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NOTICE – CHAPTER MEETING 1 2019
Sent out 2019-02-11 according to our statues.

NOTICE SM1

Time of meeting: February 25th 17:30
at TC
Extra time: February 26th 17:30 at TC
Last day of motions: February 17th
Welcome!
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AGENDA – CHAPTER MEETING 1 2019
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 Accepting the agenda
1.6 Clearing of last agenda
1.7 Request for further questions

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 Bookkeeping reports
2.8 Other reports

3. Economics and propositions
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3.1 Revision of the RamBudJet (Frame budget)
3.2 Presentation of revisions of the DetaljBudJet (Detail budget)
3.3 Revision of the operational plan for 2020 (Uppdaterad verksamhetsplan)

4. Motions
4.1 Motion regarding Kjölswyn elections (Kjölswynsomröstning)
4.2 Motion regarding the status of fun being fun (Kul är roligt)

5. Elections
5.1 Election of Election Committee (Valkommitén)
5.2 Election of Teacher of the year (Årets lärare)
5.3 Election of Comrade of the year (Årets kamrat)

6. Presentation from the tie committee
7. Other questions
8. Toast to the Iron and the carbon fibre
10.35 Beer and sandwich in memory of Pvt. Johannesson
11. Formal ending of the meeting and immediate march to
Tennstopet
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Operational plan- Fundament
goals and missions 2020
1. Potential members of the Aerospace chapter knows what
the chapter is and does.
1.1 Mission: Execute the strategy developed by 2019 years board for
reception 2020. The goal is a more focused styret section of the reception.
Background: During the year 2019 the board presented a report on how
the styret can best be advertised during the reception.

2. The Aerospace chapter is an open and united
chapter
2.1 Mission: Cooperate with the election committee on how their work
should be performed. Background: An election committee has been
installed, but they have currently no guidelines on their work. The board and
the elected committee should develop how elections are advertised, what
rules for interviews, and how recommendations should be done.

2.2 Mission: Cooperate with the head of all groups on how their work
regarding recruitment should be performed. Background: Positions have been
transferred from elections to recruitment, but no rules for them exist. The
board and the head of group should develop how recruitment to positions are
advertised, what rules for interviews, and how decisions should be done.
2.3 Mission: Develop a plan on how to utilize the Integer position and integrate
the new international students. Background: The position of Integer and the
integration of international students is flawed. Before the chapter can call itself
international, international students need to be a core part of Flygsektionen
and currently the position of Integer is vacant.
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3. Organisation
3.1 Mission: oversee the time and format for elections, to address the
imbalance between the different chapter meetings during a year.
Background: currently some SM have ~20 elections but others only a few.
Can this be addressed to get a more even distribution, and how.
3.2.1 Mission: Investigate how restructuring of LG could be done as well as
what effect it would have on how LG operates. the current format of LG is
possibly too big and has difficulty cooperating, as well as sharing
information between parts that do not need to interact.
3.2.2 Mission: Restructuring LG. Restructure LG as stated in 3.2.1

5. Continuity
5.1 Mission: Create a written document explaining how the board
should work in the chapter. Background: A lot of information is lost
between generation as it’s not adequately documented. This can be
improved by a more formalized and complete document which can be
kept updated by the board each year.
5.2 Mission: Create a long term operation plan format. Background:
currently the chapter operates on one-year term operation plans. The
longer term plans can be useful but the format needs to be updated to
reasonable goals that the chapter can actually work for.

6. Sustainable engagement
6.1 Mission: Implement the solutions presented in the sustainable
engagement report produced by the 2019 board. Background: The
board has investigated what positions take too much time and why.
The suggested changes should be implemented during the coming
year.
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Operational plan - handling money and
bookkeeping
1. Handling money
1.1. Mission: Rules for usage and storage of a Chapter bankcard. Background:
The chapter will have a bank card issued to it to aid payments for events etc.
Rules for usage and storing the card needs to be developed and made sure
being followed.

2. Bookkeeping
2.1. Mission: Standardized format for bookkeeping. Background: The bookkeeping
is not consistent within the chapter and should be made sure to follow the
bookkeeping law and be correct. Auditors should check that bookkeeping is done
correctly and report on SM.
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OPERATIONAL PLAN – Education
1. The chapter works continuously with the development of the
courses through the Study Board (SNR) and course committees to
maintain a high quality education.
1.1. Assignment: Ensure that course committees are present in all courses at

the basic level. The course committees consist of one (1) to four (4) students in
every course, these students are referred to as course developers.
Background: Study surveillance is one of the most basic responsibilities that the
chapter is responsible for. This responsibility is a requirement for the existence
of the Flight chapter and for KTH to examine students according to the Higher
Education Act.

1.2. Assignment: Ensure that course development is also conducted at

master's level in conjunction with respective MA (Masterutbildningsansvarig)
and GA (Grundutbildningsansvarig) with the new system for course
development at master's level (PAS 2018).
Background: There has previously not been a coherent structure on all master's
programs which affects the quality of the education.

2. The Flight chapter shall ensure, by all possible means available,
that the program Vehicle Engineering is well presented with relevant
content and background for potentially new students.
2.1. Assignment: The material promoting the education must be updated and a
new marketing guideline should be built up which can then be used by the
school in the process of designing new material at open houses / seminars etc.
Background: There have been opinions about the material used today,
especially that it is too general across all programs at KTH, which means that
Vehicle Technology does not stand out and show its advantages.

3. Make it easier for the students to choose a master's
program
3.1. Assignment: Further develop the (internal) Master's fair so that all
Kongliga Flygsektionen, fack vid THS, SE-100 44 Stockholm
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students understand what different master's programs are available and what
is studied in the different master's program.
Background: Students at the Bachelors program in Vehicle Engineering are
among the students with the most different master's choices.

4. Sustainable commitment
4.1 Assignment: To get more students involved in study surveillance, by
arranging rewarding activities for the course developers.
Background: In order to facilitate the addition of the posts SNO, V-SNO,
MASS and PAS at SM3 and by internal recruitment, more students need to be
involved in study surveillance and course development activities.
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VERKSAMHETSPLAN – Studysocial
1 Studysocial subgroup
1.1 Task: Create more events that’s different from pubs and gasques.
Background: All members should find appropriate, varying and fun events
that is held by Flygsektionen that they can take part of. Examples can be
“JML-fika”, sportactivites or tea-parties.
1.2 Task: Concretize the work and make an actionplan for the socialworker,
amidala and head of physical health together with the respective post. Also
try to include one event per post in english.
Background: Hand-overs and descriptions of the posts have been
insufficient. This makes it harder and less likely for the people sitting on the
posts to actually do events. Concretize what the post actually are going to
do to make sure that the events really happen.
1.3 Task: Keep in touch with the persons in your subgroup and help them in
their work. Do this by example meetings every week or month or
something.
Background:

2 The Crisis
plan
2.1 Task: Create a more relevant crisis plan that is easier to use of
the section. This is done easiest by talking to posts like the boars,
KBM and EDET (JML-nämnden). Also make sure that the crisis plan
is easy to find and can be found on both swedish and english.
Background: The existing crisis plan is really long and no one really
uses it.

3 Equality, diversity and equal treatment work
3.1 Task: Create a action plan for the equality, diversity and equal
treatment work in the chapter. Do this together with EDET
(JML-nämnden).
Kongliga Flygsektionen, fack vid THS, SE-100 44 Stockholm
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3.2 Task: Maintain a good communication between EDET and styret so that
they can work towards common goals.
Background: EDET is important for the whole section and then it’s
important to include styret.
3.3 Task: Make Flygsektionens policys about dicrimination easy to find
for the members of the chapter.
Background: KTH has a zero tolerance for discrimination and if it
occurs it should be easy for the students to know where to go.

4 Studysocial resources
4.1 Task: Inform early about the study- and health-related
support that exists at KTH.
Background: All students in our chapter should be aware of the
support that exists at KTH, with the purpose that all members
should feel well in their lives and their studies.
4.2 Task: Inform about the anonymous questionnaire and your
professional secrecy so that everyone has someone to talk to.
Background: All students in our chapter should be aware of the
support that exists at KTH, with the purpose that all members
should feel well in their lives and their studies.

5 Translate official documents for StURe
5.1 Task: Translate the official documents regarding StURe and also the
drive.
Background: Flygsektionens official language is english and therefore the
documents for StURe should be in english.

6 Sustainable engagement
6.1 Task: Engage more students to participate in EDET.
Background: To change the culture in the section, every person needs to
be involved.
Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
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Verksamhetsplan – ARMA
1.

Maintain the current diversity on types of events
1.1 Task: Offer companies and organizations different kind of events.
Background: As we’ve been contacting companies, we’ve noticed that the events
they are interested in are not always a traditional lunch lecture. Since we have
the resources (e.g. TC & Arquen), we want to be able to offer other types of
events which makes Flygsektionen and Farmen unique and more interesting.

2.

Make Farmen more visible on social media
2.1 Task: Increase our visibility on social media. Background: We’ve noticed that
there is not a full awareness amongst the students of what we are doing and who
we are.

3.

Events
3.1 Task: Host events on a more regular basis. Background: We’ve seen that the
interest from companies (based on 2019) increase during the fall. This means
that we have the potential to extend these relations into the spring semester, thus
filling the gap of events.

4.

Company relations
4.1 Task: Work for long going relations with companies. Background: Several
companies have been part of hosting successful events. Due to how these have
been perceived by the students we want to host them at least once per year, as a
returning event. One example is the study visit at Berga.
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VERKSAMHETSPLAN –
KBM
1. Etablera Skippers
1.1. Uppdrag: Fortsätta vidareutveckla och stärka Skippers position i
sektionen och KFK. Göra Skippers till en etablerad och uppskattad
grupp av poster, inte enbart för redan KFK:are utan alla i sektionen.
Bakgrund: Skippers bidrar till att minska arbetsbördan för KBM, samt
ökar möjligheterna för KFK som grupp att vidareutveckla sin
verksamhet. Det blir ett naturligt mellansteg till att bli KBM eller annan
större sektionspost.

2. Implementera
GDPR
2.1. Uppdrag: Implementera GDPR i de processer som kräver
personuppgiter. Bakgrund: GDPR är en viktig lag som beskriver hur
personuppgifter ska hanteras, vilket bör implementeras för sektionens
medlemmars integritet.

3. Vidareutveckla
Projekt Markis
3.1. Uppdrag: Undersöka och Implementera hur Projekt Markis ska
realiseras. Bakgrund: Projekt Markis är initierad av KBM19 och kommer
således behöva realiseras under 2020, med de utmaningar projektet
står inför.

4. Individualisera pubar

4.1. Uppdrag: Undersöka sätt att underlätta för individualisering av
pubar till SA:s förmån, och implementera dessa. Bakgrund: Det är
roligare att vara SA när man själv får göra sin egen pub. Pubar har redan
teman för att göra dem indivuduella, men att kunna fullfölja temat

Kongliga Flygsektionen, fack vid THS, SE-100 44 Stockholm
flygsektionen.se

Långsiktig verksamhetsplan 2020
Styrelsen 2020, 25-02-2020
sida 10

5. Implementera Merch

4.1. Uppdrag: Bistå Merch Skipper med införande av KFK Merch, samt
hur dessa ska marknadsföras och säljas. Bakgrund: KFK Hoodies är
mycket uppskattat och en ökning av Merch skulle bidra till att KFK har
ökad närvaro i sektionen samt ökade intäkter för KFK.
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VERKSAMHETSPLAN –
Informatör
1. Kommunikation sker tydligt till sektionens medlemmar
1.1. Uppdrag: Ta fram och applicera en strategi för sociala medier med
syfte att kontinuerligt samt på enkel form ge uppdateringar till sektionens
medlemmar om vad som händer på Flygsektionen. Bakgrund: De flesta
aktiva på Flygsektionen vill gärna veta vad som händer på Flygsektionen,
men nyhetsbrev blir sällan lästa. Det behövs kort information ofta istället för
lång information sällan samt något sätt att sprida informationen.
1.2. Uppdrag: Implementera regler för hur information ska spridas till
sektionen via sektionens kanaler (t.ex. Facebook-grupper). Bakgrund: Det
officiella språket för sektionen har ändrats och detta bör reflekteras i all
information som går ut till sektionen. Ytterligare så är det viktigt att reducera
spam i kommunikationskanaler.
1.3. Uppdrag: Se över vilken typ av information som är bäst lämpad för
att finnas med på hemsidan samt ändra informationen i enlighet med
det. Bakgrund: Vissa typer av information lämpar sig bättre eller
sämre för vissa typer av kanaler, det är viktigt att man använder
kanalerna på ett optimalt sätt.

