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NOTICE – CHAPTER MEETING 3 2018
Sent out 2018-09-18 according to our statues.
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AGENDA – CHAPTER MEETING 3 2018
1. Formalities
1.1 Opening of the meeting
1.2 Authorized notice of the meeting
1.3 Co-opts (Adjungeringar)
1.4 Election of adjustor and tellers (Justerare och rösträknare)
1.5 Establish of the agenda
1.6 Clearing of last agenda

2. Reports
2.1 The board reports
2.2 Ledningsgruppen reports
2.3 Accountant reports
2.4 Reception coordinator reports
2.5 KF-delegates reports (Student Union Council)
2.6 THS-Centralt reports
2.7 Other reports

3. Motions
3.1 Audit report
3.2 Motion about dismissal of officials
3.3 Adjustmentsand removalofforemanpostsat chapter meeting 4

4. Presentation of the jubilee committee
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4.1 Approval of Jubelmyntet
A person who will work with the economy of the jubilee.

5. Election of the board
5.1 President
5.2 Vice president
5.3 Treasurer
5.4 Secretary
5.5 Member of the board

6. Election of the management team
6.1 Head of the Pub
6.2 Head of Student welfare
6.3 Head of Business relations
6.4 Head of Education
6.5 Head of Communication
6.6 Head of Chapter hall
6.7 Head of Reception
6.7.1 Amiralsskändare
6.7.2 Godfather/Godmother

7. Other questions
8. Cheers for the Iron and the carbon fibre
10.35 Beer and sandwich in memory of Vpl. Johannesson
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11.The meetings formal ending and immediate march to
Tennstopet
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The Board - Styrelsen
Swedish bellow
The board is the executive body of the student chapter. The Board shall ensure that the ongoing business complies with the rules of the
student chapter.
It is the responsibility of the Board to:
•

Execute the operating plan set by the chapter meeting

•

Respond to motions, write the agenda and send it to all members before every chapter meeting

•

Be responsible for the chapters economy.

•

Write an annual report.

•

Make proposals for the framework budget as well as proposals for operating plans for the coming years.

•

Continuously inform the section's members about the section's activities.

•

Propose for approval of the detailed budget for the operation year.

You will also be able to:
•

Organize traditional events such as Chapters Night, nØllegasque och Funkisgasque.

•

Connect to new people during events such as dinners with Kjölswyn(Alumni), corporate contacts, amazing people from other
chapters and staff at KTH.

•

Grow as a person and learn to tackle real life problems.

•

Acts as the spokesperson for Flygsektionen.

•

Have mad fun and make friends for life.

Same information but in Swedish:
Styrelsen är sektionens verkställande organ. Styrelsen skall tillse att den löpande verksamheten följer sektionens stadgar.
Det åligger Styrelsen att:

•
•
•
•
•
•
•

Verkställa den av sektionsmötet fastställda verksamhetsplanen för verksamhetsåret.
Svara på motioner, skriva handlingar och skicka ut dessa inför varje sektionsmöte.
Bära ansvaret för sektionens ekonomi.
Skriva verksamhetsberättelse.
Ta fram förslag till rambudget samt förslag till verksamhetsplan för kommande år.
Fortlöpande informera sektionens medlemmar om sektionens verksamhet.

Föreslå för godkännande av detaljbudget för verksamhetsåret.
Contact (the entire board): styret@t.kth.se
Du kommer även ha möjlighet att:

•
•
•
•

Anordna traditionsenliga evenemang så som Sektionsaftonsgasque, nØllegasque och Funkisgasque.
Knyta nya kontakter under tillställningar så som middagar med både Kjölswyn, företagskontakter och personal på KTH.
Växa som person och lära dig tackla riktiga problem.
Agerar Flygsektionens ansikte utåt.
Kongliga Flygsektionen. Fack vid THS. SE-100 44 Stockholm.
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•

Ha sjukt kul och skaffa vänner för livet.

