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NOTICE – CHAPTER MEETING 4 2018 
 
Sent out 2018-11-15 according to our statues.  
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AGENDA – CHAPTER MEETING 4 2018 

1. Formalities 

1.1 Opening of the meeting 

1.2 Authorized notice of the meeting 

1.3 Co-opts (Adjungeringar) 

1.4 Election of adjustor and tellers (Justerare och rösträknare) 

1.5 Establish of the agenda 

1.6 Clearing of last agenda 

2. Reports 

2.1 The board reports  

2.2 Ledningsgruppen reports 

2.3 Accountant reports 

2.4 Reception coordinator reports 

2.5 KF-delegates reports (Student Union Council) 

2.6 THS-Centralt reports 

2.7 Other reports 

3. Proposistions 

3.1 Proposition about the framework financial 2019 (Rambudget ) 

3.2 Proposition about the operational plan 2019 (Verksamhetsplan) 

3.3 Proposition about removing the president as chairman for chapter meetings.  

4. Interpellations 
4.1 Interpellation from FARMEN regarding sales target 
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5. Motions 

5.1 Äskande av pengar till posten Fanbärare  
(adjustment in the budget for the position of Fanbärare) 

6. Election of officials   
6.1 Member of the board 
6.2 Accountants 
6.3 PAS – (Program responsible student) 
6.4 Queen Amidala  
6.5 JML-nämndsordförande 
6.6 Integr 
6.7 Socialarbetaren  
6.8 Skytteledare 
6.9 Fanjunkare 
6.10 Bookie TM 
6.11 Fanbärare 
6.12 Vice Fanbärare 
6.13 Hovphotograf 
6.14 IdrottsLedare på T 
6.15 Konservator 
6.16 Kute 
6.17 Redacteur 
6.18 Urmas 
6.19 Varm 
6.20 Vice SNO 
6.21 Webmaster 
6.22 Äggledare 
6.23 Bal-Sam 
6.24 Skjuvvarnare 
6.25 Christer Björkman 
6.26 Ingela ”Pling” Forsman 
6.27 Tie Committe 
6.28 Sångledare 
6.29 Vice Sångledare 
 

7. Other questions 

8. Cheers for the Iron and the carbon fibre 
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10.35 Beer and sandwich in memory of Vpl. Johannesson 

9. The meetings formal ending and immediate march to 
Tennstopet 
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RamBudJet 2019(framework financial 2019) – 
Chapter meeting 4 2018 

Background 

As we all know during the last 5 years the chapter has had a strong positive result this results in a surplus of money which, we 
are going to use up for both the Jubilee, replanting the founds as well as renovating the chapter hall. 

 

The boards ide is to use 300 000 for the Jubilee, 50 000 for the renovation and the remaining 100 000 to replanting the founds. 

 

Another difference from earlier years is that we have decided to reorganise some of the costs and incomes  

And change so Amidala is now instead under the budget of StUre. 

 

Plea: 
Due to the reasons above we plea: 

That1: the attached RamBudJet 2019 is approved. 

 

 

__________________________________ 

The Board 2018, Gustav Ogesten 

Stockholm 22 november 2018 

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm, 
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# Resultatenhet Intäkter 2019 Kostnader 2019 Resultat 2019 Intäkter 2018 Kostnader 2018 Resultat 2018

1 Flygsektionen  Administration 48,000.00 kr -65,500.00 kr -17,500.00 kr 48,000.00 kr -65,500.00 kr -17,500.00 kr

2 KBM 805,000.00 kr -700,000.00 kr 105,000.00 kr 801,000.00 kr -701,000.00 kr 100,000.00 kr

3 Mottagningen 110,000.00 kr -150,000.00 kr -40,000.00 kr 135,000.00 kr -175,000.00 kr -40,000.00 kr

4 Nollegasque 150,000.00 kr -170,000.00 kr -20,000.00 kr 154,000.00 kr -174,000.00 kr -20,000.00 kr

5 TC 0.00 kr -32,000.00 kr -32,000.00 kr 0.00 kr -30,000.00 kr -30,000.00 kr

6 Övrig Funktionärsverksamhet 0.00 kr -9,000.00 kr -9,000.00 kr 8,000.00 kr -23,000.00 kr -15,000.00 kr

