana
1984 var ett händelserikt år för flygsektionen. Det var då de första besluten om en ny sångbok
fattades. Man beslutade också att sektionen skulle få en ny fana att använda vid mindre högtidliga
tillfällen och en ny gasque tillsammans med Lantmäteri började anordnas. Den är numera känd som
Flygargasquen flygargasquen.
1985 var det dags att flytta en bit från Teknis för att kunna festa riktigt mycket. Åreresan var ett
faktum och har redan blivit tradition. Samma år fattades även beslutet att det alltid skall gå att köpa
flygskruven vid försäljning av sektionströjor. Detta år genomfördes nØlleuppdraget “Exxon“ som det
än idag pratas om i folkmun och från vilket Handels (skola på andra sidan Sveavägen) aldrig kunnat
repa sig efter. Samma år undertecknas vänsektionsfördraget med Väg och Vatten.
1986 fördes en vild debatt om huruvida sektionen skulle byta namn till farkostsektionen istället för
Flygsektionen. Trots alla försök så heter sektionen än idag Flygsektionen. Konstgruppen Archimedes
ställer till med en skräll på både norrmalmstorg, aktuellt ochradio Stockholm vilket förnöjer samtliga
Osquarulda. Det var detta år som också suputen Hadenius söp bort ubåten Konjak.
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Förlovning
1987 noteras det nytt rekord i examination, hela 50 flygare kunde kliva ut i arbetsmarknaden som
färska civilingenjörer. Flygsektionens ordförande stärker banden med Väg och Vatten genom att
förlova sig med deras snyggaste flicka.
Enligt sektionsbeslut skulle Flygsektionen vinna Kårens Spadtävling (Rektors Spade) 1988 och
lyckades med detta trots vissa missvisande siffror som pekade på en neslig tredjeplats. Detta var också
året då Funktionärsgasquen hölls för första gången.
1989 fyllde sektionen 20 år vilket föranledde förberedelser till ett celebert firande och en
jubileumskommitté sammansattes. Frukten av deras hårda arbete står att läsa i “Jubileumsflygbladet“
och kunde avnjutas på några företagsaftnar samt som kronan på verket en riktigt härlig jubileumsbal
som gått till historien. Samma år genomförde pheuseriet “Sex Phistols“ en härlig nØllning med visst
bistånd från nØllan. Än idag kan Phistolssingeln hittas i skivlådor och gömmor.

Kycklingar på nØllegasquen
nØllegasquen 1991 blev lite annorlunda. För att skoja med Flygsektionen gav Bergs fösare sina nØllan
ett nØlleuppdrag som gick ut på att släppa ner några kycklingar från galleriet i Nymble, när Flyg hade
nØllegasque. Det gick inte bättre än att en kyckling dog när den i landningsögonblicket sprack.
Övriga kycklingar blev panikslagna och sprang runt inne på Nymbles golv svårt skadade, tills de
kunde infångas och tagas av daga i köket.
Följden av detta lilla ”hyss” blev att Bergs förbjöds genomföra nØlleuppdrag 1992, förutom det
uppdrag som gick ut på att bjuda alla förbipasserande Flygare på frukost nere vid Posten på Drottning
Kristinas Väg.

Utökning
1992 inleddes en period av kontinuerlig tillväxt av det whydroga schlemm som varje höst hemsöker
sektionen. Tillväxten tycks ha avstannat år 1996 vid 150 nyantagna. Denna tillökning gav till följd att
Sektionens nØllning fick sig en rejäl omstöpning under åren 1992-1996. Men inget ont som inte har
något gott med sig. Den nya tillströmningen medförde även att Sektionens Osqulda växte till antalet,
om än ej till omfånget.

Sundsvall
Under åren 1993-1995 hade Flygsektionen en filial vid Mitthögskolan i Sundsvall. Denna filial bestod
av en klass på 20 elever som läste sina två första år vid Mitthögskolan, varefter de kom ner till den
Kungliga Huvudstaden för att avsluta sin utbildning. Det hela lades ner 1996, då kvaliteten på
undervisningen i basämnena inte kunde tillgodoses i Sundsvall.

25-års jubileum
1994 fyllde Sektionen 25 år, och en kommitté tillsattes på hösten 1993. Dess idoga arbete och
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sömnlösa nätter bar frukt i en jubileumsvecka i början på maj. Jubileet besöktes av flera
representanter från övriga högskolor (Lund, Linköping, Sundsvall, Luleå), vilka var med på de olika
festerna och arrangemangen. Det hela avslutades med Kårens gemensamma bal i Stadshuset, med
efterföljande efterfest på Sektionspubarna.

Ny(a) Sektionslokal(er)
Under sommaren 1994 inleddes en omfattande renovering av borggården. Detta gav till följd att
Flygsektionen blev tvingad att överge sitt tillhåll på Osquars Backe 16. Flytten blev dock inte särskilt
lång, och T-94 fick glädjen att genomleva sin nØllning i den Nya T- Centralen på Osquars Backe 29,
längst in i gränden mitt emot Elektrosektionens lokal 12:an. Lokalen domineras av en båtformad bar i
ena änden, och en lastbilsfront i den
andra. Lokalens festvärdighet bekräftades redan samma höst, då Flyg som vanligt vann
nØllepubrundan.

10 år i Åre
1996 var det 10-års jubileum för Sektionen på Hosgården i Åre. Flygarnas alldeles egna busschaufför
Rune fick en minnesbok som tack för hans insatser under perioden. Det hela firades med att slå Väg
& Vatten i den årliga parallellslalomstafetten ”Stalle Memorial”.

Kjölswynsträff
Eftersom kontakten mellan Flygsektionen och kjölswynen inte varit den bästa ordnades 1996 den
allra första kjölswynsträffen. Två handfull swyn dök upp för att under lättsammare former än
nØllegasquen träffa varandra och sektionens styrelse. Efter en uppskattad rundtur på Marcus
Wallenberg-laboratoriet tog en pyttipannamiddag vid. Kvällen avslutades efter tycke.
1997 utökades kontakten då första numret av Kjölswynsbladet utkom; ett kort lättläst blad, där både
sektionen och kjölswynen bidrar med artiklar.

Millenniets sista och första år
Under 1999 lämnades en skiljsmässoansökan in till en förvånad VoV sektion. Flygsektionen
separerade från dem och under 1999 gjordes ett antal inviter till Maskinsektionen. Dock uppvaktade
också Lantmäteri flitigt Flygsektionen.
Hösten 1999 var det dags för flytt igen. Då biblioteksbygget inleddes förvisades sektionen under
december 1999 långt ifrån borggårdens nordvästra hörn. Nya bostaden blev lantmäterihuset i gamla
kårlokalen L11. Den nya T-centralen byggdes i januari-februari 2000 och i samma stil som den som
invigdes 1994 och blev mycket vacker. Arquen fick en mycket framträdande placering och framstod
än mer som det slagskepp hon är. Panel och Scaniafront var enligt den gamla stilen. På väggarna och i
taket hängdes välkända farkost pryttlar upp.
Nollningen 2000 avlöpte som planerat ända tills sektionskontakten ur kårstyrelsen rövade bort
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skeppsklockan. Denna skänktes till Lantmäterisektionen. Klockan skulle återfås om Flygsektionen
ställde upp med ett trivsamt gyckel på deras nollegasque. Flygektionen ansågs sig nödgade att besvara
detta lockrop och såg en chans till att förlova sig. Kärlek börjar som bekant med bråk. På Lantmäteris
nollegasque gjorde Flygsektionen ett storartat uppträdande och lämnade över ett lysande hjärta som
sedan sattes upp i The-rummet. Förlovningen godkändes senare av höstmötet och Flygsektionen hade
fått en ny
vänsektion.
Under år 2000 får även sektionen mycket tidsenligt en tjejförening. Den kallas Amidala och har som
syfte att ordna roliga arr för flygartjejer och på så sätt öka det knappa beståndet av tjejer på sektionen.
Giftermålet med Lantmäterisektionen står under nollningen 2001 den 24 aug på Nymble.
Kårordförande viger de två sektionerna med sina styrelseledamöter som tärnor. Speciellt den manlige
tärnan är vacker i sin långklänning.
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Flygsektionens pris för bästa lärarinsats
(bilaga), infört 2013-12-30

”Flygsektionens pris för bästa lärarinsats” är en utmärkelse som delas ut till en föreläsare eller
övningsassistent som under året gjort ett bra jobb för sektionens medlemmars utbildning.
Val av vem detta delas ut till väljs av Sektionsmöte 2, och priset delas ut på nØllegasquen i form av
ett diplom och en eventuell present.
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Fonder
(bilaga), infört 1997-01-18 senast ändrad 2007-11-05.
Sektionen innehar följande fonder:

Dispositionsfonden
Dispositionsfonden skall vara till förfogande då enstaka ickebudgeterade utlägg behövs göras på ett
icke årligt basis för Sektionens räkning. Fonden ska innehålla max 1 basbelopp.

Kjölswynsfonden
Kjölswynsfonden skall användas då utgifterna för Kjölswynen överstiger budget. Om dessa utgifter
underskrider budget förs resterande summa in i fonden, även donationer kan öka fondens kaptial.

Mist och Heidruns dispositionsfond
Mist och Heidruns dispositionsfond skall användas för att täcka oförutsedda utgifter, stora enstaka
utgifter och, när så är lämpligt, förlustresultat vilka berör klubbmästeriet och dess verksamhet.
Fonden byggs upp av medel genererade genom klubbmästeriets verksamhet.

Putte och Blumes minnesfond
Putte och Blumes minnesfond instiftades antagligen 1987 då sittande redacteurer aldrig fick ut
Flygbladet i tid. Ur fonden kan sektionsmedlemmar äska pengar för godhjärtade insatser i sektionens
tjänst för att införskaffa punsch.

Sektionsrumsfonden
Sektionsrumsfonden innehåller medel för att täcka utgifter för renovering och eventuell flytt av
Sektionslokalen och dess inventarier. Fonden ska innehålla max 2 basbelopp.

Sångboksfonden
Sångboksfonden är till för att täcka de utgifter som uppstår i samband med tillverkning av en ny
sångbok. Intäkter från försäljning av sångböcker går in i fonden.
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Funktionärsböcker
(promemoria), infört 2012-09-24.

Funktionärsböckerna är till för att passa ner erfarenheter om olika poster till efterföljande
funktionär på posten. Funktionärsböckerna röstades igenom 2010. Till en början bör dessa
funktionärer kvittera ut en bok:
•

BookieTM

•

Hovphotograf

•

Idrottsledare

•

Queen Amidala

•

Redacteur

•

Revisorer

•

Sektionsspion

•

Skytteledare

•

Socialarbetare

•

Valfångare

•

Webmaster

•

Äggledare.
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Funktionärsgasque
(promemoria), infört 1990-06-13, senat ändrad 2007-11-05.
Funktionärsgasquen infördes för att premiera de sektionsmedlemmar som ställt upp för sektionen.
Funktionärsgasquen arrangeras och genomförs av styrelsen under slutet av året och brukar ge
bestående men hos sektionens funktionärer.
Funkisgasquen brukar ha olika teman för att höja moralen och sänka densamma på festen.
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Funktionärslista
(bilaga), infört 1995-10-01, senast ändrad 2013-10-14.
Amiralsskändare
Bilmekaniker
Bilmästare
Bookie™
Christer Björkman
Domkraften
Gudfar/Gudmor
Fader Fourier
Fanbärare
Fanjunkare
FARMEN (flera utses)
Fälgkorset
HQ
Hovphotograf
Informatör
Ingela ”Pling” Forsman
Integr.
Internationella gruppen
Idrottsledare
Idrottsnämnd (flera utses)
JAS
KF-ledamot (3 st.)
KF-suppleant (3 st.)
Klubbmästeri (flera utses)
Konservator
Mutmästare
Programansvarig student (PAS)
Phlügdirecteurer (2 st)
PLAHN (flera, väljs på sektionsmöte 4)
Quarnevalsambassadör (Vart 3:e år)
Queen Amidala
Qurlinglandslaget (flera utses, väljs helårsvis)
Redacteur
Revisorer (2 st)
Sektionsspion
Socialarbetaren
Skjuvvarnare
Skyddsombud
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Skytteledare
Sture d.ä.
Sångledare
Urmas
Valberedning (flera utses)
Valfångare
Vapendragare
VARM
Vice Fanbärare
Vice SNO
Vice Sångledare
Vice Webbmaster
Webbmaster
Äggledare
ÖPH (flera, väljs på sektionsmöte 4)
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Fälgkorset och Domkraften
(bilaga), infört 2004-10-06, senast ändrad 2013-09-23
Väljs tillsammans med Bilmekanikern och är hjälpredor till denna under Pit Stop Pub samt Petit Prix.
Fälgkorset och Domkraften väljs på sektionsmöte 4
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Förr
(promemoria), införd 1996-07-23, senast ändrad 2013-09-23
Ur led är tiden. Detta faktum har engagerat Flygsektionen under många år. På Sektionsmöte 2 2013
fastslogs att det var bättre förr, med följande motivering:
Ända sedan tidernas begynnelse har människan längtat tillbaka till det som varit. Tillsammans med
diverse existentiella frågor har vår tillvaro ständigt kantats av en nostalgisk undran: varför går
världen bara utför? Det kulturella förfallet sträcker sig från musik till sport, från lek till litteratur och
genomsyrar vårt sociala liv. Världens mest lästa bok är fortfarande Bibeln, världens bästa sångerska
sägs fortfarande vara ArethaFranklin och Sverige har inte spelat en final i fotbolls-VM sedan 1958.
Dessutom, i takt med vetenskapens svulstiga tillväxt, blir spetskunskap alltmer otillgänglig. Det är
inte heller någon slump att föregående decennium alltid kallas för "det glada". Sannerligen, på 90talet gjordes fortfarande musik med riktiga melodier som spelades av riktiga instrument, och på 70talet kunde fortfarande folk ligga med varandra direkt på dansgolvet utan att behöva gå hela vägen
hem.
Förr i tiden, när TV-spel inte kunde spelas igenom av vilken oskicklig 7-åring som helst, var
yrkesstolthet förknippat med framgång och inte tvärtom. Människor såg varandra i ögonen när de
pratade med varandra, och kvinnor vanns av män med gott hjärta. Flygplan hade fler vingar,
motorer hade fler cylindrar, och NASA hade större budget. Det fanns outforskade platser kvar på
jorden att upptäcka för den äventyrslystne, folk bar kostym till vardags, och man kunde bli dubbad
till riddare.
Förr i tiden, när bensin inte kostade mer än vatten och studenterna läste kurslitteraturen, brukade
man skjuta upp rymdraketer som inte exploderade. Förr i tiden fanns monoklar, katapulter och
dinosaurier
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Sällskapet Gamble Slipsar
(bilaga), uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad 2014-11-20.
Sällskapet Gamble Slipsar består av:
1951 och 1952

Lars-Erik Nordström och Stig Dingertz Närvarande 1996-07-23
En ljusblå slips med dubiöst motiv av en lättklädd flicka som utför någon slags
gymnastikövningar med en ännu mer lättklädd hund.

1953

Hans G. Frisk Frånvarande 1996-07-23

1954

Gunnar Jakobson Frånvarande 1996-07-23

1955

Jan Eriksson Närvarande 1996-07-23
Tillverkad av fluga i dominerande svart med gul och röd rand samt vita kanter.

1956

Olle Ståhl Närvarande 1996-07-23
Ett ljusrosa hårband med blommotiv.

1957

K. W. Wolffelt Närvarande 1996-07-23
En slips av traditionell slipsmodell med dock järvare färgkombinationer än vad
någon hittills har vågat sig på (chockrosa, neongrönt samt ljusgult).

1958

Lennart Fredriksson Närvarande 1996-07-23
En vacker slips i svart och rosa med ett grovt huggen skeppssymbol i mönstret.

1959

Bengt Gille Närvarande 1996-07-23
Den första slipsen som inte är gjord av lättantändligt material. En lagom stor
raket i mässing med en spets av svartmålat trä.

1960

Per Pellebergs Närvarande 1996-07-23
En riktig skepparslips i mörkt grönt siden och en bark med fulla segel som
motiv.

1961

Bengt Ringström Frånvarande 1996-07-23

1962

Lars Slettengren Närvarande 1996-07-23
En slips i gul plast med fiskmotiv nertill samt välljudande bjällror längs kanten
och ett vulgärt smycke mitt på.
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Sigvard Selin Närvarande 1996-07-23
Denna påpassligt Skeppsgröna slips av traditionellt snitt är prydd med vita
snäckskal, som tilltar i storlek på ett mycket passande sätt.

1964

Gunnar Christiani Frånvarande 1996-07-23
En slips av ett mässingsankare med en termometer. Det fanns även en
kapsylöppnare och en visselpipa. Slipsen har återfunnits på bild, men har efter
långa efterforskningar, ej kunnat upphittas.

1965

Magnus Berg Närvarande 1996-07-23
En ovanligt praktisk slips bestående av två nubbglas ihopsatta med
mässingstråd.

1966

Sven Kihl Frånvarande 1996-07-23

1967

Anders Bergmark Närvarande 1996-07-23
En slips i grönt och rött med ett antal fickor.

1968

Harald von Matérn Närvarande 1996-07-23
En slips i form av en rosett med inbyggd speldosa. Mönstret på tyget motsvarar
kraven av en modern slips från 1968.

1969

Harald von Matérn Närvarande 1996-7-23
En väldigt randig och stor slips alternativt hakklapp med orange som
dominerande färg med ett stort grönt skeppsemblem mitt på.

1970

Bo Beckeström och Håkan Bryngelson
Närvarande 1996-07-23
Ett stort T i grönt med en lika stor och grön rullgardin med motiv.

1971

Pekka Havbrant, Håkan Bryngelson och Bo Beckeström
Närvarande 1996-07-23
Samma slips som 1970.

1972

Mats Eckered Närvarande 1999-11-04
Återgavs till sektionen under Jubileumsgasquen 1999.

1973

Pekka Havbrandt
Frånvarande 1996-07-23
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Nils Hallerström Frånvarande 1996-07-23

1975

Sverker Norrman Närvarande 1996-07-23

PRAXIS

Med Viggen som förebild men utrustad med ramjet, raket och turbomotor
samt en tryckluftsbehållare för hörselns skull.

1976

Olof Sandberg Närvarande 1996-07-23
En normal slips som är grön på ena sidan och blå på andra sidan, dock med ett
rättvänt t på den blå sidan och ett spegelvänt t på den gröna sidan.

1977

Peter Meurling Närvarande 1996-07-23
Tillverkat av ett skjortbröst, målad blå med underhavsmotiv samt med en
utflygande viggen.

1978

Björn Lundström Närvarande 1996-07-23
En rikt illustrerad grön slips. Teckningarna föreställer alla möjliga sorters
luftfartyg.

1979

Einar Wikander Närvarande 1996-07-23
En drakenformad tygslips med hårt innehåll för att hålla formen. Färgen är
självklart mörkblå. Det kan tilläggas att slipsen presenterades på Höstmötet
inbakad i en tårta.

1980

Christian Osterman Närvarande 1996-07-23
Ett krafigt trälfängsel med slöjor av diverse material och färger.

1981

Thomas Åstrand Närvarande 1996-07-23
En slips av två stycken diskhandskar riktade åt varsitt håll. De är förenade med
hjälp av en kavajärm i sammet. Ena handen skall ta struptag.

1982

Mikael Eriksson Närvarande 1996-07-23
En slips i form av en rosett i blå siden med guldspets. För att höja finishen så
har en orgelpipa tillfogats och ett märke med texten “FLYG“.

1983

Olle Johansson Närvarande 1996-07-23
En blå sammetsslips med ett självlysande t på, samt texten till ‘Vodka, ach
Vodka’ på baksidan.
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Sören Östlund Närvarande 1996-07-23
En smal blå slips med texten “FLYG“ på. Den har grönt foder och kan med
stort besvär vändas ut och in.

1985

Bo Karlsson Närvarande 1996-07-23
En slips som får de flesta att titta tre gånger. De tre slipsarna är tillverkade i blå
sammet. På detta så är det fastsytt små lustiga figurer.

1986

Adam Edström Närvarande 1996-07-23
En slips av blåmålat trä. Om man drar i något av de fyra snörerna så dyker det
fram en skylt med passande kommentar på sidan av slipsen.

1987

Jan Schönander Närvarande 1996-07-23
En tygslips föreställande sektionssymbolen. Slipsen har som grund en styv
botten och är dessutom stoppad. Ett litet hänglås ser till att den inte ramlar av
ordförandens hals.

1988

Pär Wellmar Närvarande 1996-07-23
En slips som går att bygga om till en frack med några enkla (?) handgrepp.

1989

Thorunn Wilhelmsson Närvarande 1996-07-23
En mycket vacker slips i form av ett förvaringsutrymme i jakaranda för ägg,
vodka och mugg.

1990

Henrik Nedlich Närvarande 1996-07-23
En mycket ovanlig slips bestående av ett grovt rep kring halsen och ett
paljettbestyckatt tygstycke. I paljettmönstret så finns det ett elegant t inlagt.
Lysdioder är också inmonterade i slipsen. Ett litet flygplan är så placerat att det
ser ut att kunna göra en omloppsbana kring ordförandes huvud.

1991

Nils Duberg Närvarande 1996-07-23
En stor och gedigen slips utformad i ett stycke av bordeaux färgat virke.
Påpassligt utrustad med en ölöppnare på baksidan.

1992

Katti Wall Närvarande 1996-07-23
En vacker slips i praktiskt rullgardinsutförande med flygemblemet smakfullt
applicerad på den mörkblå framsidan, emedans baksidan uttrycker med kraft
en besinnande uppmaning till en rörig församling.
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Martin Björklund
Närvarande 1996-07-23
En praktisk, enligt somliga vacker och lite “tuff“ slips. Utrustad med allsköns
attiraljer en ordförande kan tänkas behöva i sitt dagliga värv såsom kondomer,
magnecyl, en cigg , en spypåse och dessutom ett stiligt wraparound. Det finns
de som säger att det fanns en nattmössa för långrandiga möten men den har nog
sovits sönder.

1994

Anna Risfors Närvarande 1996-07-23
En storleksmässigt mycket väl anpassad slips. Mörkblå traditionell tygslips som
blivit av med mittstycket. Där sitter siffrorna 25, i trä, monterade. Allt för att
påminna om jubileumsåret. På nedre delen av slipsen sitter en solcell som
driver den käcka lilla propellern uppe vid knuten. För att propellern skall
kunna förevisas även efter mörkrets inbrott, finns ett litet reservbatteri på
slipsens baksida.

1995

Jonas Andersson Närvarande 1996-07-23
En skånsk slips till en skånsk ordförande. Slipsen, som är av konstläder, är
formad som en gås, med huvudet som slipsens spets. Dess största ”feature” är
den i nacktyget insydda sovkudden. Med ett enkelt handgrepp öppnar man
blixtlåset märkt "FOR BLOW-JOBS ONLY", och blåser upp nackkudden.
Perfekt vid långa Sektions- eller Kårfullmäktigemöten.

1996

Gustaf Sahlström Närvarande 1997-04-01
En segelsslips med texten ordf@t som vid blåsiga eller lite högtidligare tillfällen
kan
revas. I helt revat tillstånd syns bara den mycket vackra taljan med Flygloggan i
guld samt bommen. Slipsen hänges runt halsen med en lätt kedja. Antagligen en
av de elegantaste slipsarna och en av de få som kunde användas vid högtidligare
tillfällen utanför Flygsektionen.

1997

Karin Brolin Närvarande 1998-03-24
En mycket naturtrogen överkörd-pudel-slips med kattögon och tungan käckt
på sned hänger i ett läderhalsband prytt med små guldpudlar. Den i slipsen
dolda plankan som ger speldosans trimmade version av ”Helan går”
förstärkning medför att den sportigare varianten med enbart hundhalsbandet
med fördel kan användas. Pudelns kärna med denna slips var en JAS-öppnare
och en mycket användbar sångtext (Härmed kan intygas att Linda, alias
attackpudeln med ståltassarna inte gick åt vid tillverkningen. Hon befanns
levande vid inventeringen).
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Erik Wettergren Frånvarande
Christer Forsberg
En synnerligen personlig slips som väl beskriver ordförande 1999. Slipsen
består av ett antal föremål som alla anknyter till ordförandens intressen. Överst
finns en golfboll, följt av något som enligt sägnen skall beskriva en bandyboll
(en riktig bandyboll är orange, inte vit med hål i). Vidare nedåt följer en
motorcykelhjälm, eftersom nog ingen kunde undvika mc-intresset, varpå
slipsen växer ytterligare på brädden och en model av Globen finns som symbol
för Stockholmsanknytningen. Längst ned sitter en profil av en 39 Gripen, man
kan undra varför ...

2000

Andreas Kristoffersson
Milleniumslipsen i en mörk slipsformad sandwichkonstruktion. Texten på
slipsen berättar om en ung ordförande in a galaxy far far away. Slipsen är också
försedd med ett antal elektroniska funktioner såsom en digital display med
siffrorna 2000 samt lysdioder. Givetvis är slipsen Y2K säker. För tråkiga
sektionsmöten kan medlemmarna livas upp genom att de inbyggda raketerna
skjuts upp samt därefter kreverar strax under ordförandens hals.

