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Notice SM1 

 
 

Time of meeting:  

1st of March 17:30 at TC 

Extra time:  

2nd & 3rd of March 17:30 at TC 

Final day of motions: 17th of February 

 

Welcome! 
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Kongliga Flygsektionen. Fack vid THS. SE-100 44 Stockholm. 
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AGENDA – CHAPTER MEETING 1 2022 

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 coordinators 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 

 3.1 Revision of the RamBudJet (Frame budget) 

 3.2 Presentation of revisions of the DetaljBudJet (Detail budget) 

 3.3 Accepting of the operational plan for 2022 (Uppdaterad verksamhetsplan) 
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4. Motions 

4.1 Motion regarding Official posts (Funktionärsposter) 

4.2 Motion regarding Half yearly financial statements (Halvårsbokslut) 

4.3 Motion regarding individual elections (Personval) 

4.4 Motion regarding revision of the Chapter logo (Skrovomformning) 

5. Elections 

5.1 Election of Whale Committee (Valberedningen) 

5.2 Election of Integr 

5.3 Election of Teacher of the year (Årets lärare) 

5.4 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 

10.37 Beer and sandwiches in memory of Pvt. Johannesson 

11. Formal ending of the meeting and immediate march to 

Tennstopet 
 

http://www.flygsektionen.se/


FrameworkBudJet Flygsektionen 2022 
RamBudJet Flygsektionen

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Resultatenhet Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Kommentar

1 Flygsektionen  Administration 60,000 kr -85,000 kr -25,000 kr 82,500 kr -99,000 kr -16,500 kr 88,000 kr -108,000 kr -20,000 kr

2 KBM 870,000 kr -750,000 kr 120,000 kr 350,000 kr -280,000 kr 70,000 kr 900,000 kr -795,000 kr 105,000 kr

3 Mottagningen 151,000 kr -173,000 kr -22,000 kr 155,000 kr -185,000 kr -30,000 kr 155,000 kr -195,000 kr -40,000 kr

4 Nollegasque 140,000 kr -180,000 kr -40,000 kr 165,000 kr -180,000 kr -15,000 kr 150,000 kr -178,000 kr -28,000 kr

5 TC 3,000 kr -65,000 kr -62,000 kr 0 kr -32,000 kr -32,000 kr 0 kr -32,000 kr -32,000 kr

6 Övrig Funktionärsverksamhet 0 kr -12,000 kr -12,000 kr 0 kr -6,500 kr -6,500 kr 0 kr -4,000 kr -4,000 kr

7 Takeoff 202,000 kr -132,000 kr 70,000 kr 143,000 kr -83,000 kr 60,000 kr 127,000 kr -59,500 kr 67,500 kr

8 FARMEN 80,000 kr -30,000 kr 50,000 kr 80,000 kr -30,000 kr 50,000 kr 120,000 kr -60,000 kr 60,000 kr

9 Åre 120,000 kr -130,000 kr -10,000 kr 120,000 kr -120,000 kr 0 kr 120,000 kr -120,000 kr 0 kr

10 Jubileumskommitte 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

11 Kjölswyn 1,500 kr -6,500 kr -5,000 kr 1,500 kr -8,000 kr -6,500 kr 1,500 kr -8,000 kr -6,500 kr

12 StUre 30,000 kr -36,000 kr -6,000 kr 16,500 kr -24,000 kr -7,500 kr 13,500 kr -31,000 kr -17,500 kr

13 HQ 3,000 kr -7,000 kr -4,000 kr 4,000 kr -6,000 kr -2,000 kr 4,000 kr -7,000 kr -3,000 kr

14 Sångbok 5,000 kr -5,000 kr 0 kr 5,000 kr -5,000 kr 0 kr 5,000 kr -5,000 kr 0 kr

15 Ombyggnad 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -30,000 kr -30,000 kr 0 kr -40,000 kr -40,000 kr

16 Event 166,000 kr -220,000 kr -54,000 kr 47,000 kr -67,000 kr -20,000 kr 42,000 kr -66,000 kr -24,000 kr

17 Studienämnd 34,000 kr -34,000 kr 0 kr 38,000 kr -38,000 kr 0 kr 10,000 kr -14,000 kr -4,000 kr

Totalt 1,865,500 kr -1,865,500 kr 0 kr 1,207,500 kr -1,193,500 kr 14,000 kr 1,736,000 kr -1,722,500 kr 13,500 kr