7 Bookie 10,000.00 kr -10,000.00 kr 0.00 kr 10,000.00 kr -10,000.00 kr 0.00 kr

8 FARMEN 125,000.00 kr -65,000.00 kr 60,000.00 kr 122,000.00 kr -45,000.00 kr 77,000.00 kr

9 Åre 120,000.00 kr -120,000.00 kr 0.00 kr 120,000.00 kr -120,000.00 kr 0.00 kr

10 Jubileumskommitte 1,320,000.00 kr -1,620,000.00 kr -300,000.00 kr 0.00 kr -2000,00 kr -2,000.00 kr

11 Kjölswyn 1,500.00 kr -8,000.00 kr -6,500.00 kr 1,500.00 kr -8,000.00 kr -6,500.00 kr

12 StUre 13,500.00 kr -21,000.00 kr -7,500.00 kr 7,000.00 kr -8,000.00 kr -1,000.00 kr

13 HQ 4,000.00 kr -7,000.00 kr -3,000.00 kr 4,000.00 kr -7,000.00 kr -3,000.00 kr

14 Sångbok 5,000.00 kr -5,000.00 kr 0.00 kr 5,000.00 kr -5,000.00 kr 0.00 kr

15 Ombyggnad 0.00 kr -50,000.00 kr -50,000.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr

16 Kute 7,000.00 kr -8,000.00 kr -1,000.00 kr 7,000.00 kr -8,000.00 kr -1,000.00 kr

17 Studienämnd 10,000.00 kr -16,000.00 kr -6,000.00 kr 10,000.00 kr -16,000.00 kr -6,000.00 kr

2,729,000.00 kr -3,056,500.00 kr -327,500.00 kr 1,432,500.00 kr -1,395,500.00 kr 37,000.00 kr

Ny RamBudJet Flygsektionen

Budgeterat 2019 Budgeterat 2018

Totalt
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PROPOSITION - chapter 4 2018 

Proposition about operational plan  2019 

Background  

The board have made some major changes in the operational plan. This year we have done one chapter for 
each role in the management team, updated the one for head of economy. We have consulted all the people in 
the management team what goals are feasible and added some of our own thoughts to them. We have also 
added one goal for each role that regards sustainable engagement.  
The operational plan 2019 is written in swedish mainly because there was too little time to translate it. The goal 
is that the next operational plan will be written in english.  
 
 
 
 
 

Plead 

Because of the reasons above the board pleads: 
That1 the operational plan 2019 attached is approved.  
 

 

_________________________ 

From board 2018 
Stockholm 26 November 2018 
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VERKSAMHETSPLAN - Fundament 
Mål och uppdrag 2019 

1. Potentiella medlemmar vet vad Flygsektionen är och gör 

1.1 Uppdrag: Ta fram och applicera en strategi för hur marknadsföring av
sektionen skall ske under mottagningen. 
Bakgrund: Under mottagningen finns det goda möjligheter att kunna 
marknadsföra flygsektionen och få det att kännas som ett naturligt steg 
att engagera sig inom Flygsektionen vid mottagningens slut. 

 
2. Flygsektionen är en enad och öppen sektion  

2.1 Uppdrag: Översätt hemsida, stadgar och reglemente till engelska samt 
verka för att mer evenenmang hålls på engelska. 
Bakgrund: Flygsektionen består av över  internationella studenter detta3

1  
gör att den information som vi som sektion sänder ut bör vara på 
engelska. 

