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FÖREDRAGNINGSLISTA - SEKTIONSMÖTE 4
2017
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande kl: 17:34

1.2. Mötets behöriga utlysande
Handlingarna är utskickade i tid
Mötet är behörigt utlyst

1.3. Adjungeringar
1.4. Val av justerare och tillika rösträknare

Simon Frölander är justerare för dag ett, Adam Sandström för alla dagar, justerare för resterande dag
väljs på kommande dagar

1.5. Fastställande av föredragningslistan

Sätt 10.35 flyttande samt punkt 6 till efter punkt 10.35
Alla funktionärsposter, punkt 5, som saknar sökande flyttas till efter de som har sökande.
Tillägg av Bilmekaniker läggs till under punkt 5, och hamnar före punk 5.1, har sökande

1.6. Föregående sektionsmötesprotokoll

Ordförande går igenom föregående sektionsmötesprotokoll

1.7. Anmälan av övriga frågor

Sektionsmötet har inga övriga frågor

2. Rapporter
2.1. Styret rapporterar
Ordförande rapporterar om styrelsens arbete, Cash informerar lite om ekonomin. Nytt mötespraxis
presenterades

2.2. LG rapporterar

Sture informerar
ARMA informerar
Klubbmästarna informerar
Lokalansvarig Tiina informerar
Vice Ordförande informerar att SNO den äldre är skeptiskt till SNO den yngre. ”Talar för mycket
med sig själv”

2.3. Revisorerna rapporterar
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Revisorerna har haft ekonomiråd och kollat närmare på bokföringen, de menar på att det ser bra ut
men att det saknas lite bokföring.

2.4. KF-representanterna rapporterar

Inga KF-representanter på plats, ingen rapport

2.5. Övriga rapporter

Sture informerar om att KTH har för avsikt att stäng lokaler på nätterna, med anledning av vandalism
av obehöriga. Beslut om detta förflyttats fram till början på 2018, har man klagomål och åsikter
kan dessa förmedlas till studieansvariga på THS. Ordförenade skall jobba för att sätta stopp för
detta.

3. Propositioner
3.1. Proposition om RamBudJet 2018
Föredragande: Lova Wåhlin

Cash Lova presenterar RamBudJet 2018 och informerar om de förändringarna som skett mot
RamBudJet 2017. Lova propar för att lägga till att Jubileumskommittén får gå 2000kr back 2018.
Propositionen röstas igenom

3.2. Proposition om Verksamhetsplan 2018
Föredragande: Maria Ulvklo

Ledamot Maria informerar om de förändringar som skett mot Verksamhetsplan 2017.
Propositionen röstas igenom

4. Fyllnadsval av styrelseledamot 2018

Valfångarna informerar
Alexander Stevens är den enda sökande, han presenterar sig kort och besvarar lite frågor.
Sektionsmötet går in i debatt
Sektionsmötet väljer Stevens till Styrelseledamot 2018
”Filipaaaaa” väljs till inrop

5. Val av funktionärer 2018
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5.1. Val av Bookie (tidigare punkt 5.1)

Valfångarna informerar om posten
Hjalmar Tegnerud och Simon Sundström söker posten
Simon lämnar
Hjalmar presenterar sig samt besvarar frågar från mötet
Hjalmar lämnar, Simon kommer in
Simon presenterar sig samt besvarar frågar från mötet
Simon lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Hjalmar Tegnerud till Bookie 2018
”Aadaam” väljs till inrop
Grattis HJalmar

5.2. Val av Christer Björkman (tidigare punkt 5.3)

Valfångarna informerar om posten
Alexander Stevens söker posten
Alexander presenterar sig samt besvarar frågar från mötet
Alexander lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Alexander Stevens till Christer Björkman 2018
”Durudutudu Durudutudu” väljs till inrop
Grattis Alexander

10.35 Öl och mackor till minne av Vpl. Johannesson
6. Yrkande

Yrkande om att öppning av Fastställande av föredragningslistan (punkt 1.5)
Yrkande för att flytta 5.27 till innan 5.7 samt

7. Presentation av Pheuset (tidigare punkt 6)
Gudmor och Admiralskändare presenterar pheuset 2018

7.1. Godkännande av Pheuset 2018 (tidigare punkt 6.1)
Mötet godkänner Pheuset 2018
Grattis Pheuset

7.2. Val av Ekopheus 2018 (tidigare punkt 6.2)
Lukas presenterar sig samt svarar på frågor
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Lukas till Ekopheus 2018
”Cash is KING” väljs till inrop
Grattis Lukas
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8. Val av funktionärer 2018 (fort. av punkt 5)
8.1. Val av Varm (tidigare punkt 5.27)