2001

Sofia Hedenstierna
En mycket sober och elegant slips i kolfiber med halskrage av kabel för att
kontakt säkert ska ske. Slipsen kan även likt Hal tala själv när ordförande
somnar. Någon måste dock ha spelat in ett meddelande först.

2002

Ingvar Gunnarsson
En slips med ett tydligt tema, nämligen cykling. Cykelkedja runt halsen och
cykelkorg på magen. Inbyggda funktioner så som hållare för äggkopp och
ordförandeklubban, samt lysa och reflexer för att hitta ordföranden sena nätter
efter vilda fester.

2003

Stefan Karlsson
En

Slips

starkt

präglad

av

striden

med

den

nybildade

sektion

Samhällsbyggnadssektionen. Färgen är vackert Mörkblå på framsidan och har
formen av ett flygplan, på vingarna sitter en äggkopp samt ett shotsglas fastsatta
Baksidan är mossgrön. Vid ett hårt tryck på slipsen rullas den ihop och ett S
blir synligt.
2004

Christer Halling
Då ordförande även är medlem i jubileumskommittén så blir årets slips pricken
över i:t i jubelkittet. Designens form är inspirerad av Dilbert och slipsen är
tillverkad av liggunderlag klätt i samma vackra blå plysch som hatten, stilfullt
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avdelad med guldband.
2005

Johan ”JR” Ruzsits
Då detta års ordförande har initialerna JR så inspirerades denna slips av ett
dallastema. Slipsen är tjock och klädd i filttyg efter styrelsens utklädnadstema
under samma års ettans fest. Slipsen innehåller även en gömd mobiltelefon som
spelar ledmotivet till Dallas då någon ringer till telefonen. Detta visste dock
inte årets ordförande utan hade blivit lurad att tro att slipsen spelade låten om
han rörde sig för snabbt.

2006

Roger ”RJ” Johansson
Då Roger även var sittande Skeppsordförande samtidig erhöll Roger en slips
utformad till ett ankare i två färger, ena halvan mossgrön och andra halvan
vackert mörkblå. Eftersom det ofta är mörkt i svea-rike så utrustades slipsen
med lanternor.
Innan Roger fick sin ordinarie slips fick Roger en temporär slips för att
påminna honom om hans ohyggligt förfelade försök till att bleka sitt skägg då
han var ÖPH 2005.

2007

Jakob ”KOla” Öman
Då Jakob var mycket engagerad i sin roll som sektionens Kute under 2006 och
även en av sektionens förkämpar för bevarandet och utvecklandet av
sektionens sillistraditioner erhöll Jakob en slips bestående av en halv
KOlaflaska med vackert mörkblå rygg med installerade hyllor för att för alltid
säkra ordförandes tillgång till sill, nubbe och knäckebröd.

2008

Björn Windén

2009

Emma Righard
Emma har under sin tid på KTH varit mycket engagerad i Kongliga
Teknologkören och har även varit ordförande för denna. Emmas slips
föreställde en stämgaffel (stor). Denna var gjord i kartong och målad med
silverfärg.

2010

Ragnvald Lökholm Alvestad
Ragnvald är norsk. Därför hade han en stickad/virkad slips som stod ”Kiss me
I’m Norwegian” på.

2011

Daniel Ohlsson
Daniel åker mycket motorcykel och hyser ett stort intresse för motorer. Hans
slips var mycket tung då den var gjord utav kedjor från en motor. Tyvärr
gjorde den fysiskt ont att ha på sig.
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Adam Berg
Adam har ibland haft svårt att dölja sina politiska åsikter. För att neutralisera
hans gestalt fick han en röd slips med en stor utskärning i metall av
Hammaren och Skäran. Längst ner på slipsen sitter en reflex med en bild på
Håkan Juholt. Slipsen fästs runt halsen med hjälp av ett nithalsband.

2013

Joakim Trobeck
Joakim är en person med många egenskaper. Han har ett stort engagemang i
sektionen och har under tidigare år varit Arma, där floppen var stor då Scaniafronten kapades i storlek. Han kör Go-kart och gillar att köra fort och han har
dessutom blivit en mindre glad betalare av den heliga Radiotjänsten. Joakim
har också en god smak för öl och dyra frukter som kanske inte riktigt når hela
vägen och salt är något som han alltid behöver på armlängds avstånd från sig.
Därför är Joakims slips uppbyggd av tyg med äpplen på, mitt i slipsen finns
det en front från en Scania-lastbil i leksaksstorlek (ännu mindre än Joakims
halva front!). Ovanför denna återfinns Radiotjänsten logotyp och högst upp
vid fästet mot halsen återfinns en saltsten (tidigare ämnad och använd av tama
råttor), så att denna alltid ska finnas nära till hands. Slipsen knyts runt halsen
med en säkerhetsbälte och på baksidan av den återfinns en LGF-skylt*. Som en
del av fästanordningen finns det en ölhängare för när behagen faller.

2014

Carl-Anders Carlsson

2015

Carl Flogvall
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Gasque
(bilaga), infört 1990-06-09.
Gasque innebär en sammankomst där Osquarulda kan roa sig och andra under mer eller mindre
lössläppta former. Företrädesvis intages öl under gasquerna då denna dryck har mindre tendens att
lura folk in i det medvetslösa tillståndet. Om en sektionsmedlem inte minns vad han/hon tog sig till
under gasquen skall han/hon kunna läsa om det i Flygbladet. Det avhålls flera gasquer per år, se även
uppslagsordet “gasquer“.
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Gasquer
(promemoria), initial, senast ändrad 2013-09-23.
För definition se uppslagsordet “Gasque“. Flygsektionen anordnar varje år av tradition ett antal
gasquer. Sektionens gasquer äro:
Erik XIV:s gasque (se detta ord) av Pheus, KBM och Phd nØllegasquen (se detta ord) av styrelsen
Sektionsaftonsgasquen (se detta ord) av styrelsen
Ettans fest (se detta ord) av ettan Funktionärsgasquen av styrelsen
Styrelsegasquen (för resten av THS styrelser) av styrelsen vissa år.
Kroquetgasquen (se detta ord)
Osquarulda i stugan (se detta ord) av pheuset NØllan i stugan (se detta ord) av pheuset Åregasquen (se
detta ord) av KBM
Kick Off-Gasque (se detta ord) av KBM
Halloweengasque (se detta ord) av ettan
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Glenn
(bilaga), initialt, senast ändrad 2012-09-24.
Glenn, tidigare känd som Emil är Chalmerist. Däribland märkes särskilt S-Emil. En av detta senare
släkte brukar inbjudas till nØllegasque (se dito) och mottages då på hövligt sätt:
Å Stockholms Centralstation finnes i god tid innan Göteborgstågets ankomsttid herr S- Ordföranden,
diverse styrelsemedlemmar, fanbärare med fana, minst två nØllan (se detta ord) som skall förunnas
den stora äran att bära S-Emils bagage.
Med skall även finnas Spritskåpsnyckel (se detta ord)*.
Tåget stannar, Ordföranden hälsar välkommen, överräcker Spritskåpsnyckel, nØllan tar hand om
bagaget, församlingen beger sig till centralplan där lämpligt fordon väntar för transport till S-Emils
nattkvarter.
Klädsel för S-Osquar är lämpligtvis mycket rolig dock samtidigt värdig.

*) Bortsupet inlägg i Praxis som ej kunnat hittats, HN.
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Gudfar/Gudmor
(bilaga), infört 1995-10-01, senast ändrad 2013-09-23.
Gudfar/Gudmor ansvarar för Plahns verksamhet. Gudfar/Gudmor representerar sektionen i
MottagningsRådet

(MR)

på

kåren

tillsammans

med

Amiralsskändaren

(se

detta

ord).

Gudfar/Gudmor är en funktionär som väljs på Sektionsmöte 3.Gudfar/Gudmor ansvarar tillsammans
med Amiralsskändaren för att rekrytera pheuset i en öppen rekrytering, där samtliga sökande ska bedömas
lika baserat på bland annat förmåga, ambition och gruppdynamik. Pheuset väljs sedan påett sektionsmöte,
dock senast på ordinarieSektionsmöte 4. Gudfar/Gudmor lämnar tillsammans med Amiralsskändaren
(se detta ord) in verksamhetsberättelse.
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Gässen
(promemoria), införd 1996-07-24, senast ändrad 2007-11-05.
Gäss, varandes fåglar, kan flyga. Detta faktum tilltalar givetvis en Flygare. För att hedra gåsen kom
det därför till en inofficiell Sektionströja 1971. Motivet på denna tröja var enkelt, men slagkraftigt: två
kopulerande gäss, samt texten ”Flygsektionen KTH”.
Inför SOLA-stafetten 1979 tog Sektionsmedlemmen Erika Bellander tyget i egna händer och
tillverkade en stor blå och vit gås, som Sektionens löpare hade med sig för att visa sin tillhörighet.
Denna gås blev gäss några år senare då Erika kompletterade verket.
Gässen finns i normala fall förvarade i ett hörn i T-centralen, där de genomför en tät roteflygning.
Gässen används med fördel på abiturent (gymnasie) dagarna, då de utgör ett starkt blickfång. Dock
skall nämnas att de luktar lite illa.
Gässen ses nu hängandes snett ovan Arquen där de är på inflygning för en välbehövlig vätskepaus.
Gässen slängdes av sektionens vice ordförande 2005 Joonas Köll då han fick hybris under en räd på
loftet (se detta ord).
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Halloweengasque
(bilaga), införd 2013-09-23
Det finns tillfällen då mänskligheten upptäckt konspirationer. En av de saker de upptäckte under
1500-taletvar att häxor åker till Blåkulla under påsktiden. Därefter brändes de på bål, vad vi idag
kallar för Valborg.Ungefär ett halvår tidigare finns det något de gör; de gasquar med Osqarulda och
dricker rikliga mängder öl. Ölen
ger både den glädje, kalorier och socialt umgänge som både Häxor och Osqarulda behöver för att
överleva denstundande vintern.
När så mörkret sänker sig över T-centralen blir Osqarulda ledsna över att sommarens värme och
solsken saknas.Då finns där enbart ett sätt som kan liva upp den nedlåtne teknologens frusna hjärta.
Den traditionsenliga Halloweengasquen sker runt halloween och glädjer Osqarulda i höstmörkret.
Den arrangeras av nyblivna ettan som önskar lära sig festfixandets ädla konst.
Halloweengasquen är varken jämställd med ettans fest, nØllegasquen eller Nobelfesten och skall
därför ej visas sammavördnad i tal och skrift

62

K O N G L.

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

Halvan
(bilaga), initialt.
Halvan är en nubbe (se detta ord) och drickes efter det att Helan (se detta ord) har druckits. Halvan är
till antalet alltid en (1). Om någon önskar förtära mer än en (1) Halva må denna person först allvarligt
uppmanas att betänka Tersens (se detta ord) snara ankomst och om han då inte kan bärga sig,
uppmanas att för tillfället lämna Sektionens gemenskap och i ensamhet förtära en nubbe, som dock
inte må kallas Halvan utan “sekundär tilläggsnubbe“.
Till Halvan sjunger Sektionen visan “När helan man tagit“ som står att läsa i Sektionens Sångbok (se
även uppslagsorden “sång“ och “sångbok“!). Sektionen uppmanas betänka att i texten till denna visa
står “nymornad flicka“ och ingenting annat, som den dåliga smaken kan vilja häva ur sig.

63

K O N G L.

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

Hederstryne
(bilaga), infört 2013-09-23.
Varje år delas kjölswynsorden ut ett hederpris till en person som lyckats kombinera ett stort
sektionsengagemang med mycket framgångsrika studieresultat.
Följande personer har fått utmärkelsen:
2001

Fredrik Eliasson

T-97

2002

Josefine Johansson

T-98

2003

Linda Åberg

T-00

2004

Marcus Hammar

T-01

2005

Johan Ruzsits

T-03

2006

Jakob Öman

T-03

2008

Björn Windén

T-04

2009

Kristina Abelin

T-05

2010

Ragnvald Lökholm Alvestad

T-07

2011

Hampus Wedin

T-07

2012

Joakim Trobeck

T-09

2013

Sara Hallin

T-10
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Helan
(bilaga), initialt, senast ändrad 2007-11-05.
Helan är den första nubbe (se detta ord) som urdrickes vid Sektionens Gasquer (se detta ord). Om
nubbe urdrickes å gasque vid sådan tidpunkt att den enligt svenskt språkbruk inte kan kallas Helan,
men ändå inte har föregåtts av annan nubbe, må denna felplacerade
nubbe kallas “smaknubbe“, “påtändare“ eller dylikt, men aldrig Helan. Smaknubbe räknas inte om
sammanställning över antalet urdruckna nubbar upprättas.
Helan kan till antalet variera mellan en (1) och tre (3). Till Helan sjunger sektionen visa. Till den
första Helan sjunges visan “Var Osquar“ som står att finna i Sektionens Sångbok (se uppslagsorden
“sång“ och “sångbok“!). Till den andra Helan sjunges “Skeppshelan“ samt till den tredje Helan
“Flygarsupen“. Denna ordning vid sångernas framförande är klart motiverad av nödvändigheten av en
gemensam sång till Helan för Flygare och Skeppare samt därnäst av skillnaden i ålder mellan de båda
underavdelningarna.
Sektionsmedlem intager efter egen fri vilja det antal Helor han (hon) önskar, dock högst tre (3). Dock
må ingen under det att annan Sektionsmedlem förtär eller sjunger till Helan själv förtära eller sjunga
till Halvan, Tersen eller senare nubbe. Detta för att oordning i sjungandet ej skall kunna uppstå utan
Sektionen i samförstånd må kunna sjunga visorna till suparna.
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HQ
(bilaga), infört 1990-06-11. Senast ändrad 2012-09-24.
HQ:n instiftades i slutet av 1970-talet, och hade till uppgift att visa s k ”kulturfilm” på Sektionens
gasquer. Denna arbetsbeskrivning ändrades ganska snart till att skaffa damer till Sektionens gasquer.
Några år in på 1980-talet blev HQ:n HQ:ar och deras nya uppgift var att se till att Sektionens
Osqulda mådde bra på festerna. För detta ändamål överfördes idrottens budget till HQ:arna. HQ:arna
gick klädda i A-frack på efterkören och såg till att Flyg-Osqulda hade den dricka och tilltugg hon
önskade. Om Osqulda saknade något, skaffade HQ:arna genast detta åt henne, och kostnaden
belastade HQ:arnas budget. Efterhand som Sektionens damer ökade till antalet, frångicks denna sed.
Dagens HQ:ars högsta önskan är att flickorna på sektionen trivs och mår bra. Detta kan åstakommas
genom champagnefrukostar, middagar och alla andra sorters uppvaktningar. HQ delar ut rosor till
sektionens damer på alla hjärtans dag och anordnar en tjejmiddag under mottagningens första dag.
HQ är ett hedersomnämnande som tjejerna nominerar de män de tycker verkar bäst lämpade för
uppdraget till.
HQ:arna lämnar in verksamhetsberättelse.
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Hovphotograf
(bilaga), införd 1996-07-24, senast ändrat 2013-09-23.
Hovphotos största sysselsättning är att fotografiskt dokumentera Flygsektionens förehavanden. Delar
av denna dokumentation används av Flygbladet, och även av Ordföranden på nØllegasquen.
Hovphoto ansvarar för att det alltid finns någon som dokumenterar sektionens alla förehavanden
såsom gasquer, resor, tävlingar, möten och dylikt.
Hovphotografen skall även ta hand om Sektionens fotoarkiv som finns på sektionens webbplats.
Vidare skall Hovphotograf tillse att en funktionärstavla på sektionens webbplats med foton på
sektionens funktionärer läggs upp. Detta skall ske senast första läsdagen efter dennes verksamhetsår.
Hovphotografen väljs på Sektionsmöte 4.
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Höstmöte
(bilaga), infört 1995-11-13.
Höstmötet (se Sektionsmöte) pågår till dess att avmarsch till Tennstopet är meningslöst.
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IdrottsLedare på T,
(bilaga), infört 1995-10-01, senast ändrad 2013-09-23.
T- sil är ordförande i Flygsektionens idrottsnämnd och som sådan sektionens representant i THS
idrottsråd. Idrottsledaren skall genom Idrottsnämnden (se detta ord) organisera Flygsektionens
idrottsverksamhet såsom deltagande i KTH-mästerskapen samt anordna Stalle memorial (se detta ord)
i Åre och Flygsektionens innebandymästerskap. T-sil nominerar idrottsnämnden. Idottsledaren väljs
på sektionsmöte 4.
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Informatör
(bilaga), infört 2012-09-24, senast ändrad 2013-09-23.
Informatören blev en styrelsepost på höstmötet 2010. Denne har till uppgift att förse sektionens
medlemmar med information om sådant som sektionens medlemmar kan finna instresse i via bland
annat hemsidan och affischer. Informatören väljs samtidigt som övriga styrelseposter på Sektionsmöte
3.
Informatören har också i uppgift att belöna eventuella nyblivna civilingenjörer. Informatören lämnar
listor på examinerade Flygare till Sektionsordförande i december och maj så att Ordförande kan
erbjuda dessa seniorsmedlemsskap samt att Redactueren kan publicera namnen i Flygbladet.
Informatören är den i Styrelsen som är ansvarig för att administrera Seniormedlemskapet samt att
skriva ett nyhetsbrev till seniormedlemmarna. Nyhetsbrevet bör vara ett par sidor om året som gått
och vad som har hänt på sektionen.
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Ingela ”Pling” Forsman
(bilaga), införd 1995-11-13, senast ändrad 2013-09-23.
Ingela”Pling” Forsman är Christer Björkman (se detta ord) behjälplig. Jobbar på ackord.
Ingela ”Pling” Forsman väljs på Sektionsmöte 4 innan sin mandatperiod.
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Integr.
(bilaga), infört 1995-10-01, senast ändrad 2013-09-23.
Integr. (förkortas

∫

) är sektionens representant i THS internationella råd. Integr. ska verka för god

integration av utbytesstudenterna i sektionens verksamhet.
Internationella gruppen består av de som vill bli internationella faddrar och/eller är intresserade av att
ta hand om våra utbytesstudenter.
Integr leder internationella gruppens arbete och väljs på Sektionsmöte 4
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Jag är en B-17
(Initialt), införd 2007-11-05.
Film som visas under Erik XIV (Se detta uppslagsord) och står att hitta I styrelserummet. Filmen
handlar om hur ett glatt svenskt stridflygplan monteras och åker på vinterövning. Under filmens gång
läggs repliker såsom ”Kukeliku jag värper nu”.
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JAS
(Bilaga), införd 2000-12-29, senast ändrad 2013-09-23.
JAS står för Jag Administrerar Systemet och är sektionens egen systemadminstratör. Har som uppgift
att förhindra överkonsumtion i turbulens och därmed undvika kraschar i sektionens datorer.
För att sköta sin uppgift skall JAS tillsammans med ordförande ha fullständiga rättigheter till
styrelsedatorn. Ordförandens rättigheter skall endast användas för att kunna vara en livlina utifall JAS
av någon anledning skulle försvinna.
JAS är med fördel någon ur styrelsen då icke fler än nödvändigt ska ha tillträde till styrelsedatorn. Det
får gärna vara informatörens jobb att administrera styrelsedatorn, om inte denne är direkt olämplig
för denna uppgift. I det fall då flera kandidater väljs, utses KNAS (se detta ord).
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Johanneson
(Bilaga) införd 2003-12-01, senast ändrad 2013-09-23.
Johanneson skall i samråd med Styret, Pheuset och andra berörda arrangera nØllegasquen.
Johannesson väljs på Sektionsmöte 2 och skall lämna verksamhetsberättelse.
Johannesson har ansvar för att bokning av lokal, meny och pris för nØllegasquen finns tillgänglig
senast mottagningens första dag. Johannesson är ansvarig för marknadsföring av nØllegasquen mot
såväl, nØllan, flygare, Swyn, rektor, styrelser som andra personer.
Johannesson bör dessutom vara styrelsen behjälplig under själva nØllegasquen.
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Stadgar för Tekniska Högskolans i Stockholm
Kamratstipendiefonder
Allmänt
Kungliga Tekniska Högskolans kamratstipendiefonder, till vilka grundplåt av 550 kronor lades vid
mötet våren 1912 mellan kamrater, som utgått från Teknologiska Institutet år 1877, bildades genom
ränteavskrivningar och frivilliga bidrag av forna elever och studerande från Teknologiska Institutet
och Kungliga Tekniska Högskolan, vid årligen återkommande kamratmöten. Fonderna äro 12 där
ingenjörssektionerna delar på en fond. Nya insamlade medel skall, därest givaren icke annorlunda
förordnar, fördelas lika mellan fonderna.

Valförfarande
§1.

Val av stipendiat skall förrättas varje år vid sektionens ordinarie vårsammanträde senast 15 maj.

Valet kan ske på sittande möte eller via urnval. Sektion kan besluta att utse mer än en, men högst tre
stipendiater. Ingenjörssektionerna delar på den ursprungliga ingenjörssektionsfonden.
§2.

Till stipendiat/-er väljs den/de som av kamraterna anses därtill mest förtjänt.

§3.

Sektionen kan välja att inte utse någon stipendiat. Om detta sker, återgår beloppet till fonden.

§4.

Den paragraf i sektionssammanträdets protokoll, som berör val av kamratstipendiat skall

innehålla:
•

Antal närvarande

•

Antalet avgivna röster

•

Antalet giltiga röster

•

Det högsta antalet röster någon/några erhållit

•

I förekommande fall den/de valdas namn.

§5.

Protokollsutdrag från sektionssammanträdet angående val av kamratstipendiat skall för

godkännande vara kårstyrelsen tillhanda senast den 1 juni. Sektionsordförande skall lämna till
kårordförande namn, adress och kontonummer på stipendiat/er.
§6.

Kårstyrelsen skall senast på det sista kårstyrelsemötet under verksamhetsåret ha godkänt vilka

stipendiater sektionerna i förekommande fall har valt.
§7.

Den paragraf i kårstyrelseprotokollet, som berör val av kamratstipendiat skall innehålla:

•

Namn på stipendiaterna och sektionstillhörighet

•

I förekommande fall vilka sektioner som avstått från att utse stipendiat.

§8.

Protokollsutdrag från kåstyrelsemötet angående val av kamratstipendiat skall för godkännande

vara stipendierådet tillhanda senast den 30 juni.

Undantag från stadgan
Stipendierådet kan göra undantag från paragrafen 2, om en enig kårstyrelse finner så lämpligt.
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Förvaltning
Fonderna förvaltas av Kungliga Tekniska Högskolan, som även har att till stipendiaterna utanordna
de dem tillerkända penningbeloppen senast den 1 september.

Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan, därest omständigheterna så föranleda, vidtagas av stipendierådet vid
Kungliga Tekniska Högskolan efter hörande av Tekniska Högskolans Studentkår, dock att ej
härigenom stipendiernas egenskap att utdelas av kamrater eller fondernas syftemål i övrigt ändras.
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Kick Off-Gasque
(bilaga), införd 2012-09-24.
I början av varje år ordnar klubbmästarna en kick off-gasque för att fira in det nya
verksamhetsåret.
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Kjölswyn
(bilaga), initialt.
Thet Gylldene Kjölswynet desslikes Thet Mindhre Kjölswynet utdelas å nØllegasquen av Noach respektive
Neptun.
Kjölswynet tillkom för att knyta ett intimare samarbete mellan årskurserna och professorerna till ett
varaktigt bestående.
Förteckning över Riddare av Thet Gylldene Kjölswynet desslikes över Bährare av Thet Mindhre Kjölswynet
finnes i Kjölswynsregistret.
Kjölswynsregistret handhas och uppdateras av Kultingen (se detta ord) och Sektionens sekreterare.
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Kjölswyn, lista över
(bilaga), uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad 2013- 09-23.
Den 8/4 1925 uppdrogs åt styrelsen att utarbeta stadgar för Kjölswynsorden. Den 3/3 1926 tillsattes
en tremannakommitté för utarbetandet av stadgar för Gyllene Kjölswynsorden. Den 22/5 1926
beslöts att kommittén skulle omarbeta stadgarna. Den 10/10 1931 utvidgades orden “Thet Gylldene
Kjölswynet“ med en lägre klass “Thet Mindre Kjölswynet“. Stadgar antogs. Sektionen röstar om vilka
som ska bli kjölswyn på Sektionsmöte 2 varje år.