Kontakt (hela styrelsen): styret@t.kth.se

President - Ordförande
Leads the chapters ongoing operations and ensures that it is conducted in according to rules and in otherwise satisfactory manner.
Responsible for that the decision of the chapter meeting is to be executed and has overall responsibility for the chapter activities and compiles
the annual report. The president also represents the chapter in the council of the presidents at THS.
Contact: ordf@t.kth.se
Sitting president: Erik Molitor, T-16

Vice president - Vice Ordförande
The chairman of the Management Team. Main tasks are to report between the management team and the board, to arrange team building
within the board and management team, support the president with maters of the chapter when needed and evaluate the operating year and
pass it on to the next board and management team.
Contact: vice@t.kth.se
Sitting Vice president: Stine Olsson , T-16

Treasurer - Kassör
Responsible for the chapters finances to merge. The treasurer signs together with the responsible person (if any), separately, all accounts that
exist within the chapters business sphere and are not sign by Head of the pub and Head of economy during reception.
Contact: cash@t.kth.se
Sitting Treasurer: Gustav Ogesten, T-16
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Head of the Pub - Klubbmästare
Are two in number. Responsible for the pub teams(KFK) operations, is financially responsible and leaves an annual report. Head of the pub
also represent the chapter in the pub council at THS. The head of the pub nominate a pub team who will help with the work with pubs and
other events. Other than that, the head of the pub will work for peace on earth and love between the chapters.
Contact: kbm@t.kth.se
Sitting head of pub: Måns Brandt, T-16 and Simon Sundström, T-15

Head of the Chapterhall - Lokalansvarig
The Head of the Chapter hall is responsible for that it is, a safe environment in the chapter hall, cleaning equipment available,
equipment for qasque(like plates and cutlery). The Head of the Chapter hall nominates a team (Curlinglandslaget) who will help keep
the chapterhall in a good condition.
Contact: lokal@t.kth.se
Sitting Lokalasnvarig: Victor Hanefors, T-15

Head of Business relations - ARMA
ARMA is responsible for all business relations conducted in the chapter. ARMA nominates a business relations team(FARMEN) and together
they work to improve the chapters contacts with the industry. Represent the chapter in the business relations council at THS.

Kontakt: arma@t.kth.se
Sitting ARMA: Soner Vergon, T-16, Pernilla Wikström, T-16

Head of Student welfare - StURe
Responsible for study social issues in the chapter and represents the chapter on councils at THS regarding students' study social health. StURe
has a obligation to observe silence and helps the chapters members with the student health.
Contact: sture@t.kth.se
Sitting Sture: Linn Mattsson, T-17

Head of Education - SNO
Head of education, as you might guess, is the position responsible for education issues. The head of education is part of the education council
at THS and within the faculty. The head of education also has the task to convey the opinion from the chapter about the coming year's
schedule. The head of education is responsible for that study surveillance is conducted.
Contact: sno@t.kth.se
Sitting SNO: Gustav Eriksson, T-14
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Secretary - Sekreterare
Writes protocols at chapter and board meetings and ensures that the notices of meetings is set up in a statutory manner. The secretary shall
also maintain and update the Kjölswyns(alumni) register.
Contact: sekr@t.kth.se
Seated Secretary: Gabriel Kronberg, T-17

Head of Information - Informatör
The head of informations task is to provide members of the chapter with information about things that they may find interest in through,
among other things, the website, facebook, Instagram and posters. The head of information is the management teams member who is
responsible for administering the Senior Membership and writing newsletters. The newsletter should contain current information about what
has happened and will happen at the chapter.
Contact: info@t.kth.se
Sittning Info: Filippa Larssom, T-17

Head of reception - Mottagningsansvariga
The godfather/godmother and Amiralsskändaren are together responsible for the reception at the chapter and represent the chapter in the
Reception Council (MR). They recruit pheuset in an open recruitment where all applicants will be assessed equally based on, among other
things, ability, ambition and group dynamics. Pheuset is then elected at a section meeting, but latest at chapter meeting 4.

Contact: mottagning@t.kth.se
Sittning MA: Gustav Nordqvist, T-13, Astrid Svanfeldt, T-14

The godfather/godmother - Gudfar/Gudmor
The godfather/godmother is responsible for the part of the pheus called plahn.
Sitting godmother: Astrid Svanfeldt, T-14

Amiralsskändare - Amiralsskändare
Amiralsskändaren is responsible for the part of the pheus called ÖPH.
Sitting Amiralsskändare: Gustav Nordqvist, T-13
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Flygsektionens revisionsberättelse 2017
Alexander Magnusson, T-13 Fredrik
Anderson, T-13

FLYGSEKTIONENS Revisionsberättelse 2017
Inledning
Revisorernas uppgift är revidera flygsektionens arbete i enlighet med styrande dokument. Revisorerna får
under sittande år ej inneha någon styrelse- eller funktionärspost med löpande ekonomiskt ansvar.