Valfångarna informerar om posten
Emilie Klaus söker posten
Emilie presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Emilie lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Emilie till Varm 2018
”Viktor lyssnar inte på baren” väljs till inrop
Grattis Emilie

8.2. Bilmekaniker (Lades till av sektionsmötet)

Valfångarna informerar om posten
Adam Wiberg söker posten
Adam presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Adam lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Adam till Bilmekaniker 2018
”Putsa lastbilen” väljs till inrop
Grattis Adam

8.3. Val av Fälgkors och Domkraft (tidigare punkt 5.7)
Valfångarna informerar om posten
Klump ett:
Filippa Larsson,
Alexander Stevens
Klumo två:
Emil Zeidlitz
Wilhelm Sjöstedt
Viggo Danielsson
Frida Thörn
Klump två lämnar
Klump ett presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Klump ett lämnar
Klump två presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Klump två lämnar
Sektionsmötet väljer klump två till Fälgkors och Domkraft 2018
”Viiktooooooooooooooooor” väljs till inrop
Grattis klump två

8.4. Val av Ingela ”Pling” Forsman (tidigare punkt 5.10)
Valfångarna informerar om posten
Kidus Getahun söker posten
Kidus presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Kidus lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Kidus till Ingela ”Pling” Forsman 2018
”Asså WOW!!” väljs till inrop
Grattis Kidus
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8.5. Val av Kute (tidigare punkt 5.13)

Valfångarna informerar om posten
Filipa Larsson, Isak Lindwall, Victor Hanefors och Edward Rosenthal-Feigin söker posten
Alla utom Filipa lämnar
Filipa börjar att presentera sig samt svara på frågor
Filipa lämnar, Isak kommer in
Isak presenterar sig samt svara på frågor
Isak lämnar, Victor kommer in
Victor presenterar sig samt svara på frågor
Victor lämnar, Edward kommer in
Edward presenterar sig samt svara på frågor
Edward lämnar
Mötet går över i debatt
Mötet väljer att rösta genom sluten votering
Sektionsmötet väljer Victor till Kute 2018
”Sillisbang, snapsen är väck” väljs till inrop
Grattis Victor

8.6. Val av Mutmästare (tidigare punkt 5.14)

Valfångarna informerar om posten
Två klumpar söker posten
Klump ett:
Kidus Getahun
Alexander Aronsson
Klump två:
Edward Rosenthal-Feigin
Adam Öhman
Klump två lämnar
Klump ett presenterar sig
Klump ett lämnar
Klump två presenterar sig
Klump två lämnar
Mötet går över i debatt
Yrkande om streck i debatten
Streck i debatten
Mötet går över i sluten votering
Sektionsmötet väljer Klump två till Mutmästare 2018
”Fryser ni?” väljs till inrop
Grattis Klump två

8.7. Val av Queen Amidala (tidigare punkt 5.17)
Valfångarna informerar om posten
Frida Thörn söker posten
Frida presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Frida lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Frida till Queen Amidala 2018
”Med eller utan H?” väljs till inrop
Grattis Frida
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8.8. Val av Sektionsspion (tidigare punkt 5.20)
Valfångarna informerar om posten
Anton Skotte, Anton Thorell, Frida Thörn och Johanna söker i klump
Klumpen presenterar sig
Klumpen lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer klumpen till Sektionsspion 2018
”Sesesesluta härmas” väljs till inrop
Grattis Klumpen

8.9. Val av Skytteledare (tidigare punkt 5.22)

Valfångarna informerar om posten
Adam Sandström söker själv, Kidus Getahun tillsammans Alexander Stevens söker i klump
Alla utom Adam lämnar
Adam presenterar sig samt svarar på frågor
Adam lämnar och Kidus kommer in
Kidus presenterar klumpen samt svarar på frågor från mötet
Kidus lämnar
Mötet går över till debatt
Sektionsmötet väljer Adam Sandström till Skytteledare 2018
”Basokas finns på riktigt” väljs till inrop
Grattis Adam

8.10. Val av Socialarbetare (tidigare punkt 5.24)
Valfångarna informerar om posten
Filippa Larsson söker posten
Filippa presenterar sig samt svarar på frågor
Filippa lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Filippa till Socialarbetare 2018
”Social Arbetare” väljs till inrop
Grattis Filipa

8.11. Val av Urmas (tidigare punkt 5.26)
Valfångarna informerar om posten
Emil T-17 söker Urmas
Kidus talar för Emil, samt svarar på frågor
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Emil till Urmas
Grattis Emil

9.