År
före 1931

1931

Mindhre

_Gylldene_______________

Malmer, Ivar Ljungzell Nordström
Knös, Thore Gustaf
Engström, Torsten Bergström, Lars Tedén, Edward E:son Falk, Lennart

1932

Jung, Ingvar Wänström, Frid Kemmer, Gunnar

1933

Berg, Bertil Björkstrand, Nils Elfman, Erik Strömberg,

Kjell
1934

Thornström, Victor Wallin, Bernt Schreiber, Magnus Samzelius, Sigvard

1935

Ullman, Arne

Körner, Axel Plym, Gustaf

Hult, Ivar
1936

Klemming, Viktor

Warholm,

Axel

Asker,

Gunnar
Westerlund, Gunnar Lind, Arne Alexandersson, Göran Carlsson, Arne
1937

Brynge, Gunnar Lange, Harald Qvennerstedt, Gösta

Wood, Gordon
1938

Wiik, Olof Granberg, Stig Anderberg, Börje

1939

Armgarth, Åke

Almqvist Björkenstam, Sven-

Åke
Lindemalm, Ulf Lundberg, Thorsten
1940

Ahlsén, Per Rahmberg, Sven Stubert, Sven Wasmouth,

Tomas
1941

Schreil, Johan

Lundequist,

Gösta

Bratt,

Halvard
Flensburg, Nils
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1942
Borgenstam, Curt
von Feilitzen, Gunnar Hermelin, Thor Nordström, Lars Norinder, Håkan Sjöholm, Olof
1943

Melin, Pontus

Wänström,

Frid

Åsgård,

Ewerborg, Stig

Hogner, Einar Burendahl,

Backman, Styrbjörn

Lundborg, Einar Dahlström,

Härlin, Olof

Luthander,

Åsgård, Bo

Odquist, Folke Stark, Sune

Börje
1944
Bo
Söderberg, Bo
1945
Per
Falkemo, Curt Gullstrand, Tore
1946

Sten

af

Ekenstam, Bengt
1947

Persson, Paul Montgomery, John-Gabriel
Tysklind, Hans
1948

Asplund, Ingemar Dillner, Bertil Norman, Per-Olof

1949

Schröder, Harald Eliasson, Anders Petersson, Erik

Öhman, Lars
1950
Ekstrand, Hans
Rehndal, Ingemar Bergstedt, Erik Flodin, Kjell
1951

Westergren, Börje Nilstam, Adin Hedman, Sven

Thygesen, Gunnar
1952

Gredborn, Lars-Erik Nordström, Lars-Erik Olsson, Sven

1953

Cannberg, Göran

Woxén, Ragnar Boman, Per

Waldemar
Dingertz, Stig Eskilsson, Sven
1954

Bucht, Lennart Frisk, Hans Johansson, Sven Svensson,

Göran D
1955

Karlström, Göran

Jakobsson,

Gunnar

Montgomery, Robert
1956

Eriksson, Jan Hydén, Åke
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Ståhl, Olle Kleist, Björn

Flyborg, Nils-Olof (Phido)
1958

Alm, Fredrik Wolffelt, Karl

1959

Fredriksson, Lennart

1960

Teige (f. du Rietz), Ulla Gille, Bengt

Fries, Hjalmar Knöös, Stellan
1961

Pellebergs, Per Renborg, Bo Hugosson, Sven Lundell,

Torbjörn
1962

Magnusson, Björn

Per

Steneroth, Erik Ringström, Bengt

Rand,

Torkil

Lindemalm,

Classon, Bo
1963

Kihlberg,

Håkan

Vilén,

Henrik

Norén,

Anders

Slettengren, Lars Franzén, Härje Selin, Sigvard
1964

Eckered, Thomas

Berndt, Sune de Scharengrad,

Ragnar
Wikström, Dag Koci, Ulf Rosengren, Torgil
1965

Christiani, Gunnar Hemlin, Rune Stensson, Göran

Dahlgren, Ingemar
1966

Falk, Rune

Andersson, Bengt Joel Berg,

Magnus
Granqvist, Örjan Sandström, Olof
1967
von Lichtenstein, Hanno Kihl, Sven

Schreil, Peter

Modigh, Ivar
1968

Mattsson, Roine Ståhle, Peter Magnusson, Bengt Rygge,

Bengt
1969

Gustafsson, Anders Hedbäck, Anders von Matérn,

Harald
1970

Frisell, Roland Grindahl, Torleif Hägg, Olof Ramsin,

Håkan Röstlund, Anders Strindberg, Lotten
1971

Johannesson, Jan Molin, Anders
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1972

Beckeström, Bo Bryngelsson, Håkan Havbrandt, Pekka

1973

Holm, Gunnar

1974

Westesson, Rolf

1975

Klofelt, Bertil

Dan

Höglund, Anders Nilsson, Lars-Inge

Carlsson,

Janne

Lundvall,

Mellgren, Bo Nilsson, Sören
1976

Eckered, Mats Hallerström, Nils Lothigius, Jan

1977

Bäcklin, Mats Gustafsson, Lennart

1978

Lindberg, Ulf

Fröjd, Sylvia Meurling, Peter

Neuman, Hanna Norrman, Sverker Näs, Bengt-Olof Sandberg, Olof Wallin, Lennart
1979

Lundkvist, Karl-Gustav Lundström, Björn Samuelsson,

Bo Sjöberg, Tommy
1980

Forsén, Anders

1981

Bustgaard, Britt Johansson, Henrik Nygren, Anders

Osterman, Christian Stålhandske, Per
1982

Åstrand, Thomas

Lundell, Ragnar

1983
Eriksson, Mikael
Lange (f. Arnstad), Yvonne Lindgren, Erik
Lothigius, Håkan
1984

Grebner, Pieter Wikander, Einar

1985

Johansson, Olle Eriksson, Björn Zenkert, Dan Östlund,

Sören
1986

Zenkert (f. Andreasson), Lottie Engwall, Mats

Johansson, Mats Karlsson, Bo Persson, Staffan Ronsten, Göran
1987

Edström, Adam

Olsson, Robin

Schönander, Jan

Svanfeldt, Magnus
1988

Intet utdelat

1989

Wennerholm (f. Hagwall), Karin Heyden, Charlotte
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Lundell, Charlotte
Ahlstrand (f. Sjöberg), Karin Thorell, Svante
Wellmar, Pär Westerlund, Ulrika Wilhelmsson, Thorunn
1990

Bohlin, Pär Hahn, Tobias

1991

Grandinson, Petra

Thomsen,

Charlotte

Eriksson, Pontus
Nedlich, Henrik Svensson, Peter Weréen, Tor
1992

Anell, Richard Duberg, Nils Timner, Claes

1993

Lundgren, Jan-Erik

1994

Björklund, Martin

Lindberg, Per-Olov Pierrau,

Stefan
Romblad, Jonas
1995

Henriksson, Anders Risfors, Anna

Stenberg (f. Wall), Katarina
1996

Andersson, Jonas

Huss,

Mikael

Ekelund,

Anders
Farra, Antoun Grufman, Daniel Hammarström, Mats Stenberg, Niclas
1997

Ferm, Fredrik Fohlin, Hans Gustafson, Anders Klasson,

Jonas
Nyström-Andersson, Fredrik Sahlström, Gustaf
Sjöberg, Mikael
Österdahl, Peter
1998

Brolin, Karin

Rune,

Helene

Jonsson,

Fredrik
Teite-Nilsson, Jonas Wettergren, Erik Wickman, Calle
1999

Bergfeldt, Irene Hedung, Martin Kjellberg, Malin

Olsson, Magnus Persson, Victoria
2000

Åström, Anna

Sören

Östlund

Forsberg,

Christer
Hedberg, Kalle Wessling, Per Hägerstedt, Anna Barcheus, Fredrik
2001

Andreas Kristoffersson Fredrik Skeppstedt Henrik

Edefur Alexandra Widelund Patrik Ragnarsson
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Eliasson, Fredrik Engwall, Stefan Ericsson, Maria

Granlund, Kenneth Grenbäck, Mattias Gunnarsson, Ingvar Habashian, Ninoush Hedenstierna, Sofia
Holmqvist, Anders Jacobsson, Niclas Klasén, Emanuel Lidell, Anna
Lundin, Ida
2003

Karlsson, Stefan Thörnevik, Josefin

2004

Björklund, Johan Bogren, Karin Bonde, Peter

¨

Eriksson, Mattias
Hellman, Elin

Ilmark, Bianca Lanner, Håkan Lindberg, Rasmus Loberg, Jonas Malmqvist, Daniel Martinsson, Sofia
Orvnäs, Anneli Probell, Henrik Åberg, Linda
2005

Halling, Christer Hammar, Marcus Bodin, Olle Sjögren,

Fia
Halvarsson, Anders Almgren, Martin Granqvist, Henrik Stig, Fredrik
2006

Unnerbäck, Rickard Holgersson, Henrik Hedberg, Sara

Algotsson, Martin Johansson, Roger Almerdahl, Johan Andersson, Tor Köll, Joonas Franzén,
Cristian Arvidsson, Johan Ruzsits, Johan
Kazemahvazi, Sohrab Fingal, David
2007

Söder, Martin Öman, Jakob Holmberg, Andreas

Bennwik, Arvid Sundqvist, Martin Nilsson, Jens
2008

Höjner, Patrik
Köningsson, Fredrik
Svahn, David
Jerilgård, Erik
Ovegård, Erik
Windén, Björn

2009

Huttula, Milla

Ann-

Christine Öhman
Wåtz,

Veronika

Karin Blom
Ryrfelt, Sara
Almqvist, Patrik
Furth, Mirjam
Jansson, Natascha
Westin, Johan
Righard, Emma
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Ovegård, Elli
Platt, Anders
Hagerman, Henrik
Zachrisson, Daniel
Abelin, Kristina

2011

Lindahl, Sebastian
Cederlund, Birger
Holt, Samuel
Persson, Andreas
La Madrid, Artiom
Jansson Ahmed, Sara
Eriksson, John
Sandberg, Stefan
Fladvad, Johan
Andersson, Martin
Wedin, Hampus
Svensson, Jonas
Lökholm Alvestad, Ragnvald

2012

Gharanfoli, Daniel
Wedin, Hampus
Zolotareva, Alina
Royson, Johan
Myleus, Andreas

2013

Simon Nilsson
Nathalie Hamsund
Daniel Ottosson

2014

Bertilsson, Marcus
Borinder, Daniel
Edvardsson, Lena
Flogvall, Erik
Fridström, Johan
Frimodig, Love
Granefelt, Håkan
Hagberg, Nils
Karlsson, John
Kramarz, Anna
Kransengren Buracki, Artur
Lenti, Kalle
86

K O N G L.

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

Magnusson, Björn
Skuncke, Elsa
Svensson, Christian
Trobeck, Joakim
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Kjölswynet, Thet Gylldene, Stadgar för,
Desslikes stadgar för Thet Mindhre
Kjölswynet
(bilaga), initialt.
Stadgat varde härmed å hösteting i thetta Nådens År 1931 af Kongl. S-sektionen:
§1. Sektionen må till Riddare af Thet Gylldene Kjölswynet dubba then Prophet eller Prophets
Jämlike, den där till goda Seder inom Kongl. S-sektionen synnerligen bidragit hafver eller annorledes
den där sig nogh så myckjet för Sektionen beflitat.
§2. Sektionen må till Bährare af Thet Mindhre Kjölswynet inwihga then Neptunii Sohn, han wäre
äkte eller oäkte, den där till goda Seder inom Kongl. S-sektionen synnerligen bidragir hafver eller
annorledes den där sig nogh så myckjet för Sektionen beflitat.
§3. Retthighet att Swynet utdela hafwe Kongl. S-sektionen allene, hafwe den dock att sig wäl hos
Sektionen höra före, etty ett thette Neptunii schöne Teckjen icke till owärdige Krabbsaltare eller
liderlige Paddtorskar utdehlat warde må.
§4. Thet Gylldene Kjölswynet desslikes Thet Mindhre Kjölswynet må allena å Then
Helige Neptunii Fest, thet är Förbrödringsgasquen, öfwerlåtet warda, då ju HMS Neptunus af Ålder
för plägsed brukat att sig med hela sin Swiithe hos sine trogne Wänner i Nåder infinna.
§5. Thet Gylldene Kjölswynet desslikes Thet Mindhre Kjölswynet må i phestligt lag blandh
Skjeppsbyggare om Hals eller Å Klädnad bähras.
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Kjölswynets utdelande
(bilaga), initialt.
Kjölswynet skall utdelas under cermoniella och storartade former.
Kjölswynet utdelas endast vid nØllegasque (se detta ord).
Är mottagare av Kjölswyn förhindrad att närvara vid det tillfälle då han/hon skall erhålla sitt
Kjölswyn, må han erhålla detsamma vid första lämpliga tillfälle efter första nØllegasque efter det
beslutande sektionsmötet.
Thet Gylldene Kjöswynet utdelas av Noach, koffardiskeppare på Arken, assisterad av Noachs följe (se
detta ord).
Thet Mindhre Kjölswynet utdelas av Noachs följes huvudman kung Neptun.
Vid utdelningscermonien sker följande:
1.

Noachs följe inträder.

2.

Kung Neptunus begynner dialogen

3.

Noach inskrider.

4.

Noachs monolog.

5.

Noach utdelar Thet Gylldene Kjöswynet.

6.

Noach drar sig tillbaka.

7.

Kung Neptunus utdelar Thet Mindhre Kjölswynet. Varje ny bärare gratuleras och bepussas av

drottning Salatia.
Utdelas icke Thet Gylldene Kjölswynet så utgår punkterna 3-6. Noach och hans följe är klädda med
kläder ur kistan
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Kjölswynsordens instiftande
(bilaga), införd 1997-03-12.
Kjölswynsordens stadgar är från 10/10 1931 men de första medaljena delades ut redan året innan. En
av instiftarna och initiativtaganra var professor Ingvar Jung, som då gick i S3
och var vice ordförande på sektionen detta år. Följande rader från hams dagbok från oktober 1930
berättar om ursprunget till orden och medaljen.
"På torsdagen den 30 oktober konstaterade Totte och jag att Almqvist, som haft ansvaret för
tillverkningen av medaljerna för Thet Gylldene Kjölswynets Orden, gått helt bet på uppgiften. Hans
försök att gjutagrishuvud av tenn var helt misslyckade. Totte och jag ville dock ej släppa idén att höja
trivseln på förbrödningsgasquen med införandet av en kjölswynsorden. Vi tog saken i egna händer.
Jag ringde faster Ruth sent på kvällen och frågade om hon kunde rita ett par glada grisar åt oss. Det
gjorde med bravur. Fredagen gick helt åt för Totte och mig att finna en gravör som skar ut grisarna i
mässingsplåt. Ruth satte sygga röda band på både se stora och de små grisarna. Sent på kvällen den 1
november var mästervärken klara.
Lördagen den 1 november gick kårgasquen av stapeln. Middagen avätes i lugn och ro under
småskändning av nollorna. Jag sitter mellan Nisse Ljungsell och Nordström. Nisse är ganska trevlig
att tala vid. Så fort middagen är slut springa vi aktörer ut för omklädning medan de andra grupperar
sig i kaféet. Kömer och jag äro negrerna Sodom och Gomorra,
Akerberg är Neptun, Falk är läkare, Totte är barberare och Wänström är Löparnisse. Nisse
intrallarpå min kusins lilla cykel och meddelar att Neptun är i antågande. Han är klädd i pyjamas,
kurpa, lösfusk och idrottsbyxor. Sedan inkommer Neptun med hela sin svit. Negrerna äro iklädda
bastkjolar, manschetter på fötterna samt två pappklubbor per man. Dessutom har Gomorra en
jätteslägga. Neptun utdelar högtidligt de

fyra av Totte och mig

anskaffade Gyldene

Kjölswynsordnarna till Malmer, Nordström, Nisse och gamle Knös. Sedan vidtager skändningen.
Nollan, offret, fick först buga sig för Neptun och undersöktes sedan av läkarenoch fick ta in gift, dvs
praliner med metylenblått. Sedan intvålades de
efter lokalbedövnig med storsläggan av Totte. Han använde en stor plankstrykarpensel samt en hink
med skumbad. Det var synnerligen lyckat."
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Den första kjölswynsutdelningen har tydliga likheter med Neptunus dop vid ekvatorn som alla
sjömän får genomgå när de passerar "linjen" för första gången. Kung Neptuns följe 1930 påminde
mycket om de sällskapsmorde in Ingvar Jung och hans kurskamrater med motorolja för att blidka
havsguden när de åkte på långresa några år tidigare.
När kjölswynsorden året dårpå fick officiell status fick följet en annan utformning då
koffardiskepparen Noach och Neptuns drottning Salatia. Utdelningen gjordes något högtidligare än
vid den första utdelningen. Orden delades in i två klasser.
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Klubbmästare
(bilaga), införd 1990-06-07, senast ändrad 2013-09-23.
Klubbmästare tituleras den

eller

de

som av

sektionen fått

hedersuppdraget att

bistå

sektionsmedlemmarna med roliga gasquer. Dessa väljs tillsammans med övriga styrelseposter på
Sektionsmöte 3.
Klubbmästaren skall av sektionens medlemmar visas den allra största vördnad. Till sin hjälp har
klubbmästaren även ett klubbmästeri (se detta ord) bestående av några frivilliga sektionsmedlemmar.
Klubbmästeriet nomineras av Klubbmästarna.
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Klubbmästeriet
(bilaga), införd 1995-10-01, senast ändrad 2012-09-24.
Kongliga Flygsektionens Klubbmästeri förkortas KFK. För att förse sektionen med öl mm, samt
tillgodose sektionsmedlemmarnas festbehov har de två klubbmästarna ett klubbmästeri till sin hjälp.
Klubbmästeriet väljs av klubbmästarna
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Klädespersedlar
(bilaga), initialt.
Under sin dagliga verksamhet bär sektionens medlemmar klädespersedlar i stort sett i enlighet med
rådande klädmode.
Den som för speciell verksamhet önskar uppträda utan klädespersedlar må göra detta, på Gasquer (se
detta ord) dock först sedan övriga Sektionsmedlemmars mening inhämtats. I bastu må
Sektionsmedlem uppträda utan klädespersedlar även om inte samtliga närvarande Sektionsmedlemmar
finner detta lämpligt.
För närmare upplysning om speciella Klädespersedlar, se nedanstående uppslagsord (notera att fanor
ej är Klädespersedlar):
Inventarier* Schmecken
Lancashire-skjortan/Järnskjortan* Sektionsslipsen
nØllebricka Kjölswyn Herrmoderådet* Sektionsslipsen Sektionsnål
Phart och Phästklädsel* B-frack

* ) Bortsupna inlägg i Praxis som ej kunnat hittats, HN.
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KNAS
(bilaga), införd 2013-09-23.
KNAS är det som sker då en JAS fallerar. KNAS står för “Kanske Någon Administrerar Systemet”
och är flera ur styrelsen valda medlemmar som är sektionens egna systemadministratörer. Har som
uppgift att förhindra överkonsumtion i turbulens och därmed undvika krascher i sektionens datorer,
med andra ord undvika ”KNAS”
i systemet.
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Kommittéer
(bilaga), initialt.
En kommitté är ett antal personer förenade av ett gemensamt syfte eller brist på sådant. En kommitté
framlägger efter en tidsrymd som varierar från fall till fall ett resultat. Detta resultat är ibland frukten
av arbete bedrivet inom kommittén. En kommitté kan även framlägga resultat utan att ha arbetat.
I Praxis för Sektionen skall under kommittéer, förteckning över finnas anteckningar om samtliga
kommittéer som varit eller är verksamma på Sektionen samt om deras syften och eventuella resultat.
Se Kommittéer, förteckning över samt Praxiskommittén.
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Kommittéer, förteckning
(promemoria), uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad 2012-09-24.

Afuar
Arbetsutskottet För Uppskjutande Av Raketer startade sin verksamhet med anledning av planerat
fyrverkeri vid 40-årsjubileet. Insomnat.

Tre Ess
Sång, synd, sex. Insomnat.

HGUFK
Hemliga GasqueUtskänkningsKommittén verkar vara vid liv ibland, bör kontollera dryckjomet innan
festen börjar.

VSOP
Startade ursprungligen för att flygarna skulle få en motsvarighet till NTHS. Skulle sedan ordna en
allmänt stor och rolig fest. Uttytt som Vi Som Ordnar Partyt. Insomnat alternativt klara.

Praxis
Se uppslagsordet “Praxis, angående“.

PrK
Programkommittéen bildades hösten 1989 för ett ökat utbyte med Svea Rikes tekniska högskolor.
Insomnad.

Slipskommittéen
Se Slipskommittén.

VS
Hade aldrig någon ledamot, skulle utforska professorsdöttrar på det att Skeppsosquar måtte få högre
betyg. Insomnad.

SFEU
SektionsFunktionärsErsättningskommittén

startade

aldrig

sin

verksamhet

emedan

den

sammankallande alltid var sjuk. Avtackad.

Utlänningskommittén
Skall ta hand om det fåtal ickesvenskar som gå på sektionen. Insomnat.

Spritt naken sprit
Skulle verka för billigare sprit till sektionens fester genom kontakt med finansministern.
Inget svar därefter insomning.
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Nymfomännen
Dessa hade som uppgift att reparera Nymfen. Avtackad efter fullgjort arbete.

PPT
Phart och PhästTröja skall skaffa fram en dylik till sektionen. Avtackad.

1970 års män
Dessa svarar för den sångliga traditionen inom Flygsektionen.
Insomnad.

Skuggkabinettet
En skara män som aktivt försökte förmå sektionen att bibehålla mörkt grön som sektionsfärg.
Insomnad men vaknar till då och då.

Kommittén Kommittén
Tillsatt VM 1986. Hade till uppgift att övervaka och utvärdera Skjuvvarnarens arbete.
Okänt öde.

Jubileumskommittén
Såg till att sektionen fick till ett bra 20-årsjubileum. Avtackade, har därefter fått efterföljare med
femårsintervall.

Ombyggnadskommittén
Ansvarade för planering samt genomförande av ombyggnaden av nya T-centralen anno 1990.

Nyckelkommittén
Ansvarar för framtagandet av ett stycke regalia till Vice Ordförande i form av en nyckel att hänga
kring halsen. Kommittén försvunnen, men däremot dök en nyckel upp 1996.

Sångbokskommittén
Uppdrogs att 1993 taga fram den stiligaste och mest fullödiga sångbok som sett dagens ljus å Teknis.
Lyckades över förväntan och avtackades sent omsider.

Ombyggnadskommittén(2)
Ansvarade för planering samt genomförande av förflyttandet och förbättrandet av T- Centralen anno
1994.

Jubileumskommittén(2)
Ansvarar för jublandet med anledning av sektionens 25-årsjubileum.

TUKTA
”T:are för UtbildningsKvalité Till Alla”. Arbetade för frihet, jämlikhet och broderskap inom
delfakultet MMT genom att utvärdera kompetensinriktningssystemet. 1996-1997.

Ombyggnadskommittén(3)
Ansvarade för planering samt genomförande av ombyggnaden och förbättrandet av T- Centralen anno
1999/2000.
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Jubileumskommittén(3)
Ansvarar för jublandet med anledning av sektionens 30-årsjubileum år 1999.

n∅llningskommittén

Skall med anledning av KTHs nedskärningar av n∅llningsbidragen se över n∅llningens ekonomi.
Färdiga.

Namnkommitté
Skall finna ett annat namn till priset som initialt heter ”Årets outsider” (Numera heter priset Årets
Klippa, se detta ord). Färdiga.

Sektionsnamnkommittén
Skall samla in alternativa namn på sektionen och genomföra urnval om vilket namn som sektionen
skall ha. Avtackade på sektionsmöte 2001-11-13

Sångbokskommittén(2)
Uppdrogs hösten 2000 att taga fram en ny sångbok åt sektionen. Den färdiga sångboken presenterades
under lilla sång 2001.

Ombyggnadskommittén(4)
Ansvarar för planering samt genomförande av ombyggnaden och förbättrandet av T- Centralen anno
2002.

Flygsframtidskommitté (FF)
Skapades för att utreda vad som skulle ske med Flygsektionen efter att MMT2003 arbetet var klart.
Öde okänt.

Drinkkommitté
För att till sektionen framtaga en sektionsdrink. Öde okänt.

Informatörsgruppen
Inrättades för att komma med en motion till sektionens höstmöte 2007 för att ange hur sektionens
informatörsvägar kunde utvecklas och förbättras. Motion inkom aldrig men däremot en rapport.

Praxisuppdateringskommittén
Denna kommité instiftade sig själva på eget bevåg 2007-11-05, (se antalet artiklar med detta datum som
senast ändrad detta uppgår vid dags dato till 79 av 160 möjliga). Praxisuppdateringskommittén ansåg i
sin egen högfärdighet att praxis ej uppdaterats ens i närheten av så mycket som den borde ha
uppdaterats det senaste decenniet. Kommitténs framtida huvuduppgift kommer att vara att erhålla sig
så många viktigpetteröl, se detta ord. som bara möjligt vid sektionens framtida sektionsmöten, då
kommittén numera är visheten själv och flygsektionens traditionsanda förkroppsligad.
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Kommittén bestod av:
Jakob Öman T-03 Ordförande 07
Signe Björnholdt Böll T-06 Sekreterare 07
Martin Söder T-03 Cash 07
Fram tills nästa kommitté som anser sig gjort mer för praxis tillsättes.

Ombyggnadskommitten

Gåskommittén
Instiftades 2012 för att återinföra gässen (se detta ord) på T-Centralen.