Under året har revisorerna haft en löpande diskussion med framför allt Cash, men även KBM och
resten av styrelsen, och lagt det största fokuset på ekonomi och bokföring, och styrelsens arbete har
via protokoll och verksamhetsplan följts kontinuerligt.

Ekonomi
Flygsektionen har under 2017 visat ett mycket större positivt resultat än budgeterat. Budgeten är framtagen för
att vara en ekonomisk plan för året, och är genomröstad av sektionens medlemmar, genom att göra större
avsteg från denna plan följer man således inte medlemmarnas beslut. Revisorerna anser däremot att styrelsen
inte gjort avstegen avsiktligt, och i de fall det skett har det varit i sektionens bästa intresse, så att de i flera fall
innebär en positiv effekt för sektionens nästkommande år. Några exempel på detta följer:

KS 1 - Flygsektionen administration
Styret har spenderat mindre internt på styrelsesammanträden vilket är uppskattat.
KS 3 - Mottagningen
Ett annat exempel är oväntade inkomster, såsom mottagningen som fick inkomster från
sponsorer på över 20000 Sek över budget. Detta är odelat positivt.
KS 4 - nøllegasquen
I likhet med Mottagningen har även Nøllegasquen fått bidrag som ej var känt då budgeten
röstades igenom. På grund av oväntade förändringar i planeringen riskerade gasquen att få
väldigt stora utgifter för lokal till efter-och efterefterfest. Med hjälp av finansiellt bidrag från
quarnevalen och stora arbetsinsatser lyckades detta undvikas.
KS 5 - TC
TC har ej haft behov av några större investeringar, och kan således uppvisa ett positivt
resultat på ca 16 000 Sek jämfört med budget. Vi ser positivt på att inte spendera pengar i
onödan bara för att följa budgeten. De nödvändiga investeringar som har gjorts har lyckats
hållas låga, såsom inköp av ny soffa och våtdammsugare.
KS 2 - Klubbmästeriet
Under året har flera gasquer anordnats, där de faktiska intäkterna tyvärr varit lägre än budgeterat. I dessa fall
har ett bra arbete gjorts där även utgifterna har minskats och resultatet trots minskade inkomster har hamnat
nära budget. Revisorerna anser också att ett visst negativt resultat av gasquer inte nödvändigtvis innebär en
negativ effekt för flygsektionen i stort, då fler och mer tillgängliga gasquer är en av de sociala

grundpelarna hos flygsektionen. Det är sunt att de flesta gasquer inte har haft positiva resultat, då
en gasque kan betraktas som något av medlemmarna och för medlemmarna, inte en inkomstkälla.
I något fall vill vi påminna om att gasquer och medlemsevent, i år särskilt åregasquen, oftast ej bör gå
med för stora vinster, och att KBMs barverksamhet de senaste åren har visat sig vara mer än kapabel att
generera tillräckliga intäkter till Flygsektionen. Sedan 2014 finns en trend av ständigt ökade positiva
resultat för KBM, vilken började för att täcka upp ett år med på vissa fronter oväntat låga inkomster och
stora oväntade utgifter. Med anledning av detta anser vi att nästföljande KBM bör vara sparsamma med
prishöjningar i syfte att öka intäkter. Exempelvis kan vi se att KBM inte låter prissättningen av TT följa
svenska kronans inflationsindex (2,2%), utan har sedan 2013 genomsnittligen sett en årlig prishöjning på
10,76106423%. Med tanke på KBMs rapporterade resultat från år 2017 på 125 000 kr över budget
(resultatmål 100 000 kr), anser vi att vidare prishöjningar i nuläget ej är nödvändiga1.
De flesta resultatposter har hållit sig nära budget, och revisorerna vill särskilt belysa Farmen som gått
mycket nära budget och arbetat hårt att gynna flygsektionens kopplingar till näringslivet. Det glädjer oss
att Farmen varit en resultatpost att räkna med, inte bara ekonomiskt utan kanske främst studiesocialt.
Det finns en viss tendens hos mindre resultatenheter såsom Kute att hålla igen, och de visar därför resultat över
budget. Här ser vi gärna att hela budgeten används i den mån det går. Detta av samma anledning som är nämn
ovan angående gasquer, att den studiesociala vinningen är stor om pengar spenderas på dessa punkter, och
flygsektionens ekonomiska vinning av att spendera för lite i sammanhanget är försumbar.