2.2 Uppdrag: Se över hur all rekrytering internt sker samt att det alltid måste 
finnas en förklaring till varför någon blivit vald/inte blivit vald till en 
undergrupp-post.  
Bakgrund: Inom Flygsektionen förekommer det kompisrekrytering vilket 
motverkar en öppen sektion och skapar slutna sällskap. 

 

3. Organisation  

3.1 Uppdrag: Skapa ett gemensamt system för förvaring av alla filer inom 
sektionen. 
Bakgrund: Det finns i dagsläget ingen gemensam plats där alla filer 
relaterade till sektionsposter finns lagrade. Detta medför att information 
kan försvinna. 
 

4. Alla medlemmar har möjlighet att engagera sig inom 
Flygsektionen 

4.1 Uppdrag: Utreda varför viljan att engagera sig inom Flygsektionen 
minskar samt konkretisera en plan till hur detta mönster bryts. 
Bakgrund: Engagemangsnivån inom Flygsektionen har kraftigt minskat 
de senaste åren. Detta kan tydligt visas genom sektionsmötena som 
närvaras av färre och allt fler poster vakanssatts. 

Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm, 

wwww.flygsektionen.se 



Långsiktig verksamhetsplan 2019 
Styrelsen 2018 
2018-11-26 
Sida 1(1) 

 
5. Långsiktighet 

5.1 Uppdrag: Undersöka hur överlämning skall ske för att på bästa sätt 
säkerställa att information inte försvinner mellan åren samt 
implementera detta. 
Bakgrund: De överlämningar som sker mellan åren blir ofta påskyndade 
och mycket av den information och kunskap som innehas förs inte över 
tills nästföljande efterträdare. 

6. Hållbart engagemang 
6.1 Uppdrag: Undersöka vilka funktionärsposter som känner att deras 

arbetsbörda är för stor samt skapa en handlingsplan för att lösa detta. 
Bakgrund: Det finns vissa funktionärsposter som är så pass tidskrävande 
att det gör det svårt för studenterna att bedriva studier samtidigt som 
personen skall genomföra den post hen har. 
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VERKSAMHETSPLAN - Pengahantering och 
Bokföring 

 
1.  Pengahantering 

1.1. Uppdrag: Ta fram och implementera en strategi för hur sektionen skall 
bli helt kontantfri utan att utesluta internationella studenter. 
Bakgrund: Sektionen har under senaste tiden gått mot att allt fler av den 
betalning som sker är kontantfri. Undersök hur sektionen skall ta nästa 
steg för att bli en helt kontantfri sektion. 

1.2. Uppdrag: Ta fram alternativ för hur betalning skall ske så ingen 
betalning sker via privata swish-konton. 
Bakgrund: Förekomsten av att använda privata swish-konton måste 
upphöra dessa är svåra att granska och kan leda till förskingring.  

 
2. Bokföring  

2.1. Uppdrag: Undersöka och implementera hur varje funktionärs budget på 
lättaste sätt skall kunna delges samt hur funktionären får koll på hur 
mycket av dess budget som är använd. 
Bakgrund: Många funktionärer använder inte hela sin budget eller har 
inte koll på hur stor deras budget är. 

2.2. Uppdrag: Skapa ett internt ekonomiråd där samtliga med ekonomiskt 
ansvar regelbundet ses och kan diskuterar problem kopplat till 
bokföringen. 
Bakgrund: Under senaste tiden har ansvarsfrihet inte kunnat ges på 
tänkt Sektionsmöte på grund av att bokföringar fortfarande inte blivit 
klara. Denna trend måste brytas. 
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VERKSAMHETSPLAN – Utbildning 

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

1.1.Uppdrag: Se till att kursnämnder finns i alla kurser på grundnivå. 

Bakgrund: Studiebevakning är en av de mest grundläggande 
ansvarsuppgifterna som sektionen har och är ett krav för att flygsektionen 
ska finnas och att KTH skall få examinera studenter enligt Högskolelagen.  