Praxisrevisionskommittén
En grupp styrelseledamöter som 2012 tillsatte sig själva i denna kommitté och tog på sig att
uppdatera Flygsektionens något förlegade praxis. Kommitténs framtida huvuduppgift kommer att
vara att erhålla sig så många viktigpetteröl, se detta ord. som bara möjligt vid sektionens framtida
sektionsmöten, då kommittén numera är visheten själv och flygsektionens traditionsanda
förkroppsligad.
Kommittén består av:
Nathalie Hamsund T-08
Sara Hallin T-10
Johan Fridström T-10.
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Konjak
(bilaga), initialt.
Se uppslagsordet ”ubåten”.
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Konrad
(promemoria), initialt, senast ändrad 2007-11-05.
Konrad kallas sådan man, vilken Osqulda städse pläga umgås med.
Konrad kan vara:
äkta make oäkta make fästman pojkvän festsällskap nattsällskap
eller tidsfördriv.
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Konservator
(promemoria), införd 1996-07-24, senast ändrad 2013-09-23.
Konservatorn vårdar och renoverar Sektionens regalier och lösa tillhörigheter.
Hans/hennes största passion är putsmedel och fanérsnickerier.
Konservatorn skall minst en gång per år uppdatera samtliga regalier på vilka skyltar är fästa.
Funktionär som delat ut respektive pris skall meddela namn(en) och årskurs på pristagaren till
konservatorn.
Ansvarar även för införskaffandet av medaljer för styrelsens och pheusets avtackning.
Konservatorn väljs på Sektionsmöte 4.
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Kroquetgasque
(promemoria), införd 1996-07-22, senast ändrad 2007-11-05.
För att även T-94 skulle få ta del av jubiléumsfestligheterna kring Sektionens 25-års jubel, såg 25-års
jubileumskommittén till att det blev en gasque även på hösten 1994. Denna gasque har sedemera blivit
känd som Kroquetgasquen.
Kroquetgasquen infaller på hösten, ungefär samtidigt som den första snön. Detta gör att man kan
bygga roliga vallar för att underlätta klotets färd genom terrängen. Till kroqueten serveras med fördel
varm punsch, kanske även med ärtsoppa. Sittningen är en B-fracks sittning, med alla dess krav på
oordning, glam och stoj.
Kroquetgasquen äger rum i roslagstullsrondellen.
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Kubbmästare
(bilaga), införd 2012-09-24.
Då tillståndsmyndigheten har skrivit ”kubbmästare” istället för ”klubbmästare” i flygsektionens
serveringstillstånd måste de nya klubbmästarna börja varje verksamhetsår med att slå de föregående
klubbmästarna i kubb.
Kubbmatchen pågår tills de nya har vunnit. Detta för att inte bryta mot Sveriges alkohollag.
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Kulting
(bilaga), införd 1983-09-10.
Kulting är en sektionspost som innehas av det yngsta kjölswynet tilldelad att inbjuda alla kjölswyn till
kommande års nØllegasque. Kultingen och Sektionens sekreterare innehar Kjölswynsregistret och
uppdaterar detta vartefter adressändringar inkommer. Kultingen nås lättast på kulting@home.se.
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KursUtvecklare
(promemoria), införd 2014-12-15, senast uppdaterad 2014-12-15.
KursUtvecklare rekryteras av SNR, se detta ord. KursUtvecklarna väljs för verksamhetsåret 1
september - 31 augusti. Det skall utses två KursUtvecklare per program och årskurs.
KursUtvecklarna ansvarar gemensamt för att skriva kursutvärderingar för årskursens kurser.
Ansvarsfördelningen görs vid varje termins uppstartsmöte, som SNO sammankallar till. Arbetet med
utvärderingarna sker löpande under kursens gång, under ledning av SNO och vice SNO.
KursUtvecklarna skall närvara på avstämningsmöten med SNO och vice SNO en gång per period.
De närvarar även vid studentkaizen för sitt program samt studienämndsmöten.
KursUtvecklarna företräder hela årskursens åsikter, inte sina egna
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Kute
(promemoria), införd 2000-09-28, senast uppdaterad 2013- 09-23.
Såsom varande yngre SÄL, bör Kuten tillse att Flygsektionen icke råda brist på Sillisar.
Sillisar bör anordnas då det känns lämpligt, eller då nöden framtvingar det. De som bistår kuten i sitt
värv benämns kuterister. Kute väljs på Sektionsmöte 4 och har funktionärsstatus. Kuterister har ingen
funktionärsstatus.
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Kvarten och senare nubbar
(bilaga), initialt.
Kvarten benämnes den nubbe som drickes efter Tersen (se detta ord). Även de nubbar som drickas
efter Kvarten ges ofta bestämda namn. För Sektionens medlemmar finns ingen anledning att lägga
dessa namn på minnet, enär hållande räkning på dessa och sång till
dem endast verkar störande på dess intagande och även kan medföra praktiska svårigheter att
genomföra. Dessa senare nubbar (se detta ord) förtär Sektionens medlemmar helt efter eget kynne. Så
må exempelvis den som så önskar kalla någon av dem Helan (se detta ord) och utgående från denna
sup påbörja en ny nubbecykel.
Dock må ingen Sektionsmedlem av annan sektionsmedlem med våld tvingas förtära eller med våld
hindras att förtära någon av dessa nubbar.
Till de senare nubbarna må gärna bedrivas sång av det slag som den eller de sjungande finner för gott.
Sångare som producerar ljud farligt nära smärtgränsen (vilken vid dylika tillfällen kan ligga lågt) må
dock av andra Sektionsmedlemmar uppmanas att avbryta sin allmänfarliga verksamhet och de skall då
sjungande hövligt tacka dem som framfört klagomål för att de på så vänligt sätt tänkt på sångarnas
eget bästa och stämbandskondition.
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KårFullmäktigeledamöter
(bilaga), infört 2001-11-27, senast ändrad 2013-10-14.
Enligt THS stadgar har sektionen ett visst antal KF-ledamöter beroende på medlemsantalet. De väljs i
THS valprocess och har funktionärsstatus. KF-kandidaterna rapporterar vanligtvis på sektionsmöten
och öppna styrelsemöten.
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KårFullmäktige, personliga suppleanter
(bilaga), infört 1994-03-25, senast ändrad 2012-09-24.
Till någon av de ordinarie ledamöterna i Kårfullmäktige (KF) kan någon av de valda KF-suppleanterna
vara suppleant.
Dessa väljs liksom ordinarie ledamöter på olika mandatperioder.
Suppleantposten är personlig
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Kårråd
(bilaga), infört 1983-09-10, uppdaterat 2000-09-27.
Kårråden, kallades innan KU-Kårutskotten. Råden består av sektionsrepresentanter från Teknis
samtliga teknologsektioner. Rådet är av dignitet högst räknade bland sammanslutningar på Teknis.
Kallelse sker i runda tal fyra gånger per termin.
För de kårråd som finns samt vilka funktionärer som är ledamöter, se ordet Representation.
Sektionsordförande från Flyg bör i ordföranderådet väl hävda Flygsektionens intressen och samtidigt
knyta goda kontakter och främja samarbete.
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Ledningsgruppen
(bilaga), infört 2016-11-15.
Ledningsgruppen har det operativa ansvaret för sektionens verksamhet. Ledningsgruppen
sammankallas och leds av vice ordförande.

Vice Ordförande
Sammankallar ledningsgruppen och rapporterar mellan styrelse och ledningsgrupp.

Lokalansvarige
Ansvarar, med assistans av Qurlinglandslaget (se detta ord), för sektionens alla lokaler. Denne lämnar
verksamhetsberättelse för T-Centralen. Lokalansvarige nominerar Qurlinglandslag.

StURe:
Ansvarar för studiesociala frågor, agerar skyddsombud samt har tystnadsplik på sektionen.
StURe representerar sektionen i kårens JML-råd (Jämställdhet, mångfald och likabehandling-råd) samt
SCI-skolans JML-råd. StURe deltar även på SNR, se detta ord, och Studienämnden, se detta ord. StURe
lämnar verksamhetsberättelse.

SNO:
SNO, som utläses StudieNämndsOrdförande, är sektionens ansvarige i utbildningsfrågor samt går på
programmets studentkaizenmöte. Denne är verksam i utbildningsrådet, UR på THS och inom
delfakulteten. SNO har även till uppgift att framföra Flygarnas åsikter på det kommande årets schema.
SNO sitter som orgförande i SNR, se detta ord. SNO lämnar verksamhetsberättelse.

Klubbmästarna:
Ansvarar

för

klubbmästeriets

verksamhetsberättelse

för

verksamhet,

densamma.

är

ekonomiskt

Klubbmästarna

ansvariga

representerar

också

samt

lämnar

sektionen

i

klubbmästarrådet på kåren. Klubbmästarna nominerar ett Klubbmästeri. För övrigt skall
klubbmästarna verka för fred på jorden, kärlek mellan sektionerna samt slopad skatt på öl. Tillser att
vid verksamhetsårets slut det belopp av Klubbmästeriets tillgångar minus skulder som överstiger ett
(1) basbelopp överförs till sektionen i form av likvida medel. Sektionen skall fondera dessa medel på
lämpligt sätt, dock minst hälften på sådant sätt att det kan vara till direkt nytta för Klubbmästeriets
framtida verksamhet.
Tecknar var för sig konto: BankGiro 121 – 60 35

ARMA:
Ansvarar

för

kontakterna med

näringslivet. Nominerar och

leder

FARMEN.

Lämnar

verksamhetsberättelse. Sitter också i Näringslivsrådet , NR, på kåren.
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Informatör:
Ansvarar för att information når sektionens medlemmar. Är dessutom ansvarig för
seniormedlemskap samt att uppmärksamma utexaminerade flygare. Info upprättar protokoll vid
ledningsgruppens sammanträden.

Mottagningsansvariga
Mottagningsansvariga består av Gudfar/gudmor och Amiralsskändare (se dessa ord). Mottagningsansvariga rapporterar om mottagningen och pheuset i ledningsgruppen. Mottagningsansvariga
representerar

sektionen

i

mottagningsrådet

på

THS.
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Mr Ischerwood
(bilaga), initialt.
Om Mr Ischerwoods historia se Skepparhistoria.
Mr Ischerwood är Skeppshunden och skall av samtliga behandlas med vördnad.
Mr Ischerwood har behov. Dessa skall få utlopp under nØllegasquen (se detta ord). Då skall Mr
Ischerwood ovillkorligen kissas. Det går till på följande sätt:
Ett nØlla benämnes lyktstolpe och skall stå stilla och se ljus ut.
Ett nØlla erhåller hedersuppdraget att leda fram Mr Ischerwood och hjälpa densamme att lyfta på
aktra babordsbenet samt med läppen och tungan frambringa ett illusoriskt kissljud
t. ex. ssssss....... eller pissss...... Dette nØlla benämnes förste kissare. Vid god tillströmning av nØllan
bör det utses reservkissare att rycka in vid ytterligare behov.
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Mandatperioder
(bilaga), införd 1995-11-13, senast uppdaterad 2012-09-24.
Två typer av mandatperioder definieras härmed:

Verksamhetsår:
Höstval genomföres för en mandatperiod mellan första januari till sista december nästkommande år.

Brutet år:
Vårval genomförs för en mandatperiod mellan första juli innevarande år till den sista juni
nästkommande år.
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Medaljer
(bilaga), införd 2012-09-24, senast uppdaterad 2016-11-15.
Varje år delas medaljer ut till avgående styrelse, avgående ledningsgrupp, avgående pheus och
eventuell jubelkommitté.
Styrelsens medaljer är guldfärgade med blå/vitt band.
Ledningsgruppens medaljer är guldfärgade med grön/vitt band.
Pheusets medaljer är silverfärgade med gul/vitt band för Plahn och svart/vitt band för ÖPH.
Jubelkommitténs medaljer är silverfärgade och de får själva välja färg på banden.

LG får varsin medalj i guldfärg med grön/vitt band. Inskription = Namn, post och verksamhetsår
samt styrelsens och LG:s valspråk.
Vice får enbart en medalj, förslag om blå/grönt band och guld medalj, alternativt bara styrelsens
medalj. Gudmor/gudfar får enbart en medalj, förslag om gul/grönt band och guld medalj, alternativt
bara plahns medalj. Admiralskändare får enbart en medalj, förslag om svart/grönt band med guld
medalj, alternativa bara ÖPHs medalj.
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Motion
(bilaga), införd 2001-12-13, senast ändrad 2013-10-14.
På Flygsektionen motioneras det fyra gånger per år, vid ordinarie sektionsmöten, och har ingenting
med idrott att göra.
Sektionsmedlemmar kan motionera om frågor som de anser viktiga för sektionen. Det kan t ex vara
”Sektionen bör utöka samarbetet med sin öldistributör. Jag yrkar därför på att sektionen bygger en
pipeline till Reuterwalls”.
Det finns två krav på motioner (läs även Mötespraxis):
Motionen skall lämnas in innan motionsstopp, minst nio läsdagar före aktuellt sektionsmöte.
Motionen skall vara välskriven och innehålla något i stil med ”jag yrkar på att…”.
En bifallen motion innebär att medlemmarna anser att sektionen blir bättre tack vare författarens
motionerande. Därför belönas varje bifallen motion medelst en (1) öl, cider eller alkoholfritt
alternativ att förtära under pågående sektionsmöte. Belöningen utfaller endast om och när motionen
går igenom samt att motionären (kan vara motionärer men belöningen är trots det en (1) öl per
bifallen motion) så önskar. Belöningen får alltså inte hämtas ut vid senare tillfälle, ej heller läggas på
hög eller skänkas vidare till annan person. Har motionären (/ motionärerna var för sig) händerna
fulla, d.v.s. har i sitt ägande två dryckesbehållare med dryck, förfaller belöningen.
Om motionen går igenom under ordinarie sektionsmöte (om detta möte ej hålls i T-centralen), så
hålls belöningen i form av en (1) öl, cider eller alkoholfritt alternativ inne tills dess att lämpligt tillfälle
ges att utdela ovannämnda belöning, som t.ex. vid extra sektionsmöte.
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Mottagning
(bilaga), infört 1990-07-03. Senast ändrad 2007-11-05.
Pheuseriet ansvarar för mottagningen.
Den av tradition avhållna mottagningen kan bära många skepnader men följande evenemang brukar
finnas med i ungefär denna ordning (tidigare traditionella inslag inom hakparenteser [ ] ):
[Phadderkräftskiva i stugan] [nØllelunch i Kröken] [Flygdagar på Skå] Flygdagar på Sundbro
Wall(e(r))s Pub nØlleuppdragsutdelning
Sektionsafton [med nØlleuppdragsutdelning] Kårens Dag
[Idrottsdag] Phaddermiddag Petit Prix
Pit Stop Pub
[Stadsorienteringen med efterföljande nØllepub på Kåren] Stadsvandring
[Lilla sång]
Lilla phlüg i Lilljansskogen Erik XIV:s övningsgasque Deltagande i pubrundan Stugfest för
Osquarulda
Stugdag med [sprit-] orientering för nØllan nØlleuppdragsredovisning med gammel-Osquar dräpare
nØllegasque där spexet framförs (se även “nØllegasque“)
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Mutmästare
(bilaga), infört 1990-07-03, senast ändrat 2013-09-23.
Mutmästaren har till uppgift att öka sektionens chanser att vinna vid den årliga
sångartäflan på Kåren. Blommor, kramar, efterrätter och annat smaskens brukar underlätta.
Mutmästaren väljs på Sektionsmöte 4 året innan han/hon mutar på Sångartäflan.
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Mötespraxis
(bilaga), införd 2000-12-29
Mötespraxis reglerar hur Flygsektionens möten genomförs. Denna mötespraxis återfinns som ett
separat dokument i praxispärmen. Mötespraxis skall finnas tillhanda under sektionens öppna styrelseoch sektionsmöten. Mötespraxis uppdateras kontinuerligt av ordförande.
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Noach
(bilaga), initialt.
Koffardisskeppare på Arken (Kfrdskpre p A) behagar utse bärare av Thet Gylldene och Thet Mindhre
Kjölswynets orden (se Kjölswyn). Noach följes av Noachs följe (se Noachs följe).
Behagar Noach inte att utdela Thet Gylldene Kjölswyn behagar han inte heller utdela Thet Mindhre
Kjölswyn utan överlåter utdelandet av Thet Mindhre Kjölswyn till kung
Neptunus (se Noachs följe).
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Noachs följe
(bilaga), initialt.
Noachs följe är det följe som följer Noach vid utdelandet av Thet Gylldene Kjölswyn.
Noachs följe består av följande:
Neptunus, kung Salatia, drottning Mach, farbror Väpnare, tvenne
Om Noachs följe inte följer Noach, utdelas endast Thet Mindhre Kjölswynet.
Noachs följe är klädda.
Kläder för Noachs följe finnes i väska för Noachs följe.
Uppgifter:
Neptunus, kung, utdelar Thet Mindhre Kjölswyn.
Salatia, drottning, behagar med sina ymmnigt yppiga röda läppar bekyssa nywordet Kjölswyn. Salatia
är av tradition av manligt kön.
Mach, farbror, låter sina vindar (se detta ord) omsvepa then nywordne.
Väpnarna, den förste, frambär på samhetskudde, röd, Thet Gylldene och Mindhre ordnarna.
Väpnarna, den andre, skall lägga sig i vinn. Bl. a. skall detta göras om att de som sig församlat nås av
dialogen.
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Dialog Noachs följe
(bilaga), initialt.
Användes endast då ett Gylldene Kjölswyn utdelas.
Ordföranden:
Välkommen hit Noach, koffardisskeppare på Arken. Välkommen hit Neptunus, du störste av
konungar alla. Välkommen hit ock Salatia, skönaste drottning vi skådat. Välkommen ock farbror
Mach, flugen hit från världsrymder kalla.
Neptunus:
Tack för de välfunna orden till välkomst du sade i vördnad. Väl har du valt dina ord på ett sätt som
oss mycket behaga skåda vi och med förnöjelse S-Osquars samlade skara. Synes i nåder vi känna er
många sen gammalt.
Dock se vi ansikten nya de äro oss inte bekanta!
Därför jag nu mitt följe sig själv presentera låte:
Salatia:
Jag är Salatia, Neptuni drottning, skönast bland kvinnor.
I tävlan om skönhet jag alltid Anita besegrar.
Mina läppar av alla mankön har åtråtts.
Dock är min fot det enda man hittills fått kyssa!
Mach:
Mach heter jag, ensam i världsrymden vida jag oftast far fram.
Då jag ej med Neptun ikväll Eder nådigast gästar.
Neptunus:
Sålunda alla nu känner mig och mitt kungliga följe
//(forts. läses vid gylldene)//
så måste jag ock vår urskeppare, allas vår anfader och
läromästare Noach för er presentera i ynnest kommen att utdela “Thet Gylldene Kjölswynets orden“.
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Noach:
Wij Noach Quphardiskeppare på Arken, Jehowas Utvalde att detta fartyg byggja äfwensom att därå
frakta ett hankön och ett honkön av allt levande, fåglarna efter deras arter, fyrfota djuren efter deras
arter och kräldjuren efter deras arter, gjöre härmed ånyo veterligt att wij funnit för gott att
alldenstund wår från Ararats Berg utsända dufwa efter sju dagar återkommit med ett oliwieblad i dess
näbb, hwilket wisar att jorden börjar torrläggas, Jehowa ware klagat, till de edhla dryckjomsedernas
bevarande låtit instifta orden “Thet Gylldene Kjölswynet“ och utnämna oss till Stormästare i
densamma och för denna höga orden dessa reglor fastställa:
“Drucken wart jag väldeliga drucken
fordom hos fintliga Gylldene Kjölswyn gille är ypperst
om hwar gäst går hem med sinnen i full sans.“
Därför vill wij idag till riddare av Thet Gylldene Kjölswynet högtidligen kalla: N.N Stig därför fram
och mottag tecknet på denna din värdighet!
Neptunus:
Wij tacka er Noach för den ynnest ni skänkt oss alla.
(slut på forts.)//
Nu återstår att Osquarulda hedra för dygdige bragder.
Därför wij nu i godhet vill skänka de dristige män Thet Mindhre Kjölswynets orden:
/Vi kalla dig N. N. högtidligen såsom broder i denna orden.
Stig därför fram att mottaga tecknet på denna din värdighet./
Nu sanden i timglaset snart runnit ut och stunden för oss ha kommit
att ned i havsens djup, vårt rike stiga men innan vi gå vilja vi önska er alla lycka och välgång till dess
vi mötas igen!
Ordföranden:
Ödmjukt vi buga oss alla för Eder till tack för er ynnest Att ni till vår fest behagade nådigt förgylla
och ära!
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nØllan
(promemoria), infört 1990-06-07, senast ändrat 2007-12-12.
nØllan är ett samlingsnamn för de nyantagna studenter som under en intensiv period i augusti och
september invaderar Teknis. Enligt ÖPH bör Osquarulda icke låta sig nedlåtas till att bli besudlade
med detta schlemm. Det hela brukar dock utveckla sig till det bättre och nØllan kanske till och med
kan bli fullvärdiga sektionsmedlemmar.
nØllan stavas och skrivs ”nØllan”, det vill säga med litet ”n” och med tomma-mängden- tecknet ”Ø”.
(alt 157) Ordet nØllan förekommer ej i plural.
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nØllebricka
(bilaga), infört 1990-03-26, senast ändrad 2007-12-12.
Bäres städse av nØllan tills hon har blivit avrättad och upptagits till Osquar, helt synlig på nØllan.
nØllebrickan är en blå plastbricka med ett vitt t på vilket nØllans namn skrives så att nØllan vet vad
nØllan heter.
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nØllegasque
(promemoria), infört 1990-03-26. Senast rättad 2007-12-12.
nØllegasque avhålles för Osquars glädje och nØllans vämjelse.
Till nØllegasque inbjudes Kjölswyn, övriga sektioner på Teknis samt profeter och lärare, de senaste
två kategorierna efter styrelsens gottfinnande.
nØllegasquens ändamål är att på smärtsammaste och luktfriaste sätt avrätta det nØlleschlem som
årligen bepestar Corpsen.
nØllegasquens program må utföras fritt av styrelsen tillsammans med Vpl. Johanesson men följande
punkter skall innefattas:
1.

Kjölswynsbaren öppnas

2.

Någon, företrädesvis föregående års obstinatnØlla, presenterar nØllespexet.

3.

nØllan framför sitt spex mot Osquars gillande.

4.

Ordföranden hälsar alla hjärtligt välkomna samt berättar om året som gått.

5.

nØllan döps

6.

ÖPH:s och Plahns bildband visas

7.

Brännvin samt eventuell mat förtärs.

8.

Ischerwood kissas

9.

Pheuseriet presenteras

10.

Årskursernas skål tages.

11.

Eventuella Kjölswyn delas ut.

12.

Punsch med kaffe.

13.

Ett hejdundrande efterkör tar vid.

Observera att ordningen inte är ett måste.
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nØllegasquetal, exempel.
Riddare av Thet Gylldene Kjölswynet, (endast om sådan finns närvarande) Bärare av Thet Mindhre
Kjölswynet,
Ärade gäster,
Osquar och Osqulda,
välkomna till 1990 års nØllegasque.
Detta år har gått till världshistorien, inte bara på grund av östeuropas fall, Saddam Husseins
storhetsvansinne och Sten Anderssons uttalanden utan även det att mycket har skett på
Flygsektionen.
O.S.V.
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nØllegasque, minneslista.
Uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad 2007-12-12.
I god tid före:
•

Se till att inbjudan till Kjölswynen skickas ut. (styrelsens jobb).

•

Fundera gärna över vilka lärare, kanslianställda och andra som skall bjudas. (Se nØllegasque,

sändlista inbjudningar)
•
Om det skall utses nya Kjölswyn så bör du se till att det finns swyn, nålar och även det snyggt
textade pappret. Kom ihåg att kolla så att rekvisitan för utdelandet är komplett samt att i god tid
förbereda några personer på dessa roller.
•
Glöm inte bort att bjuda in de blivande swynen samt personer som skall få pris av något slag.
Man kan gärna betona att det är viktigt för deras egen del.
•
Bookien bör även ha koll på att det finns tillräckligt med nålar till swynen och nØllan.
•
Ha allt klart inför nØllans doptal (finns i Praxis) Nøllan döpes av lämpligt Kjölswyn.
•

För efterefterköret, tänk på att endast 140 personer får vistas samtidigt i T-Centralen.

•

Efterköret kan lämpligtvis hållas på Syster och Bror

Kom även ihåg:
•

Fanor.

•
•
•

Kontakta RN/FN för filmvisning (flygfilm av något slag) och bildspel över det gångna året.
Skeppsklockan.
Att placera Kjölswynen vid eget bord närmast köket.

•

Silverbricka till nØllans nålar.

•

Kjölswynspuben.

•

Mr Ischerwood.

•

Placeringslistor både till Osquarulda/Kjölswyn och till nØllan!