Övrigt
Jubel
Det är ännu inte jubelår, och Jublets resultatpost har därför inte väntats vara aktivt under året. Detta
stämmer inte helt och håller då intäkter gjort att såväl jublets totala omsättning som resultat har landat på
60 (sextio) kronor. Detta räcker dock inte till att täcka de kostnader som ett Jubel innebär för
flygsektionen, och som planerat kommer sektionens i övrigt mycket höga positiva resultat, år 2017 och
tidigare år, hjälpa till att täcka dessa kostnader. Flygsektionen har genomgående under de senaste åren
arbetat mot ett kapital som ska klara av ett Jubelår, och det glädjer Revisorerna att sektionen är på god
väg. Jublet är dock inte den enda väntande kostnaden för sektionen, vilket kommenteras nedan.

Fonderingar
De senaste årens resultat har gjort att sektionens ekonomi är god, och att det nu är ett bra tillfälle att se
över de förberedelser som kan göras för framtiden. Mycket likvida medel ökar risken för förskingring eller
stöld, och ett högt fondinnehav kan minska denna risken. Att ha stora belopp statiskt på bankgirokonton
innebär också i praktiken en förlust av deras värde, och i dessa fall är även fonder att föredra.
Ytterligare en anledning till att ha en buffert i fondform är att tillgångar långsiktigt, över flera sittande styrelser,
1

Om prishöjning avser minska alkoholkonsumtion och följande fylleslag, eller på annat sätt väntas
gynna sektionen i stort är detta upp till sittande Klubbmästare. I dessa fall, eller om en höjning sker
pga. ökad alkoholskatt eller andra yttre omständigheter, kan inflationsindex förbises.
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kan vara undanlagda för mer specifika ändamål med liten risk att spenderas på annat. Som sagt har sektionen
under de senaste åren haft goda resultat, ofta med motiveringen att kunna klara av det kommande Jubelåret,
men det finns även andra hägrande utgifter som bör förberedas inför. En sådan utgift kommer i samband med
ett framtida eventuellt byte av sektionslokal. Till detta syfte finns sektionsrumsfonden, med ett nuvarande saldo
på 56800kr, som enligt praxis kan hålla 2 prisbasbelopp (á 45500, 2018). Även flygsektionens dispositionsfond
(dagssaldo ca 5400 kr) kan agera buffert vid flytt eller annan oväntad utgift.

Kjölswynens resultatenhet gjorde flygsektionens under 2017 största negativa resultat, både netto och
mot budget. Anledningen till detta är till stor del en oväntad utgift i samband med medaljbeställning,
men Revisorerna vill påminna om att det även finns en Kjölswynsfond med syfte att täcka upp
oväntade utgifter som berör kjölswynen. Dagssaldo på denna fond är ca 6100kr.

Styrelsens arbete
För att bibehålla transparensen är det viktigt att protokoll görs tillgängliga för sektionens medlemmar.
Dessa har publicerats på Flygsektiones hemsida allt för sent, men har däremot som önskat funnits
tillgängliga på TC för den intresserade Flygaren.

Kontanthantering
Flygsektionen och KBM går mot en mer kontantfri verksamhet vilket är positivt då det medför mindre
risker för svinn och färre “bankningar”. KBMs kassa har under året blivit nedskriven med 9780,45kr,
vilket tillsammans med den förhållandevis låga kontanthanteringen får betraktas som ett onödigt stort
svinn på ca 10% av omsättningen. Genom att lägga vikt vid verifikationer vid kontanta inköp och
regelbunden kontroll av saldo kan risken för svinn minskas.
En annan punkt som vi vill kommentera är att det under året inte funnits ett konkret system för att
bokföra och hantera förskottsutbetalningar till medlemmar som inhandlar materiel till event. Det har
gjort bokföringen i dessa fall svår att följa, och Revisorerna rekommenderar att ett system läggs på
plats för att hantera dessa i framtiden.

Bookie
Resultatenheten Bookie har lagts i dvala under året och verksamheten har istället skötts ekonomiskt
av KBM. Ett bra jobb har gjorts men vi anser att man i framtiden hittar ett sätt att sköta detta, så att
bokföringen kan ge en tydlig bild av Bookies resultat.