2. Kommunikationen inom sektionen sker kontinuerligt
2.1. Uppdrag: Att hemsidan uppdateras och att dess information är

korrekt.. Bakgrund: Flygsektionens hemsida är inte uppdaterad
och den information som finns där är oftast inte korrekt..

2.2. Uppdrag: Kontinuerligt nyhetsflöde via sociala medier (Facebook
och instagram) gällande generella evenemang och engagemang på campus såväl
som sektions specifika. Bakgrund: Sociala medier är en bra kanal för nyhetsflöde
då det är lättillgängligt.

3. Hållbart engagemang
3.1. Uppdrag: Skapa en undergrupp där sektionens olika
kommunikationsansvariga ingår. Bakgrund: Då det redan finns
många engagemang inom sektionen som är
Kongliga Flygsektionen, fack vid THS, SE-100 44 Stockholm
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kommunikationsrelaterade är det rimligt att samla dessa
engagemang i en undergrupp under informatören, så att alla som på
något sätt engagerar sig i kommunikation för sektionen kan ha
Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
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meningsfullt utbyte med varandra och för att kunna samordna, organisera
och effektivisera kommunikationen i sektionen.

3.2. Uppdrag: Uppmuntra till att information sprids via informatören och
dennes undergrupp. Bakgrund: För att ha en sammanhållen kommunikation
och ett tydligt engagemang inom kommunikation inom sektionen behövs
sammanhållning.

4. Övergången till engelska
4.1. Uppdrag: Verka för att översätta befintlig information till engelska.
Bakgrund: Då det officiella språket numera är engelska.
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VERKSAMHETSPLAN –
Lokalansvarig
1. Organisera och strukturera upp
1.1. Uppdrag: De ytor som sektionens medlemmar och som framförallt
funktionärerna behöver ska struktureras upp med nya förvaringsmöjligheter och
tydliga direktiv om hur dessa ska kunna hållas i ordning år efter år. Bakgrund:
Sektionslokalen har en begränsad yta och för att alla medlemmar bekvämt ska
kunna nyttja den behövs ordning.
1.2. Uppdrag: Se över och ta fram en budget och plan för hur köket kan
struktureras upp tillsammans med ny förvaring på övervåningen för att avlasta
köket ifrån saker som inte nödvändigtvis behöver vara där året om. Detta kan
frigöra utrymme för att exempelvis få till fler micros. Bakgrund: Köket är idag slitet
och kommer inom en snar framtid behövas fräschas upp för att även kunna
tillfredsställa alla behov som medlemmar samt de olika aktiviteterna behöver.

2. Införa nya rutiner för städning
2.1. Uppdrag: Se över hur städning av TC kan göras mer effektivt,
framförallt se till TC städas ordentligt efter tyngre tillställningar. Bakgrund:
TC är svårstädat varvid lokalen blir smutsig och jobbig att städa/underhålla.
2.2. Uppdrag: Implementera regler för vad som händer om medlemmar
vid upprepade tillfällen inte följer generella allmänna ordningsregler. Bakgrund:
Vid upprepade tillfällen lämnas disk i köket samt kläder och liknande föremål
lämnas i sektionslokalen. Detta skapar irritation och tar även upp plats samt
medverkar till nedskräpning.

3. Gå igenom TC med Akademiska Hus
3.1. Uppdrag: Ta kontakt med Akademiska hus och bygga upp en bra
relation inför framtiden för att kunna ligga steget före med alla beslut som
tas på deras sida om TC. Bakgrund: Flygsektionen behöver vara på god
fot med Akademiska Hus för att de ska gilla Flygsektionen och vara mer
medgörliga om vi skulle behöva hjälp i framtiden.

4. Lägga till om hållbart engagemang
4.1. Uppdrag: Lokalansvarig ska se över hur Curlinglandslaget kan
stärkas och hur man ska få uppdraget mer lockande för
Kongliga Flygsektionen, fack vid THS, SE-100 44 Stockholm
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medlemmarna. Exempelvis förmåner för de som städar regelbundet.
Bakgrund: Att ta hand om lokalen är en uppgift för hela sektionen och
ska inte enbart tillfalla lokalansvarig. En bättre fördelning till
Curlinglandslaget medför även en mindre belastning för lokalansvarig
så att dennes roll blir mer lätthanterlig.
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VERKSAMHETSPLAN – Mottagningen
1. Sunda alkoholvanor
1.1. Uppdrag: Verka för att uppmuntra till en kultur med hållbara
alkoholvanor hos de nyantagna. Bakgrund: Alkohol kan vara farligt
samtidigt som det är något som många studenter uppskattar. Det är
därför viktigt att de nyantagna uppmuntras till en alkoholkonsumtion
som är hållbar med avseende på individens hälsa, studier och
personliga liv.

2. Internationalisering
2.1. Uppdrag: Verka för mer inkludering av de nyantagna internationella
studenterna. Bakgrund: Två tredjedelar av sektionens medlemmar
är internationella studenter. För att de ska välkomnas till sektionen
så tidigt och bra som möjligt så behöver de inkluderas i sektionens
verksamhet.

3. Säker pengahantering
3.1. Uppdrag: Verka för reducering av personlig swish och anordna en

helt kontantfri mottagning. Bakgrund: Genom att använda iZettle
och bankbetalningar blir hanteringen av pengar på sektionen så
transparent som möjligt.

4. Hållbart engagemang
4.1. Uppdrag: Skapa en miljö för personlig utveckling och där det som
görs känns meningsfullt både för Pheuset och för Phaddrarna.
Bakgrund: När det utförs mycket intensivt arbete är det viktigt att
det finns miljö som ger möjlighet för personlig utveckling.

5. JML
5.1. Uppdrag: Verka för ett kontinuerligt arbete med JML-frågor inom
mottagningen på alla nivåer: Pheuset, Phaddrar och de nyantagna.
Bakgrund: Sektionen ska vara för alla.
Kongliga Flygsektionen, fack vid THS, SE-100 44 Stockholm
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VERKSAMHETSPLAN - JMLno
1.

2.

Kontinuitet
1.1.

Uppdrag: Skapa en struktur för möten, sätta regler för nämnden, hur
ofta nämnden träffas, och tydliggöra rollen JMLno. Detta är något som
måste testas under verksamhetsåret och åtgärder/förbättringar görs
under tiden.
Bakgrund: JMLno röstades in i LG under SM4 2019, detta i syfte av
att JML skulle genomsyra sektionens alla organ. Tidigare var JMLno en
funktionärspost vilket saknade struktur och tydliga arbetsuppgifter.

1.2.

Uppdrag: Skapa ett överlämningsdokument för JMLelect
Bakgrund: Se bakgrund 1.1.

Organisation
2.1.

3.

Uppdrag: Att göra nämnden legitim och få samma ställning som
flygsektionens andra nämnder. Detta ska göras med hjälp av att
strukturera JML-nämnden internt för att sedan se skillnad externt.
Struktur ska genomsyra nämnden i form av poster, tydliga
arbetsuppgifter, tydlig organisation av dokument och liknande.
Bakgrund: JML-nämden har varit löst organiserat där struktur och
tydligt syfte has saknats vilket har varit ett problem för marknadsföring
av nämnden och har påverkat sektionens syn på JML.

Informera sektionen
3.1. Uppdrag: Marknadsföra nämnden genom att hålla event, ha aktiva
sociala medier och liknande för att engagera sektionen.
Bakgrund: nämnden har tidigare inte nått ut till sektionen på det sättet
som vi idag önskar.

4.

JML samarbete
4.1.

Uppdrag: Att samarbeta med flygsektionens alla organ i syfte av att
implementera JML.
Bakgrund: JMLno röstades in i LG under SM4 2019, detta i syfte av att
JML skulle genomsyra sektionens alla organ

Kongliga Flygsektionen, fack vid THS, SE-100 44 Stockholm
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Operational plan- Fundament
goals and missions 2020
1. Potential members of the Aerospace chapter knows what the
chapter is and does.
1.1 Mission: Execute the strategy developed by 2019 years board for
reception 2020. The goal is a more focused styret section of the reception.
Background: During the year 2019 the board presented a report on how the
styret can best be advertised during the reception.

2. The Aerospace chapter is an open and united
chapter
2.1 Mission: Cooperate with the election committee on how their work should
be performed. Background: An election committee has been installed, but they
have currently no guidelines on their work. The board and the elected
committee should develop how elections are advertised, what rules for
interviews, and how recommendations should be done.
2.2 Mission: Cooperate with the head of all groups on how their work regarding
recruitment should be performed. Background: Positions have been transferred
from elections to recruitment, but no rules for them exist. The board and the head
of group should develop how recruitment to positions are advertised, what rules
for interviews, and how decisions should be done.

3. Organisation
3.1 Mission: oversee the time and format for elections, to address the
imbalance between the different chapter meetings during a year. Background:
currently some SM have ~20 elections but others only a few. Can this be
addressed to get a more even distribution, and how.
3.2 Mission: Restructuring LG. Background: the current format of LG is

possibly too big and has difficulty cooperating, as well as sharing information
between parts that do not need to interact. The group could be divided into
smaller groups that work on more specific tasks. The next years board should
develop a solution for how restructuring can make it more relevant for the LG.

5. Continuity
5.1 Mission: Create a written document explaining how the board should
work in the chapter. Background: A lot of information is lost between
generation as it’s not adequately documented. This can be improved by a
more formalized and complete document which can be kept updated by the
board each year.
5.2 Mission: Create a long term operation plan format. Background:
currently the chapter operates on one-year term operation plans. The
longer term plans can be useful but the format needs to be updated to
reasonable goals that the chapter can actually work for.

6. Sustainable engagement
6.1 Mission: Implement the solutions presented in the sustainable
engagement report produced by the 2019 board. Background: The board
has investigated what positions take too much time and why. The
suggested changes should be implemented during the coming year.
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Operational plan - handling money and
bookkeeping
1. Handling money
1.1. Mission: Rules for usage and storage of a Chapter bankcard. Background:
The chapter will have a bank card issued to it to aid payments for events etc.
Rules for usage and storing the card needs to be developed and made sure being
followed.

2. Bookkeeping
2.1. Mission: Standardized format for bookkeeping. Background: The bookkeeping is
not consistent within the chapter and should be made sure to follow the bookkeeping
law and be correct. Auditors should check that bookkeeping is done correctly and
report on SM.

OPERATIONAL PLAN – Education
1. The chapter works continuously with the development of the
courses through the Study Board (SNR) and course committees to
maintain a high quality education.
1.1. Assignment: Ensure that course committees are present in all courses at the
basic level. The course committees consist of one (1) to four (4) students in every
course, these students are referred to as course developers.
Background: Study surveillance is one of the most basic responsibilities that the
chapter is responsible for. This responsibility is a requirement for the existence of
the Flight chapter and for KTH to examine students according to the Higher
Education Act.

1.2. Assignment: Ensure that course development is also conducted at master's
level in conjunction with respective MA (Masterutbildningsansvarig) and GA
(Grundutbildningsansvarig) with the new system for course development at
master's level (PAS 2018).
Background: There has previously not been a coherent structure on all master's
programs which affects the quality of the education.

2. The Flight chapter shall ensure, by all possible means available, that
the program Vehicle Engineering is well presented with relevant content
and background for potentially new students.
2.1. Assignment: The material promoting the education must be updated and a

new marketing guideline should be built up which can then be used by the school
in the process of designing new material at open houses / seminars etc.
Background: There have been opinions about the material used today, especially
that it is too general across all programs at KTH, which means that Vehicle
Technology does not stand out and show its advantages.

3. Make it easier for the students to choose a master's program
3.1. Assignment: Further develop the (internal) Master's fair so that all students
understand what different master's programs are available and what is studied in
the different master's program.
Background: Students at the Bachelors program in Vehicle Engineering are
among the students with the most different master's choices.

4. Sustainable commitment
4.1 Assignment: To get more students involved in study surveillance, by
arranging rewarding activities for the course developers.
Background: In order to facilitate the addition of the posts SNO, V-SNO, MASS
and PAS at SM3 and by internal recruitment, more students need to be involved
in study surveillance and course development activities.
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VERKSAMHETSPLAN – Studysocial
1 Studysocial subgroup
1.1 Task: Create more events that’s different from pubs and gasques.
Background: All members should find appropriate, varying and fun events that
is held by Flygsektionen that they can take part of. Examples can be “JMLfika”, sportactivites or tea-parties.
1.2 Task: Concretize the work and make an actionplan for the socialworker,
amidala and head of physical health together with the respective post. Also try
to include one event per post in english.
Background: Hand-overs and descriptions of the posts have been insufficient.
This makes it harder and less likely for the people sitting on the posts to
actually do events. Concretize what the post actually are going to do to make
sure that the events really happen.
1.3 Task: Keep in touch with the persons in your subgroup and help them in
their work. Do this by example meetings every week or month or something.
Background:

2 The Crisis plan
2.1 Task: Create a more relevant crisis plan that is easier to use of the
section. This is done easiest by talking to posts like the boars, KBM
and EDET (JML-nämnden). Also make sure that the crisis plan is easy
to find and can be found on both swedish and english.
Background: The existing crisis plan is really long and no one really
uses it.