1.2.Uppdrag: Se till att kursutveckling bedrivs även på mastersnivå i 

samband med respektive MA och GA med det nya systemet för 
kursutveckling på mastersnivå (PAS 2018) 
Bakgrund: Det har tidigare inte funnits en sammanhållande struktur på alla 
masterprogram vilket drabbar kvalitén på utbildningen. .   

2. Flygsektionen skall med alla möjlig medel tillgängliga säkerställa 
att Farkostteknik presenteras väl med innehåll och bakgrund inför 
nya potentiellt nya studenter.  
2.1.Uppdrag: Materialet som marknadsför utbildningen skall uppdateras och 

en ny riktlinje för marknadsföring skall byggas upp som sedan kan 
användas av skolan vid utformning av nytt material vid öppet 
hus/seminarier osv.  
Bakgrund: Det har funnits åsikter om det material som idag används, 
framförallt att det är för generellt över alla program på KTH vilket gör att 
Farkostteknik inte utmärker sig och visar sina fördelar.  

 

3. Underlätta för studenterna vid val av mastersprogram 
3.1.  Uppdrag: Vidareutveckla mastermässan så att samtliga studenter 

förstår vilka olika mastersprogram som finns och vad som läses inom 
mastersprogrammet. 
Bakgrund: Studenter vid Civilingenjörsprogrammet inom Farkostteknik är 
bland de studenter som har flest olika mastersval detta gör att det kan 
vara svårt som student att veta vilken av alla dessa program som hen vill 
gå.  
 
 

4. Hållbart engagemang 
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Uppdrag: Att få fler studenter att engagera sig i studiebevakning, genom 
att arrangera belönande aktiviteter för både kursnämnder och 
kursutvecklare. 
Bakgrund: För att underlätta att posterna SNO, V-SNO, MAS och PAS 
tillsätts vid SM3 och SM4 behöver fler studenter engageras i 
studiebevakning samt kursutvecklande ändamål. 
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VERKSAMHETSPLAN – Studiesocialt 
 
1 En större bredd av aktiviteter  

1.1 Uppdrag: Skapa fler event av annan karraktär än pub eller gausqer. 
Bakgrund: Alla medlemmar ska finna passande, varierande och 
roliga event inom sektionen att deltaga i. Det är även av stor vikt att 
skapa en förutsättning för uppstart av nya aktiviteter. Exempel kan 
vara arbetsmarknadsevent, studiepåverkan, idrottsaktiviteter samt 
andra fritidsaktiviteter.  

1.2 Uppdrag: Skapa en undergrupp för de andra funktionärer med en 
anknytning till det studiesociala. 
Bakgrund: Det kan få en god synergi effekt att skapa en grupp där 
samtliga av de andra funktionärsposterna inom studiesocialt finns. 
 

2 Uppvisa total nolltolerans mot diskriminering 
2.1 Uppdrag: Göra Flygsektionens policys gällande diskriminering 

tydliga och lättillgängliga för alla medlemmar i sektionen. 
Bakgrund: Ingen student ska känna sig diskriminerad eller utesluten 
av vare sig etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, funktionalitet, 
studieresultat, religion eller annan orsak inom sektionen. Sektionen 
skall stödja studenter som upplever sig diskriminerade av KTH och 
THS.  

 
3 JML-arbete 

3.1 Uppdrag: Utvärdera och efter resultat uppdatera sektionens 
JML-handlingsplan i samråd med JML-nämnden. 

3.2 Uppdrag: Upprätthålla kommunikationen mellan JML-nämnden och 
Styret för goda samarbeten mot gemensamma mål. 
Bakgrund: Viktigt är att värna om JML-frågor bland sektionens 
medlemmar och verksamhet. 