Slutliga kommentarer
Revisorerna anser att Styrelsen och LG under 2017 förvaltat organisationen väl och respekterat de
styrande dokumenten. Under den slutliga reviseringen av flygsektionens ekonomi har dock ett antal
verifikat ej stått att finna. Dessa är:
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Serie

Saknade verifikat (nummer)

L

230,233,258,276,351,413,431,480,488,490-496

K

233,243

F

18, 21-24, 26-28, 39-42, 47-49

B

22, 23, 33, 36-38

U

239-243, 265, 266, 282-284, 296, 297, 350-375,418, 428

P

7,12

Utöver dessa finns några leverantörsskulder gentemot 3 av flygsektionens medlemmar som ännu ej
är betalda (2018-09-22). Dessa är L489, L495, samt L496. Då dessa är skulder av allt att döma är
bortglömda, och är utställda till flygsektionens medlemmar, ser vi det som extra viktigt att de snarast
blir utbetalda. Gällande verifikaten ser vi att ansvarig bokförare personligen bör intyga
transaktionernas giltighet, om originalverifikation ej är tillgängliga.
Slutligen vill vi tacka Styrelsen och LG för ett väl utfört arbete under året som har kännetecknats av god
sammanhållning och bra dialoger med revisorerna. Det gör oss stolta att vara en del av Flygsektionen.

Yrkande
att sats 1: Om, vid tillfället för SM3, 2018, det kan påvisas att ovanstående leverantörsfakturor är betalda,
samt att verifikat till ovanstående verifikationer finns tillgängliga, ge Styrelsen och LG 2017 ansvarsfrihet.

att sats 2: Om ovan nämnda fel ej är åtgärdade, bordlägga beslut om att ge Styrelsen och LG 2017
ansvarsfrihet till SM4.

Fredrik Anderson

Alexander Magnusson
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Motion flygsektionen

MOTION
Ärende: Reglera entledigandet av funktionärer
Bakgrund:

I skrivande stund finns det inget inom de styrande dokumenten som
reglerar hur entledigandet av funktionärer inom sektionen skall gå till. Detta öppnar för
godtycke inom en fråga som kan ha stor vikt. Exempelvis kan en funktionär som begär
interpellation från styrelseordföranden bli entledigad med omedelbar verkan av
densamma. Processen att entlediga en funktionär bör därmed regleras i Flygsektionens
Reglemente. I synnerhet bör entledigandet av revisorer styras så att denna process sker
öppet inför sektionens medlemmar ty revisorerna ska ha möjlighet att genomföra deras
kontrollerande av sektionen utan rädsla för entledigande i samband med detta.

Yrkande:
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
1.

Att det i Kongliga Flygsektionens Reglemente § 3.10 tillägges en punkt betitlad
’§ 3.10.3 Entledigande av funktionär’ el. likvärdig formulering.

2. Att funktionärer entledigas när de ej längre väsentligen uppfyller de fastslagna kraven för
att kunna vara funktionär, eller i specialfallet att deras post är hårt knuten till en specifik,
tidsbegränsad händelse (såsom Mottagningen) när deras arbete kring denna är avslutat.
3. Att om en funktionär, exkl. revisorer, skall entledigas innan de skeden behandlade i punkt 2
inträffar skall detta beslutas vid nästa inträffande styrelsesammanträde från att tanken på
entledigande väcks. Funktionären i fråga skall ha rätt att närvara åtminstone under den tid
av styrelsesammanträdet som behandlar dennas entledigande. Entledigandet samt dess
motivering skall framgå i styrelsesammanträdets protokoll.
4. Att om en revisor skall entledigas innan de skeden behandlade i punkt 2 inträffar skall detta
beslutas vid nästkommande sektionsmöte från att tanken på entledigande väcks. Revisorn i
fråga har rätt att, förutom den normala närvarorätten, argumentera för sin sak, vare sig
denna önskar bli entledigad eller ej. Entledigandet av revisorn skall behandlas som en
motion. Röstresultatet samt resulterande beslut skall framgå i sektionsmötets protokoll.
5.

Att entledigande enl. punkt 3 el. 4 skall betitlas ’förtidsentledigande’ el. likvärdig formulering.

6. Att om punkt 1-5 faller skall någon annan skriftlig reglering av entledigandet av funktionärer
föras in i reglementet. Detta skall tas upp på samtliga SM tills detta sker.

____________________________________
Författare: Niklas Björk
Datum: 2018-09-25
Möte: SM3

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

Motion flygsektionen

MOTION ANSWER
Ärende: Reglera entledigandet av funktionärer - Regulate the dismissal of
officials.