Val av justerare dag två
David Akner och William Kåhre ställer upp och blir valda
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10. Val av funktionärer 2018 (fort. av punkt 5)
10.1. Val av Webmaster (tidigare punkt 5.31)

Valfångarna informerar om posten
Anton Scotte ställer upp
Anton Scotte presenterar sig samt svarar på frågor från mötet via telefon
Samtalet läggs på
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Anton till Webmaster 2018
Grattis Anton

10.2. Val av Äggledare (tidigare punkt 5.32)

Valfångarna informerar om posten
Filippa Larsson kandiderar och Jennifer Ulfves nomineras och tackar ja
Jennifer lämnar salen
Filippa presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Samtalet läggs på och Jennifer kommer in
Jennifer presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Jennifer lämnar salen
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Jennifer till Äggledare 2018
”Jag hade en uppgift” väljs till inrop
Grattis Jennifer

10.3. Val av BalSam (tidigare punkt 5.1)

Valfångarna informerar om posten
Gustavf Oge och Adam Öhman söker posten i klump
Klumpen presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Klumpen lämnar
Mötet går över i debatt
Klumpen lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Klumpen till BalSam 2018
”Det är Gustavs fel” väljs till inrop
Grattis Klumpen

10.4. Val av Fader Fourier (tidigare punkt 5.4)

Valfångarna informerar om posten
Viktor Rollvén Sjölund söker posten
Viktor presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Viktor lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Viktor till Fader Fourier 2018
”Vad hände med hästen?” väljs till inrop
Grattis Viktor

Kongliga Flygsektionen. Fack vid THS. SE-100 44 Stockholm.
www.flygsektionen.se

TEKNISKA
HÖGSKOLANS

STUDENTKÅR

Protokoll Flygsektionens Sektionsmöte 4 2017
Nils Olsgärde
Ledamot
2017-12-04
Sida 8(8)

10.5. Val av Fanbärare (tidigare punkt 5.5)

Valfångarna informerar om posten
Viktor Rollvén Sjölund söker posten
Viktor presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Viktor lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Viktor till Fanbärare 2018
”Vad hände med hästen?” väljs till inrop
Grattis Viktor

10.6. Val av Fanjunkare (tidigare punkt 5.6)

Valfångarna informerar om posten
Gustavf Oge söker posten
Gustavf presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Gustavf lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Gustavf till Fanjunkare 2018
”Basookaz finns utanför försvarsmakten” väljs till inrop
Grattis Gustavf

10.7. Val av Hovphotograf (tidigare punkt 5.8)
Valfångarna informerar om posten
Måns Brandt söker posten
William Kåhre presenterar Måns i hans frånvaro
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Måns till Hovphotograf 2018
Grattis Måns

10.8. Val av Idrottledare på T (tidigare punkt 5.9)
Valfångarna informerar om posten
David Akner söker posten
David presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
David lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer David till Idrottsledare på T 2018
” Heja Skvalp” väljs till inrop
Grattis David

10.9. Val av Integr (tidigare punkt 5.11)
Valfångarna informerar om posten
Emilie Klaus söker posten
Emilie presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Emilie lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Emilie till Integr 2018
”Adam har fel!”, väljs till inrop
Grattis Emilie
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Val av Konservator (tidigare punkt 5.12)

Valfångarna informerar om posten
William Kåhre söker posten
William presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
William lämnar
Mötet går över i debatt
Yrkande om streck i debatten
Streck i debatten godkänd
Mötet går över i beslut
Sektionsmötet väljer William till Konservator 2018
”Gjut Handels kanoner” väljs till inrop
Grattis William

10.11.

Val av PAS (tidigare punkt 5.15)

Valfångarna informerar om posten
Adam Sandtröm söker posten
Adam presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Adam lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Adam till PAS 2018
”Schack är också en sport” väljs till inrop
Grattis Adam

10.12.