FrameworkBudJet Flygsektionen 2022
RamBudJet Flygsektionen

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Resultatenhet Revenue 2022 Costs 2022 Results 2022 Revenue 2021 Costs 2021 Results 2021 Revenue 2020 Costs 2020 Results 2020 Kommentar

1 Flygsektionen  Administration 60 000 kr −85 000 kr −25 000 kr 82 500 kr −99 000 kr −16 500 kr 88 000 kr −108 000 kr −20 000 kr

2 KBM 870 000 kr −750 000 kr 120 000 kr 350 000 kr −280 000 kr 70 000 kr 900 000 kr −795 000 kr 105 000 kr

3 Mottagningen 151 000 kr −173 000 kr −22 000 kr 155 000 kr −185 000 kr −30 000 kr 155 000 kr −195 000 kr −40 000 kr

4 Nollegasque 140 000 kr −180 000 kr −40 000 kr 165 000 kr −180 000 kr −15 000 kr 150 000 kr −178 000 kr −28 000 kr

5 TC 3 000 kr −65 000 kr −62 000 kr 0 kr −32 000 kr −32 000 kr 0 kr −32 000 kr −32 000 kr

6 Övrig Funktionärsverksamhet 0 kr −12 000 kr −12 000 kr 0 kr −6 500 kr −6 500 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr

7 Takeoff 202 000 kr −132 000 kr 70 000 kr 143 000 kr −83 000 kr 60 000 kr 127 000 kr −59 500 kr 67 500 kr

8 FARMEN 80 000 kr −30 000 kr 50 000 kr 80 000 kr −30 000 kr 50 000 kr 120 000 kr −60 000 kr 60 000 kr

9 Åre 120 000 kr −130 000 kr −10 000 kr 120 000 kr −120 000 kr 0 kr 120 000 kr −120 000 kr 0 kr

10 Jubileumskommitte 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

11 Kjölswyn 1 500 kr −6 500 kr −5 000 kr 1 500 kr −8 000 kr −6 500 kr 1 500 kr −8 000 kr −6 500 kr

12 StUre 30 000 kr −36 000 kr −6 000 kr 16 500 kr −24 000 kr −7 500 kr 13 500 kr −31 000 kr −17 500 kr

13 HQ 3 000 kr −7 000 kr −4 000 kr 4 000 kr −6 000 kr −2 000 kr 4 000 kr −7 000 kr −3 000 kr

14 Sångbok 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr

15 Ombyggnad 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −30 000 kr −30 000 kr 0 kr −40 000 kr −40 000 kr

16 Event 166 000 kr −220 000 kr −54 000 kr 47 000 kr −67 000 kr −20 000 kr 42 000 kr −66 000 kr −24 000 kr

17 Studienämnd 34 000 kr −34 000 kr 0 kr 38 000 kr −38 000 kr 0 kr 10 000 kr −14 000 kr −4 000 kr

Totalt 1 865 500 kr −1 865 500 kr 0 kr 1 207 500 kr −1 193 500 kr 14 000 kr 1 736 000 kr −1 722 500 kr 13 500 kr



Fonderingar Flygsektionen 2022
Fonderingar

Resultat 5 340,00 kr

Fond Ingående balans Budgeterat Utgående balans Kommentar

Dispositionsfonden 5 424,93 kr 0,00 kr 5 424,93 kr

Sektionsrumsfonden 56 453,94 kr 0,00 kr 56 453,94 kr

Mist. & Heidruns disp. Fond 68 383,23 kr 0,00 kr 68 383,23 kr

Sångboksfonden 13 849,29 kr 5 000,00 kr 18 849,29 kr

Kjölswynsfonden 6 077,44 kr 0,00 kr 6 077,44 kr

Putte & Blummes minnesfond 3 518,73 kr 0,00 kr 3 518,73 kr

Totalt 153 707,56 kr 5 000,00 kr 158 707,56 kr

Kvarstående likvida medel efter fonderingar 340,00 kr



BudJet Flygsektionen Administration 2022
Resultatbudget för resultatenhet 1

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

102 Hemsida 0 kr −2 000 kr −2 000 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr

104 Styret 0 kr −15 000 kr −15 000 kr 0 kr −13 000 kr −13 000 kr 0 kr −15 000 kr −15 000 kr

105 Mutmiddag 4 000 kr −4 000 kr 0 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr

106 Gåvor 0 kr −500 kr −500 kr 0 kr −500 kr −500 kr 0 kr −500 kr −500 kr

107 Sektionsaftonsgasque 17 500 kr −17 500 kr 0 kr 17 500 kr −17 500 kr 0 kr 17 500 kr −17 500 kr 0 kr

108 Funkisgasque 5 500 kr −7 500 kr −2 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 5 500 kr −7 500 kr −2 000 kr