3 Equality, diversity and equal treatment work
3.1 Task: Create a action plan for the equality, diversity and equal

treatment work in the chapter. Do this together with EDET (JMLnämnden).
3.2 Task: Maintain a good communication between EDET and styret so that
they can work towards common goals.
Background: EDET is important for the whole section and then it’s
important to include styret.
3.3 Task: Make Flygsektionens policys about dicrimination easy to find
for the members of the chapter.
Background: KTH has a zero tolerance for discrimination and if it occurs it
should be easy for the students to know where to go.

4 Studysocial resources
4.1 Task: Inform early about the study- and health-related support
that exists at KTH.
Background: All students in our chapter should be aware of the
support that exists at KTH, with the purpose that all members
should feel well in their lives and their studies.
4.2 Task: Inform about the anonymous questionnaire and your
professional secrecy so that everyone has someone to talk to.
Background: All students in our chapter should be aware of the
support that exists at KTH, with the purpose that all members
should feel well in their lives and their studies.

5 Translate official documents for StURe
5.1 Task: Translate the official documents regarding StURe and also the
drive.
Background: Flygsektionens official language is english and therefore the
documents for StURe should be in english.

6 Sustainable engagement
6.1 Task: Engage more students to participate in EDET.
Background: To change the culture in the section, every person needs to be
involved.
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Verksamhetsplan – ARMA
1.
Maintain the current diversity on types of
events
a.

Task: Offer companies and

organizations different kind of events.
b.

2.

3.

Background: As we’ve been
contacting companies, we’ve noticed that
the events they are interested in are not
always a traditional lunch lecture. Since
we have the resources (e.g. TC &
Arquen), we want to be able to offer other
types of events which makes
Flygsektionen and Farmen unique and
more interesting.

Make Farmen more visible on social media
a.

Task: Increase our visibility on social
media.

b.

Background: We’ve noticed that there
is not a full awareness amongst the
students of what we are doing and who
we are.

Events
a.

Task: Host events on a more regular
basis.

b.

Background: We’ve seen that the

interest from companies (based on 2019)
increase during the fall. This means that
we have the potential to extend these
relations into the spring semester, thus
filling the gap of events.
4.

Company relations
a.

Task: Work for long going relations
with companies.

b.

Background: Several companies have
been part of hosting successful events.
Due to how these have been perceived by
the students we want to host them at least
once per year, as a returning event. One
example is the study visit at Berga.
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VERKSAMHETSPLAN – KBM
1. Etablera Skippers
1.1. Uppdrag: Fortsätta vidareutveckla och stärka Skippers position i
sektionen och KFK. Göra Skippers till en etablerad och uppskattad grupp
av poster, inte enbart för redan KFK:are utan alla i sektionen. Bakgrund:
Skippers bidrar till att minska arbetsbördan för KBM, samt ökar
möjligheterna för KFK som grupp att vidareutveckla sin verksamhet. Det blir
ett naturligt mellansteg till att bli KBM eller annan större sektionspost.

2. Implementera GDPR
2.1. Uppdrag: Implementera GDPR i de processer som kräver
personuppgiter. Bakgrund: GDPR är en viktig lag som beskriver hur
personuppgifter ska hanteras, vilket bör implementeras för sektionens
medlemmars integritet.

3. Vidareutveckla
Projekt Markis
3.1. Uppdrag: Undersöka och Implementera hur Projekt Markis ska
realiseras. Bakgrund: Projekt Markis är initierad av KBM19 och kommer
således behöva realiseras under 2020, med de utmaningar projektet står
inför.

4. Individualisera pubar
4.1. Uppdrag: Undersöka sätt att underlätta för individualisering av pubar till
SA:s förmån, och implementera dessa. Bakgrund: Det är roligare att vara
SA när man själv får göra sin egen pub. Pubar har redan teman för att göra
dem indivuduella, men att kunna fullfölja temat

5. Implementera Merch
4.1. Uppdrag: Bistå Merch Skipper med införande av KFK Merch, samt hur

dessa ska marknadsföras och säljas. Bakgrund: KFK Hoodies är mycket
uppskattat och en ökning av Merch skulle bidra till att KFK har ökad närvaro
i sektionen samt ökade intäkter för KFK.
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VERKSAMHETSPLAN – Informatör
1. Kommunikation sker tydligt till sektionens medlemmar

1.1. Uppdrag: Ta fram och applicera en strategi för sociala medier med
syfte att kontinuerligt samt på enkel form ge uppdateringar till sektionens
medlemmar om vad som händer på Flygsektionen. Bakgrund: De flesta aktiva
på Flygsektionen vill gärna veta vad som händer på Flygsektionen, men
nyhetsbrev blir sällan lästa. Det behövs kort information ofta istället för lång
information sällan samt något sätt att sprida informationen.
1.2. Uppdrag: Implementera regler för hur information ska spridas till sektionen
via sektionens kanaler (t.ex. Facebook-grupper). Bakgrund: Det officiella
språket för sektionen har ändrats och detta bör reflekteras i all information som
går ut till sektionen. Ytterligare så är det viktigt att reducera spam i
kommunikationskanaler.
1.3. Uppdrag: Se över vilken typ av information som är bäst lämpad för
att finnas med på hemsidan samt ändra informationen i enlighet med
det. Bakgrund: Vissa typer av information lämpar sig bättre eller sämre
för vissa typer av kanaler, det är viktigt att man använder kanalerna på
ett optimalt sätt.

2. Kommunikationen inom sektionen sker kontinuerligt
2.1. Uppdrag: Att hemsidan uppdateras och att dess information är
korrekt.. Bakgrund: Flygsektionens hemsida är inte uppdaterad och
den information som finns där är oftast inte korrekt..
2.2. Uppdrag: Kontinuerligt nyhetsflöde via sociala medier (Facebook
och instagram) gällande generella evenemang och engagemang på campus såväl
som sektions specifika. Bakgrund: Sociala medier är en bra kanal för nyhetsflöde då
det är lättillgängligt.

3. Hållbart engagemang
3.1. Uppdrag: Skapa en undergrupp där sektionens olika
kommunikationsansvariga ingår. Bakgrund: Då det redan finns många
engagemang inom sektionen som är kommunikationsrelaterade är det
rimligt att samla dessa engagemang i en undergrupp under
informatören, så att alla som på något sätt engagerar sig i
kommunikation för sektionen kan ha
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meningsfullt utbyte med varandra och för att kunna samordna, organisera och
effektivisera kommunikationen i sektionen.

3.2. Uppdrag: Uppmuntra till att information sprids via informatören och
dennes undergrupp. Bakgrund: För att ha en sammanhållen kommunikation och
ett tydligt engagemang inom kommunikation inom sektionen behövs
sammanhållning.

4. Övergången till engelska
4.1. Uppdrag: Verka för att översätta befintlig information till engelska.
Bakgrund: Då det officiella språket numera är engelska.
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VERKSAMHETSPLAN – Lokalansvarig
1. Organisera och strukturera upp
1.1. Uppdrag: De ytor som sektionens medlemmar och som framförallt
funktionärerna behöver ska struktureras upp med nya förvaringsmöjligheter och
tydliga direktiv om hur dessa ska kunna hållas i ordning år efter år. Bakgrund:
Sektionslokalen har en begränsad yta och för att alla medlemmar bekvämt ska
kunna nyttja den behövs ordning.
1.2. Uppdrag: Se över och ta fram en budget och plan för hur köket kan struktureras
upp tillsammans med ny förvaring på övervåningen för att avlasta köket ifrån saker
som inte nödvändigtvis behöver vara där året om. Detta kan frigöra utrymme för att
exempelvis få till fler micros. Bakgrund: Köket är idag slitet och kommer inom en
snar framtid behövas fräschas upp för att även kunna tillfredsställa alla behov som
medlemmar samt de olika aktiviteterna behöver.

2. Införa nya rutiner för städning
2.1. Uppdrag: Se över hur städning av TC kan göras mer effektivt,
framförallt se till TC städas ordentligt efter tyngre tillställningar. Bakgrund: TC
är svårstädat varvid lokalen blir smutsig och jobbig att städa/underhålla.
2.2. Uppdrag: Implementera regler för vad som händer om medlemmar
vid upprepade tillfällen inte följer generella allmänna ordningsregler. Bakgrund: Vid
upprepade tillfällen lämnas disk i köket samt kläder och liknande föremål lämnas i
sektionslokalen. Detta skapar irritation och tar även upp plats samt medverkar till
nedskräpning.

3. Gå igenom TC med Akademiska Hus
3.1. Uppdrag: Ta kontakt med Akademiska hus och bygga upp en bra
relation inför framtiden för att kunna ligga steget före med alla beslut som tas
på deras sida om TC. Bakgrund: Flygsektionen behöver vara på god fot med
Akademiska Hus för att de ska gilla Flygsektionen och vara mer medgörliga
om vi skulle behöva hjälp i framtiden.

4. Lägga till om hållbart engagemang
4.1. Uppdrag: Lokalansvarig ska se över hur Curlinglandslaget kan
stärkas och hur man ska få uppdraget mer lockande för
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medlemmarna. Exempelvis förmåner för de som städar regelbundet.
Bakgrund: Att ta hand om lokalen är en uppgift för hela sektionen och
ska inte enbart tillfalla lokalansvarig. En bättre fördelning till
Curlinglandslaget medför även en mindre belastning för lokalansvarig
så att dennes roll blir mer lätthanterlig.
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VERKSAMHETSPLAN – Mottagningen
1. Sunda alkoholvanor
1.1. Uppdrag: Verka för att uppmuntra till en kultur med hållbara
alkoholvanor hos de nyantagna. Bakgrund: Alkohol kan vara farligt
samtidigt som det är något som många studenter uppskattar. Det är
därför viktigt att de nyantagna uppmuntras till en alkoholkonsumtion som
är hållbar med avseende på individens hälsa, studier och personliga liv.

2. Internationalisering
2.1. Uppdrag: Verka för mer inkludering av de nyantagna internationella
studenterna. Bakgrund: Två tredjedelar av sektionens medlemmar är
internationella studenter. För att de ska välkomnas till sektionen så
tidigt och bra som möjligt så behöver de inkluderas i sektionens
verksamhet.

3. Säker pengahantering
3.1. Uppdrag: Verka för reducering av personlig swish och anordna en

helt kontantfri mottagning. Bakgrund: Genom att använda iZettle och
bankbetalningar blir hanteringen av pengar på sektionen så
transparent som möjligt.

4. Hållbart engagemang
4.1. Uppdrag: Skapa en miljö för personlig utveckling och där det som
görs känns meningsfullt både för Pheuset och för Phaddrarna.
Bakgrund: När det utförs mycket intensivt arbete är det viktigt att det
finns miljö som ger möjlighet för personlig utveckling.

5. JML

5.1. Uppdrag: Verka för ett kontinuerligt arbete med JML-frågor inom
mottagningen på alla nivåer: Pheuset, Phaddrar och de nyantagna.
Bakgrund: Sektionen ska vara för alla.
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Urging Flygsektionen

MOTION
Matter:

Moving the relieving of responsibility for the 2018 board to SM4.

Background:

We, the 2018 accountants, were given the annual report for 2018

on the 18th of September, 12 days before SM3. We feel that, due to personal reasons
and schedules, that the timeframe to properly analyze and assess this document to SM3
is insufficient. We also judge that the matter is not excessively urgent, and that all
downsides, should any exist, resulting from postponing the relief of responsibility to
SM4 are heavily outweighed by the upside of having ample time to thoroughly check
all details of the document, thus minimizing the potential for errors.