Val av Mass (tidigare punkt 5.16)

Valfångarna informerar om posten
Viktor Rollvén Sjölund söker posten
Viktor presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Viktor lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Viktor till Mass 2018
”Vad hände med hästen?” väljs till inrop
Grattis Viktor

10.13.

Val av Redacteur (tidigare punkt 5.18)

Valfångarna informerar om posten
Inga sökande
Mötet röstar för att bordlägga valet av Redacteur 2018

11. Yrkande

Yrkande om att öppning av Fastställande av föredragningslistan (punkt 1.5)
Yrkande för att lägga 10.14 (tidigare punkt 5.19) flytande på väntan på svar från eventuell kandidat

12. Val av funktionärer 2018 (fort. av punkt 5)
12.1. Val av Skjuvvarnare (tidigare punkt 5.21)

Valfångarna informerar om posten
William Kåhre söker posten
William presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Kongliga Flygsektionen. Fack vid THS. SE-100 44 Stockholm.
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Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer William till Skjuvvarnare 2018
” Schack är också en sport?” väljs till inrop
Grattis William

12.2. Val av Slipskommitté (tidigare punkt 5.23)
Valfångarna informerar om posten
En Klump söker posten:
Erik Tällberg
Måns Bradt
Maja ?
William Kåhre
Viktor Olsson
Viktor Rollvén Sjölund
David Akner
Simon Sundström
Eva Elling
Astrid Svanfeldt
Marcus Tjellander
Viktor Hanefors
Johan Ruthberg
Kanske glömt någon, (stor grupp!)

Klumpen presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Klumpen lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Klumpen till Slipskommitté 2018
”” väljs till inrop
Grattis Klumpen

12.3. Val av Sångledare (tidigare punkt 5.25)

Valfångarna informerar om posten
William Kåhre söker posten
William presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
William lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer William till Sångledare 2018
”Kåhre till Åre!!” väljs till inrop
Grattis William

12.4. Val av Vice fanbärare (tidigare punkt 5.28)
Valfångarna informerar om posten
Jennifer Ulfves söker posten
Jennifer presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Jennifer lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Jennifer till Vice fanbärare 2018
”Grattis Oge!” väljs till inrop
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Grattis Jennifer

12.5. Val av Vice sångledare (tidigare punkt 5.29)

Valfångarna informerar om posten
Linn Mattson, Edward Rosenthal-Feigin, Isak Lindwall, Emil Zeidlitz, Kidus Getahun, Viktor Olsson
söker posten
Alla sökande lämnar
Edward kommer in
Edward presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Edward lämnar, Kidus kommer in
Kidus presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Kidus lämnar, Linn kommer in
Linn presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Linn lämnar, Isak kommer in
Isak presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Isak lämnar, Emil kommer in
Emil presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Emil lämnar, Viktor kommer in
Viktor presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
Viktor lämnar
Mötet går över i debatt
Yrkande på sluten votering
Mötet beslutar sluten votering
Sektionsmötet väljer Linn till Vice sångledare 2018
”” väljs till inrop
Grattis Linn

12.6. Val av Vice SNO (tidigare punkt 5.30)
Valfångarna informerar om posten
Adam Sandström söker posten
Adam presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer Adam till Vice SNO 2018
”Raskt nästa punkt!” väljs till inrop
Grattis Adam

12.7. Val av Revisorer (tidigare punkt 5.19)
Valfångarna informerar om posten
söker posten
presenterar sig samt svarar på frågor från mötet
lämnar
Mötet går över i debatt
Sektionsmötet väljer till Revisorer 2018
”” väljs till inrop
Grattis

13. Övriga frågor
Kongliga Flygsektionen. Fack vid THS. SE-100 44 Stockholm.
www.flygsektionen.se

Protokoll Flygsektionens Sektionsmöte 4 2017
Nils Olsgärde
Ledamot
2017-12-04
Sida 12(8)

TEKNISKA
HÖGSKOLANS

STUDENTKÅR

14. Skål för Järnet och Kolﬁbret
15. Mötets högtidliga avslutande med omedelbar avmarsch till
Tennstopet!

Kongliga Flygsektionen. Fack vid THS. SE-100 44 Stockholm.
www.flygsektionen.se

Yrkande flygsektionen

PROPOSITION
Ärende: RamBudJet 2018
Det åligger styrelsen 2017 att ta fram ett förslag på RamBudJet för 2018.
Förslaget är likt tidigare år, men med några små förändringar. Bland annat flygsektionen administration får gå 10 000 back istället
för 18500, med motiveringen att det är närmare vad det ser ut att landa på 2017.
Kostnadsstället övrig funktionärsverksamhet får lite mer pengar, vi vill kunna ge utrymme för kreativitet, eventuellt nypåfunna
poster eller om någon bara vill göra något extra.
Totalt är det budgeterat att sektionen går med positivt resultat på 33500 kronor, med anledning att spara till Jubiléet 2019.