4 Studiesociala hjälpmedel. 
4.1 Uppdrag: Upplysa tydligt om de studierelaterade samt 

hälsorelaterade stöd som finns på KTH.  
Bakgrund: Alla studenter på våra program ska vara medvetna om 
de stöd som finns på KTH, med syftet att alla medlemmar ska må 
bra i sitt liv och sina studier.  

 
5 Bra studiemiljö i T-Centralen under dagtid.  
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5.1 Uppdrag: Sträva för att ljud, ljus, möblemang etcetera är väl 
anpassade för studier.  
Bakgrund: T-centralen är främst en studieplats kl. 8-17 alla vardagar 
och medlemmar ska visa respekt för sina medstudenter under 
dessa tider. 

 
6 Hållbart engagemang 

6.1 Uppdrag: Engagera fler studenter att aktivt delta i JML-nämnden. 
Bakgrund: Att kunna rekrytera StURe och JML-nämndsordförande 
ur en grupp personer som är insatta i sektionens JML-arbete kan 
visa sig vara fördelaktigt för ett mer hållbart och kontinuerligt arbete. 
Detta kan i sin tur resultera i att organisationen upplevs mer 
välstrukturerad och seriös vilket kan bidra till starkare engagemang. 
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VERKSAMHETSPLAN – Arma 

1. Förbättra kvalitén på event så de blir mer attraktiva. 
1.1. Uppdrag: Bidra med bättre mat, miljöombyte och rekvisita. 

Bakgrund: Farmen vill få företag och studenter att känna en 
attraktion till Farmens event.  
 

2. Öka antalet gäster på Farmens event.  
2.1. Uppdrag: Undersök vad som får studenter att vilja gå på 

företagsevent samt implementera detta.  
Bakgrund: Under föregående år har antalet studenter som närvarar 
vid farmens företagsevent minskat. 
 

3. Öka Farmens försäljning 
3.1. Uppdrag: Undersök hur Farmen kan motivera sin organisation till att 

sälja mer. 
Bakgrund: Farmen behöver öka dess medlemmars motivation till att 
sälja. Attraktiviteten till farmens event är relaterat till hur intressanta 
eventen är, ett bättre säljande till relevanta och i övrigt intressanta 
företag bidrar till ökad närvaro på eventen både i nutid och på sikt.  

 
4. Organisationen 

4.1. Uppdrag: Undersök samt implementera hur VARMA skall kunna ta 
över det ekonomiska ansvaret för Farmen 
Bakgrund: Farmen har ökat i storlek till den utsträckning att de 
behöver en egen ekonomisk ansvarig. 
 

4.2. Uppdrag: Säkerställa att rekryteringen är öppen och transparant vid 
val av medlemmar samt en personlig feedback genom motivation 
kring valet. 
Bakgrund: På flygsektionen strävar vi för likabehandling samt 
öppenhet. Alla ska ha samma möjlighet att få vara med. 
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VERKSAMHETSPLAN – KBM 
 

1. Kontantfri sektion  
1.1. Uppdrag: Inte tillåta att kontanter hanteras vid något evenemang 

Bakgrund: Kontanter ska inte hanteras vid flygsektionen. 

2. Hållbart engagemang 
2.1. Uppdrag: Undersök samt implementera vilka organisatoriska 

förändringar som behöver ske för att kunna göra att ett 
engagemang inom KBM inte äventyrar studier. 
Bakgrund: Under de senaste åren har ett engagemang som KBM 
inneburit att student inte har kunnat klara av sina studier parallellt 
med sitt engagemang. 
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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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PROPOSITION - chapter 4 2018 

Proposition chairman of chapter meeting  

Background  

During the chapter meetings in the current set up the Section president takes on the role of chairman of the 
chapter meeting, this how ever means that you cannot guarantee that the president is acting completely 
independently specifically in the cases of propositions (like this one).  
 
Having a specific elected position for this could both ease the heavy work load for the president as well as 
make sure that the chapter meeting is not lead by a person who as a board member will have an opinion.  
 