Urging:
Based on what’s stated above we urge that:

1. The relieving of responsibility for the 2018 board be moved to SM4.
Author(s): Niklas Björk, Matilda Eriksson
Date: 2019-09-23
Meeting: SM3
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Members of the board
The board of 2018 have consisted of a strategic board and a operative team.
The
President:
Vice President:
Treasurer:
Secretary:
Member of the board:

board
have
consisted
of:
Erik
Molitor
T-16
Stine
Olsson,
T-16
Gustav
Ogesten,
T-16
Gabriel
Kronberg,
T-17
Johanna
Noren,
T-17
Adam
Sandström,
T-15
Alexander Stevens, T-17 (Until june, requested dismissal because change of degree)
Sonja
Wadelius,
T-15
(From
june)

Members of the management team
The
management
team
Vice President:
Stine
Head of chapterhall:
Victor
Head of pub:
Måns
Simon
Head of Business relations:
Soner
Pernilla
Head of Student welfare: Linn
Head
- Gudmor
Astrid
- Amiralsskändare
Gustav
Head of Education:
Gustav
Head of information:
Filippa

of

2018
have
Olsson,
Hanefors,
Brandt,
Sundström,
Vergon,
Wikstrom,
Mattsson,
of
Svanfeldt,
Nordqvist,
Eriksson,
Larsson,

consisted

of:
T-16
T-14
T-16
T-15
T-16
T-16
T-17
reception:
T-14
T-12
T-15
T-17

The board and management team motto have been “cervus erat ante prandium” and the regalia have been a pencil
from McDonalds. This report have been written by Erik Molitor, President 2018, with help from the board.
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Layout:
-

President annual report
Vice president
Treasurer
Secretary
Head of student welfare
Head of business relations
Head of Pub
Head of reception

- Head of education
- Economic compilations

Only the first overall annual report is written in english.

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

Flygsektionens annual report 2018
2019-02-24
Sida 3(22)

President annual report
Written by Erik Molitor, T-16.

Introduction
The board 2018 have been influenced a lot of the #MeToo movement and just like the industry have been a year
of reappraisal. We have worked with the culture at the chapter to see what needs renewal and trying to change
the culture without losing our integrity. It started with a majority of the board and management team attended
the unit: MH1023 - Practical Gender Equality and Diversity Work in Scientific, Technical and Industrial
Environments. We then sent out a evaluation form to all members where they could grade different statements
and give feedback to what needed to change. Through this form we noticed that a third of our members do not
speak swedish. This kicked of a big work with trying to make the chapter more english friendly by making all
official announcements in english. This lead to lots of international students applied for positions in the chapter
but only a few got chosen into the board and management team. The year ended with a update of the operational
plan where every position got to write their own part where at least one goal should be about sustainable
commitment. I, Erik Molitor, and the following years president, Gustav Ogesten, also helped KBM update their
organisation were KBM created a new subgroup called KBM skippers.

Styrelsen 2018 har präglats av #MeToo rörelsen och likt många företag har även Flygsektionen jobbat mycket
med att utvärdera och förbättra sektionens kultur. Vi har skickat ut enkäter där medlemmar fick gradera olika
påståenden och ge feedback på vad som skulle kunna förbättras. Genom denna enkät fick vi också insikt i att vi
inte tänkt på att en tredjedel av sektionen medlemma inte talar engelska och började arbeta med att göra sektionen
mer tillgänglig för engelsktalande personer. Detta genom att alla utskick skall innehålla en sammanfattning på
engelska och sektionsmöten skall hållas på engelska när internationella studenter är närvarande. Även event skall
marknadsföras på engelska om de inte är riktade mot endast svenska studenter. Detta medförde att vi fick in
internationella studenter i styret samt mottog mycket positiv respons från THS samt THS main. Året avslutades
med en uppdatering av verksamhetsplanen där varje post fick skriva sin egen verksamhetsplan där minst ett av
målen skulle behandla hållbart engagemang. Jag, Erik Molitor, och blivande ordförande Gustav Ogesten hjälpte
även KBM att uppdatera sin organisationsstruktur då de bestämde sig för att skapa KBM skippers.

Operational plan - Verksamhetsplanen
The operational plan did not get so much attention during the year because of more pressing tasks. But along the
way lots of the goals got achieved automatically.
Verksamhetsplanen hamnade lite i bakkanten på grund av de mer pressande ärendena men i förbifarten har
många punkter jobbats på av automatik. Följande är en sammanfattning av varje del av verksamhetsplanen.
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Foundation - Fundament
As usual all major positions got multiple chances to present themself during the reception and the board and
management did all events as planned but one. We did not attend the Osqvik egg throwing because of low
interest from the board and management team. Instead of continuing with facebook as a communication channel
we started using Slack instead and many subgroups also started using slack. The chapter representants in
kårfullmäktige pushed the question of changing the name of Osqulda till Quristina. At the end of the year a lot
of focus was on sustainable engagement and all positions got to describe to their successor. what they would do
to make the work more sustainable. The board have also worked with gathering old digital documents from old
boards before they disappear and put them in one place. The board have worked a lot with equality questions
this year. For example this year it was a part of the phadder internat (reception buddy education) to have a
workshop about equality. With the soon arrival of new singing book have the head of student welfare and the
president read the new edition and with the help from Astrid Lindstedt(T-16) given feedback on how to make it
more compatible with the future of Flygsektionen. The hand over this year was a full day with both team
discussions and private discussions in between the old and new persoon in the position.

Fundament 1: Som vanligt presenterades alla poster i styret flertal gånger under mottagningen för nollan att lära
sig. Dock detta år valdes det att ta bort ägg kastningen på osqvik på grund av lågt intresse från styrets sida.
Fundament 2: Vi tog upp Slack som kommunikationskanal i år vilket skapade mycket bättre och strukturerad
kommunikation mellan styret och många undergrupper valde att använda det med. Representanterna i
kårfullmäktige från flygsektionen drev frågan om namnbyte av Osqulda till Quristina.
Fundament 3: Ingen speciell hänsyn har tagits i år. Men är en sak som jobbas med på en kontinuerlig basis.
Fundament 4: Styrelsen avslutade som sagt året med att få posterna att lämna över information om hur de tycker
arbetet skall bli mer hållbart. I KFK skapades nya ansvarsposter kallade Skippers för att underlätta arbetsbördan
för klubbmästarna(ekonomiansvarig, inventarieansvarig, eventansvarig m.m). Styrelsen har även jobbat med att
hitta gamla digitala dokument och samla dem i en gemensam drive mapp. Dokument och budgetar laddades upp
på hemsidan.
Fundament 5: Denna punkt har mer än uppfyllts det här året. Det vart en del av phadder internatet att hålla en
diskussion om hur kulturen skall vara på sektionen. Även iochmed att en ny sångbok skall tryckas har StURe
samt ordförande läst igenom den med hjälp av Astrid lindstedt(T-16) och föreslagit lämpliga ändringar. Större
delen av styret några medlemmar gick också kursen MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i
vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer.
Fundament 6: Detta har förbättrats genom att öppna för internationella medlemmar att söka poster. Sektionen
har även fått en så kallad projekt pott från kansliet(SCI-skolan) som medlemmar har fått möjlighet att söka bidrag
från. Det har till exempel gått till korpen fotboll, arlandatavlan, lunchföreläsningar m.m.
Fundament 7: En gedigen överlämning skedde i år med en heldag med en gemensam del och en del där det nya
styret fick snacka direkt med sin emeritus.
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Economy - Ekonomi
This year the board have tried to get all functionaries to use their budgets which have been surprisingly difficult.
There are a lot of money waiting to be used but it seems like the functionaries either do not know how to use
then, do not dare to use them or do not want to use them. So like earlier years the chapter have made a surplus.
In the end of the year we moved a lot of savings into funds, made a budget for the jubilee and gave money to
renovate the kitchen. Furthermore we have tried to reinforce membership by checking all members who go to
chapter meetings. The amount of events that have the possibility of cash payment have been kept below a handful
this year, this is to keep embezzlement to a minimum. The bar have inquired a pad to control Izettle and make
the need of private mobiles to be used in the bar, but there are still a lot of people who prefer to use their own
mobile instead. The budget have been present on the website along with earlier budgets. The knowledge of this
have been inadequate among functionaries. The accounting have been kept up exceptionally well from our
treasurer, Gustav Ogesten. This year we did not arrange any seminare for the functionaries about how the
economy works but rather talked a lot with them on an individual level.

Ekonomi 1: Det här året har vi försökt få funktionärerna att använda sina budgetar som var förvånansvärt svårt.
Det har funnits pengar att göra aktiviteter med men funktionärerna har inte vågat eller inte förstått hur det går
till. Så likt tidigare år har i gått plus även i år. Vi avslutade året med att flytta besparingar in på fonder och
budgetera för jublet samt renovering av köket.
Ekonomi 2: vi har inte jobbat märkbart med att rekrytera nya medlemmar detta år däremot så har vi försökt
verifiera medlemskap på alla som går på sektionsmöten.
Ekonomi 3: Det är mindre än en handfull event som kontant har varit en möjlighet som betalsätt. Det har även
införskaffats en skrivplatta för att styra izettle. Det används dock fortfarande ofta privatamobiler för att
kontrollera izettle.
Ekonomi 4: Budgeten har legat uppe på sektionens hemsida men veteskapen om det bland funktionärer har varit
bristfällig. Bokföringen från styrelsens sida har skötts exemplariskt av Gustav Ogesten.
Ekonomi 5: I år hölls inget seminare för funktionärer där budget förklaras dock kan det vara en god idé för
framtiden att hålla ett för att öka förståellse i sektionen. Dock gjordes goda försöka att på en individnivå motivera
funktionärer att använda sin budget.

Education - Utbildning
As per tradition no events were planned on exam periods and as good as possible not to crash with midterms. In
the end of the year the board and management team talked alot about sustainable engagement in the chapter. All
the major position needed to have at least one goal about making the position more sustainable. One major
change was KBM who made a new subgroup called KFK Skippers who have more power and responsibility in
the bar. Gustav Eriksson have worked with that all courses should have student representatives. Both Gustav
Eriksson and I, Erik Molitor, have participated in all of the Student Kaizen together with representatives from
year 1-3. This year was the first time the chapter invited girls from upper secondary school/high school to
participate in the annual dinner for women in the chapter. This was arranged together with Fysiksektionen. The
dinner did not make any noticeable change in the statistics this year(statistics taken from UHR). It might change
when the event have been more established. The degree have also been present at fairs and presentations at high
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schools.

Utbildning 1: Som vanligt planerades inga event in på tentaperioder och i bästa mån så att det inte krockar med
kontrollskrivningar eller liknande moment. I slutet av året togs åtgärder för att göra sektionsengagemang mer
hållbart, läs ovan.
Utbildning 2: Gustav Eriksson har jobbat mycket med att alla kurser skall ha kursnämnder. Jag, Erik Molitor,
har också närvarat vid alla Student kaizen där representanter från årskurserna 1-3 närvarat.
Utbildning 3: I år har vi för första gången bjudit in gymnasietjejer till tjejmiddagen för att öka antalet kvinnliga
sökanden. Tjejmiddagen verkar inte ha påverkat antagningen av märkbart det här året enligt statistik från UHR.
Dock är det första gången och det kan ta ett tag tills det blir ett etablerat evenemang. Vi har även närvarat på
mässor och presentationer på gymnasier.

Studiesocialt
With the new project money from the SCI school there have been plentiful of possibilities to make new activities.
For example a new committee for the Arlanda screen have been created and the Korpen fotboll team got
sponsored. There have been an attempt to create an action plan on how to manage situations regarding
discrimination. The board found an old action plan but did not have time to finish the work and implementation.
The study hours at the chapterhall have been respected and new chairs have been acquired to replace the broken
ones.

Studiesocialt 1: Denna punkt har inte arbetats med i år från styrelsens sida.
Studiesocialt 2: Med den nya projektpotten har gett goda möjligheter till att testa nya aktiviteter. Till Exempel
har det skapats en arlandarådsnämnd som jobbar med att uppdatera arlandaskärmen och sponsring till
flygsektionens korpen lag i fotboll.
Studiesocialt 3: Detta år har det försökts skapas en actionplan för vad som skall göras när en diskriminering eller
liknande händelse sker. Vi hittade att det fanns en gammal version men projektet rann ut i sanden.
Studiesocialt 4: Denna punkt har inte arbetats med från styrelsens sida.
Studiesocialt 5: Studietiden har respekterats samt nya stolar har införskaffats för att ersätta de trasiga.