Yrkande:
Med anledningen av ovanstående yrkar styrelsen
att 1 Bifalla den RamBudJet som finns bifogad
För styrelsen
Lova Wåhlin

Kongliga Flygsektionen. Fack vid THS. SE-100 44 Stockholm.
www.flygsektionen.se

DetaljBudJet Flygsektionen 2017 [1]
Ny RamBudJet Flygsektionen [2]
Budgeterat 2018

Budgeterat 2017

Intäkter 2018
[4]

Kostnader
2018 [5]

45 000,00 kr

−55 000,00 kr

−10 000,00 kr

KBM

800 000,00 kr −700 000,00 kr

3

Mottagningen

4

Nollegasque

5

TC

6

Övrig Funktionärsverksamhet

7

Bookie

8

#

Resultatenhet [3]

1

Flygsektionen Administration

2

Resultat Intäkter 2017
2018 [6]
[7]
42 000,00 kr

Kostnader
2017 [8]

Resultat 2017 [9]

−60 500,00 kr

−18 500,00 kr

100 000,00 kr

800 000,00 kr −700 000,00 kr

100 000,00 kr

110 000,00 kr −150 000,00 kr

−40 000,00 kr

100 500,00 kr −140 500,00 kr

−40 000,00 kr

150 000,00 kr −170 000,00 kr

−20 000,00 kr

143 000,00 kr −162 900,00 kr

−19 900,00 kr

0,00 kr

−30 000,00 kr

−30 000,00 kr

0,00 kr

−30 000,00 kr

−30 000,00 kr

5 000,00 kr

−20 000,00 kr

−15 000,00 kr

9 200,00 kr

−21 400,00 kr

−12 200,00 kr

10 000,00 kr

−10 000,00 kr

0,00 kr

10 000,00 kr

−10 000,00 kr

0,00 kr

FARMEN

100 000,00 kr

−40 000,00 kr

60 000,00 kr

100 000,00 kr

−40 000,00 kr

60 000,00 kr

9

Åre

120 000,00 kr −120 000,00 kr

0,00 kr

120 000,00 kr −120 000,00 kr

0,00 kr

10

Jubileumskommitte

11

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

Kjölswyn

1 500,00 kr

−8 000,00 kr

−6 500,00 kr

1 500,00 kr

−8 000,00 kr

−6 500,00 kr

12

Amidala

7 000,00 kr

−8 000,00 kr

−1 000,00 kr

7 000,00 kr

−8 000,00 kr

−1 000,00 kr

13

HQ

4 000,00 kr

−7 000,00 kr

−3 000,00 kr

4 000,00 kr

−7 000,00 kr

−3 000,00 kr

14

Sångbok

5 000,00 kr

−5 000,00 kr

0,00 kr

5 000,00 kr

−5 000,00 kr

0,00 kr

16

Kute

7 000,00 kr

−8 000,00 kr

−1 000,00 kr

6 200,00 kr

−7 200,00 kr

−1 000,00 kr

17

Studienämnd

7 000,00 kr

−7 000,00 kr

0,00 kr

9 500,00 kr

−9 000,00 kr

500,00 kr

Totalt

1 371 500,00 kr −1 338 000,00 kr

33 500,00 kr 1 357 900,00 kr −1 329 500,00 kr
33 500,00 kr

28 400,00 kr
28 400,00 kr
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LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN Fundament
1. Potentiella medlemmar vet vad Flygsektionen är och gör
1.1 Genom marknadsföring för nyantagna ska alla potentiella medlemmar känna till vad
Flygsektionen är, hur vi arbetar samt vad vi arbetar med. (2016)
1.2 Potentiella och befintliga medlemmar vet att Flygsektionen är en del av THS. (2016)