•

Placera ev hedersgäster (blivande Riddare av det Gyldene Kjölswynet, etc) på bra platser.
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nØllegasque, sändlista inbjudningar.
(promemoria), initialt 1995-11-10. Uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad
2007-12-12.
•

Alla Flygare

•

Alla Kjölswyn

•

THS Styrelse

•

Alla THS Sektionsstyrelser (A, B, D, Dr, E, F, I, IT, IS haninge, Kista, Campus och Södertälje,

K, M, Me, Medie, Open, S)
•
Alla THS Pheuserier
•
S-Emil. Hade hösten 2000 adressen: Föreningen Chalmers Skeppsbyggare, Chalmers Tekniska
Högskola Hörsalsvägen 7, 412 96 Göteborg
•

Inspektor THS

•

Rektor

•

Kansli SCI

•

Programansvarig

•

Seniorsmedlemmar

•

Institutionerna för: Farkostteknik (avdelningarna för marina system, Spårfordon och

fordonsteknik), MWL, Hållf., Flygteknik, Matte (Opt&Syst, mekanik, m.fl.)
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Dopceremoni vid 200_ års nØllegasque då
nØllan blir etta och döps.
Av pastor emeritus Mats Eckered, tillägg av Einar Wikander. (bilaga), införd 1971,
1990.
nØllan vandrar in i lokalen under det att en för tillfället lämplig vald psalm sjunges.
Prästen inträder under sången:
nØllan. Sektionen vill att alla skola komma till kunskap om sinus hyperbolicus. I kärlek söker de
därför upp de Osquar som utan sektionens hjälp ovillkorligen skulle hemfalla åt synd och skam och ej
få sitt, utav den högstes nåd, utdelade studielån. Sektionen talade därför och sade: Låten nØllan
komma till mig. Ty sannerligen säger jag eder att nØllan skola bli upptagna i sektionen och skola
vandra ut över världen i avsikt att föra ut mitt budskap att projektionsekvationen i z-led är det enda
sättet att uppnå jämvikt, som och är VHS:s vilja. De som följa sektionens vilja skola bli behandlade
som en huvudarvinge behandlar sin gamla tant, men sannerligen de som motsätta sig skola bli evigt
fördömda och bli fråntagna sina betygsutdrag. Så därför I nØllan, I som denna dag fått emottaga
sektionens kärlek låten icke missbruka sektionen, ej heller något som tillhör eller borde tillhöra
sektionen. Ni skall icke göra något som kan skada sektionen eller dess medlemmar. Ni skall icke
heller hava lust till någonon annan sektion. Följ dessa lagar på det att det må gå er väl och ni må gå
länge på teknis.
Kära nØllan.
Eder nØlletid har nu, liksom de (…….) Edra nØllegrupper uppkallats efter, ömkligen gått
i kvav. Ur askan stiger likt Fågel Fenix den nya Ettan för att på säkra vingar rulla fram mot den
trygga hamn civilingenjörsexamen innebär. Vi önskar alla att Edra studier skall
förlöpa smidigt utan att Ni för den skull skall missa något roligt, ty må Eder ledstjärna städse vara att
det finns omtentor men inga omgasquer. Stig nu upp, NØlla, på det att Eder förvandling till Ettor må
fullkomnas.

Vid 1971 års nØlledop ersattes Teknologs erinran av ovanstående nu använda doptal.
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nØllning
(bilaga), infört 1990-07-03. Senast ändrad 2007-11-05.
Se mottagning.
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Nubbe
(bilaga), initialt.
Kallas även “sup“ och många andra talande namn. Är det dock väsentligare att Sektionen är väl
förtrogen med bemälda nubbes konsistens och funktion än dess folkliga smeknamn, vilka därför kan
lämnas därhän.
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parkeringsanmärkning.

särkskilt

Parkeringsböter
(bilaga) införd 2013-09-23.
Heter

egentligen

kontrollavgift

eller

Under

olyckliga

omständigheter händer det att sektionens medlemmar får parkeringsböter när de utför ärenden å
sektionens vägnar. Då detta sker kommer inte sektionen betala dessa böter.
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PAS-Farkost – ProgramAnsvarigStudent för
Farkostteknik
(bilaga) införd 1999-12-22, uppdaterad 2014-11-19.
PAS-Farkost representerar studenterna gentemot PA. PAS-Farkost ska i samråd med PA och SNR, se
detta ord, driva för sektionens medlemmar viktiga frågor samt arbeta för att förnya och förbättra
Farkostteknikprogrammet. PAS-Farkost är en av sektionens representanter i Utbildningsrådet (UR)
samt i GRU-rådet (grundutbildningsrådet) på SCI-skolan. För att hålla sig uppdaterad om
årskursernas

förehavanden

är

det

också

lämpligt

att

PAS-Farkost

närvarar

på

Farkostteknikprogrammets studentkaizenmöten (4 stycken/år).
PAS-Farkost väljs på Sektionsmöte 4 och avgående PAS-Farkost lämnar in verksamhetsberättelse.
PAS-Farkost deltar på SNR, se detta ord.
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PAS-Simtek – ProgramAnsvarigStudent för
Simuleringsteknik och virtuell design
(bilaga) införd 2014-02-25, uppdaterad 2014-11-19.
PAS-Simtek representerar studenterna gentemot PA. PAS-Simtek ska i samråd med PA och SNR, se
detta ord, driva för sektionens medlemmar viktiga frågor samt arbeta för att förnya och förbättra
programmet för Simuleringsteknik och virtuell design. PAS-Simtek är en av sektionens representanter
i Utbildningsrådet (UR) samt i GRU-rådet (Grundutbildningsrådet) på SCI-skolan. För att hålla sig
uppdaterad om årskursernas förehavanden är det också lämpligt att PAS-Simtek närvarar på
programmet för Simuleringsteknik och virtuell designs studentkaizenmöten (2 stycken/år).
PAS-Simtek väljs på Sektionsmöte 4 och avgående PAS-Simtek lämnar in verksamhetsberättelse.
PAS-Simtek deltar på SNR, se detta ord.
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Petit Prix
(promemoria), infört 1997-01-18, senast ändrad 2007-11-05.
Lådbilstävling under mottagningen där nØllan tävlar med egenhändigt byggda lådbilar (se Pit Stop
Pub). Tävlingen anordnas av Bilmekanikern (se detta ord), tillsammans med Fälgkorset och
Domkraften och även i samarbete med Pheuset (se dessa ord).
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Pheuseriet
(bilaga), införd 1995-10-01, senast ändrad 2007-11-05.
Pheuseriet består av ÖPH och Plahn. Pheuseriet ansvarar för mottagningen (se detta ord).
Gudfar/Gudmor och Amiralsskändaren (se dessa ord) organiserar och leder pheuseriet. Pheuseriets
ekonomiska verksamhetsår följer sektionens verksamhetsår och revideras av de sektionsrevisorer som
sitter det år mottagningen genomförs.
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Phlügartäflan
(bilaga), infört 1990-06-12, senast ändrad 2007-11-05.
Phlügartäflan är av trenne sorter: stora, lilla och inrikes. För arrangemangen av dessa täflingar
ansvarar det folkvalda Phlügdirektoriatet som även helt enväldigt utser segrare.
Inrikes Phlügartäflan är direktoriatets första arrangemang och avhålls inne i nya Sing- Sing,
Albanova, då dess förskräckliga arkitektur är en förträfflig flygplats.
I Stora Phlügartäflan som traditionsenligt sker på Gärdet (det händer dock att Gärdet flyttar på sig)
cirkulerar vandrings-priset turbinbladet. Stora Phlügartäflan avhålls samma dag som vårbalen (se detta
ord) och prisutdelningen sker på kvällen.
Lilla Phlügartäflan sker under mottagningen (se detta ord) och är till för att nØllan skall lära känna
och förstå problemen med flygning.
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Phlügdirectoratet
(bilaga), infört 1995-10-01, senast uppdaterad 2013-09-23.
Phlügdirectoratet, kan även förkortas Ph.D., består av två phlügdirecteurer samt ett skyddsombud.
Dessa anordnar diverse phlügartäflan (se detta ord).
Phlügdirectoratet som väljs på Sektionsmöte 2, oftast i klump, lämnar in verksamhetsberättelse.
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Pit Stop Pub
(promemoria), infört 1997-01-18, senast ändrad 2012-09-24.
Den stora lådbilsbyggardagen då nØllan bygger de bilar de sedan tävlar med i Petit Prix (se detta ord).
nØllan bygger, bygger och spikar och under tiden är baren öppen med dricka och tilltugg. För att
nØllan inte skall förlora för mycket energi under sitt byggande, byggande och spikande så har det
under senare år ordnats mat.
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Praxis
(bilaga), initialt.
Med “praxis“ avses enligt svenskt språkbruk: vedertaget sätt eller skick, tillämpning, (pläg)sed,
sedvänja, regel, vana, kutym, konvention, tradition, hävd, konvenans, tillvägagångssätt, handlingssätt,
förfarande, rättsvana, rättssed.
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Praxis, S-sektionens
(bilaga), initialt.
Avsikten med S-sektionens Praxis är ej att upprepa vad som finns stadgat i Kårens stadgar rörande
sektionernas verksamhet, utan ge anvisningar och råd för sådant i sektionens verksamhet som av
praktiska och andra skäl inte kan regleras i Kårens stadga och av traditionsskäl är värt att leva vidare
på sektionen etc.
Praxis inleddes (inte bokstavligt, men andemenligt) av en Historik över S-sektionen. Ur denna
historik framgår värdet och nyttan an S-sektionens Praxis.
Praxis form är sådan att den inte fastlåses i sitt ursprungliga skick, utan kan anpassas till förändringar i
sektionens livsformer, traditioner, behov etc. Denna formbarhet hos Praxis är uppnådd genom att
den består av promemorior och bilagor vilka båda sorterna kan utbytas och ändras vid behov.
Promemoriorna utbytas eller ändras genom sektionsstyrelsens försorg. I promemoriorna skall alltså
behandlas frågor av sådan karaktär att inte sektionssammanträdes beslut är nödvändigt för dess
reglerande genom Praxis.
Bilagorna utbytas eller ändras genom beslut av sektionssammanträdet.
På såväl promemorior som bilagor skall finnas antecknat vilkendera av dessa de utgör, vilken instans
som beslutat om deras införande i Praxis, när beslutet har fattats samt hänvisning till den paragraf i
styrelsesammanträdes- eller sektionssammanträdesprotokoll i vilken beslutet finns antecknat.
Promemorior och bilagor insättas i den pärm i vilken
Praxis förvaras i bokstavsordning efter namnet på den fråga de behandlar.
Praxis skall förvaras i skrin benämnt “Skrin för Praxis“. Skrin för Praxis skall vara låsbart. Dess
nyckel skall förvaras i en liten ficka på “Pärmen för Bruksanvisning för Öppnande av Skrin för
Praxis“. I Bruksanvisning för Öppnande av Skrin för Praxis skall anges hur nyckeln handhas vid
öppnandet samt övriga frågor av praktisk betydelse för ett rationellt och funktionssäkert öppnande av
skrinet. Om så visar sig nödvändigt skall Bruksanvisning för Öppnande av Skrin för Praxis även
innehålla normer för Praxis upptagande ur skrinet, för dess nedläggande på bordsskiva samt för
bläddrande i densamma. Vad gäller själva läsande processen av Praxis kan individuella metoder och
variationer knappast anses skadliga för Praxis yttre.
Pärm för Bruksanvisning för Öppnande av Skrin för Praxis skall under styrelsens överinseende
förvaras så att den är tillgänglig för dem som äger rätt att tillgodogöra sig densamma. I
Bruksanvisningen för Öppnande av Skrin för Praxis skall anges hur Skrin för Praxis skall förvaras.

Praxis är inte en stadga för sektionen som ovillkorligen måste följas utan fastmer goda råd och små
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vinkar. Avsteg från Praxis kan därför göras då så befinnes lämpligt. Observera dock att
Praxiskommittén har trängt förunderligt djupt in i sektionens själ och att det därför måste betraktas
som synnerliga undantagsfall då Praxis ord inte bör anses som vägledande.
Sektionens styrelse är skyldig att tillse att promemorior och bilagor på angivet sätt införes i Praxis och
att denna alltid hålles aktuell.
De praktiska göromålen vid införandet av promemorior och bilagor kan av styrelsen delegeras till
särskild kommitté. Denna kommitté får ej benämnas Praxiskommittén (se detta ord) emedan detta
namn

är

heligt.
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Kongl. Skeppsbyggnadssektionens
praxiskommittés förberedande betänkande
framlagt vid sektionens ordinarie
vårsammanträde den 14/3 1963.
(bilaga), initialt.
Kongl. Skeppssektionens praxis benämnes i fortsättningen “P“.
Avsikten med P är ej att upprepa vad som finns stadgat i Kårens stadgar rörande sektionernas
verksamhet, utan att ge anvisningar & råd för fall inom sektionens verksamhet, som inte kan regleras i
en stadga, som av traditionsskäl är värda att leva på sektionen o. s. v. (avskräckande exempel, se Praxis
för M-sektionen).
P skall inledas med en kort historik över sektionen varur framgår behovet & värdet av P. P:s form
skall inte vara sådan att den en gång för alla fastlåses i sitt ursprungliga skick,
utan P skall kunna anpassas till förändringar i sektionens livsformer, traditioner, behov
o.s.v..
Denna “formbarhet“ hos P uppnås genom att den förutom en kortare inledande text väsentligen
består av promemorior & bilagor.
Vid behov utbytes eller utökas promemoriorna genom sektionsstyrelsens försorg.
Vid behov utbytes eller utökas bilagorna genom beslut av sektionssammanträdet.
P-kommittén utarbetar (tillsammans med sektionsstyrelsen, om så är nödvändigt) de promemorior &
bilagor som skall ingå i den ursprungliga P.
I P:s ursprungliga utförande skall ingå påpekanden, anvisningar, råd eller annat som är i varje fall
lämpligt rörande följande ting:
Sektionens traditioner i allmänhet,
kalenderårets händelser i de fall dessa inträffar med större eller mindre lagbundenhet, ansvar för
inventarier,
arkiv, handlingar som skall bevaras, fotoalbum och loggbok,
styrelseberättelser & budget & tidpunkter för dessas framläggande, lilla sångartäflans stadgar,
ölhäfningsstadgar, Kjölswynsordensstadgar, förteckning över Kjölswyn,
följe, tal, dialoger, monologer i samband med Kjölswyns utdelande, stadgar för Dragkampen,
nØllningen, skiftesgasquer, skeppsklockans putsande, Ischerwoods vattnande, antalet knoppar i
tofsen,
sektionsfunktionärers åligganden och svårigheter, sektionens förhållande till utomstående,
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samt utöver detta sådant som P-kommittén under sitt arbete med P kommer på eller sådant som av
sektionens medlemmar föreslås P-kommittén och som är lämpligt att medtaga i P.
Arbetet med P skall vara inriktat på att skapa ett för framtiden & skilda förhållanden lämpligt
hjälpmedel för sektionsfunktionärer & sektionsmedlemmar, och inte en fastlåst samling bestämmelser
som verkar hämmande på sektionslivet.

Thomas Eckered

Lars Slettengren

Härje Franzén
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Praxisändringar
(bilaga), infört 1998-03-24, uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad 2012-0924.
Förändringar av Praxis skall registreras under följande rubrik, de ingrepp som utföres skall
klassificeras enligt nedanstående definitioner, de förändringar av praxis som faller in under ”stavfel”
behöver icke registreras.
Införande

Definieras såsom nytillkomna rubriker.

Ändring

Definieras som ingrepp och förändringar av befintlig text.

Komplettering

Definieras såsom tillägg till befintlig text utan ingrepp i denna.

Stavfel

Definieras som rättning av stavfel och liknande.

Sist i Praxis

Definieras som avförande av rubrik ur Praxis och införande i

Sist i Praxis

Utförda ändringar i Praxis
Vårmöte 1998

Omfattande uppdatering utförd.

Höstmöte 1998

Uppdatering utförd.

Vårmöte 1999

Ändrat:

Gudfar/Gudmor

Höstmöte 1999

Infört:

PAS
Valfångare
Årets outsider

Uppdaterat: Brôten
Funktionärslista
Idrottnsnämnden
Kårråd
Mandatperioder
Pheuseriet
Representationer
Studienämnden
Styrelsens regalier
Ändrat:

Cyberimner
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Hovphotograf
SektionsIdrottsLedare på T
Qurlinglandslaget
Styrelsefunktionärer
T-Centralens nyttjande
Valberedning
Kontinuerligt 2000

Infört:

Internationella gruppen JAS
Kute
Årets Klippa

Ändrat och Uppdaterat: Brôten
Funktionärslista
Kårfullmäktige
personliga suppleanter
Kårråd
Nollegasque
Qurlinglandslaget
Redacteur
Schmecken
Seniorsmedlemmar
Stjärngosse
Styrelsefunktionärer
Styrelsegasquen
Sällskapet Gamble Slipsar
Representation
Vice ordförande

Kontinuerligt 2001

Infört:

Amidala
KårFullmäktigeledamöter
Motion

Ändrat och Uppdaterat: Bokslut
Flygarhistoria
Fonder
Funktionärslista
Sällskapet Gamble Slipsar
JAS
Kjölswynslistan
Kommittéer
Förteckning
Kårfullmäktige
149

K O N G L.

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

Personliga suppleanter
Mandatperioder
PAS - ProgramAnsvarigStudent
Redacteur
Regalier
Slipskommittén
Styrelsefunktionärer
Styrelsegasquen
Styrelseregalier
Kontinuerligt 2002

Ändrat eller uppdaterat: Kamratstipendiet
Kjölswynslistan
Funktionärslista
Sällskapet Gamble Slipsar
Kårfullmäktige
Personliga suppleanter
Mandatperioder
Redacteur
Slipskommittén
Styrelsefunktionärer
Styrelsegasquen
Styrelseregalier
Styrelser
Kårråd
T-centralen
T-Centralens nyttjande Kroquetgasquen
Skiftesgasquen
Qurlinglandslaget
Sektionsquarnevalsgeneral

Sommaren 2003

Införande: Vapendragare
Verksamhetsberättelse
Johannesson
Ändring: Vice fanbärare
Kute
Phlügdirectoratet
Revisorer
Sektionsidrottsledare
Idrottsnämnden
VARM
praxisändringar
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Komplettering: Rättningstjänst
Tennstopet
Sällskapet gamble slipsar
Pheuseriet
Redacteur
Stalle Memorial
Styrelsefunktionärer
Styrelsegasque
Styrelser
Regalier
Seniorsmedlemmar
Kontinuerligt 2004

Införande:

Arbetsintyg
Fälgkorset och Domkraften

Ändring:

HQ
PAS

Komplettering: Funktionärslista
Sällskapet Gamble slipsar
Kjölswyn
Lista över Stjärngosse
2005

Ändring: PAS
Idrottsledare
Kute
Klubbmästeriet
Råttor
Qurlinglandslaget
Studienämnden
Komplettering: Kjölswyn

2007

Ada (endast redaktionell)
Amidala
Amiralsskändare
Bilmekaniker
BookieTM
Brôten
Erik XIV
Ettan
Ettans fest
Fanbärare
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Fanjunkare
FARMEN
Fonder
Funktionärsgasque
Funktionärslista
Sällskapet Gamble Slipsar
Gasquer
Gudfar/Gudmor
Gässen
Helan
HQ
Hovphotograf
Integr.
Jag är en B-17
JAS
Johanneson
Kjölswyn, lista över
Kommittéer, förteckning
Konrad
Konservator
Kroquetgasque
Kute
KårFullmäktige,

personliga

suppleanter

(Redaktionell ändring)
Luciatåget
Motion
Mottagning
nØllan
nØllebricka
nØllegasque
nØllegasque, minneslista.
nØllegasque, sändlista inbjudningar.
nØllning
Pager
Petit Prix
Pheuseriet
Phlügartäflan
Phlügdirectoratet
Pit Stop Pub
Praxisändringar
Quarnevalsambassadör
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Queen Amidala
Redacteur
Regalier
Representation
Rättningstjänst
Salatia
Schmecken
Skiftesgasquen
Skjuvvarnare
Skyddsombud
Skytteledare
Stalle Memorial
Stjärngosse
Styrelsefunktionärer
Styrelsegasquen
Styrelsens regalier
Styrelser
T-centralen
T-Centralens nyttjande
Teknologs Erinran (redaktionell ändring)
Ubåten
Valfångare
Vice Webbmaster
Webbmaster
www.flygsektionen.se
Årets Klippa
Årskursnamn
Årskursrepresentanter
Sist i Praxis
2012

Ändrat:
Ada
Amiralsskändare
Bilmekaniker
BOOKIETM
Brôten
Ekopheus
Fader Fourier
Farm
Funktionärslista
Sällskapet Gamble Slipsar
Gasquer
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Glenn
Hovphotograf
HQ
Integr
JAS
Johannesson
Kjölswyn, lista över
Klubbmästeriet
Kommittéer, förteckning
KårFullmäktigeledamöter
KårFullmäktige, personliga suppleanter
Mandatperioder
PAS – ProgramAnsvarigStudent
Pit Stop Pub
Queen Amidala
Qurlinglandslaget
Redacteur
Representation
Sektionsspion
Seniorsmedlemmar
Stalle Memorial
Studienämnden
Styrelsefunktionärer
Styrelsens regalier
Styrelser
T-Centralen
T-Centralens nyttjande samt uthyrning
VARM
Verksamhetsberättelse
Vice SNO
Walles Pub
Webmaster
www.flygsektionen.se
Årets Klippa
Infört:
Funktionärsböcker
Hederstryne
Informatör
Kick Off-Gasquen
Kubbmästare
Medaljer
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Socialarbetaren
UUN – UtbildningsUtvecklingsNämnden
Årets Kamrat
2013

Ändrat:
Amiralsskändare
Alumnikontakt
Bilmekaniker
Bookie
Christer Björkman (tidigare Nisvisse)
Ekonomi/Budget
Ekopheus
Fader Fourier
Fanbärare
FARMEN (tidigare FARM)
Funktionärslista
Fälgkorset och Domkraften
Förr
Gudfar/Gudmor
Hovphotograf
IdrottsLedare på T
Informatör
Ingela ”Pling” Forsman (tidigare Musikmästare)
Integr.
JAS
Johanneson
Kjölswyn, lista över
Klubbmästare
Konservator
Kute
KårFullmäktigeledamöter
Motion
Mutmästare
PAS – ProgramAnsvarigStudent
Phlügdirectoratet
Quarnevalsambassadör
Queen Amidala
Qurlinglandslaget
Redacteur
Revisorer
Sektionsspion
Seniorsmedlemmar
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Skjuvvarnare
Skyddsombud
Skytteledare
Socialarbetare
Sångledare
Valberedning
Valfångare
VARM
Vice Fanbärare
Vice SNO
Vice Sångledare
Webmaster
Infört:
Halloweengasque
KNAS
Parkeringsböter
Sektionsmöte
Urmas
Borinder
Flygsektionens pris för bästa lärarinsats
Komplettering:
Gasquer
Hederstryne
Kjölswyn, lista över
Kommiteer
Stalle Memorial
Styrelser
Sällskapet Gamble Slipsar
Årets Kamrat
2014

Ändrat:
PAS-Farkost
PAS-Simtek
StURe
Representation
SNO
Cash
Vice SNO
Studienämnden
Informatör
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Qurlingslandslaget
Slipskommitén
Queen Amidala
ARMA
Styrelser
Representation
VARM
Seniorsmedlemmar
Kjölswyn, lista över
Styrelsefunktionärer
Infört:
Studienämndsrådet
KursUtvecklare
Alumnimedlemmar
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Quarnevalsambassadör
(promemoria), införd 1996-07-24, senast ändrad 2013-09-23.
Vart tredje år har Stockholm den stora glädjen att besökas av Q. Arne Val. För att nå ut till alla
sektioner, vill Quarnevalsstaben att varje sektion väljer en lokal Quarnevalsambassadör.
Flyg väljer sin Q-ambassadör på Sektionsmöte 4 året innan Quarnevalen. Sektionsquarnevalsgeneralens
arbetsuppgifter och ev. privilegier enligt Q-stabens direktiv. Under Quarnevalen 2002 byttes namnet
till PR-atsam. Inför Quarnevalen 2008 byttes namnet från sektionsquarnevalsgeneral till
Quarnevalsambassadör.
Tillsvidare står alla tre namnen.
Endast Q-staben, och kanske inte ens de, vet vilka nycker som står att finna bakom namnbytena.
Kanske kommer nya namn i fortsättningen…
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Queen Amidala
(promemoria), införd 2007-11-07, senast ändrad 2014-11-19.
Sammankallande för Amidala, se detta ord. Skall tillsamman med Amidala värna för trivseln för
sektionens kvinnliga medlemmar.
Queen Amidala väljs på Sektionsmöte 4 och har funktionärsstatus.
2008

Lovisa Nöid

2009

Signe Björnholdt Böll

2010

Kristin Abelin

2011

Kamilla Al-Shadidi

2012

Elsa Skuncke

2013

Elsa Skuncke

2014

Hanna Rutgersson
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Qurlinglandslaget
(bilaga), infört 97-10-30, senast ändrad 2014-11-19.
Qurlinglandslaget är Vice Ordförandes högra hand i T-Centralen och väljs helårsvis. De vårdar och
värnar om sektionens sektionslokal. Qurlinglandslagets valspråk är "Sopa grabbar, sopa!".
I Qurlinglandslaget finnes även Borinder (se detta ord).
Qurlinglandslaget väljs av Vice Ordförande.
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Redacteur
(bilaga), uppdaterad 2003-08-03, senast ändrad 2013-09-23.
Redacteuren samlar sektionens tankar och publicerar dessa i Teknis Flygbladet och lämnar
verksamhetsberättelse. Vidare ansvarar han för att sektionsmedlemmarnas intellektuella nivå
bibehålls. Redacteuren väljs på Sektionsmöte 4 och innehar funktionärsstatus.
Redacteuren innehade under sin tid i styrelsen t.o.m. 2000 en Mac-mus (?-), hottad 1996, som regalie.
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Regalier
(promemoria), infört 1990-07-16, senast ändrad 2007-11-05.
Följande regalier stod att finna dags dato:
§

Propellern, 1930, från avgående S4:an

§

Spritflaskan, 1933-34, från avgående S4:an

§

Skeppsklockan, 1947, från avgående S4:an

§

Ordf.klubban, 1952-04-21, från avgående S4:an

§

Blocket, 1962

§

Flygmugg, signerad av Christer Fuglesang, 2007, Christer signerade muggen, i utbyte mot

en Flygmugg signerad av sektionens Ordförande.
§

Ryggmärke, signerat HM Konungen, 2005, nolleuppdrag 2005, utfört av nolle gruppen

hängstjärtarna.
§

Rödmålad Boeing 747, 2007 , gåva från Open’s styrelse

Övriga (okänt ursprung):
§

Arkivägget

§

Järnklump

§

Ischerwood

§

Vit nalle med grönt T på magen

§

Lex nØllae, en snyggt gjord skrift likt tio Guds budord.