Other:
English - Engelska
English have been a hot topic this year and Flygsektionen might have been the chapter that have taken the largest
step and are just behind the chapter of information and nanotechnology. At the Second chapter meeting of the
year a lengthy discussion about what a reasonable level of internationalisation would be. The discussion ended
up with a decision that the official language of Flygsektionen is english meaning that all official information that
is not targeted for swedes only should be provided in english. This have been respected in varied amount. A Lot
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of information was written in english but often reminders and motivation needed to be provided. To the happiness
of the board multiple international students applied for major positions and some even got elected. I, Erik
Molitor, dearly hope that the internationalisation will continue because i really believe it will improve the student
life in the chapter.
Engelska har varit ett hett samtalsämne det här året och Flygsektionen kanske den som tagit största steget efter
Kista. Vi höll en eldig diskussion på SM2 angånde vad som var en rimlig nivå att lägga det på. Det slutade med
ett lite splittrat läge men en majoritet valde att sektionen borde ha engelska som sitt officiella språk. Detta valde
styret att tolka som all information, som inte går ut till en specifik grupp människor som säkert endast pratar
svenska, skall vara på engelska. Detta följdes upp med varierande resultat. Mycket skrevs på engelska men ofta
behövdes påminnelser och motivation. Till styrelsens stora glädje så sökte, och vissa blev valda, flera
internationella studenter poster på SM3 och SM4. Jag, Erik Molitor, hoppas innerligt att internationaliseringen
fortsätter följande år för tror innerligt att det kommer skapa mer och bättre engagemang i sektionen.

#metoo and Quristina
A majority of the Board and Management team chose to study MH1023(Practical Gender Equality and Diversity
Work in Scientific, Technical and Industrial Environments) to improve the knowledge of equality work in the
chapter. This lead to lively discussion about english but we also arranged workshops about macho culture and
equality with all the reception buddies before the reception. This also lead to the singing book getting a review
in a new perspective with equality in mind. The board and management team also chose to carry on the motion
about changing name of the female technologist from Osqulda till Quristina. The motion was supported by
Malvina. New names were suggested and and presented to all chapter boards who had the possibility to present
their own names. After a few weeks of work the motion was presented to Kårfullmäktige and the name Quristina
after Queen Kristina of Sweden.

Större delen av styrelsen valde att gå MH1023 för att öka kunskapen om jämställdhet, mångfald och lika villkor
och förhoppningsvis förbättra sektionslivet. Detta ledde i sig till livliga diskussioner om engelska men vi hade
också workshops om machokultur och jämställdhet med alla phaddar till mottagningen. Det ledde också till att
sångboken fick en ny approach och lästes igenom med avseende på jämställdhet. Vi valde även att leda
diskussionerna om namnbyte av Osqulda till Quristina. Detta skede i samarbete med Malvina. Namnförslag
togsfram och presenterades för alla sektionsstyrelser som fick komma med förslag. Efter några veckors arbete
presenterades förslaget inför Kårfullmäktige och namnet Qursitina som i Drottning Kristina valdes.

Styrelsens Underskrifter:

_________________________

_________________________

_________________________

Erik Molitor

Stine Olsson

Gustav Ogesten
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_________________________

_________________________

_________________________

Gabriel Kronberg

Adam Sandström

Sonja Wadelius

_________________________

_________________________

Johanna Noren

Alexander Stevens
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Vice ordförande verksamhetsberättelse
Skriven av Stine Olsson, T-16.

Inledning
Mitt största mål som Vice var att lära mig mer om styrelsen och dess roller samt hålla koll på vad som händer
inom flygsektionen. Som Vice har jag varit ansvarig för LG, hjälpt Ordförande då han inte kunnat närvara vid
exempelvis möten och övrigt under året har jag exempelvis beställt styrelsetröjorna och namnbrickor, Vackert
Mörkblå, självklart.

Styrelsemöten
Som medlem på styrelsemötena har jag varit med och diskuterat beslut som ska tas samt varit uppdaterad i vad
som sker på sektionen. Jag anser att ha styrelsemöte under lunchtid varannan vecka har fungerat bra.

LG-möten
Medlemmar i LG har mer egendrivande arbeten jämfört med styrelsen, vilket gör gruppen oberoende av varann,
samtidigt är LG-mötena nödvändiga för att hålla alla medvetna om samt låta alla medlemmar påverka vad som
händer inom styret. Största utmaningen inom mötena har varit att avgöra hur frekventa möten som behövs, är
det för många möten blir deltagarnivån låg på grund av det självdrivande arbetet, är det för få möten blir LG för
spridda
som
grupp
och
inte
informerade
om
vad
som
sker
inom
sektionen.
Efter att diskuterat med tidigare Vice och även med årets LG-medlemmar beslutades att ha middagsmöte ca var
tredje vecka, där vi åt en gemensam middag och alla medlemmar fick rapportera vad som hänt senaste tiden.

Event
Kickoff Gasquen
Vi fick bra feedback från vår charterresa-gasque och det var en grymt kul kväll att jobba. LGs första event
tillsammans vilket stärkte gruppdynamiken.
N0llegasquen
Mycket fix in i det sista, vi hade turen att några medlemmar varit med i styret året innan och kände till schemat.
Fram till middagen var det stressigt men sån tur var fick vi sitta under kvällen och njuta av gasquen. Efter
middagen var de flesta och hjälpte till att städa upp på Nymble också vilket snabbade på städningen. Även dagen
efter var det hög deltagarnivå då vi städade upp på tc efter eftersläppet.
Funkis/ Kjölswyn – julbord
Efter lite sista minuter ändringar slog vi ihop funkis-Gasquen med Kjölswynsmiddagen till ett julbord och enligt
min mening var det ett lyckat koncept som jag hoppas blir en ny tradition.

_________________________
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Stine Olsson
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Kassör verksamhetsberättelse
Skriven av Gustav Ogesten, T-16

Mål
I början av mitt år som Cash hade jag ett stort mål, att gå vidare i vårat projekt kring att övergå till en helt
kontantfri sektion där samtliga kan betala avsett om personen har en svensk bank eller icke.
Dessutom, för att kunna uppnå den kvalitén på bokföring och översyn som kan förväntas av en kassör ställde
jag upp några mål som jag ville följa. De viktigaste av de målen var att:
x Hålla en kontinuerlig bokföring
x Finnas de övriga bokföringsansvariga behjälplig
Jag anser att jag skötte den första punkten väldigt bra då jag bokförde flertalet gånger per månad och därmed
låg jag i fas under nästan hela tiden förutom på tentaveckorna och de stora loven.
Den tredje punkten löste jag genom att vara lättillgänglig och svara direkt på mail när jag fick frågor angående
bokföring. Dock är det svårt för mig att bedöma huruvida jag har uppfyllt detta eller inte men hoppas att de
övriga bokföringsansvariga tycker det.
Under 2018 instiftades även en projektpott varssyfte är att medlemmar skall kunna på ett lätt sätt ansöka om
pengar för att kunna genomföra event som inte tidigare genomförts på sektionen. Under året 2018 har vi delat ut
medlem från allt ifrån lunchföreläsningar till ett korpenlag för Flygsektionensmedlemmar.

Ekonomisk berättelse
Här jämförs och kommenteras utfallet för perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018 i med den totala
budgeten för 2018. 2018 års resultat- och balansrapport har även bifogats tillsammans med en sammanställning
över de olika kostnadsställena.
Kostnadsställe 1 – Flygsektionen administration
Detta kostnadsställe gick under budget med den största anledningen att Flygsektionens antal medlemmar ökade,
vilket resulterade en ökning av intäkterna samt att de pengar som vi allokerat till projektpotten inte används upp.

Kostnadsställe 2 – Klubbmästeriet
Detta kostnadsställe gick över budget med ett mycket gott resultat på 206 149 kr istället för 100 000 kr som det
var budgeterat. Se Klubbmästeriets verksamhetsberättelse för kommentarer angående detta kostnadsställe.

Kostnadsställe 3 – Mottagningen
Detta kostnadsställe gick under budget och fick ett resultat på -18 256 kr istället för -40 000 kr. Detta berodde
främst att SCI-skolan ändrade det stöd vi fick från dem vilket gjorde att mottagningen fick en signifikant ökning
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av bidraget från 45 000 kr till 65 000 kr.

Kostnadsställe 4 – NØllegasque
Detta kostnadsställe gick över budget och fick ett resultat på -28 533 kr istället för -20 000 kr. Det bör dock tas
i hänsyn att den efterfest som skedde på Flygsektionen sålde alkohol som täckte denna extrakostnad. De som
gjorde att utgifterna ökade var att vi i styrelsen ansåg att vi behövde anställa väcktare på eftersläpet.

Kostnadsställe 5 – T-Centralen
Detta kostnadsställe gick under budget på -18 291 kr istället för det budgeterade -30 000 kr. Detta därför att de
inte behövde genomföras lika mycket reparationer som det gjorts åren innan samt att en dialog fördes kring att
renovera T-centralen året efter.

Kostnadsställe 6 – Övrig funktionärsverksamhet
Även här hamnade resultatet under budgeten, vilket berodde framför allt på att några funktionärsposter inte
spenderade hela sin budget.

Kostnadsställe 7 – Bookie
Anledningen till att resultatet för Bookies verksamhet blivit så negativt är för att det köptes in många märken då
detta inte gjort på flertalet år.

Kostnadsställe 8 – Farmen
Gick enligt budget.

Kostnadsställe 9 – Åre
Se Klubbmästeriets verksamhetsberättelse för kommentarer angående detta kostnadsställe.

Kostnadsställe 10 – Jubileumskommitté.
Jubelkommittén hade inte så mycket verksamhet under år 2018. Och gick enligt budget.

Kostnadsställe 11 - Kjölswyn
Detta kostnadsställe gick under budgeten. Anledningen till detta är att vi under 2018 valde att inte skicka ut
Kjölswynsinbjudan via post utan enbart via mail.
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Kostnadsställe 12 – Amidala
Detta kostnadsställe gick i stort sätt som budgeterat förutom att intäkterna från bidragen från kansliet hamnade
på kostnadsställe 1 istället.

Kostnadsställe 13 – HQ
HQ höll sin budget väldigt bra och slutade så pass nära det budgeterade som man kan önska sig.

Kostnadsställe 14 – Sångbok
Då det inte konsekvent har bokförts under kostnadsställe 14 utan vissa år har inte avskavningar skett. Då vi sålde
slut på böcker blev resultatet -386 kr då detta var det som fanns kvar som lager notering.

Kostnadsställe 15 – Ombyggnad 2012
Samtliga intäkter och kostnader kopplade till ombyggnaden av TC som skedde under 2012 har redan bokförts,
därav är detta kostnadsställe nollat i år.

Kostnadsställe 16 - Kute
Detta kostnadsställe gick över budget dels för att Kute valde att testa nya idéer med bastu-sillis och kräftis samt
dylikt. Men då kostnadsställe 6 gick med signifikant under budget ansåg vi hade det är roligare att pengarna
används än att de inte gör det.

Kostnadsställe 17 - Studienämnden
Detta kostnadsställe gick under budget detta beror på att väldigt lite pengar har använts för teambuilding och
dylikt. Budgeterad till -6000 kr men det faktiska resultatet var 8500 kr.
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Sekreterare verksamhetsberättelse
Skriven av Gabriel Kronberg, T-17
Jag tillträdde som sekreterare på Flygsektionen i januari 2018. Jag var kort och gott medveten om att det fanns
mycket att göra på sektionen, men jag ska ärligt säga att jag inte visste vad jag egentligen gav mig in på. Det jag
visste var de huvudsakliga funktionerna som en sekreterare uppfyller; föra kontinuerliga protokoll, underlätta
arbetet för ordförande samt skicka ut kallelser med tillbehör till medlemmar i sektionen.

Sedan en tid tillbaka har sekreterare ansvaret för att skicka ut samtliga kallelser och hjälpa ordföranden med att
sammanställa handlingarna till dessa. Enligt detta valde även jag att utföra dessa sysslor, med förhoppningen om
att underlätta för ordföranden.

Mål
●

Skicka ut samtliga kallelser i tid, enligt Flygsektionens stadgar.

●

Se till att protokollen finns tillgängliga för sektionsmedlemmar inom tidsramen enligt Flygsektionens
reglemente.

●

Få en bra insyn i hur ett föreningsarbete går till väga.

●

Utveckla samarbetsförmåga.

De presenterade målen har fullföljts till det stora hela, med undantag från enstaka tillfällen. Det första målet är
till 99% uppföljt, med undantaget att en kallelse skickades ut 1 dag för sent. Detta berodde i sig på olika
anledningar, där det givetvis var dålig planering som var den största. I det stora hela är jag nöjd med detta resultat
eftersom det alltid är svårt att kombinera studier med föreningsliv och samtidigt sköta det privata livet.

Det andra målet var lite knepigare att uppnå. Det visar sig att det är ganska svårt att få tag på samtliga justerares
underskrifter när alla är olika årgångar, har olika scheman och så vidare. Det blev också tydligt att en sådan sak
som att samla underskrifter väldigt lätt faller mellan stolarna. Jag är dock mycket nöjd med att samtliga protokoll,
med underskrifter, laddats upp på hemsidan, även om ett av dessa kom upp för sent.