In general, the democratic principles of the chapter meetings are of most important and even if the president is 
doing his/her best, subconical the president might phrase the motion response in a way that might be weighed 
in a certain way. 
 
The position is chairman during the chapter meetings both ordinary as well as extra. 
That the position oversees the chapter meeting together with the secretary this includes sending out the 
notice, documents as well as making sure that the protocol is done in time. The bylaws are still written in 
Swedish so we need the exact text to be written in Swedish.  

 
 
Plead 

Because of the reasons above the board pleads: 
That1    two position of chairman (mötesordförande) is created and elected during chapter meating 3 
That2    that the chairmans of 2019 are election of the position on chapter meeting 1. 
That3    Below 3.1 in the bylaws, Reglementet, edit ”Sektionens presidium utgörs av två mötesordförande och 
en sekreterare. De två mötesordföranden alternerar arbete där ena mötesordförande leder mötet och den 
andra mötesordförande är behjälplig med att föra talarlista och sammanställa ändringsyrkanden. Sekreteraren 
för anteckningar. För mer ingående information om sektionsmötets förfarande se mötespraxis.” 

 

 

_________________________ 

From board 2018, Gustav Ogesten 
Stockholm 21 November 2018 
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Interpellation  
Sektionsmöte 4 2018-12-03  
Tillträdande ARMA (Olle Svensson och Robert Jonsson) till Cash (Gustavf Oge).  

Tillträdande ARMA interpellerar huruvida det finnes möjlighet att tillsätta ett vinstmål där en avsatt 

summa av vinstöverskottet går till Flygsektionens arbetsmarknadsenhet som får möjligheten att 

bruka detta överskott till förmån för dess medlemmar? Vinstmålet ska enbart användas i händelse av 

att Flygsektionens arbetsmarknadsenhet går över budget. Flygsektionens arbetsmarknadsenhet får 

möjligheten att bruka detta budgetöverskott till förmån för dess medlemmar. Budgetposten är till 

som ett försäljningsmål för att öka sektionens framtida intäkter. Den är också till för att locka 

studenter att vilja delta i arbetet i sektionen och på så sätt öka engagemanget i Flygsektionen.  
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Interpellation – Chapter meeting 4 2018 

Sales targets 

Background 

I would like to first thank our members for this interesting interpellation. 
 
We as a board feel this is a question of such paradoxical nature that we would like to hear what our members think about this 
issue. 
 
As I understand the interpellation states that the Flight chapter should implement sales targets where the excess 
profit is used by the suborganisation from which it originated. But having sales targets means that they have to be 
implemented throughout the whole origination not only in one suborganisation. 
 

Conclusion 
Pros 

This could provide motivation for the suborganisation because if they surpass their target budget, they will be given 
extra funding to be used for internal activities.  

The suborganisation that created the excess revenue gets something back from the section for their hard work. 

Cons 

Having sales targets could lead to the suborganisation purposely pleading for a lower budget so that the target 
could easily be met and thus get larger contributions for internal activities. This in turn  means that the board will 
have to be less open with LG when they create the RamBudget and can’t take the suborganisations budgets pleads 
at face value. Also, this creates the problem of deciding how much of the excess revenue should be allocated to 
each suborganisation. 

Having sales targets means that only the suborganisations of Farmen and KBM can benefit from them. As no 
other suborganisations create revenue for the Flygsektion. 

Sales targets also create the problem that the budget will be even less accurate then it currently is and excess 
revenue that could have been use for the greater good of the section (creating more events and having a bigger 
fund for the reception etc.) isn’t used for this purpose. 

In recent years no suborganisation has actually used up the funds that they have for internal activities therefore is 
accepting sales targets actually going to have a meaningful effect? 

The money allocated for internal activities for the last few years has been 10 000 sek for Farmen and 25 000 sek for 
KBM. Does the section feel that these contributions aren’t ample enough? 