§

Flygsektionens fanor

Följande regalier stod inte att finna dags dato:
§

Boomerang, 1963-10-18

Gåva från S-Emil Nikolajev
§

Silverskål, 1942-11-12

Från ledamöterna vid avdelningskollegiet S, 30-årspresent.
§

Gummiklubban, 1962

Från M på 40-årsdagen F/S Osqulda
§

Blå brödkavel
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Representation
(bilaga) införd 1995-10-01, senast ändrad 2014-12-15.
1. Sektionen representeras på studentkåren av
•

Ordförande i Ordföranderådet och i strategiska rådet på SCI-skolan

•

Vice ordförande i SCI-skolans ledningsgrupp

•

Cash i ekonomirådet

•

SNO, vice SNO och PAS-Farkost och PAS-Simtek i Utbildningsrådet

•

StURe i JML-rådet på THS och SCI-skolan

•

ARMA och VARM i Arbetsmarknadsrådet

•

Idrottsledaren i Idrottsrådet

•

Integr. i Internationella rådet

•

Klubbmästare i Klubbmästarrådet

•

Gudfar/Gudmor och Amiralsskändaren i mottagningsrådet

•

Ordförande och KF-ledamöterna samt dessas suppleanter i KF

2. Sektionen representeras på KTH av
•

STRESS

•

PAS-Farkost

och

PAS-Simtek

i

GRU-rådet

(grundutbildningsrådet)

på

SCI-skolan

163

K O N G L.

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

Revisorer
(bilaga), infört 1995-10-01, senast ändrat 2013-09-23.
Två stycken till antalet som väljs på Sektionsmöte 4. Tillsammans med THS verksamhetsrevisorer
reviderar de sektionen i enlighet med sektionens stadga och praxis samt THS stadga och reglemente.
Revisorerna får inte inneha styrelsepost eller funktionärspost med löpande ekonomiskt ansvar.
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Rättningstjänst
(bilaga), infört 1983-09-10 senast uppdaterad 2007-12-12.
Rättningstjänst benämnes den åtgärd som infördes för att upprätta en tvingande underhållsfunktion.
Varje styrelse skall minst en gång per år gå igenom Praxis för komplettering och rättning.
Vid införande, ändring, komplettering eller avförande genom placering Sist i Praxis så skall notis om
detta göras under och i enlighet med Praxisändringar..
Sektionen vill självklart uppmuntra medlemmarna till ett aktivt och med stor frenesi understödja
rättningstjänsten. Därför skall de Osquarulda som sittande styrelse anser bidragit till att
uppmärksamma stavfel och andra fadäser i Flygsektionens Praxis belönas med Viktigpetteröl (eller
alkoholfritt Viktigpetteralternativ). Belöningen påkallas och utdelas av styrelsen under det
sektionsmöte som närmast efterföljer Osquaruldas riktiga påpekande. Belöning utfaller alltså inte för
riktiga påpekanden (eller felaktiga…) under pågående möte. Endast en Viktigpetteröl per påkallad
Osquarulda får utdelas per möte, oberoende av antalet riktiga påpekanden som gjorts av denne.
Därvid skall följande rubriker beaktas speciellt: nØllegasque program
Kjölswyns förteckning
Styrelser Praxisändringar

Avskrift 1990-03-19
Henrik Nedlich T-87

165

K O N G L.

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

Salatia
(bilaga), initialt, senast ändrad 2007-11-05.
Kung Neptunus maka och drottning, yppigast bland kvinnor (se Noachs följe och dialog).
Salatias roll innehaves traditionsenligt av en sektionsmedlem i årskurs två av manligt kön.
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Schmecken
(bilaga), införd 1990-06-07, senast ändrad 2007-11-05.
Schmecken är den huvudbonad som passar Osquaruldas skult bäst. Den bör bäras vid alla högtidliga
tillfällen samt även i dagligt bruk och på gasque. För en flygare är det självklart att man pryder sin
schmeck med blåa spegater. En spegat (se detta ord) för varje påbörjat år på sektionen. Undantaget är
de teknologer som läser inriktningen Skeppsteknik, de pryder sin schmeck med mossgröna ringar.

167

K O N G L.

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

Sektionsfärg
(promemoria), infört 1990-03-26.
Från att ha varit vackert mörkgrön via marinblått så är numera sektionens färg vackert mörkblått (se
även uppslagsordet “Flygarhistoria“).
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Sektionsnål
(promemoria), infört 1990-03-26.
Sektionsnålen är en förgylld kråsnål bestående av det bevingade skrovet. Sektionsnålen kan bäras på
finfracken likaväl som på snuskfracken eller ens egen vanliga jacka.
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Sektionsmöte
(bilaga), införd 2013-10-14.
Flygsektionen har från och med 2013 fyra ordinarie sektionsmöten, två på hösten och två på våren.
Tidigare hade man bara två, kallade höstmöte och vårmöte. Förhoppningen är att dessa nu inte ska
hålla på till dess att avmarch till Tennstopet är meningslöst.
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Sektionsslipsen
(bilaga), initialt.
I maj 1957 beslöt Sektionen om införandet av en sektionsslips i röd färg och självlysande material.
Den har därefter lyst med sin frånvaro.
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Sektionsspion
(bilaga), införd 1996-07-24, senast ändrad 2013-09-23.
Sektionsspionen har till uppgift att lära ut nØlledansen under mottagningen. För att lära sig dansen
bör sektionsspionen på ett så spionmässigt sätt som möjligt spionera på Samhällsbyggnads pheus när
de dansar för att sedan kunna föra dansstegen vidare till flygnØllan.
Sektionsspionen väljs av Sektionsmöte 4.
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Seniorsmedlemmar
(bilaga), infört 1997-03-18, senast ändrad 2014-12-15.
Se Alumnimedlemsskap.
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Skepparhistoria
(bilaga), initialt.
Sannfärdig historik utarbetad enligt modernaste principer, Sektionen tillägnad på 40- årsdagen av Sstyrelse.
År 1922 frigöres skeppsbyggarna från M-sektionen och bildar en egen sektion. M- sektionens fortsatta
existens beror nu helt på kårens pietetskänsla.
Under hela tjugotalet kan inte ett fartyg sjösättas i Stockholms närhet utan S-osquars benägna
medverkan.
År 1928 präglas av att sektionens ordförande på grund av svårartad tandvärk inte själv kan leda
sektionens sammanträden.
En post som vice klubbmästare inrättas 1934. Vice klubbmästarens huvudsakliga syssla blir att skaffa
sprit åt de båda lägre årskurserna.
Sektionens 25-årsjubileum firas med en inställd middag.
Sektionen skakas och är nära att falla sönder då nubbepriset 1938 höjs till 35 öre.
År 1940 avlyssnar sektionen ett föredrag om sjösättning av ubåtar på tvären.
S-Osquar upplever fyrtiotalet idrottande.
År 1941 uppdelas sektionen på underavdelningarna för flygteknik och skeppsteknik.
Iförda tidsenliga dräkter intågar M-sektionen på ett sammanträde 1952 och skänker S- sektionen en
vegamössa med anledning av 30-årsjubileét. Kårens ordförande skänker lakritsbåtar.
1954 pratar 334 riksdagsmän i fyra timmar om skeppsbyggnadsundervisningens fortbestånd på KTH
och nedlägger således 1336 arbetstimmar=sju arbetsmånader på en fråga som bara kunde besvaras på
ett sätt. Varje S-Osquar kunde utan betänketid ha besvarat frågan rätt. Slutsats: S-sektionen kan med
fördel ersätta riksdagen
1956 börjar den första kvinnliga studeranden på S.
I maj 1957 beslutas om införande av en sektionsslips i röd färg och självlysande material.
Den har därefter lyst med sin frånvaro.
En nykterhetskommitté tillsattes 1958 och har sedan dess inte avhörts.
År 1959 konstaterar sektionen med tillfredsställelse, att den enligt kårens katalog fått en ny medlem
vid namn Johan Klot. Amiralsskändaren bär för första gången i sektionens historia kjol.
Ytterligare tvenne kvinnor inräder på sektionen år 1961, ett år som även i övrigt kommer att stå som
ett klart lysande vägmärke bland sektionens historiska vingslag. Det är nämligen det året som beslut
fattas om att sektionens styrelse på sektionens bekostnad skall ges fri sprit alla dagar i veckan, alla
veckor.
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Vissa yttringar av sektionens verksamhetsiver bör av särskilt framhållas:

Pengar
Penningars förvaltande och förbrukande har alltid skett med ekvilibristisk skicklighet. Det bör dock
påpekas att alla förekommande falsarier varit prydligt gjorda inom den svenska srtrafflagens ram, samt
förmodligen skulle förblivit oupptäckta om inte revisorernas nit och skicklighet hade överträffat
skattmästarnas. De enda mer anmärkningsvärda brottsligheterna är en kassabrist från 1940 på kronor
0:62 som undanröjts genom felsummering, samt 900:- som försvunnit vid något tillfälle någon gång.
Revisorerna fann emellertid självfallet att detta inte var något att fästa sig vid. En viss ordförande
förmodades av revisorerna ha gått i restaurangskola, i det att han räknade verifikationernas datum
som utgifter.
En anmärkningsvärd brist på ekonomiskt sinne visades emellertid vid nØllningen 1952. Då inköptes
nämligen: 0,5 kg extrafin sillake till ett pris av 12 öre, 1 kg ricinolja för 7:40,
1,25 kg vetemjöl för 1:37 samt en flaska “Snappy“ för 1:75, summa 10:64. Allt detta blandades till en
stärkande dryck åt nØllorna. Dock inser man lätt att för 10:64 kunde ha inhandlats inte mindre än 44
kg extrafin sillake till nØllornas än större förnöjelse.
Genom en år 1951 utförd komplicerad beräkning , utgående från detta års vinst och den tänkta
utvecklingen av världskonjunkturen, påvisades att år 1960 borde ge en kapitalbehållning av
354*3,38=5 milj. kronor. Då beräkningens tillförlitlighet står över all kritik och årets
kapitalbehållning inte fullt uppgår till denna summa, kan man förmoda att ett visst spill förekommit
de senaste två åren. Spill måste man emmelertid räkna med.
Den mest anmärkningsvärda ekonomiska händelsen i sektionens ekonomiska historia är otvivelaktigt
en vinst på kronor 9:14 från 1934 års nØllegasque. En kommitté är tillsatt för utredande av frågan
rörande prägling av minnesmedalj med anledning av denna händelse.

AFUAR
I mars 1959 bildades AFUAR: Arbetsutskott För Uppskjutande Av Raketer, avsedda att träffa månar,
planeter och andra i rymden befintliga misshagliga föremål. Tack vare denna händelse lyckades
amerikaner och ryssar uppsända ett antal repliker av AFUAR:s första skapelse. Arbetsutskottets egna
farkoster har samtliga planenligt exploderat under kraftig rökutveckling.

Ischerwood
Ischerwood föddes den 30 april 1933 vid pass 15.00. Vid mitten av fyrtiotalet kuperades han och 1949
hade han helt mist svansen, vilket med skärpa påtalades av revisorerna.
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Gasquer
Vid ett icke föraktligt antal tillfällen under sin historia har S-sektionen ägnat sig åt gasquer.
1933 års gasquer karaktiserades överaskande av att skadorna på sektionen varit obetyliga.
Däremot kostade den nya dörren efter en sektionsafton 1935 hela 40 kronor.
En exlusiv form av festlighet utgjordes av 1930 års “pingst- och hänförelsegasque“. Under
spritrestriktionerna i början av fyrtiotalet fann man snart att Cederlunds punsch kunde fås i
obegränsade mängder, om den hälldes direkt i kaffet och benämndes grädde. Så skedde.
I slutet av fyrtiotalet gjordes försök att låta sektionssammanträdena förgås av gasquer. Hur försöken
utföll är inte känt emedan protokoll från dessa möten helt saknas.
En mycket lyckad gasque tillsammans med M våren 1934 kom tyvärr inte till stånd.
En vackert komponerad måltid från 1946, bestående av fläsk, brännvin, fettisdagsbullar och rödvin
kan ännu ge sig tillkänna i form av illaluktande uppstötningar hos deltagarna. Gasquen efter en
tentaperiod 1958 präglades av stilla värdighet och tyvärr även av en kraftig hjärnskakning.
S-sektionen är dock tämligen benägen att instämma med den gasquare från 1939, som hävdade: “en
avbruten ärm och försök till förstöring av stållinjal medelst lampkupa hör ju endast till sådana
episoder, som sätta färg på livet här på Teknis“.
Vasagasquen våren 1961 pratar fortfarande för sig själv.

Sång
S-sektionen vann den 20 januari 1948 kårens sångartävlan.
Vid valborgsmässomiddagen på Nymble 1947 gjorde sektionen inte något märkbart framträdande nid
sången, men höll sig väl framme vid potatiskastningen mot norra väggen.

Kroppskultur
“En student som inte sköter sin kropp är ovärdig den akademiska friheten“, hävdade sektionens
idrottsledare år 1940. Så väl skötte S-Osquar under fyrtiotalet sin kropp, att sektionen fullständigt
dominerade rodden på Teknis under ett årtionde och då även märktes i andra idrotter. Sedan en
roddledare rekommenderat S-Osquar en timmes rodd varje morgon före föreläsningarnas början,
minskade emellertid idrottsintresset.
Som bekant har roddbåtarnas betydelse de senaste åren också något minskat inom såväl handelsflottan
som Kongl. Marinen.
Dock slår S fortfarande med A med god marginal i spadtävlingen.
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Kjölswynsorden
Det existerar i sinnevärlden tvenne slag av Kjölswyn: Gylldene Kjölswyn och Mindhre Kjölswyn.
Thet Gylldene Kjölswynet är större än Thet Mindhre, men de skall båda betraktas med yttersta
vördnad och underdånighet. Mer bör Osquar i gemen inte veta om Kjölswynsorden, i det att alltför
höga ting lätt kan överhetta hans hjärna. Dock må han läsa Ordens Regler, som gott kan karaktärisera
hela sektionen:
Drucken wart jag, Väldeliga drucken
Fordom hos fintliga Gylldene Kjölswyn.
Gille är ypperst,
Om hwar gäst går hem Med sinnen i full sans.

Måhända har andra sektioners medlemmar ibland svårt att förstå S-sektionens egenheter, men de må
betänka, att för att helt kunna förstå dessa fordras den sinnets renhet, den andens spänst och den
tankens flykt, som står att finna endast hos den, som städse kan hämta inspiration ur samhörigheten
med det djupa, men samtidigt vidsträckta havet eller den midnattsblå rymden.

Thomas Eckered
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Skeppsklockan
(bilaga), initialt.
Gåvobrev
Avskrift.
Härmed får avgående fyran 1947 som gåva till Kongl. S-sektionen överlämna en skeppsklocka
upphängd i en stapel.
Givarens önskemål beträffande gåvans användning kan sammanfattas i två punkter.
1.

Sektionsordföranden må med klockkläppen kunna bemästra sektionselementens raseri på

sammanträden och fester.
2.

Segraren vid en årlig sångartävlan inom sektionen må som belöning hugfästa sin prestation

genom att å sockelplattan fastsätta en graverad plåt.
Det är givarens förhoppning, att den tradition som sångartävlan på Lilla Julafton utgör, får växa sig
stark och väl bevaras.
Slut på avskrift.
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Skeppsklockan, regler och råd för dess
putsande
(bilaga), initialt.
§1.

Med skeppsklockan menas skeppsklockan.

§2.

Skeppsklockan putsas av ordinarie putsare eller, om ordinarie putsare ej kan utföra putsningen,

av piket.
§3.

Ordinarie putsare utgöres av sektionsordföranden under det kalenderår, som har närmast lägre

ordningstal än det just pågående.
§4.

Piket utgöres av sektionsordföranden under det kalenderår, som har närmast lägre ordningstal

än det kalenderår, då ordinarie putsare var sektionsordförande.
§5.

För putsning erfordras: Putsmedel samt minst 3 (tre) putsdukar benämnda putsduk 1, putsduk

2 och putsduk 3. Putsning utföres genom att medelst putsduk 1 putsmedel påstrykes Skeppsklockan.
Putsduk 2 användes för putsning, varmed menas upprepade gnidningar av Skeppsklockan medelst
putsduk. Putsduk 3 användes för ytterligare putsning. Förfarandet upprepas tills ingen inom Tsektionen mot Skeppsklockans puts invända haver.
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Skjuvvarnare
(bilaga), infört 1990-06-13, senast ändrad 2013-09-23.
Som sektionens skjuvvarnare innehar man uppgiften att varna och värna om Osquarulda inför
förestående skjuvning. Detta görs i lämpligt medium. Skjuvvarnaren väljs av Sektionsmöte 4.
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Skyddsombud
(promemoria), införd 1996-07-24, senast ändrad 2013-09-23.
Skyddsombudet ingår i Phlügdirectoratet (se detta ord). Skyddsombudets viktigaste uppgift är att
skydda åskådarna från flygetygens okontrollerade flygning under phlügartäflingarna (se detta ord).
Skyddsombudet väljs av Sektionsmöte 2, ofta i klump med Phlügdirecteurerna.
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Skytteledare
(bilaga), initialt, senast ändrad 2013-09-23.
Skytteledaren har till uppgift att detonera BOMBEN... Detta sker den syttende maj vid
Ugglevikskällan samt den 17 november. Klockslaget: midnatt. Övriga uppgifter är att till sektionen
införskaffa ett stycke bandkanon. Därför motionerar Skytteledaren för att Sektionen skall
tillhandahålla en AFSE-blankett för att underlätta Skytteledarens strävanden. Skytteledaren har även
ansvar för sprängningen av obstinatnØllan på Osqvik under nØllan i stugan (se detta ord).
Skytteledaren väljs av Sektionsmöte 4.
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Slipskommittén
(bilaga), initialt senast ändrad 2014-11-19.
Slipskommitén utses på Sektionsmöte 4.
Slipskommitténs förslag till stadgar för slipsen.
§1

Slipsen är en slips och kallas Slipsen.

§2

Slipsen uttalas som det låter och stavas som det skrives.

§3

Slipsens uppgift är att vara slips af Sektionens nåde.

§4

Slipsen innehaves och äges af Sektionen och vördas af alla dess medlemmar.

§5

Slipsen är med Ischerwood jämställd.

§6

Slipsen får på inga villkor, i trängt eller oträngt mål, användas till annat än vartill den är

avsedd.
§7

Slipsen bäres af Sektionens ordförande i enlighet med §14. Annan person eller individ vem det

vara månde må icke bära Slipsen. Dock må undantag därifrån göras efter Sektionens hörande, på det
att Hans Majestät Konungen beviljas bäranderätt.
§8

Vid ordförandes avgång skall af honom/henne buren Slips försedd med av honom egenhändigt

skriven namnteckning, i naturlig storlek och af varaktig karaktär, beträffande skriftens hållbarhet,
insättas i lämplig förvaringsmöbel, såsom glas och ram, och därefter å S-fyrans ritsal eller annan därtill
lämplig och värdig lokalitet oppsättas å därstädes befintlig vertikal vägg på sådant sätt att slipsen kan
åskådas från horisontellt golv, därvid skall ock namn-teckningen vara allom väl synlig. Slipsen haver
därmed sällat sig till Sällskapet Gamble Slipsar.
§9

Sällskapet Gamble Slipsar tillhör Sektionen och befinner sig enligt §8. Vid Neptuni Fest och

andra i sällsport grad högtidliga evenement framföres Sällskapet till vördnadsfullt beskådande. nØllan
skall visa Sällskapet all den högaktning den, det vill säga nØllan, någonsin förmår, i annat fall tager
jädervulen nØllan.
§10

Slipsen inhandlas eller på annat sätt frambringas i god tid före varje ordförandeval i Sektionen

och presenteras i ståt ett dylikt evenement kräver. Slipsen överlämnas först vid Skiftesgasquen då nya
och gamla styrelsen skiftar. (Ändring: Då slipsen tillverkas/väljes efter blivande ordförandes
personlighet bör den ej presenteras före det att blivande ordförande valts.)
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Inköp och presentation af Slipsen handhaves af en för varje särskild Slips vald kommitté

bestående av sittande ordföranden samt valfritt antal man. Kommittéledamot må icke vara släkt med
eller på annat sätt jävig mot ordförande, på det att denna ej må påverka ledamot vid förrättande af
dennas ansvarstyngda ärv. Ävensåledes må kommittéledamot vara redlig och ärbar man med sinne och
läggning för det sköna i färgen och formen hos en Slips. Slipskommitté väljes en gång årligen vid
sektionens ordinarie Vårmöte.
§12

Slipskommitténs verksamhet omfattar även insamlandet af medel för verksamhetens

bedrivande. Därvid skall eventuellt uppkommande överskott från verksamheten i form av kontanta
medel eller tillgodohafvanden läggas åt sidan, och vid val af nya kommittéledamöter ställas till den nya
kommitténs disposition. Slipskommitténs räkenskaper genomskådas och synas samtidigt med
Sektionens övriga räkenskaper.
§13

Slipsen som bäres af ordförande vördas ömt och omsorgsfullt af ordförande, som därvid allena

är ansvarig för Slipsens välbefinnande och goda kondition tills dess att Slipsen enligt §8 sällar sig till
Sällskapet Gamble Slipsar. För detta sällskaps välbefinnande och kondition är den sittande
slipskommittén till fullo ansvarig. Vid val af ny slipskommitté överflyttas ansvaret å denna, dock
skola revisorerna dessförinnan hava inhämtat personliga syn- och känselintryck om Sällskapets
kondition och därefter hava avlämnat yttrande, om den avgående slipskommittén kan beviljas full
ansvarslöshet.
§14a

Ordförande bäre Slipsen till vardagsdräkt väl synlig utanpå kavaj eller motsvarande klädesplagg

vid Sektionens sammanträden och gasquer, vid kårsammanträden och kårstyrelsesammanträden samt
vid musikkårafton. Vid alla andra evenement då ordförande representerar Sektionen må Slipsen bäras
å allmänt vedertaget och övligt sätt. Vid sektionsstyrelsesammanträde vare ordförande fritt att bära
Slipsen, så dock ej vid så kallad skiftesgasque, då Slipsen bäres av det vederbör på sätt i enlighet vad
ovan sagts beträffande Sektionens gasquer.
§14b Slipsen bäres icke vid sorg och sorgehögtid. Slipsen skall medelst någon af de accepterade
slipsknutarna fästas runt ordförandes hals, varvid tillses att ansiktet hamnar på samma sida av
ordförande som slipsknuten.
§15

Råd och Reglor beträffande Slipsens apparition. Slipsen skall vara uttrycksfull både vad det

gäller färgen och formen. Slipsen skall i bästa mån och så gott det
nu går motsvara Sektionens konstnärliga förväntningar. Slipsen må dessutom vara glad och trevlig
samt skall bestå af åldringbeständigt material på det att den ej må
i förtid desintegrera. Slipsen skall vara i enlighet vad som säges i §1 och §3.
§16

Slipsen må utan hinder avbildas medelst användande af papper och penna eller medelst

fotographiskt förfaringssätt af därtill lämpade perschoner. Dock må icke Slipsen kopieras. Vad ovan
sagts äger även sin tillämpning i full utsträckning vid Sällskapet Gamble Slipsar.
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Detta haver författats i all endräkt af Kongl. S-Sektionens första slipskommitté Stockholms Stad anno
domini 1952 uthi dess andra monath och tjugofemte dag.
Iva Maasing

MasbomS s 4

Olle Moberg

Moppe S s 3

Göran D Svensson

Görande S s 2

Detta hafver Masbom med swett ogh möda nedplitat efter att wi hawa deruthi beslut fattat.' Antaget
vid S-Sektionens Vårsammanträde den 3 mars 1952
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Socialarbetaren
(bilaga), infört 2012-09-24, senast ändrat 2013-09-23.