När det kommer till de två sista målen vill jag påstå att båda dessa har blivit väl uppfyllda. Från en tidigare
relativt liten erfarenhet inom föreningslivet till en bra insikt hur framförallt ideella föreningar fungerar. I och
med detta har även samarbetsförmågan förbättrats eftersom man på sätt och vis tvingas till att samarbeta med
människor man kanske inte annars har någon anknytning till – vilket kanske låter som något dåligt men som jag
skulle vilja påstå är väldigt lärorikt.

Utöver det regelbundna ”obligatoriska” arbetet som sekreterare har jag även varit del av flera beslut och projekt
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som styrelsemedlem. Det första och det som jag förmodligen är mest stolt över är implementationen av engelska
som officiellt sektionsspråk. Detta var ett relativt stort beslut som vi i styrelsen 2018 valde att göra en
kraftsatsning på. Det finns fortfarande en hel del arbete att göra för att få det optimalt för alla medlemmar, men
vi ansåg att det behövdes en ganska en del brute-force om övergången skulle ske överhuvudtaget. I det stora hela
är detta något jag kollar tillbaka på med stolthet.

Det andra större projektet som jag var en del av handlade om engagemang på Flygsektionen. Jag arbetade
tillsammans med andra styrelsemedlemmar för att undersöka hur engagemanget ser ut på sektionen, och
framförallt vad som kan göras för att förbättra detta. Detta är också ett arbete som förts över till nästa års styrelse
och som jag vet kommer tas väl hand om.

Sist men absolut inte minst har jag också varit en del av en större satsning på JML under året. Man kan både
säga att det är något som genomsyrat mycket av vårt arbete, men även att konkreta saker har gjorts. Det främsta
exemplet här är att vi beslutade om en handlingsplan som ska gälla för diskriminering, sexuella trakasserier och
kränkningar. En tillsatt kommitté har jobbat med detta och den kommer att slutföras under 2019.

Det sista som gjorts under årets gång var en överlämning till nästa års styre. Min mening var att den blev
medioker. Det blev en ganska bra överlämning om man jämför med när jag blev överlämnad, men det var
fortfarande lite oplanerat och mycket information var oklar.

Till slut skulle jag vilja tacka samtliga jag arbetat med under året – det har varit både slitsamt, svårt och intressant
men framförallt riktigt roligt!
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StudiesocialUtskottsRepresentant (StURe)
Verksamhetsberättelse
Skriven av Linn Mattsson T-17

Övergripande
Som en del av styret 2018 blev jag erbjuden att gå kursen MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete
i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer, något jag tackade ja till då det kändes väldigt relevant för min
post som StURe. Som en del i kursen skulle ett förändringsarbete genomföras och då vi var många studenter från
Flygsektionen i kursen så beslutades att vi gemensamt skulle göra en undersökning där syftet var att ta reda på
hur sektionens medlemmar upplever sektionens evenemang, lokal och styrets engagemang i olika frågor (så som
JML-frågor, Alkohol-policys osv).
Resultaten utvärderades och jag, i egenskap av StURe, ihop med två andra studenter (Esther Frithiofsen T-15
och Emelie Rosenberg T-16) tog ansvar för de JML-relaterade frågorna. Utifrån dessa skapade vi en ny struktur
för JML-nämnden där nämnden skall ha en JML-nämndsordförande som inte är StURe. Detta för att lätta
arbetsbelastningen för StURe och på så sätt få ett mer effektivt JML-arbete. Att funktionärsposten JMLnämndsordförande skall finnas röstades igenom på Sektionsmöte 4.
Utöver detta arbete gick jag även en utbildning för studerandeskyddsombud och flertalet JML-workshops bland
annat med Equality week. Jag deltog även vid JML-rådets och Studerandeskyddsombudsrådets sammanträden
vid THS.
Verksamhetsberättelsen relaterat till verksamhetsplanen för 2018 följer här.

Mål för 2018
Tillhörighet
Detta mål har varit svårt att utvärdera huruvida det är uppfyllt eller inte. Men enligt utvärderingen som utfördes
är de flesta nöjda som det är och de områden där det finns utrymme för förbättring redovisas för under andra
målpunkter.
En större bredd av aktiviteter för medlemmarnas fortsatta intresse
Inga större aktiviteter genomfördes under 2018 för alla sektionens medlemmar. Däremot arrangerades en
tjejmiddag ihop med Fysik-sektionen under våren. Där bjöds även kvinnliga studenter från Open-sektionen,
Tekniskt basår samt tredjeårselever från gymnasiet in. Syftet var att sammanföra kvinnliga studenter inom de
olika programmen på SCI-skolan samt inspirera potentiella väljare av våra program. Under middagen
presenterade kvinnliga alumni studenter hur det var när de gick på programmen, programansvariga lärare
presenterade programmen och en panel av nuvarande studenter svarade på frågor om hur det är att studera på
KTH. Det var ett mycket uppskattat evenemang.
Diskriminering
Med grund i utvärderingen och i samråd med styrelsen togs ett beslut att ta fram en policy för hur vi i sektionen
Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
wwww.flygsektionen.se

Flygsektionens annual report 2018
2019-02-24
Sida 18(22)

skall hantera om någon blir sexuellt trakasserad (det är en av de sju punkterna som faller under
Diskrimineringsgrunderna). En arbetsgrupp tillsattes och en policy togs fram.
Stöd
Vid mottagningen informerade jag alla nyantagna att det finns stöd att få via KTH och FUNKA (vilket säkert
påminde några äldre studenter också). Jag informerade även om det på Sektionsmöte 2 (tror jag). På
Flygsektionens hemsida återfinns även kontaktinformation till studenthälsan samt anonyma formulär för att
kontakta StURe.
Studiemiljö
Inga aktiva åtgärder togs i detta ärende. Samtal med lokalansvarig hölls angående den låga temperaturen under
vinterhalvåret men beslut om att höja temperaturen ligger inte på Flygsektionen.
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Business Relations
Annual Report
Written by Pernilla Wikström, T-16, and Soner Vergon, T-16

General
As a part of the board 2018 we have been the connection between students at the Flight chapter and future
employees. The purpose of FARMEN is to bring students and companies together as well as improving the
reputation of the students. This gives students an insight in their future job market as well as the companies get
the opportunity to meet perfect matches for internships, summer jobs and perhaps future full-time employees.
All over the year it's been 23 students involved in this business association spread out with different
responsibilities.

Ambitions of 2018
Structure
The first half of the year was about to create a structure where all group members knew what was expected when
joining FARMEN. Previous year all members took care of everything from contacting companies to organizing
events and so the marketing. That was why decided FARMEN needed to make work tasks smaller so people felt
more motivated and also less lost when entering. Today Farmens all members have their own job description
collected in a Google Drive. We also reduced four different platforms down to two, for the reason of
simplification of working. There are three divisions - marketing, corporate relations and the event group. The
structure and organizational work also includes how these groups should collaborate to make it as easy as
possible for our students joining the events and as well the Flight chapters collaborating companies.
Companies in a broader perspective
One mission was to give students a broader perspective regarding their future employees. Our reception has a
strong presentation of big companies such as Scania, Alten etc. We have had about 23 collaborations with
different companies:
CAKE – ridecake.com, Candela Speed Boat., FMV - Försvarets materielverk, ZENUITY, ACAD, Homii,
SIGMA INDUSTRY EAST/NORTH AB, Sveriges Ingenjörer, Unionen, ALTEN, Scania Group, Univrses,
KTH Innovation, ABB Robotics, PRV: Patent- och registreringsverket, Tyréns AB, inContext AB, Sunfleet
Carsharing AB, InnoBrain, Svenska Teknik&Designföretagen, Heetch, KeepOnDeveloping, OMECON AB and
Student Node.
Inclusion and diversity
In line with the Flight chapters goal to include all (exchange) students into the section we also introduced our
marketing in English. We also said to all our collaborative companies that they had a choice to perform their
marketing and event all in English by the purpose that they could attract international students. This also made
them think about their purpose of coming to our chapter hall. The more preparation from the company the more
likeable events and contacts and so on.
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Awareness of the purpose of FARMEN from students at the Flight Chapter
We also noticed the lack of interest from students at the chapter hall in our beginning. They never asked or
demanded us to create something for them before. We could also hear from students that they never understood
why FARMEN existed. Eventually we could see that our work in the section hall started to matter, one event
day we organized a lunch lecture with Scania with 96 participants and went for a study visit at ABB Robotics
with
25
participants.
One solution to motivate the corporate relations group to sell more was to put up a goal that mattered to them.
This goal made 80 students coming to the last section meeting no. 4 to start this discussion. The meeting was a
great opening for FARMEN to reach out to the Flight Chapter telling them that they wanted to work harder to
make events more beneficial to all participants.
Long term solutions
To achieve a long term income for the Flight chapter the solution was to make packages for companies based on
their needs. The idea was to introduce long term contracts where they got the possibility to first introduce
themselves by a lunch lecture or similar and later on meet for networking in a more natural way such as the
company buying beers or dinner events. One business idea was to play “brännboll” and barbeque together with
OMECON AB.
More popular Events
Another mission was to attract students going to FARMENs events so they could learn how to take advantage
of company contacts and networking. This work was mainly done by the marketing group, as an example we
tried to make competitions on the Facebook site for Clickbaits. We also had a role in the marketing group with
a purpose of talking more interactive with students at the chapter hall during and outside our events. We started
accounts at LinkedIn and Instagram to make it even more convenient with interaction. We also had a competition
called “Branch cupen” where students could vote for their type of industries. The results was 25% more followers
on Facebook (444), 264 LinkedIn contacts and 125 followers on Instagram. The most popular event beyond the
reception was FMV with 100 participants, followed by Scania 96, Zenuity 70, Tyréns AB 63, Sigma Industry
40, Univrses 30, Cake/Candela 30, ABB Robotics 25 and ACAD 20. The work against more popular events also
included the event group, one way for attraction was going to ABB Robotics for a study visit including driving
brand new Volvo cars.
Economy
The goal was 4 lunch lectures - 18.000kr, 1 dinner event - 42.000. This was not reached by various reasons.

_________________________
Pernilla Wikström and Soner Vergon
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Klubbmästarnas Verksamhetsberättelse
Skriven av Simon Sundström, T-15, och Måns Brandt, T-16.

Uppföljning av Mål
Arquens matroser
Klubbmästeriet har historiskt sett varit en grupp med många medlemmar, vilket gör att många inte är
särskilt aktiva, därför skapade vi gruppen arquens matroser, som krävde mer aktivt deltagande från
medlemmarna. Detta i hopp om att skapa en känsla av en tightare arbetsgrupp. Vi experimenterade
även med Slack.

Ljus lager
Alla kan inte älska trippel-ipor. Med det i åtanke ville vi ha en öl som gick att lita på, som alltid
skulle finnas där för en törstig student. Vi valde bitburger som såldes för ett överkomligt pris på
20kr.

Hype
Vi ville även arbeta för att få in än mer hype i KFK, detta gjorde vi med hjälp av rekordmånga
trailers för våra event.

Samarbeten
Vi hade även som ambition att jobba med nya samarbeten. Detta gjordes under våren med FEST från
KI med Full-moon-gasquen på TC samt jul-gasquen på KI under hösten.

Tänka om på pubrundor
Pubrundor är präglade av kö och stillastående, vi började tidigt tänka på hur det skulle vara möjligt
att få ett bättre flöde av människor in och ut ur lokalen, vi sålde biljetter i kön in till TC som sedan
gavs till en bartender som kunde fokusera på att bara göra beställningen och inte ta betalt. Detta var
väldigt lyckat, dels upplevde de som arbetade att saker flöt på smidigare och så fick TC ett nytt
fösäljningsrekord under nollepubrundan.
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Verksamhet
Pubverksamhet
Under årets gång har pubverksamheten fortsatt enligt gammal tradition med fredagspubar. Överlag
har det varit bra uppslutning, även under våren. Vi upplever att intresset för KFK har ökat under
vårat år, vi har haft många som har varit intresserade av att både gå på pubar men även jobba i baren.

KFK-event
Vi hade som ambition att ha fler event inom kfk, tyvärr hann vi inte göra lika mycket som vi initiellt
hade hoppats. Med detta sagt hade vi rekordstor uppslutning på öl- och whiskeymässan, kick-off och
kick-out, öl- samt vinprovningar både på plats och hos vår leverantör, Brill.