__________________________________ 

Gustav Ogesten 

Stockholm 27 november 2018 
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MOTION - SEKTIONSMÖTE 4 2018 

Äskande av pengar till posten Fanbärare 

Bakgrund  

Posten Fanbärare innefattar ett specifikt antal event med ännu mer specifik klädkod. Dessa är fyra dagar med diplomering, 

en promovering, ett valborgsfirande och en Nobelfest där vi får närvara ca vartannat år. 

På alla event förutom Valborg krävs det att män bär A-frack, något som väldigt få har hängande i garderoben. 

Som manlig Fanbärare har man då ett val att antingen köpa frack, ca 4000kr för de billigare, eller hyra frack fem eller sex 

gånger under loppet av ett år. 

Utöver fracken så behövs vissa tillbehör som ej ingår i ordinär frackutstyrsel, till exempel vita handskar, schmeck, kårband 

mm, vilket uppgår till ett pris av ca 1500 kr. 

Som ni hör så riskerar det att bli en dyr historia om man ställer upp på denna post, men det är inte i inskaffandet av kläder 

som problemet i posten ligger. 

 

Budgeten har varit, och är i år, 1500 kr. 

De fasta utgifterna på posten ligger i år på 3500 kr. Detta är kostnaden för närvaro på de event som posten förväntas 

närvara på. 

Det finns också goda skäl till att sektionen bör stå för vissa tillbehör, så som handskar, då de med största sannolikhet aldrig 

kommer användas utanför sektionens syfte, så den totala fasta kostnaden skulle enkelt kunna stiga något. 

Detta betyder att en student som glatt infinner sig på SM 4 för att kandidera till posten Fanbärare kan komma att 

personligen behöva bekosta utgifter på ca 7000 kr, för en post som röstas igenom liksom vilken annan, och utan någon 

informering om de monetära konsekvenserna. 

I en värld då alla ihärdiga studenter på Flyg hade pengaträd hemma är det här inget problem, men så är tyvärr inte fallet. 

Jag tycker synd om den person som måste säga upp sin sektionspost och sitt sektionsengagemang på Flygsektionen på 

grund av att pengarna inte räckte till. 

 

 
Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att 

att1 Budgeten för posten Fanbärare ökar till 4000 kr, som då bekostar de fasta kostnaderna för närvaro på Valborg och 

Nobel samt hjälper till med inhandlande av tillbehör. Detta skulle innebära att ett år utan Nobel genererar en vinst på den 

summan som är över efter att Valborg och tillbehör har inhandlats, rimligt för inhandlande av tillbehör är 500 kr, så vinsten 

blir 3000 kr, kostnaden för årets Nobel. 

att2 Budgeten för Posten fanbärare ökar till 3500 kr, som då bekostar de fasta kostnaderna för närvaro på Valborg och 

Nobel. År då vi ej är inbjudna till Nobel går sektionen med vinst 3000 kr. 

 

 

_________________________ 

Viktor Rollvén Sjölund 

Solna 20 november 2018 



 
Motion answer Flygsektionen 
 

 
 
 
MOTION ANSWER 
 

Errand: 
The motion is about the budget regarding the position of Fanbärare (standard-bearer, the person that represents the chapter at the 
Nobel festivities). As of now the chapter is giving 1500 Sek out of the 3500 sek that is needed to attend the festivities. The motion 
has two pleas: 
 
1: That the budget is increased to 4000 sek to cover the costs for attending Valborg and Nobel also to cover for clothes. 
 
2: That the budget is increased to 3500 sek with the same argument as above. 
 
 

Background: 
The budget for this position is the largest one if counted by per person at the chapter. It is a budget for one person to attend the 
nobel festivities and represent the chapter.  We believe that the budget is enough and that the money can be of better use 
elsewhere. 
 
 
 

Plea: 
Due to the reasons above we plea: 
 
That1:  The motion is declined. 
 
 
___________________ 

The board 2018  
21 november 2018 
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