Socialarbetaren är en funktionärspost som infördes 2009. Posten går ut på att anordna sociala
aktiviteter för sektionens medlemmar. Förslag på aktiviteter som gärna får förekomma är:
Bullbakning på kanelbullens dag
Pepparkaksbakning vid jul
Brännboll
Pulkaåkning
Skridskor
Socialarbetaren väljs av Sektionsmöte 4.
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Stalle Memorial
(promemoria), infört 1992-03-24, senast ändrad 2012-09-24.
Uppdateras kontinuerligt.
Vandringspriset “Stalle Memorial“ finns att beskåda dagligen i T-Centralen (se detta ord). Kort
historik: Vandringspriset skänktes till Flygsektionen av dåvarande sektionsmedlemmen S. Persson
efter ett misslyckat försök att spränga ljudvallen på skidor under sektionens vistelse i Åre 1985. Den
ena skidan delaminerade p g a hög värmeutveckling i den fruktade Hummelpuckeln. S. Persson
undkom oskadd och kunde själv dela ut detta vandringspris den första gången. Alltsedan dess har
priset utdelats till den flygare som vinner Flygsektionens interna slalommästerskap. Detta
slalommästerskap slutade hållas efter ett tag, och numera utdelas priset till det vinnande laget i
parallellslalom-stafettävlingen.

1985

Björn Nordström 1986

1987
1988
1989

Flygsektionen (över VoV)

1989

T-äldre

1990

Flygsektionen (över Fysik)

1991

T-90

1992

T-91

1993

T-udda

1994

T-udda

1995

T-udda

1996

Flygsektionen (över VoV)

1997

T-äldre

1998

Flygsektionen (över VoV efter protester och skiljeåk)

1999

T-yngre (det fuskades mycket, partisk domare)

2000

T-äldre

2001

T-äldre

2002

T-äldre

2003

T-äldre

2004

T-äldre

2005

T (Över Uppsala-packet)

2006

T-äldre

2007

T-äldre

2008

T-äldre

2009

T-äldre

2010

T-äldre

2011

T-äldre
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2014
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Av tradition hävdas dock alltid att lag T-äldre avgick med seger, då dåvarande T-yngre numera räknas
som T-äldre då tävlingen fortgår mellan T-äldre och T-yngre.
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Studienämnden
(bilaga), infört 1995-10-01, senast uppdaterad 2014-11-19.
Studienämnden tillvaratar sektionsmedlemmarnas intressen som studerande vid Kungliga Tekniska
högskolan.
Studienämndsmöten skall hålla minst 4 möten per program och år. Dessa möten är öppna för alla
sektionens medlemmar. För varje möte skall närvarolista och protokoll föras. Protokoll skall anslås
på Studienämndens anslagstavla.
Studienämndsmöten anordnas av SNR, se detta ord.
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Studienämndsråd, SNR
(bilaga) infört 2014-03-03, senast uppdaterad 2014-11-14.
Studienämndsrådet består av SNO, vSNO, PAS-Farkost, PAS-Simtek och StURe. Till SNR kan
utomstående utbildningsbevakare bjudas in.
SNO är sammankallande för studienämndsrådet samt ordförande. vSNO är sekreterare och
studienämndsrådet skall hållas minst 2 gånger per månad. Närvaro och protokoll skall föras.
Detta protokoll skall sedan skickas till samtliga av rådets medlemmar.
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Styrelsefunktionärer
(bilaga) infört 1993-11-02, senast ändrad 2016-11-15.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för sektionens verksamhet. Styrelsen ska främst jobba med
strategiska frågor. Den operativa verksamheten ska skötas av ledningsgruppen och sektionens
övriga funktionärer.
Med styrelsefunktionärer åses följande Funktionärer:
Ordförande
Vice Ordförande
Cash
Sekreterare
1-3 st ledamöter
Dessas uppgifter beskrivs nedan:

Ordförande:
Leder sektionens löpande verksamhet och tillser att denna bedrivs på ett stadgeenligt och i övrigt
tillfredsställande sätt. Ansvarar för att sektionsmötets beslut verkställs samt har det övergripande
ansvaret för sektionens verksamhet och sammanställer dess verksamhetsberättelse. Ordförande
representerar också sektionen i ordföranderådet på kåren.
Ordförande och kassören tecknar, var för sig, kontot : BankGiro

121 – 60 19

Vice Ordförande:
Vice ordförande assisterar ordförande med ledningen av styrelsen och agerar ordförande när denne inte
kan närvara. Utöver detta leder vice ordförande även ledningsgruppen och sammankallar till
ledningsgruppens möten. Vice ordförande ska vidarebefordra viktig information från ledningsgruppen
till styrelsen och vice versa.

Sekreterare:
För protokoll vid sektions- och styrelsemöten. Tillser att kallelser till möten sätts upp på ett
stadgeenligt sätt. Sekreteraren skall tillsammans med Kultingen (se detta ord) också handha och
uppdatera Kjölswynsregistret.
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Cash:
Skall ansvara för att sektionens finanser går ihop samt lämna verksamhetsberättelse.
Kassören och ordförande tecknar, var för sig, kontot: BankGiro 121 – 60 19
Kassören tecknar tillsammans med ansvarig person (när sådan finnes), var för sig, samtliga övriga
konton som finns inom sektionens verksamhetssfär och inte tecknas av en styrelsefunktion (KBM).
Aktuella konton och medtecknare:
EkoPheus: BankGiro 121 – 60 50
Ekonomiansvarig Ombyggnadskommittén
Ekonomiansvarig Jubileumskommittén: BankGiro 518 – 91 88
VARM (om bokföringsansvarig): BankGiro 518 – 92 46

Styrelseledamöter
Styrelseledamöterna ska arbeta med det strategiska arbetet och bistå övriga styreslen i deras arbete.
Ledamöterna ska jobba med att förbereda sektionsmöten och andra strategiska uppgifter som att
uppdatera verksamhetsplan och liknande.
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Styrelsegasquen
(promemoria), initialt, uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad 2007-12-12.
Denna gasque bör domineras av Flygsektionen och därför har så alltid varit fallet. För defihnition:
Gasque (se detta ord) sådan att huvudmålen i gasquens definition uppfylles. Närvarande är samtliga
Teknis styrelser, Flygsektionens och onämnbara samt kårstyrelsen.
Då det är av största vikt att ordningen hålles bör styrelsen vid höga Flygsektionen noga förbereda sig
vad det gäller sångframföranden (volym, fasriktighet, egenhävdelse). Även som är det
sektionsordförandes plikt och sanna nöje att framföra ägget tillsammans med andra ordföranden.
Känner ordföranden från annan sektion sig osäker informeras denna om följderna att flygordföranden
då med glädje känner sig inbjuden till dennes sektions nØllegasque för att där samfällt prestera
äggätning. Sektionsordföranden från annan sektion brukar då vekna och ta sitt förstånd till fånga och
avnjuta ägget. I de fall då sektionsordföranden från annan sektion inte finns på plats kan i specialfall
vice rycka in.
Anordnande sektioner har den stora äran att enligt eget godtycke lämna över budkavlen till den eller
de sektioner som anses mest lämpade. Om Styrelsegasquen ej genomförs inom rimlig tid bör detta
uppmärksammas av Flygsektionens ordförande på ett Ordföranderåd. Det är lämpligt att påminna om
att Flygsektionen anordnade den sist eller åtminstonde näst sist eller i det fallet näst näst sist.
Anordnande sektion:
1983 Flyg med visst bistånd av Kemi 1987 Flyg och VoV
1989 Drift och ??
1990 Data och Elektro
...
1993 Bergs och Flyg
...
1996 Bergs och Kemi 1997 (vår) Flyg
1997 (höst) Arkitektur och VoV 1998 (vår) Kemi och Elektro
1998 (höst) Kårstyrelsen och Bergs 1999 (vår) Ing Kista och Doktorand 1999 (höst) Data och Maskin
2000 (vår) Fysik och Industriell Ekonomi 2000 (höst) Flyg och Lantmäteri
2001 (vår) Media och Bergs 2001 (höst) Kemi och VoV
2002 (vår) Ingenjörssektionen Kista
2002 (höst) Ingenjörssektionen Hanninge 2003 (vår) Maskin
…
2006 (höst) Samhällsbyggnad 2007 (vår) Flyg
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Styrelsens regalier
(bilaga), infört 1997-01-18, senast ändrad 2012-09-24.
Styrelsens regalier bäres under sektionsmöten, styrelsemöten och när det i övrigt anses lämpligt.

Ordförande
Vegamössa (1952-1977), bortsupen SAS-mössa (1977-1996), utsliten SAS-mössa (1996-)
Ordförandeslips (personlig)

Vice ordförande
Nyckel, plast (1995-1996), betaversion Nyckel, järn (1996-)

Sekreterare
Tipp-Ex-burk (?-) Skrivmaskinskula

Kassör
Penningpung (1994-)

SNO
SNO-mössa, treuddig (?-1994), mystiskt försvunnen SNO-mössa, fyruddig (1994-)

Klubbmästare
Gardinsnoddar (197x-2005), borttappad i Osqvik Gardintofsar, blå (2006-2006), utsliten Spritmåttglas
(2006-)

ARMA
Plast-nalle (1993-1999), hottad av Kjölswynen 1996
Plast-nalle i Ericsson-stil (1999-) Plast-nalle (ny)

Sture dy
Skyddsombudsmärke (1999-2000)
Skyddsombudsmärke, efter ett år i exil har märket återfunnits. (2002-) Skyddsombudsmärke,
försvunnet år 2000, återfunnet år 2007.

Informatör
Halsduk med snöboll (2011-)
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Styrelser
(bilaga), uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad 2013- 09-23.
1976

Ordförande:

Olof Sandberg

Vice:

Hana Neuman

Kassör:

Lennart Gustafsson

Sekreterare:

Mats Bäcklin

Klubbmästare:

Olle Hagstrand
Ulf G Lindberg
Finn Torberger

1978

SNO:

Olof Sandberg

Redacteur:

Peter Meurling

Ordförande:

Björn Lundström

Vice:

Anders Christensson

Kassör:

Lennart Wallin

Sekreterare:

Britt Bustgaard

Klubbmästare:

Yvonne Arnstad
Bo Samuelsson

SNO:

Bo Samuelsson

Redacteur:

Peter Meurling
Anders Nygren

1979

Ordförande:

Einar Wikander

Vice:

Ante Brunskog

Kassör:

Per Stålhandske

Sekreterare:

Anders Forsén

Klubbmästare:

Henrik Johansson
Ola Wettergren

SNO:

Bo Samuelsson

Redacteur:

Hans Lothigius
Hans Larsson

1980

Ordförande:

Christian Osterman

Vice:

Thomas Åstrand

Kassör:

Per Stålhandske

Sekreterare:

Yvonne Arnstad

Klubbmästare:

Lena Andersson
Mikael Eriksson

SNO:

Leif Engdahl

Redacteur:

Britt Bustgaard
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Henrik Johansson
1980

Ordförande:

Christian Osterman

Vice:

Thomas Åstrand

Kassör:

Per Stålhandske

Sekreterare:

Yvonne Arnstad

Klubbmästare:

Lena Andersson
Mikael Eriksson

SNO:

Leif Engdahl

Redacteur:

Britt Bustgaard
Henrik Johansson

1981

Ordförande:

Thomas Åstrand

Vice:

Tom Strandberg

Kassör:

Erik Lindgren

Sekreterare:

Christian Osterman

Klubbmästare:

Björn Eriksson
Joakim Jörgenssen

SNO:

Einar Wikander

Redacteurer:

Henrik Johansson
Håkan Lothigius

1982

Ordförande:

Mikael Eriksson

Vice:

Björn Eriksson

Kassör:

Erik Lindgren

Sekreterare:

Jörgen Gustavsson

Klubbmästare:

Håkan Lothigius
Sonja Tchavdarov

SNO:

Mats Alendal

Redacteurer:

Leif Schiavone
Johan Lehander

1983

Ordförande:

Olle Johansson

Vice:

Sören Östlund

Kassör:

Göran Korsgren

Sekreterare:

Mats Johansson

Klubbmästare:

Erik Stendahl
Tomas Åström

SNO:

Håkan Nyberg

Redactuerer:

Robert Kviberg
Lars Mellgren

1984

Ordförande:

Sören Östlund
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Vice:

Magnus Svanfeldt

Kassör:

Göran Larsson

Sekreterare:

Karin Falk

Klubbmästare:

Lottie Andreasson

PRAXIS

Bo Karlsson
SNO:

Mats Engwall

Redacteurer:

Dan Zenkert
Staffan Persson

1985

Ordförande:

Bo Karlsson

Vice:

Lotta Heyden

Kassör:

Göran Ronsten

Sekreterare:

Rikard de Jounge

Klubbmästare:

Adam Edström
Karin Sjöberg

SNO:

Carl Stålberg

Redacteurer:

Magnus Svanfeldt
Lottie Andreasson

1986

Ordförande:

Adam Edström

Vice:

Magnus Lundberg

Kassör:

Ulrika Westerlund

Sekreterare:

Björn Eriksson d.y.

Klubbmästare:

Åsa Dahlberg
Pia Engström

SNO:

Robin Olsson

Redacteurer:

Jan Schönander
Carolina Gyllencreutz
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Ordförande:

Jan Schönander

Vice:

Karin Hagwall

Kassör:

Ulrika Westerlund

Sekreterare:

Kent Nilsson

Klubbmästare:

Nils-Gunnar Vågstedt

PRAXIS

David Rönnholm
SNO:

Pär Wellmar

Redacteurer:

Patric Hadenius
Micael Blume

1988

Ordförande:

Pär Wellmar

Vice:

Thorunn Wilhelmsson

Kassör:

Karin Hagwall

Sekreterare:

Göran Larsson

Klubbmästare:

Anna Sandberg
Camilla Gedeborg

SNO:

Lottie Lundell

Redacteuser:

Madeleine Sidén
Anneli Wolmsten

1989

Ordförande:

Thorunn Wilhelmsson

Vice:

Petra Grandinsson

Kassör:

Karin Hagwall

Sekreterare:

Pär Bohlin

Klubbmästare:

Pontus Erikssson
Henrik Nedlich

SNO:

Sven Eriksson

Redacteurer:

Ola Eriksson
Mozhgan Kharraziha

1990

Ordförande:

Henrik Nedlich

Vice:

Stefan Bjurberg

Kassör:

Pontus Eriksson

Sekreterare:

Nils Duberg

Klubbmästare:

Mattias Nyman
Björn Waller (avg)

SNO:

Olle Hansing

Redacteuser:

Katti Wall
Catharina Hallström (avg)
Anders Rosén
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Ordförande:

Nils Duberg

Vice:

Stefan Pierrau

Kassör:

Claes Timner

Sekreterare:

Katti Wall

Klubbmästare:

Stefan Reuterlöw

PRAXIS

Hedwig Fogelklou
SNO:

Elling Slettfjerding

Redacteur:

Urban Stärner

ARMA-p:

Patrik Hermansson

Namn: Vetekatten

Regalie: ???

1992

Ordförande:

Katti Wall

Vice:

Niklas Hjortenmark

Kassör:

Urban Stärner

Sekreterare:

Hedwig Fogelklou

Klubbmästare:

Anna Risfors
Martin Björklund

SNO:

Per Johannesson

Redacteuse:

Renée Berecz

ARMA-p:

Lennart Hägg

Namn

Walkyrian

Regalie

1993

Ordförande:

Martin Björklund

Vice:

Jonas Nilsson

Kassör:

Per Johannesson (avg)

???

Fredrik Åkerman
Sekreterare:

Anna Risfors (avg)
Fredrik Ferm

Klubbmästare:

Martin Lehto
Daniel Grufman

Namn

SNO:

Anders Ekelund

Redacteur:

Anders Henriksson

ARMA:

Stefan Czubla

Cosa Nostra

Regalie ???
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Ordförande:

Anna Risfors

Vice:

Fredrik Nyström-Andersson

Kassör:

Jonas Andersson

Sekreterare:

Anders Henriksson

Klubbmästare:

Niclas Stenberg

PRAXIS

Ulf Yvling
SNO:

Madelaine Nordqvist

Redacteur:

David Valldeby

ARMA-Norrman:

Skage Hoel Gløersen

Namn

Carpe Diem

Regalie Miniflipperspel

1995

Ordförande:

Jonas Andersson

Vice:

Fredrik Nyström-Andersson

Kassör:

Mattias Grenbäck

Sekreterare:

Irene Bergfeldt

Klubbmästare:

Sara Abrahamsson
Paula Bucht

SNO:

Mikael Angberg

Redacteuse:

Ulrika Nordén

ARMA-Renskav:

Jonas Klasson

Centralcommendant:

Fredrik Skeppstedt (avg)
Malin Kjellberg

Namn

Hakuna Matata

Regalie Mjukislejonkungen

1996

Ordförande:

Gustaf Sahlström

Vice:

Anders Gustafson

Kassör:

Mattias Grenbäck

Sekreterare:

Karin Brolin

Klubbmästare:

Erik Wettergren
Claes Thurell (avg)
Jonas Teite-Nilsson

Namn

SNO:

Fredrik Ferm

Redacteur:

Daniel Juvas

ARMA-Eivor:

Cecilia Linghede

Centralcommendant:

Malin Kjellberg

Nastrovji Tavaritj

Regalie Radiobilen ”The little Dictator”
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Ordförande:

Karin Brolin

Vice:

Fredrik Jonsson

Kassör:

Kalle Hedberg

Sekreterare:

Sara Andersson

Klubbmästare:

Per Hedensjö

PRAXIS

Dan Persson
SNO:

Magnus Olsson

Redacteur:

Hans Bolin

ARMA-Pappa:

Jonas Teite-Nilsson

Centralcommendant:

Anna Hägerstedt

Namn

Been there, seen that, done that… Regalie

BowlingClot med kägla

1998

Ordförande:

Erik Wettergren

Vice:

Carl-Göran (Elvis) Wickman

Kassör:

Stefan Engwall

Sekreterare:

Hélène Bratt

Klubbmästare:

Patrik Ragnarsson
PellePelle Eghall

SNO:

Johan Åström

Redacteur:

Elisabeth Öhman

ARMA-zaki:

Christer Forsberg

Centralcommendant:

Per Karlsson

Namn

Galaxy Defenders

Regalie Ett väl begagnat cykelstyre

1999

Ordförande:

Christer Forsberg

Vice:

Elisabeth Öhman

Kassör:

Veronica Bohman

Sekreterare:

Erica Wåhlin

Klubbmästare:

Peter Bodin
Fredrik Eliasson

Namn

SNO:

Paul Sundvall

Redacteur:

Johan Björklund

ARMA’n-jak

Alexandra Widelund

StURe dy

Sofia Grahn

Centralcommendant:

Niclas Jacobsson

AB OVO

Regalie Den vackert mörkblå älgen Åka
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Ordförande:

Andreas Kristoffersson

Vice:

Niclas Drottler (vt 2000)

PRAXIS

Robert Wigert (ht 2000)
Kassör:

Veronica Bohman

Sekreterare:

Ulrika Mickelsson

Klubbmästare:

Martin Ryner
Jennie Ekström

SNO:

Farid Shawkat

Redacteur:

Henrik Probell

ARMA-tur

Fredrik Eliasson (vt 2000)

ARMA

Oskar Åkerblom (ht 2000)
Anna Elgström (ht 2000)

StURe

Torbjörn Gustavsson
Ninoush Habashian (ht 2000)

Namn

Lasseiz Faire

Regalie En julbock i halm. Brann dock upp redan på skiftet.

2001

Ordförande:

Sofia Hedenstierna

Vice:

Ingvar Gunnarsson

Kassör:

Emanuel Klasén

Sekreterare:

Ingemar Åkerman

Klubbmästare:

Christer Halling
Jan Pons

SNO:

Josefin Johansson (ht)

ARMA-ni

Ninoush Habashian

StURe dy

Erik Sjöberg

Namn

Pro Vehiculum in Spatio Regalie Hal, datorn som har svaret på alla frågor

2002

Ordförande:

Ingvar Gunnarsson

Vice:

Jonas Loberg

Kassör:

Anna Lidell

Sekreterare:

Karl Wågman

Klubbmästare:

Elin Hellman
Rasmus Lindberg

SNO:

Josefin Johansson

ARMA-

Ali Khalili

StURe d y.:

Ida Lundin

Namn: Fiat Lux Volvo

Regalie: Vita badbyxor, lång lånade från Kronobergsbadet, försvann

dock mystiskt på skiftet och dök upp på funkisgasquen.
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Ordförande:

Stefan Karlsson

Vice:

Sofia Martinsson

Kassör:

Martin Almgren

Sekreterare:

Anna Raileanu

Klubbmästare:

Daniel Malmqvist

PRAXIS

Peter Bonde
SNO:

Henrik Grankvist

ARMA-

Linda Åberg

StURe d y.:

Karin Bogren

Namn: Pro sectio in nebula

Regalie: Gatuskylt: Farkostvägen ”upphittad” på Lidingö

2004

Ordförande:

Christer Halling

Vice:

Marcus Hammar

Kassör:

Mattias Eriksson

Sekreterare:

Milla Huttula

Klubbmästare:

Olle Bodin
Anders Halvarsson

SNO:

Per-Adrian Frank (VT)
Joonas Köll (HT)

ARMA-

Voitech Sedlack

StURe d y.:

Johan Ruzsits

Namn: ?

Regalie: ?

2005

Ordförande:

Johan Ruzsits

Vice:

Joonas Köll

Kassör:

Martin Sundqvist

Sekreterare:

Fredrik Königsson

Klubbmästare:

Martin Algotsson
Arvid Bennvik

SNO:

Erik Forsberg

ARMA-

Sara Hedberg

StURe d y.:

Johan Almerdahl

Valspråk: Vår (styrets) insats, er(sektionen) framgång – Fast på latin!
Regalie: En bordsjulbock tillhörande Viking Line, försvunnen sedan HM 2005.