Åre-gasque
Åregasquen skedde på samma sätt som tidigare, förutom några brända ägg och ett brutet revben
skedde inga större olyckor. Vi hade iallafall tur med vädret. Beerpongturneringen hölls i vanlig
ordning samt en final-gasque-inception sista kvällen. vi hade som ambition att göra det smidigare för
kommande år att se vad som funkade/inte funkade för oss genom att samla detta i ett
överlämningsdokument, bland annat genom att redovisa handlingen av mat.

Mottagningen
Mottagningen gick överlag bra för barverksamheten, detta har vi våra fantastiska KFK-phaddrar att
tacka. Under mottagningen hade vi olika större event, bland annat Dr.And som gick enligt gammal
tradition. Vi hade även Nollepubrundan som vi upplevde som en stor succé, inte bara för KFK utan
även för deltagarna och de som arbetade. Nollegasquen hade även i år eftersläpp på TC med personer
från kemis klubbmästeri som arbetade i baren.

Ekonomi och bokföring
Ekonomin har gått bra under verksamhetsåret. Majoriteten av pubarna har haft stor uppslutning
vilket resulterade i större försäljning under hela verksamhetsåret. Tyvärr uppstod missförstånd under
tidiga vårens bokföring vilket resulterade i lite släpande fel.
Simon Sundstrom & Måns Brandt
“SiMåns”
Klubbmästare emeriti

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

Flygsektionens annual report 2018
2019-02-24
Sida 23(22)

Mottagningens Verksamhetsberättelse
Verksamhet
Mottagningsansvariga; Astrid Svanfeldt (Gudmor) och Gustav Nordqvist (Amiralsskändare), valdes på
Sektionsmöte 3 och började snabbt med rekryteringen av resten av Pheuset. Precis som många andra
Mottagningsansvariga tidigare gjort valdes Pheuset som; en Ekopheus (ekonomiskt ansvarig), en Filmansvarig,
två Sponsansvariga, två Eventansvariga och två Phadderkontakter. Totalt var det 5 Plahn och 5 ÖPH. Detta är
ett koncept som fungerar bra men det finns definitivt anledning att revidera upplägget.
Pheuset började, kort efter sin rekrytering, med sin verksamhet. Det löpande arbetet under terminen bestod av
ett lunchmöte varje vecka, ett större middagsmöte ca en gång i månaden och löpande Workshops för viktiga
och mer tidskrävande uppgifter. I maj hölls en Phadderutbildning för alla förstagångs-Phaddrar, som avslutades
med en fest i teambuildingsyfte.
Under sommaren togs uppehåll, förutom två Pheuscamp, där Pheuset samlades, på någons landställe, en vecka
i början av sommaren och en vecka innan Mottagningens vecka 0, för att intensivt arbeta med Mottagningen.
Under Mottagningens vecka 0 (veckan innan Mottagningens första vecka) jobbades även då intensivt, men på
Campus istället, för att få klart det sista innan nØllan kom.

Mål och visioner
Innan verksamheten för Mottagningen 2018 började bestämdes vad Pheuset hade för mål och visioner för det
kommande året.
Visionerna som sattes och sedan jobbades utifrån var;
- Alla som är med i Flygsektionens mottagning känner en gemenskap.
- Ingen ska känna sig utanför, diskriminerad eller tvingad till att göra något de inte vill.
- Alla som engagerar sig inom mottagningen känner sig engagerade och att de gör något meningsfullt.
Dessa visioner var sedan något vi sträde efter och hade i åtanke i vårt arbete. Utifrån de visionerna sattes också
konkreta mål som skulle uppnås upp. Dessa var både personliga mål och mål som berör hela Mottagningen.
Det är framför allt 2 mål som är värda att nämna i verksamhetsberättelsen:
- Mer inkludering av internationella studenter
- Mer kunskap och medvetande om JML-frågor

Internationella studenter
Sektionen har senaste åren arbetat för större inkludering av de internationella studenterna, som utgör en stor del
av Flygsektionens medlemmar. Att dessa inlkuderas och introduceras för Flygsektionen tidigt, redan under sina
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första veckor i Stockholm, var något Pheuset trodde kunna hjälpa detta. Vi hade därför som mål att anordna
minst ett evenemang för internationella studenter.
Kommunikationen med Internationella Mottagningen började tidigt för att försöka få in ett eller flera
evenemang i både Nationella och Internationella Mottagningens scheman. Ett datum passade och det ordnades
därför ett Amazing Race tillsammans med Internationella Mottagningen, följt av en Sillis. Sillisen var,
traditionsenligt, besökt av ÖPH. Deras framträdande anpassades för de internationella studenterna och överlag
var både Amazing Race och Sillisen två riktigt lyckade evenemang.

JML-workshop
Under våren 2018 läste Astrid (Gudmor), tillsammans med flera från Flygsektionens Ledningsgrupp och
Styrelse, en kurs i jämställdhetsarbete (MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga,
tekniska och industriella miljöer) för att sektionens ledning och därmed sektionen skulle genomsyras av ökad
jämställdhet och medvetenhet om JML-frågor.
Ett projekt i kursen resulterade i en JML-workshop som hölls både för Pheuset och som en del av
Phadderutbildningen. Pheuset ville dels att Phaddrarna skulle veta vad de ska göra i situationer där
diskriminering, eller om någon beter sig olämpligt på annat sätt, sker. Och dels ville Pheuset öka medvetande
om JML-frågor bland sektionens nuvarande och även framtida medlemmar. Genom att Phaddrarna har en sund
bild av detta projiceras även det på nØllan. Dessutom hölls en JML-workshop för nØllan under Mottagningen.
Överlag anser Pheuset att detta var ett mycket lyckat koncept, som gärna bör fortsätta i framtiden.

Intersektionella evenemang
Under Mottagningen 2018 hölls 3 evenemang tillsammans med andra sektioner, dessa var tillsammans med
sektionerna Media, Bygg och Arkitekt. Tillsammans med Media ordnade vi, likt tidigare år, en internfest, för
Medias och Flygs Mottagnings Phaddrar. Det var en lyckad fest där Phaddrarna för en kväll varken behövde
jobba eller känna ansvar för nØllan.
De andra två evenemanget, däremot, var helt nya. Tillsammans med Arkitekt anordnades första fredagen på
Mottagningen en pub med uteservering. Både Arkitekt och Flyg var nöjda med festen. Med Bygg ordnades en
Gasque, andra fredagen på Mottagningen, tillsammans med ett lektillfälle för att både Phaddrar och nØllan
skulle ha möjlighet att lära känna varandra. Även detta var ett lyckat koncept.

Ekonomi
Mottagningen 2018:s budgeterade resultat var -20 000 kr. Det faktiska resultatet var -17 572,37 kr. Det gick
alltså bättre än budgeterat, med en skillnad på drygt 2 400 kr. I det stora hela är det resultatet inte särskilt
anmärkningsvärt, då det relativt sett är en väldigt lite summa, utan kan betraktas som ett resultat som höll sig
till budgeten. De enskilda projekten gick generellt som budgeterat. Dock uppkom en större summa för
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Pheuslokal än budgeterat vilket ökade de totala utgifterna, däremot fick Mottagningen mer pengar från kansliet
än budgeterat, så det jämnade ut sig.
I övrigt var det inte mycket i de enskilda resultaten för evenemang som skiljde sig nämnvärt jämfört med det
budgeterade resultat.

Astrid Svanfeldt och Gustav Nordqvist
Mottagningsansvariga emeriti

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

Flygsektionens annual report 2018
2019-02-24
Sida 26(22)

Studienämndsordförandes Verksamhetsberättelse
Skriven

av

Gustav

Eriksson,

T-15

Övergripande
Då jag vid kalenderårets början redan suttit som SNO i en termin så blev det ganska naturligt att arbetet fortsatte
i vanlig ordning. Vid ny termin behöver vi tillsätta kursutvecklare för samtliga nya kurser samt se till så att
uppföljning/utvärdering genomförs för avslutade kurser.
Utöver detta så började jag tillsammans med PAS Adam Sandström att strukturera ett styrande dokument för hur
vi på Flygsektionen skall implementera Rektorns beslut om obligatoriska avslutande kursmöten.
SNR med mig i täten anordnade en Master-mässa inför mastervalet 2018, jag är själv mycket nöjd med eventet
då vi fick många master-representanter samt deltagare.
Jag bjöd in till flygsektionens första Kick-in/off för kursutvecklare, alla som varit kursutvecklare under HT-17
deltog. Detta är som sagt något nytt på Flygsektionen, innan så har kursutvecklarna i min mening haft en ganska
dålig sammanhållning vilket vi nu försökte ändra på. Istället för att ge kursutvecklare ett presentkort så ska man
istället bjudas med på kick-in/off där vi umgås och skapar en bättre sammanhållning och därmed locka flera att
söka kursutvecklare i framtiden.
Detta följdes även upp med gokart tävling där alla kursutvecklare bjöds in, vi hade dock tyvärr svårt att hitta ett
datum som alla kunde.

Mål för 2018
Kursutvecklare: Målet att i alla kurser ha en kursutvecklare har uppfyllts som när på en enstaka kurs
(Farkostteknik T-18 (HT-18) - Tror att detta har lösts inför VT-19 av SNO-19 Linn Mattsson.
Något som varit problematiskt gällande kursutveckling är det administrativa kring rektorsbeslutet, obligatoriska
avslutande kursmöten. Som nämnt innan började jag tillsammans med PAS att diskutera detta med PA och GRU
tidigt på året. Vi kom fram till (i linje med vad som föreslagits i rektorns beslut) att ansvarig lärare/examinator
bjuder in studentrepresentanter samt PA till detta kursmöte som är tänkt att ersätta våran kursutvärdering.
Detta är det väldigt få lärare som gjort, vi från SNR samt kursutvecklare har fått dra i lärare för att ordna dessa
möten, jag hoppas innerligt att SNO-19 tillsammans med PA lyckas hitta en lösning på detta.

Bättre sammanhållning: Något jag saknade då jag själv var kursutvecklare (KU) var att man inte riktigt visste
vilka andra som var KU. Man träffades på StudentKaizen och lyssnade på varandra, sedan fick man sitt
presentkort och gick vidare med livet och nya kurser (jag kanske dramatiserar detta lite). Detta var i alla fall
något jag ville ändra på och bjöd därför in tidigare kursutvecklare på middag, där vi diskuterade enskilda kurser
samt generella kursutvecklingsrelaterade frågor (tex. Så diskuterades här tidigt hur KU såg på omstruktureringen
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från kursutvärdering till kursmöte.

Mastermässa / KEX-mässa: Mastermässan anordnades av SNR med huvudmålet att samtliga mappade
Masterprogram skulle ha en representant på mässan, detta mål föll i och med att vi i två program ej hittade någon
representant (Indek och Hållbar Energiteknik). Bortsett detta så tycker jag själv att eventet var mycket lyckat.
Vi planerade också att anordna en KEX-mässa inför KEX-valet som görs i november, detta blev tyvärr inte av
då jag började leta efter masterepresentanter för sent. Tråkigt men jag hoppas på att detta kan anordnas inför
kommande KEX-val.
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MOTION - SEKTIONSMÖTE 1 2020
Kjölswynsomröstning
Bakgrund
De senaste åren har det gått inflation i Kjölswynsorden till den graden att medlemmarna själva har påpekat att det
väljs in väldigt många och ibland med väldigt få meriter. Enligt praxis ska Kjölswyn vara:
”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.”
och inte : ”owärdige Krabbsaltare eller liderlige Paddtorskar”
Vi anser att på senare år så har gränserna tänjts. Men detta beror inte på illvilja utan på okunskap. De som är
kandidater till Kjölswyn är studenter som är eller nästan är klara med sin tid på sektionen och teknis likaså. Därför
känner Ettan inte till dessa människor väl eller alls. Om man inte känner till en person väl eller alls så kan man
omöjligt fatta ett välinformerat beslut.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar vi att
att1
Lägga till i reglementet en punkt: 3.8.2 Kjölsvwynsval. ”Kjölswynsval sker enligt 3.8.1 med undantag att för
att vara röstberättigad på valet så måste man ha varit medlem i Flygsektionen ett helt kalenderår.” …

__________________________________
William Kåhre och Carl Hedin
Drottning Kristinas väg 29 10 februari 2020

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
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Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 2020
Kjölswynsomröstnig
William Kåhre och Carl Hedin
2020-02-10
Sida 1(1)

MOTION – Chapter Meeting 1 2020
Kjölswyn Election
Bakground
In recent years there has been inflation in the Kjölswyn order to the extent that the members themselves have
pointed out that very many are elected and sometimes with very few qualifications. According to practice, Kjölswyn
should be:
"Then Neptuni son, he would be married or unfaithful, that good custom in the Congl. The S-section particularly
contributes, or otherwise, to the one that has been so much so much for the Section.
and not: "lousy crab altars or horny toads"
We believe that in recent years the boundaries have been slacked. But this is not due to malice but to ignorance.
Those who are candidates for Kjölswyn are students who are or are almost ready with their time in the section and
technology as well. Therefore Ettan does not know these people well or at all. If you do not know a person well or at
all, you can impossible to make an informed decision.