Bakgrund:
Summary of motion in English: So this motion is about how the student chapter
should regulate dismissal of officials. It derived from when the board needed to
dismiss one of the chapter auditors and found out it is up to the board to dismiss
people. This motion regulate so that only a chapter meeting can dismiss an auditor
and the board can dismiss all other officials. The dismissal should take part during a
board meeting and the affected official is welcome to participate during the meeting
where the decision is made. The decision should be written down with the motivation
in the board meeting documents.
Board answer: The board agrees that the subject at hand should be clarified in the
regulations. The board would like to clarify some parts of the motion. The regulations
are still written in English so the plea will be in Swedish (the regulations should be
translated during 2019)
In Swedish:

Styrelsen instämmer med att det borde förtydligas om entledigande. Som det ser ut
nu kan styrelsen entlediga revisorer vilket inte är stabilt i längden. Styrelsen skulle
vilja förtydliga vissa att-satser i original motionen:

Yrkande:
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen:
1.

Att det i Kongliga Flygsektionens Reglemente § 3.10 tillägges en punkt betitlad
’§ 3.10.3 Entledigande av funktionär som inte är revisor’.

2. Att det i Kongliga Flygsektionens Reglemente § 3.10 tillägges en punkt betitlad
’§ 3.10.4 Entledigande av revisor’.
3. Att under ’§ 3.10.3 Entledigande av funktionär som inte är revisor’ skriva ’ En funktionär som
inte är revisor kan entledigas av styrelsen under ett styrelsesammanträde. Funktionären i
fråga har närvarorätt och yttranderätt under den tid av styrelsesammanträdet som behandlar
dennas entledigande. Entledigandet skall protokollföras med motivering.
4. Att under ’§ 3.10.4 Entledigande av revisor’ skriva ’Beslut om entledigande av revisorer
får endast ske under sektionsmöten. Motivering skall framgå i protokollet.’.
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MOTION – Chapter meeting 3 2018
Adjustments and removal of foreman posts at chapter
meeting 4(SM4)
Background
During chapter meeting 4 over 30 positions will need to be elected and this will result in that chapter meeting 4
taking a great deal of time. It is also worth mentioning that in contrast to this approximately 5 positions will be
elected during chapter meeting 2. We believe that the sheer number of positions and the time it takes to elect said
positions is a strong deterrent for why members choose to leave or don’t even attend the meeting.
Several foreman posts are filled at the chapter meeting 4 but the elected person does not have any responsibilities
until the reception eight (8) months later i.e those with the positions of : Bilmekaniker, Mutmästare, Sektionsspion and
Äggledare . It would therefore be more efficient to move the elections to a chapter meeting closer to the reception
both because it would reduce the time between the election and the start of a foremans responsibilities and because
it would equal out the number of elected positions within chapter meetings 2 and 4.
We also believe that some of the positions are unnecessary for example the position of Christer Björkman & Ingela Pling
Forsman. The IST event has for the last few years had problems both recruiting acts as well as an audience. Also the
positions of Skyddsombud and Domkraften & Fälgkorset are deemed unnecessary because they don’t need to elected during
the meeting and can easily be recruited by their respective PHD and Bilmekaniker foremen.

We also believe that the automatically elected positions of Fanjunkare and Sångledare take up valuable time from the
chapter meeting and even though they are short elections, they take up unnecessary time because it is stipulated as
soon as you are elected for the junior position, that you are expected to take the role of seniority the next year.

We also believe the election of the positions of Fader Fourier and Redacteur, could be moved to the chapter meeting
2 instead of being in the chapter meeting 4 without effecting the positions in a great deal. It would also have the
added benefit of equalizing the number of positions elected during the two meetings.
These changes would result in the number of elected positions dropping from over 30 to 23 in the chapter
meeting 4 whilst chapter meeting 2 would increase its number of elections from 5 to 10 positions. This would
result in chapter meeting 4 taking no more than 2 days whilst chapter meeting 2 would remain to take one day.

Plea:

Due to the reasons above we plea:

That1 The election of the funtionärsposter Bilmekaniker, Mutmästare, Sektionsspion and Äggledare are to be moved from chapter meeting 4 to chapter meeting 2.
That2 The funtionärsposter Christer Björkman, Ingela Pling Forsman, Domkraften, Fälgkorset, Bilmästare, JAS and Skyddsombud are removed from the chapter as funktionärsposter.
That3 The funktionärposter of Fanjunk and sångledare are not voted upon during chapter meeting 4.

That4 The funktionärspost of Fader Fourier and Redacteur are moved from chapter meeting 4 to chapter meeting 2.
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