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3. Propositioner 

3.1 Instiftande av post för anordnande av vårbal 
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5.6 Val av Lokalansvarig 
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6. Övrigra frågor 

 

10.35 Öl och mackor till minne av vpl Johanneson 

 

7. Skål för Järnet och Kolfibret 

 

8. Mötets högtidliga avslutande med omedelbar avmarsch till 
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Instiftande av post för anordnande av vårbal 
 
Bakgrund:  
 
Under Flygsektionens mångåriga historia har det tillkommit en stor mängd utmärkelser som 
bör delas ut under högtidliga former. I dagsläget finns det bara ett tillfälle då sektionens 
medlemar samlas, uppklädda och iförda dessa utmärkelser, vilket jag tycker är tråkigt.  
 
Många andra sektioner på KTH har en vårbal, ett festligt tillfälle på våren där samtliga 
närvarande klär upp sig och deltar i en stor och fin fest - likt den nollegasque som går av 
stapeln tredje veckan i september.  
 
De många traditioner, priser och utmärkelser som ska hinnas med under Nollegasquen gör att 
den i dagsläget är extremt stressig och i mitt tycke överfull, då jag helt tappar intresset för vad 
som försiggår på scenen efter ett en timme eller två.  
Detta skulle gå att lösa genom att flytta vissa av de utmärkelser som delas ut 
(Styrelse-LG-pheusmedaljer mm) till denna vårbal, som då skulle kunna hållas i samband med 
att det beslutas om ansvarsfrihet för dessa poster.  
 
Arbetet med att anordna en vårbal är inte litet - vi arbetar många för att få Nollegasquen att 
funka som det är - men jag tror att det verkligen skulle vara ett positivt lyft för dels 
nollegasquen, som inte längre skulle vara överfull, men också möjliggöra utdelning av 
sektionens utmärkelser under mer högtidliga former. Det skulle även vara ett ytterligare 
utmärkt tillfälle för sektionens medlemmar att klä upp sig, vilket i alla fall jag inte tackar nej till.  
 
Med bakgrund av detta yrkar jag följande:  
 
att1: en funktionärspost med titel “Bal-admiral” skapas som har ansvar för rekrytering av 
arbetsgrupp samt planerandet och anordnandet av en vårbal. Baladmiralen bör väljas på 
sektionsmöte 3, för att ge tillräckligt med planeringstid. 
 
att2: om att1 bifalls, lägga till “Val av baladmiral” som en punkt i föredragningslistan. 
 
att3: om att1 bifalls men att2 faller, lägga till “Val av baladmiral” som en punkt på 
föredragningslistan för sektionsmöte 4.  
 
Alexander Lejon 
Hägersten, September 2017 
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MOTIONSSVAR 
 

Ärende: Instiftande av post för anordnande av vårbal 
Bakgrund: 
Styrelsen vill börja med att tacka motionären för en välskriven motion. Vi håller med motionären om att det är mycket 

som ska hinnas med under n0llegasquen, och att det finns fördelar med att ha en annan tillställning där utmärkelser kan 

delas ut.  

 

Inte nog med att vi håller med om att det vore kul att dela ut utmärkelser under fina former, vi tror också att det skulle 

vara mycket uppskattat med en finare sittning för sektionens medlemmar.  För att en vårbal ska kunna genomföras 

behövs en ansvarig person, och denne bör väljas på ett sektionsmöte. Dock ser vi gärna att sektionsmötet betänker valet 

av namnet ”bal-admiral” på denna post  (går det verkligen att uttala!?).  

 

Vi tycker att det passar bättre att posten väljs på SM 4, det anser vi ska vara tillräckligt med tid, och det ger de i årskurs 1 

en chans att förbereda sig och eventuellt söka posten. 

 

Yrkande: 
 

Med anledningen av ovanstående yrkar styrelsen att bifalla 

att-sats 1 och 3 med en förändring av titeln ”bal-admiral”, och avslå att-sats 2.   

 

 
För styrelsen  
Lova Wåhlin 

 