203

K O N G L.
2006

FLYGSEKTIONENS

Ordförande:

Roger Johansson

Vice:

Rickard Unnerbäck

Kassör:

Mirjam Fûrth

Sekreterare:

Kristina Abelin

Klubbmästare:

Joonas Köll

PRAXIS

Johan Arvidsson
SNO:

Jens Nilsson

ARMA-

Jakob Öman

StURe d y.:

Patrik Almqvist

Namn: Aqua iacta est

Regalie: Röd avspärrningsplanka, bortsupen på styrelseskiftet 2006

2007

Ordförande:

Jakob Öman

Vice:

Björn Windén

Kassör:

Martin Söder

Sekreterare:

Signe Björnholdt Böll

Klubbmästare:

Martin Andersson
Artiom LaMadrid Fernandez

SNO:

Kristina Abelin

ARMA-

Anders Malmberg

StURe d y.:

Johan Westin

Valspråk: Deliriant isti Romani

Regalie: Sedelräknare, Brandt

2008

Ordförande:

Björn Windén

Vice:

Erik Jerilgård

Kassör:

Maria Chuvachova

Sekreterare:

Artur Kranzengren

Klubbmästare:

Nils Haglund
Samuel Holt

SNO:

Milla Huttula

ARMA:

Johan Fladvad

StURe d.y:

Sara Ryrfeldt

Valspråk

Regalie
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Ordförande

Emma Righard

Vice

John Eriksson

Kassör

Stefan Sandberg

Sekreterare

Andreas Myleus

Klubbmästare

Ragnvald Lökholm Alvestad

PRAXIS

Birger Cederlund
SNO

Veronica Wåtz

ARMA

Andreas Persson

StURe d.y

Sebastian Lindahl

Valspråk: Acta Fabula Est

Regalie:

2010

Ordförande

Ragnvald Lökholm Alvestad

Vice

Jonas Svensson

Kassör

Daniel Gharanfoli

Sekreterare

Oskar Lindblom

Klubbmästare

Håkan Granefelt
Hampus Wedin

SNO

Henrik Hagerman

ARMA

Anna Kramarz

StURe d.y

Isabella Norén

Valspråk: Error lus Nobis

Regalie:

2011

Ordförande

Daniel Ohlsson

Vice

Marcus Bertilsson

Kassör

Adam Berg

Sekreterare

Christoffer Lindahl

Klubbmästare

Christian Svensson
Elsa Skuncke

SNO

Daniel Ottosson

ARMA

Joakim Trobeck

StURe d.y

Johann Birgisson

Informatör

Ola Johannesson

Valspråk

Regalie
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Ordförande

Adam Berg

Vice

Johann Birgisson

Kassör

Erika Klingmark

Sekreterare

Therese Ek

Klubbmästare

Johan Fridström

PRAXIS

Björn Magnusson
SNO

Sara Hallin

ARMA

Erik Flogvall

StURe

Nathalie Hamsund

Informatör

Fanny Jerilgård (VT)
Jonas Häggmark (HT)

Valspråk: Entia praeter necessitatem non esse multiplicanda
Regalie: Krabba
2013

Ordförande

Joakim Trobeck

Vice

Jennifer Idman

Kassör

Fredrik Unell

Sekreterare

Carl-Anders Carlsson

Klubbmästare

Josefin Severholt
Petra Hallesmar

SNO

Matilda Eriksson

ARMA

Sebastian Quiroga

StURe

Johanna Söderlund

Informatör

Emil Grundén

Valspråk: Multo nix, non sinum dimandavi lucerna.
Regalie: Ficklampa med innehåll.
2014

Ordförande

Carl-Anders Carlsson

Vice

Jim Ericsson

Kassör

Hjalmar Grefberg

Sekreterare

Sofia Larsson (VT)
David Akner (HT)

Klubbmästare

Krister Kölzow
Gustav Nordqvist

SNO

Michael Alsén

ARMA

Carl Flogvall

StURe

Emma Johansson

Informatör

Omar Ali

Valspråk: Hoc est, vere plena iugulus. Regalie: Gin med choklad
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Sång
(promemoria), infört 1990-06-07.
Med sång menas de gutturala ljud som av Osquarulda utbringas på ett någorlunda samordnat sätt.
Detta kan ske vid gasque eller annan för Osquarulda förnöjsam tillställning. Ett lämpligt urval för
sång finns att hitta i flygsektionens sångbok (se detta ord). Högste ansvarig för att sången sköts är den
av sektionen valda sångledaren.
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Sångbok
(promemoria), infört 1990-06-07.
Sångboken innehåller all den visdom som Osquarulda behöver (se även “sång“).
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Sångledare
(bilaga), infört 1994-12-20, senast ändrat 2013-09-23.
Ser till att Osquarulda har det trevligt på gasquerna och på ett tillfredställande sätt i tid och otid idkar
sång (se detta ord). Arbetar för att förmå Osquarulda att sjunga samma sång och samtidigt. Till sin
hjälp har Sångledaren förutom brôten (se detta ord) också vice Sångledaren (se detta ord).
Sångledaren och vice Sångledaren skall, på de gasquer där dessa tjänstgör, få biljettpriset reducerat med
50%. Undantaget är nØllegasquen där biljettpriset bör reduceras enligt algoritmen “avrunda nedåt till
näst närmaste femtilapp“. Med gasque menas gasque och ingenting annat (jämför vårbal).
Finansieringen av detta skall komma från övriga biljettintäkter. Förutsättningen för att Sångledarens
och vice ditos rabatterade biljettpris skall komma på fråga är att dessa före tjänstgörandet grundar
med var sin hamburgare om minst 200 gram.
Sångledaren väljs av Sektionsmöte 4.
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SÄL
(bilaga), infört 1997-01-18.
”Sill Är Livet” med den enkla förkortningen ”SÄL” (dom gillar också sill).
Såsom SÄL definieras för alltid kamrat Kalle Hedberg T-95.
Såsom SÄLklubbare definieras för alltid Anders Henriksson T-91.
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T-centralen
(bilaga), infört 1990-06-11, senast ändrat 2012-09-24
T-Centralens historia började i december 1974 då Flygsektionen tack vare prof. Fritz Hjelte fick ett
sektionsrum (det dåvarande T-32). På våren 1990 blev det klart att T- Centralen skulle flytta ner till
det dåvarande T-12. En kommitté startades och de lyckades få sponsring av ett större företag från
Södertälje. Inflyttning skedde sommaren 1990.
Hösten 1994 flyttade Flygsektionen in i sin nya lokal i byxbenet (Osquars Backe 29). Planen utanför
döptes genast till Phlügplatsen och nödvändiga vita markeringar utritades. En kommitté hade tillsatts
knappt ett år tidigare och de lyckades än en gång få sponsring av bland annat det stora företaget i
Södertälje. På grund av den snara utkastningen från Osquars Backe 16 sköt också KTH till en liten
slant. Eftersom KTH bygger om kommer denna lokal inom en oviss framtid att förvandlas till ett
bibliotek. Hela inredningen byggdes därför flyttbar, till skillnad från T-Centralen i T-12.
Hösten 1999 var det dags för flytt igen. Då biblioteksbygget inleddes förvisades sektionen under
december 1999 långt ifrån borggårdens nordvästra hörn. Nya bostaden blev lantmäterihuset i gamla
kårlokalen L11. Den nya T-centralen byggdes i januari-februari 2000 och i samma stil som den som
invigdes 1994 och blev mycket vacker. Arquen fick en mycket framträdande placering och framstod
än mer som det slagskepp hon är. Panel och Scaniafront var enligt den gamla stilen. På väggarna och i
taket hängdes välkända farkostpryttlar upp.
Våren 2002 var det dags igen, denna gång till en permanent adress, Drottning Kristinas Väg 29.
Samtidigt flyttade vi ihop med Doktorandsektionen. Byggnaden var tidigare Kontorsboden, ännu
tidigare var det Osqavia hangaren, döpt efter flygplanet Osqavia. Nu blev det ännu högre i tak.
Styrelserummen blev stora och bra, med nästan acceptabel värme på sommaren. Stora fönster och
ytor gjorde att vi trivdes direkt. Panelen från förra T-Centralen återanvändes och lokalen fick en
snarlik look mot vad den hade innan. Arquen seglar nuförtiden åt nordväst.
I T-Centralen finns allt vad en flygare kan behöva såsom kaffe, te, läsk, sällskap och settlers m m. Som
sig bör innehåller flygsektionens lokal också en boardingtavla från arlanda för att leda T-teknologer
till rätt sal under dagtid och till rätt ölval under kvällstid. Lokalen står under Vice-ordförandes
beskyddande vingar och hans skara av medhjälpare i Qurlinglandslaget. I T-Centralen finns även
Arquen där Klubbmästeriet styr.
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T-Centralen byggdes om 2012 med hjälp av en skara tappra flygare och en hårt arbetande
ombyggnadskommitté.
Ansvarig för lokalen är sektionens Vice Ordförande.
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T-Centralens nyttjande samt uthyrning
(bilaga), införd 1990-12-07, senast ändrad 2012-09-24.
T-Centralen skall främst nyttjas för sektionens aktiviteter såsom; KBM-arrangemang, möten inom
sektionens ramar (Sektionsmöten, FARMEN-möten etc.), ARMAs arrangemang, uppehållsrum och
dylikt.
Affischering får

endast ske

sparsamt och

kräver

godkännande av

styrelsemedlem. De

affischeringsplatser som upplåts regleras av sittande styrelse. Inget bör tejpas på träpaneler eller
väggar.
T-teknologer kan nekas tillträde till lokalen:
−

då antalet personer i lokalen uppnår maximalt, av brandförsvaret eller annan myndighet,

föreskrivet.
−

då person eller förening har gjort en utökad bokning av lokalen.

−

då utskänkningstillståndet eller KTH:s regler medför detta.

T-Centralen ska städas enligt Vice ordförandes anvisning efter avslutat arrangemang, av den/de som
använt/bokat lokalen.
Vid fest åligger det festarrangören att via Klubbmästarna se till att det finns personal som kan jobba,
att utbildad festansvarig finns i lokalen vid uthyrning och att KTHs interna festtillstånd kommer
Byggnadsenheten tillhanda.
All verksamhet i lokalen genomförs i enlighet med utskänkningstillståndet och KTH:s festregler.
Vid uthyrning gäller följande:
I fråga om uthyrning av sektionslokaler har KTH lagt ner följande instruktion: “Enligt fastställda
festregler så är sektionsmedlem med medföljande gäst behörig till sektionslokalen. Sektionslokalen
kan ej hyras ut.”
KTHs festregler gäller. Dispens kan ges för:
−

Annan sektion

−

Gamla teknologer från sektionen som vill ha "återsamling"

−

Av THS godkänd teknologförening.”

Syftet med denna instruktion är att sektionen inte skall kunna utesluta alla eller delar av sektionens
medlemmar ifrån lokalen som tillhandahålles av KTH för hela sektionen. Uthyrning antas därmed
vara ett slutet evenemang, där alla medlemmar inte äger möjlighet att delta. Detta hindrar dock inte
teknologer att mötas på T-Centralen i socialt syfte.
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Då frågan om uthyrning inte kräver dispens för behörighet till lokalen, alltså om det endast är
sektionsmedlem och medföljande gäst som besöker evenemanget, kan lokalen användas till
evenemang, men man får inte stänga ute andra medlemmar. Det får inte tas ut lokalhyra, men en
lämplig ersättning för administrativa kostnader kan erfordras om det inte är ett ordinarie
sektionsevenemang. Om eventet inte faller in under någon av kategorierna under punkten dispens,
skall hyresfrågan avslås.
Bokning och anslag om bokning måste ske minst två läsdagar innan nyttjandetillfället. Anslag om
bokning sker på T-Centralens anslagstavla samt i kalendern på Flygsektionens hemsida.
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Teknologs Erinran
(bilaga), initialt.
Teknolog skall frukta studiemedelsnämnden vara högskolan huld och Kåren trogen. Hennom skall
med nit och intresse följa och ligga i fas med undervisningen, göra alla de övningsuppgifter och labbar
hennom som genom skolan ålägges.
Vid ferie skall hennom sig väl förbereda för den tentamensperiod som ovillkorligen följer. Hennom
skall inse det speciella värdet av det eller de kapitel vilka aldrig brukar ingå i tentamen.
Hennoms oavlåtliga strävan skall vara att gå ut på högst fem år.
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Tennstopet
(promemoria), infört 1983-09-10.
Till Tennstopet avtågar man efter sektionsmöte. Företrädesvis intages öl på denna pub i korsningen
Odengatan/Dalagatan.
Tennstopets historia startar 1867, tio år innan det första fröet till Kongliga Flygsektionens framväxt
sås i form av kursen Ångfartygskonstruktion. Då öppnar en biljardsalong i källaren på Fredsgatan 9 i
kvarteret Rosenbads nordvästra hörn, mot Konstakademien. Dock byter rörelsen snart inriktning
mot utskänkning av vin och likör i samband med konditoriservering och benämns Rosenbads
Schweizeri. Många av gästerna vid denna tid utgörs av elever från den närliggande konsthögskolan
som bland annat roade sig med att tända eld på spritångorna från en sorts brylå (glögg) serverad i glas.
Resultatet av dessa glada upptåg var att Schweizeriet blev vida känt för sina ”fyrbåkar”. Efter en tid
övergår serveringen till enklare maträtter och stället börjar i folkmun kallas Tennstopet då
verksamheten övertagits av en tenngravör som dekorerat lokalen med olika tennpjäser. 1892 blir
Tennstopet officiellt namn. Under en period i slutet av 1800-talet existerar också en Tennstopsorden
med valspråket ”för långvarit och trogen tjensteflit å Tennstopet”.
1893 tvingas Tennstopet flytta och öppnar igen 1895 på Vattugatan 8 eftersom Stockholms Sparbank
övertagit den gamla adressen. 1902 byts namnet till Restaurang o. Café Metropol varefter
verksamheten går i konkurs 1904. Efter ägarbyte återupprättas namnet Tennstopet men tvingas
återigen flytta 1965. Nytt tillhåll blir Dalagatan x Odengatan. Eventuellt är det vid denna tid (om inte
tidigare) dåvarande Kongliga Skeppssektionen börjar frekventera stället, detta fortsätter genom åren
och då särskilt efter sektionsmöten. Traditionen växer sig så stark att tidsgränsen för sektionsmötena
inte sätts till en absolut tidpunkt utan ”mötet pågår till dess avmarsch till Tennstopet är meningslös”.
Dock göres självklart ansträngningar för att mötet skall kunna avslutas så att avmarsch fortfarande är
meningsfull, till sektionens glädje. Vilket bland annat visade sig vid höstmötet den 1:a mars 1978, då
kunde avmarsch ske redan 22:30! Det är numera
Kongliga Flygsektionens praxis och tradition att sista sektionsmötespunkten är ”Mötets högtidliga
avslutande med omedelbar avmarsch till Tennstopet”.
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Tersen
(bilaga), initialt.
Med TERSEN avses den nubbe (se detta ord) som intages efter det att såväl Helan (se detta ord) som
Halvan (se detta ord) förtärts. Observera att härav icke följer att Tersen skulle vara den tredje nubben
i ordningen eftersom Helan kan komma att bestå av flera med visst tidsintervall intagna supar (se
ordet “Nubbe“), se vidare om Helans antal under uppslagsordet “Helan“.
Då inför Tersens intagande tidsnöd ej föreligger, sjunger Sektionen visa till Tersen.
Lämplig sådan visa är, på grund av dess korthet och stingens följande: “När Helan man Halvan man
hejsan man Tersen.“
att gärna sjungas på melodin “När Helan man tagit...“ (se uppslagsordet “Halvan“).
Den som ej tager Tersen må deltaga i sången till densamma om han så önskar och förmår, dock med
ödmjukt och tillbakadraget anlete.
Om Sektionen anser sig vilja använda mer än kortast möjliga tid för sång inför Tersen, kan annan än
den ovan angivna gärna begagnas.
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Ubåten
(bilaga), initialt, senast ändrad 2007-12-12.
Ubåten även kallad Konjak tillfaller den som under årets nØllegasque funnits mest lönande för baren
och under nØllegasquen funnits av detta skäl bete sig något besynnerligt.
Konjak är alltså ett druckenhetspris.
Men för att inflation icke skall märkas bör prestationen vara nog så bra och lätt att minnas.
Prestationer inte fullt värdiga eller då flera jämnbördiga prestationer begåtts omnämnes detta med
fördel denna i Flygbladet.
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Urmas
(bilaga), infört 2013-09-23.
Har till uppgift att se över och underhålla Ljudsystemet påTC. Till dennes hjälp har hon/han/hen en
grupp som tillsätts via en intern rekryteringsprocess. Urmas Ross väljs på Sektionesmöte 4 och har
funktionärsstatus.
Ljudgruppen har även till uppgift att upprätta dokument för användande,detaljschema över ingående
delar samt att dokumentera utförda förändringar. Detta för att ljudgruppens arbete skall förenklas.
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UUN - UtbildningsUtvecklingsNämnden
(bilaga), införd 2012-09-24.
UtbildningsUtvecklingsNämnden, UUN, hette från början Tuut-Kom och bytte sedan namn till TuutKom-Nämnd för att slutligen få sitt nuvarande namn. UUN ska jobba för att utveckla
Farkostteknikprogrammets struktur och sammansättning i samarbete med programkansliet. UUN leds
av PAS (se detta ord).
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Valberedning
(promemoria), införd 1996-07-24, senast ändrad 2013-09-23.
Valberedningens uppgift är att ragga tag på kandidater till samtliga sektionsposter, till alla
Sektionsmöten.
Sammankallande för valberedningen är Valfångaren (se detta ord). Övriga i
valberedningen väljs på ett öppet styrelsemöte och bör innehålla minst en representant från varje
aktiv årskurs samt en styrelsemedlem. Utöver detta bör ettan ha en representant från varje klass.
Valberedningen skall, senast två läsdagar före val av sektionsfunktionärer, anslå en lista på de som
kandiderar. Detta gäller samtliga sektionsposter.
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Valfångare
(bilaga) införd 1999-12-22, senast ändrad 2013-09-23.
Valfångaren är sammankallande för valberedningen.
Valfångaren har det övergripande ansvaret för att vaska fram kandidater till alla sektionens poster.
Valfångaren skall representera sektionen i kårens valnämnd.
Valfångaren har funktionärsstatus och väljs på Sektionsmöte 2.
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Vapendragare
(bilaga) införd 2003-07-24
Är företrädelsevis flera och är Fanbäraren och Vice Fanbäraren mycket behjälpliga vid flaggkånkande.
Utses kontinuerligt av Fanbäraren och uppbär, individuellt, funktionärsstatus från och med när
Fanbäraren eller Vice Fanbärare så anser tillbörligt till och med slutet på dessas mandatperiod.
Lämpliga kandidater till Vapendragare äro Osquarulda med särskild anknytning till den fana de skall
vifta.
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VARM
(bilaga), införd 1995-10-01, senast ändrad 2014-12-15.
Vice ARMA, VARM väljs av Sektionsmöte 4 och har funktionärsstatus. VARMs arbetsuppgifter
inkluderar ekonomiskt ansvar och fakturering åt FARMEN.
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Verksamhetsberättelse
(Bilaga) införd 2003-12-01, senast ändrad 2014-11-19.
De nedan listade funktionärerna skall skriva verksamhetsberättelse. Nedan följer en kort beskrivning
av vad som bör ingå i en verksamhetsberättelse:
Vilka mål funktionären haft
Vad funktionärer uppnått under året Större ekonomiska händelser
Utvärdering av vad som gått bra och mindre bra och varför
Verksamheten som innefattat finansiell hantering skall kärnfullt resultatredovisas detta inom ramen
för varje enskild berättelse
Verksamhetsberättelsen sammanställs av Ordförande för berörd verksamhetsperiod till en
(1) Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen skall tillsammans med Bokslut, presenteras för revisorerna senast fyra veckor
före sektionsmöte 2.
Funktionärer som skall skriva verksamhetsberättelse:
•

Ordförande

•

Vice Ordförande

•

Cash

•

Sekreterare

•

ARMA

•

Klubbmästarna

•

Sture

•

SNOPAS

•

Gudfar/Gudmor

•

Amiralsskändare

•

Ekopheus

•

Redacteur

•

HQ

•

PhD

•

Bookie

•

Johanneson

•

Kårfullmäktigeledamöter (gemensam)

•

Aktiva Kommittéer (aktiva i meningen att aktiverade och / eller verksamma, oberoende av
aktivitetsgraden inom kommittéen)

•

Revisorer (lämnar Revisionsberättelse till sektionsmöte 2)
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Vice Fanbärare
(bilaga), införd 1995-11-15, senast ändrad 2013-09-23.
Assisterar Fanbäraren i dennes uppgift samt tillser att Vapendragare finnes tillgängliga när Fanbäraren
kallar.
Upprätthåller samtliga sektionsfanors goda kvalitet, gärna i samverkan med Konservatorn.
Väljs av Sektionsmöte 4.
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Vice SNO, vSNO
(promemoria), infört 1996-07-24, uppdaterad 2014-11-19.
Vice SNO representerar sektionen i Utbildningsrådet på kåren samt går på programmets
studentkaizenmöten.
Vice SNO väljs på Sektionsmöte 4 och ska vara väl insatt i det program som SNO inte läser, för att
sedan

vara

ansvarig

för

studiebevakningen

på

det

programmet.

Vice

SNO

anordnar

studienämndsmöten och har nära kontakt med sitt utbilningskansli.
Vice Sno är sekreterare i SNR, se detta ord.
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Vice Sångledare
(promemoria), infört 1996-07-24, senast ändrat 2013-09-23.
Vice Sångledaren tar över då Sångledaren (se detta ord) har tappat tråden, alternativt trösten.
Till sin hjälp har Vice Sångledaren Lill-Brôten (se Brôten).
Vice Sångledaren väljs av Sektionsmöte 4.
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Vice Webbmaster
(promemoria), infört 2006-11-02, senast ändrad 2007-12-12.
Är webbmaster behälplig och utses av densamma.
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Vindar, farbror Machs
(bilaga), initialt.
Vindar alstras medelst mekanisk- pneumatisk dispersionator (så kallad “malspruta“) fylld med alkohol,
varvid luftens alkoholhalt höjes med utsprutad halt minus inandad halt.
Vindar bör vid behov eller ej behov uppnå speciell intensitet i omedelbart tidsmässigt och geografiskt
samband med mottagande av Thet Gylldene Kjölswynets och Thet Mindhre Kjölswynets orden.
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Vårbal
(promemoria), infört 1990-06-12.
På Flygsektionen avhålls varje vår en traditionsenlig vårbal. Vårbalen är ett kör öppet för både
Konrad (se detta ord) och Ada (se detta ord). På vårbalen har Osquar finfrack för att hedra våren. Till
middagen skall både tal till kvinnan som tal till våren avhållas. Efter själva balen börjar ett lika
traditionsenligt efterkör och det hela avslutas med sillis i arla morgonstund.
Vårbalen avhölls senast våren 1997.

232

K O N G L.

FLYGSEKTIONENS

PRAXIS

Vädret
(promemoria), infört 1983-09-10.
Vädret existerar och dess typ bör beskrivas på därför avsedd punkt på dagordningen*. Vädret beställes
i god tid innan viktigt arrangemang. Exempelvis är av högsta betydelse att gott väder är beställt till
phlügartäflingarna (se detta ord) även som till stadsorienteringen.
*) avser styrelsemöte.
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Walles Pub
(promemoria), infört 1990-06-11, senast ändrad 2012-09-24.
Se under uppslagsordet “mottagning“.
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Webmaster
(bilaga), infört 2006-11-02, senast ändrad 2013-09-23.
Webmasters funktion är att underhålla, uppdatera och utveckla sektionen webplats flygsektionen.se.
Webmaster har rätt att utse vice-webmaster eller en hel webgrupp om han/hon så vill som ska vara
webmaster behjälplig. Webmaster har rätt att fördela de administrativa rättigheterna som olika
sektionsfunktionärer bör ha för sin verksamhet. Webmaster väljs av Sektionsmöte 4.
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www.flygsektionen.se
(bilaga), infört 2007-11-05, senast ändrad 2012-09-24.
Flygsektionen.se är Sektionens webbplats. Här ska all information som är nödvändigt för en Tteknolog finnas tillgänglig. På sidan skall sektionens Hovphotograf lägga upp sina bilder så att alla
medlemmar kan avnjuta dessa.
Informatören är ansvarig för att se till att informationen på hemsidan uppdateras och är aktuell.
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Årets Kamrat
(bilaga) infört 2012-09-24, senast ändrad 2013-09-23.
Årets Kamrat är ett pris till den/dem som utmärkt sig för sitt stora hjärta och sin välvilja. Priset skall
gå till så många personer som sektionen anser lämpligt. Årets Kamrat väljs på sektionsmöte 1 och
priset utdelas på nØllegasquen i form av ett diplom och eventuellt en present.

Priset har tillfallit
2007

Jens Nilsson

2008

Johan Westin

2009

Ragnvald Lökholm Alvestad T-07

T-05

John Eriksson

T-05

2010

Samuel Holt

T-06

2011

Håkan Granefelt

T-08

Hampus Wedin

T-07

Nathalie Hamsund

T-08

Johann Birgisson

T-10

Björn Magnusson

T-10

Johann Birgisson

T-10

2012
2013
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Årets Klippa
(bilaga) infört 2000-09-25, senast ändrad 2012-09-24.
Årets Klippa är ett pris till den/dem som utmärkt sig speciellt för sektionens verksamhet. Priset skall
gå till så många personer som sektionen anser lämpligt. Priset behöver inte tillfalla någon på
sektionen. Årets Klippa väljs på sektionsmöte 1 och priset utdelas på nØllegasquen i form av ett
diplom, en sektionsnål och eventuellt en present.

Priset har tillfallit
2000

Niclas Areteg L96

För all hjälp med anskaffandet av ny sektionslokal

2003

Ove Lundin

För att han altsedan urminnes tider kört bussen till
och från åregasuen

2007

Sören Carmryd ----

För hans tveklösa insats som Gammeloquardräpare
2005-07

2008

Anders Malmberg

För sitt eviga sektionsengagemang

Rickard Österlöf

?

2011

Lena Edvardsson

För sitt stora engagemang i pubverksamheten

2012

Tommy Larsson

För sin utomordentliga service av sektionslokalen.
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Årskursnamn
(bilaga), infört 1997-01-18, senast ändrad 2007-12-12.
1980 Transvästindiska Tjörnbron
…
1985 Troslös
...
1991 Te Misérable 1992 TT-tillbaka 1993 Trams
1994 Ton’t Take Tem Tireously
...
1996 Transsexuell tåbira 1997
1998 Tet var tet tämsta vi har tett.
1999 Tangarabatt 2000
2001
2002 Tuppjuck 2003
2004
2005
2006
2007 Tragiskt tajta trikåer
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Ägget
(promemoria), infört 1990-07-16.
Ägget avnjuts traditionsenligt helt (ägget skall vara intakt vid införandet i munnen) av ordföranden på
varje av honom/henne bevistad gasque efter att ha sjungit sången “Vodka“. För att visa vilken
karl/kvinna han/hon är sveper ordföranden därefter en fyra vodka. Se även uppslagsordet “Agda“.
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Äggledare
(promemoria), infört 1996-07-24
Erinrar Sektionen om hur urhönan Agda (se detta ord) lade det första ägget, ur vilket Sektionen
kläcktes. Serverar Ägget (se detta ord) till ordförande.
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Sist i Praxis
(bilaga), infört 1997-03-12, uppdateras kontinuerligt, senast updaterad 2007-12-12.
När en bilaga eller promemoria tas ur bruk sätts den sist i Praxis. Sist i praxis sitter allt efter denna
sida.
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