2. Flygsektionen är en enad sektion
2.1 Sektionens funktionärer skall verka för att medlemmarna känner till både Flygsektionens
och THS verksamhet. (2016)
2.2 Sektionens ledning ska verka för minskad detaljstyrning från THS centralt. (2016)
2.3 Sektionens Kårfullmäktigerepresentanter förmedlar och informerar om vad
Kårfullmäktige har för uppgifter och vilka beslut som fattas. (2016)
2.4 Sektionens ledning ska uppmuntra och underlätta samarbete och kommunikation mellan
sektionens funktionärer. (2016)
2.5 Styrelsen ska aktivt verka för att sektionen har representanter i Kårfullmäktige. (2016)

3. Värdegrund
3.1 Flygsektionen bedriver en verksamhet som är genomsyrad av THS värdegrund. (2016)

4. Organisation
4.1 Styrelsen ska, i samråd med ledningsgruppen, kontinuerlig utvärdera organisationen och
dess struktur samt förbättra denna vid behov. (2016)
4.2 Sektionens ledning ska verka för att ett gemensamt system för dokumentation och filer
finns tillgängligt. (2016)

5. JML-arbete
5.1 Flygsektionen värnar om JML-frågor bland sektionens medlemmar och verksamhet.
(2016)
5.2 Styrelsen ska uppmana till diskussion av JML-frågor bland sektionens medlemmar,
exempelvis genom JML-fikan. (2016)
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6. Alla medlemmar har möjlighet att engagera sig inom
Flygsektionen
6.1 Flygsektionens ska underlätta för medlemmar att starta upp ny samt påverka och deltaga
i befintlig sektionsverksamhet. (2016)
6.2 Styrelsen ska utvärdera förslag som rör ekonomiska bidrag till nystartade föreningar inom
sektionen. (2016)

7. Långsiktighet
7.1 Sektionens ledning skall vid skifte tydliggöra sina långsiktiga mål och idéer för
tillträdande ledning. (2016)
7.2 Sektionens ledning skall genom överlämningar verka för en kontinuitet i verksamheten.
(2016)
7.3 Sektionens ledning skall verka för bevarandet av traditioner och vara öppna för att
förnya dessa. (2016)
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LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN –
Ekonomi
1. Ekonomiskt syfte
1.1 Vinst, kontinuerligt (2016)
Syftet med vinst är återinvestering i verksamheten. Flygsektionen bör årligen budgetera
för ett nollresultat över ett spann av 5 år. Undantag kan göras om syftet med ett positivt
resultat är att möjliggöra större utgifter inom en överskådlig framtid.
1.2 Professionalitet, kontinuerligt (2016)
Verksamheten skall genomsyras av ett professionellt, långsiktigt och hållbart arbetssätt i
ekonomiska frågor.

2. Medlemskap
2.1 Medlemmar, kontinuerligt (2017)
Kontinuerligt arbete för att rekrytera nya medlemmar, behålla gamla samt verifiera
kårmedlemskap, skall utföras av sektionen.
2.2 Alumnimedlemmar, kontinuerligt (2017)
Sektionen skall arbeta aktivt med att informera om möjligheten till att bli alumnimedlem
hos THS.

3. Pengar
3.1 En kontantfri sektion, 3 år (2016)
Sektionens verksamhet ska bli helt kontantfri.
3.1.1 Implementering och utvärdering av system, kontinuerligt (2017)
Det kontantfria systemet bör kontinuerligt utvärderas och sektionen ska se till att
införskaffa smarta enheter som fungerar väl med implementerat system (nuvarande
iZettle). Studenter ska inte själva behöva använda privata ägodelar för att tekniken
kring en kontantfri sektion ska fungera.
3.2 Förhindra förskingring, kontinuerligt (2016)
Sektionen skall aktivt verka för att granska verksamheten och genomföra preventiva
insatser mot förskingring.

4. Bokföring
4.1 Lättillgänglighet, kontinuerligt (2016)
Den senaste versionen av budgeten skall vara lättillgänglig för medlemmarna. Detta
innebär även att budgeten skall vara tydligt strukturerad och lätt att ta till sig. Förslagsvis
kan budgeten publiceras på sektionens hemsida.
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4.2 Kontinuerligt arbete, kontinuerligt (2017)
Bokföringsarbetet skall ske kontinuerligt. Detta medför att ekonomin är mer
lättöverskådlig, samt att medlemmar inte behöver ligga ute med pengar under längre
perioder. CASH sammankallar till Ekonomisammanträden för att de med ekonomiskt
ansvar skall ha bättre insikt i sektionens olika verksamheter. Ekonomiska
sammanställningar skickas ut periodvis. Sammanställningen skickas ut till Styrelsen, LG,
Revisorer samt berörda funktionärsposter.