Plea
Med anledning av ovanstående yrkar vi att
att1
Lägga till i reglementet en punkt: 3.8.2 Kjölsvwynsval. ”Kjölswynsval sker enligt 3.8.1 med undantag att för
att vara röstberättigad på valet så måste man ha varit medlem i Flygsektionen ett helt kalenderår.” …

__________________________________
William Kåhre och Carl Hedin
Drottning Kristinas väg 29 10 februari 2020
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Motion respons 2020
Kjölswynsomröstning
Gustav Ogesten
2020-02-10
Sida 1(1)

MOTION – Chapter meeting 1 2020
Kjölswynsomröstning
Background
We in the board would like to thanks the motionair for the motion and think that they highlight an important issue.
We in the board shear the opinion that we have had inflation in the number of Kjölswyn each year.
We would like the meeting to not only discuss this but also the possibility that the election of Kjölswyn requires a supermajority
of 50% in order to pass and not a normal majority.

Plead
that1
that2

that1 is accepted
that2 if that1 is accepted that we also add “valet av kjölswyn kräver en direkt majoritet och inte en enkelmajoritet.”

__________________________________
Gustav Ogesten
Stockholm 17 februari 2020
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Motion Flight chapter’s chapter
meeting 1 2020
Election of Kjölswyn
JMLNO & StURe
2020-02-17
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MOTION - CHAPTER MEETING 1 2020
Matter: Election of Kjölswyn
Background
Every year, members of the chapter are elected to the Kjölswyn order. These are members who
have devoted their time and energy in order for us students at the Flight chapter to have the
best opportunities, which is why we thank them and create a possible future contact through
the award. The elected students have in an exceptional way contributed to improving the
chapter thus made a clear difference. Regardless of how big or small assignments these
members have had in the chapter, the most important thing is that they have contributed with
good intentions and done a solid job.

The job a candidate has done usually extends over several years. This means that generally only
older students than Ettan have a good idea of whether the candidate has done a sufficiently
good job, performed with commitment and a representative behavior.

Changes:
Since it is difficult for Ettan to form an opinion about the candidates during the short period of
time in the chapter, from their start to when the chapter meeting for election of Kjölswyn takes
place, we plead that Ettan loses their right to vote in the election of new Kjölswyn.

Clarifications:
Ettan does not have the right vote in the election of Kjölswyn, but are allowed to speak and ask
questions during the voting.

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
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Motion Flight chapter’s chapter
meeting 1 2020
Election of Kjölswyn
JMLNO & StURe
2020-02-17
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Plead
that1 Ettan does not have the right to vote in the election of Kjölswyn, but retains the
right to speak and attend.
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Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 2020
Kul är Roligt
Carl Hedin och William Kåhre
2020-02-10
Sida 1(1)

MOTION - SEKTIONSMÖTE 1 2020
Kul är Roligt
Bakgrund
Följande motion har önskats och formulerats av träsktroll för träsktroll och för att gynna andra berörda.
Roligt är ett välkännt koncept med en oerlhört komplicerad definition. Många gånger har det diskuterats vad roligt
är, men även vad som är roligt. Enligt vissa är det roligt att se på när underkvalificerade revisorer sitta och slita sitt
hår över ett årsbokslut när alla i organisationen inte har bokfört i tid. Andra säger att roligt är den känslan som
fyller hjärtat den tiden mellan missär, eufori och tentaångest.
Kul hävdar vissa har lager, finns i lager men det kan inte lagras, kul är något vackert som finns i stunden, en
nästintill mytomspunnen företeelse. Delat kul är icke dubbelt kul, utan så mycket mer. Sedan urminnestider har Tteknologer alltid verkat för främja skapandet och intaget av kaos, katastrof och kopiösa mängder öl. Eftersom att vi
på Flygsektionen sannerligen är festgladast på teknis och den i särklass största främjaren av såväl kul som roligt. Vill
vi att detta dekret skall över Capus ljuda och att det inte längre bara vara hörsägen. Vi vill att detta ska cementeras
som den centrala ordningsregeln för sektionen såväl som för den enskillde studenten

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar vi att
att1

Kul är Roligt

att2

Roligt är Kul

…

__________________________________
Carl Hedin och William Kåhre
Träsket 10 februari 2020

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
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Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1
2020
Kul är roligt.
Isak Lindwall
2020-02-25
Sida 1(1)

MOTIONANSWER - CHAPTER MEETING 1 2020
Kul är roligt
Background
The board is not thankful for this motion unfortunately. This is a blatant attempt at swindling the chapter out of free beer by
making poorly written motions. Please do not send in anymore motions like this.

Pleas
With the reasoning above the board pleas to reject this motion

__________________________________
Isak Lindwall
Stockholm 25 februari 2020

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
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Chapter car
Background
The reception has traditionally bought a new car each year for use during the reception. This
investment is currently not a long-term, strategic one, but one made on a year to year basis.
Furthermore, the car is generally never sold after the reception and oftentimes the budget of
the car will exceed the set budget due to last minute maintenance costs that are associated
with the quality of the car that the reception is forced to buy due to budgetary constraints.
We believe that the chapter could potentially benefit as a whole from having ready access to
a chapter car, furthermore that this could potentially be a more sustainable and predictable
option, both financially and environmentally. This would potentially free up time from
pheuset, as they would no longer have to spend time on buying a car.
Motion
that1 Open up the rambudget (?) and create a new project entitled “chapter car” according
to attached budget and to decrease budget for the reception (eliminating the car project from
their budget, save for the money needed to pay for petrol usage during the reception)
that2 The car committee create a praxis for the use of the car, with a deadline for Chapter
meeting 2
that3 A person is elected to be responsible for the maintenance and the responsible usage
of the car.

Filippa Larsson & the Car Committee

Expense

Cost

Comment

Parking on campus

10440 Parking outside campus does not seem to be any cheaper

Maintenance

10000 Cost is estimated based on going to professional workshop, cost may be able to be significantly reduced if done by a chapter member

Insurance

2500 Estimated cost only, cost will depend on the car

Taxes
Petrol
Car
Total

3500 Estimated cost only, cost will depend on the car
N/A

We suggest this cost be covered by the individual organisations within in the chapter who elect to use the car
4000 Cost is divided by 5, which is the minimum projected lifespan of the car
30440 A fairly high estimate

Motion Flygsektionens Sektions 1 2020
Chapter Car
Wilhelm Branner
2020-02-17
Sida 1(1)

MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 1 2020
Chapter Car
Bakgrund
Styrelsen håller med om att ett köp av en sektionsbil skulle kunna vara en bra idé men budget bör ses igenom. Kostnader för
underhåll och parkering går inte ihop och i nuläget ser det ut som att sektionen kommer gå mer minus med detta förslag
jämfört med hur det ser ut i nuläget. Dessutom räcker det inte med att en person väljs till att vara ansvarig för bilen utan det bör
skapas en ny post där uppgiften är att ansvara för bilen (detta kanske är vad ni menade men det bör stå ordagrant i motionen att
en post ska skapas).

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att
att 1 siffrorna i budgeten redogörs mer noggrant hur de har estimerats. Till exempel var kostnader för
parkering har hittats.
att

2

en ny post ska tillsätts där uppgiften är att ansvara för bilen.

__________________________________
Wilhelm Branner
Drottning Kristinas Väg 29 17 Februari 2020
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Motion Flygsektionens Sektions 1 2020
Chapter Car
Wilhelm Branner
2020-02-17
Sida 1(1)

MOTION ANSWER - SEKTIONSMÖTE 1 2020
Chapter Car
Background
The Board agrees that a Chapter Car could be a good investment but the budget has to be improved. Costs for maintenance
and parking does not seem to ad up and the chapter seems to lose more money with this proposal compared to as of now.
Furthermore, it's not sufficient to have a person chosen to be responsible for the car, a new post should be created instead
which is tasked with being responsible for the car (this might have been what you intended but the motion should say explicitly
that a new post should be created).

Plea
With reason of the background stated above the Board pleas that:
that 1 the numbers in the budget should be explained in more detail, for example where the cost for parking was
found.
that

2

a new post is created with the task of being responsible for the car.

__________________________________
Wilhelm Branner
Drottning Kristinas Väg 29 17 Februari 2020
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Motion Flight chapter’s chapter
meeting 1 2020
Dismissal of Kjölswyn
JMLNO & StURe
2020-02-17
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MOTION - CHAPTER MEETING 1 2020
Matter: Dismissal of Kjölswyn
Background
Students who have performed representative work and put extra energy and time into their
assignments in the chapter have been rewarded with a place in the Kjölswyn order. After
graduating from KTH, these students have been given the opportunity to participate in specific
events organized by the Flight chapter. The members of the Flight chapter have voted on
candidates for the award hoping that they would represent the chapter with knowledge and
good behavior. Time has shown that such is not the case for everyone. It has been evident for a
long time that there are Kjölswyn who do not take their assignment seriously and behave very
inappropriately.

Changes:
Since Kjölswyn are representatives of the Flight chapter, good and representative behavior
should be a requirement. Therefore, the possibility to vote on dismissing Kjölswyn out of the
order on clear grounds, should be introduced.

Continued work:
In order for this to be done in a fair manner, an action plan should be created that clearly
describes which persons should have the right to vote on these decisions, preferably a group
with all the chairmen of the chapter. Furthermore, there needs to be a clear description of
what actions that will lead to a vote about dismissal. Everyone in the Kjölswyn order must be

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
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Motion Flight chapter’s chapter
meeting 1 2020
Dismissal of Kjölswyn
JMLNO & StURe
2020-02-17
Page 2

informed of the change and have the opportunity to contribute with information in the
continued work, and finally, voting must be based on actions after the change takes effect.

Plead
that1 the possibility of voting on dismissing Kjölswyn in the event of unacceptable
behavior is introduced.
that2 an action plan is created, which clearly defines what kind of behaviour leads to a
vote on dismissal from the Kjölswyn order.

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,
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Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 2020
Dismissal of Kjölswyn
Carl Hedin
2020-02-17
Sida 1(1)

MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 1 2020
Dismissal of Kjölswyn
Bakgrund
Styrelsen tackar för motionen och håller med om att det är ett aktuellt ämne. Vi håller med om att det bör finnas ett
sätt att avsätta Kjölswyn. Dock löser inte motionen något konkret problem med attsatserna. Motionen passar bättre
som diskussionsfråga på SM. Styrelsen lämnar in ett eget mer konkret förslag.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att
att1

Styrelsen har rätt att avsätta Kjölswyn.

att2

Styrelsemedlemmar har rösträtt och två tredjedelars majoritet krävs för att avsätta Kjölswyn

att3

För att kunna avsätta Kjölswyn måste en ordentlig utredning utföras av sTUre d.y., Styrelsen och JMLNO.

att4
sTUre d.y. skapar ett dokument som genomgår hur en utredning genomförs. Dokumentet godkänns av
Styrelsen.
att5

Sekreterare ska informera avsatta Kjölswyn att de inte längre är Kjölswyn.

…

__________________________________
Carl Hedin
Drottning Kristinas Väg 29 17 februari 2020
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Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 2020
Dismissal of Kjölswyn
Carl Hedin
2020-02-17
Sida 1(1)

MOTIONANSWER - SEKTIONSMÖTE 1 2020
Dismissal of Kjölswyn
Background
Styrelsen tackar för motionen och håller med om att det är ett aktuellt ämne. The Board agrees that there should be
a way to depose Kjölswyn. However, the pleas in the motion don’t create a concrete solution. The Board has
answered with a counter plea that we believe creates a solution.

Plea
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att
att1

The Board has the right to depose Kjölswyn

att2

Board members have the right to vote and a two thirds majority is needed to depose a Kjölswyn.

att3
In order to depose Kjölswyn a proper investigation must be put into act by sTUre d.y., The Board and
JMLNO.
att4
sTUre d.y. creates a document that contains information on how an investigation is to take place. The
document is approved by the Board.
att5

It is the secretary’s job to inform the deposed Kjölswyn that he/she is deposed.

…

__________________________________
Carl Hedin
Drottning Kristinas Väg 29 17 February 2020
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