5. Funktionärer
5.1 Ekonomisk insikt, kontinuerligt (2017)
Funktionärer som förväntas bedriva verksamhet åt sektionen skall ha god insikt i sin
budget samt verksamheten de ansvarar för samt hur budgeten relaterar till sektionens
ekonomi i övrigt.
5.1.1 Informera funktionärer om sin budget. kontinuerligt (2017)
CASH ska informera funktionärer om vikten att budget samt kontinuerligt arbete
mot satt budget.
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LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN –
Utbildning
1.

Studenter vid Flygsektionen har goda förutsättningar att
genomföra sina studier

1.1.

Sektionen ska verka för att aktiviteter inte konkurrerar med examinerande moment samt
moment med obligatorisk närvaro. (2016)
Sektionen skall sträva efter att funktionärsposter inte har en orimligt stor arbetsbörda.
(2016)

1.2.

2.

Farkostteknik är en relevant och intressant utbildning för
arbetsmarknaden såväl som för studenterna

2.1.

Sektionen jobbar kontinuerligt med utveckling av kurser genom Studienämnden, i form
av kursutvecklare och kursnämnder, för studenternas bästa. (2016)

2.1.1.

3.

Se till så att kursnämnder ﬁnns i alla kurser på grundnivå. (2016)

Farkostteknik är en lika välkänd och erkänd
civilingenjörsutbildning som konkurrerar med andra
utbildningar inom samma disciplin

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Sektionen ska jobba för att bli lika erkända som våra nära konkurrenter, Maskinteknik,
Design och Produktframtagning samt Teknisk fysik. (2016)
Farkostteknik ska ha lika många förstahandssökande som våra konkurrenter (snitt under
2013–2017: T:152, M: 218, F: 361, DoP: 216.) (2017)
Arbeta för att utbildningsbeskrivningen för Farkostteknik på KTH:s hemsida ska stämma
överens med programmet samt betona tyngden av utbildningens svårighetsnivå. (2017)

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
wwww.flygsektionen.se
4

Långsiktig verksamhetsplan 2018
Styrelsen 2017
2017-11-27

LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN –
Studiesocialt
1.

Tillhörighet

1.1.

Alla programstudenter ska känna tillhörighet till Flygsektionen (2016)

1.1.1.

2.

Med programstudenter avses alla studenter på Farkostteknik och på Simuleringsteknik &
Virtuell Design samt de masterstudenter som tillhör Flygsektionen. (2016)

En större bredd av aktiviteter för medlemmarnas fortsatta
intresse (2016)

2.1.

3.

Alla medlemmar ska finna passande, varierande och roliga event inom sektionen att
deltaga i. Det är även av stor vikt att skapa en förutsättning för uppstart av nya
aktiviteter. Exempel kan vara arbetsmarknadsevent, fester, studiepåverkan,
idrottsaktiviteter samt andra fritidsaktiviteter. (2016)

Diskriminering

3.1.

Uppvisa total nolltolerans mot diskriminering (2016)

3.1.1.

4.

Ingen student ska känna sig diskriminerad eller utesluten av vare sig etnicitet, kön, sexuell
läggning, funktionalitet, studieresultat eller annan orsak inom sektionen. Sektionen skall
stödja studenter som upplever sig diskriminerade av KTH och THS. (2016)

Stöd

4.1.

Alla studenter på våra program ska vara medvetna om de stöd som finns på KTH (2016)

4.1.1.

5.

Upplysa tydligt om de studierelaterade samt hälsorelaterade stöd som finns på KTH med
syftet att alla medlemmar ska må bra i sitt liv och sina studier. (2016)

Studiemiljö

5.1.
5.1.1.

Bra studiemiljö i T-Centralen under dagtid (2016)
Stäva för att ljud, ljus, möblemang etcetera är väl anpassade för studier. Sektionens ledning
skall tydligt trycka på att T-centralen främst är en studieplats kl. 8-17 alla vardagar och att
medlemmar ska visa respekt för sina medstudenter under dessa tider. (2016)
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