111 Skiften 0 kr −9 000 kr −9 000 kr 0 kr −7 000 kr −7 000 kr 0 kr −7 000 kr −7 000 kr

112 Administration 25 000 kr −3 000 kr 22 000 kr 25 000 kr −2 000 kr 23 000 kr 25 000 kr −2 000 kr 23 000 kr

113 Bankkostnader 0 kr −8 000 kr −8 000 kr 0 kr −7 500 kr −7 500 kr 0 kr −7 000 kr −7 000 kr

116 Sektionsmöten 0 kr −5 000 kr −5 000 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr

117 Fanborg 0 kr −4 000 kr −4 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr

119 Sektionens dag 0 kr −1 500 kr −1 500 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr

123 Projektpotten 8 000 kr −8 000 kr 0 kr 40 000 kr −40 000 kr 0 kr 40 000 kr −40 000 kr 0 kr

Totalt 60 000 kr −85 000 kr −25 000 kr 82 500 kr −99 000 kr −16 500 kr 88 000 kr −108 000 kr −20 000 kr



BudJet KBM 2022
Resultatbudget för resultatenhet 2

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

201 Barverksamhet 761 000 kr −565 000 kr 196 000 kr 313 000 kr −202 000 kr 111 000 kr 813 000 kr −613 000 kr 200 000 kr

202 Interna aktiviteter 0 kr −35 000 kr −35 000 kr 0 kr −10 000 kr −10 000 kr 0 kr −32 000 kr −32 000 kr

204 Administration KBM 0 kr −20 000 kr −20 000 kr 0 kr −14 000 kr −14 000 kr 0 kr −22 000 kr −22 000 kr

206 Underhåll 0 kr −20 000 kr −20 000 kr 0 kr −16 000 kr −16 000 kr 0 kr −32 000 kr −32 000 kr

207 Övriga gasquer 25 000 kr −25 000 kr 0 kr 8 000 kr −8 000 kr 0 kr 20 000 kr −20 000 kr 0 kr

211 Sektionsmöte 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

221 Kickoff  gasque 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 7 000 kr −7 000 kr 0 kr

222 Ettans fest 16 000 kr −16 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 9 000 kr −9 000 kr 0 kr

224 SM-i-fest 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 20 000 kr −20 000 kr 0 kr

227 Halloweengasque 8 000 kr −8 000 kr 0 kr 8 000 kr −8 000 kr 0 kr 8 000 kr −8 000 kr 0 kr

236 Mottagningen 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

243 Merch 35 000 kr −35 000 kr 0 kr 8 000 kr −8 000 kr 0 kr 10 000 kr −15 000 kr −5 000 kr

251 Märken 25 000 kr −25 000 kr 0 kr 8 000 kr −8 000 kr 0 kr 12 900 kr −14 900 kr −2 000 kr

255 Pins 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 100 kr −100 kr 0 kr

Totalt 870 000 kr −750 000 kr 120 000 kr 350 000 kr −280 000 kr 70 000 kr 900 000 kr −795 000 kr 105 000 kr



BudJet Mottagningen 2022
Resultatbudget för resultatenhet 3

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

301 n0llan i stugan  5 000 kr −8 000 kr −3 000 kr 8 000 kr −15 000 kr −7 000 kr 8 000 kr −15 000 kr −7 000 kr

302 Osquarina i stugan  3 000 kr −7 000 kr −4 000 kr 2 000 kr −8 000 kr −6 000 kr 0 kr −8 000 kr −8 000 kr

303 n0llephlügning  14 000 kr −25 000 kr −11 000 kr 17 000 kr −30 000 kr −13 000 kr 15 000 kr −30 000 kr −15 000 kr

306 n0llesymboler  0 kr −1 200 kr −1 200 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr

307 Första dagen  0 kr −1 500 kr −1 500 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr

309 Mediagasque  4 000 kr −4 000 kr 0 kr 6 000 kr −6 000 kr 0 kr 6 000 kr −6000,00 kr 0 kr

310 Walles pub  0 kr −5 000 kr −5 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr

311 Pheuskläder  0 kr −12 000 kr −12 000 kr 0 kr −12 000 kr −12 000 kr 0 kr −12 000 kr −12 000 kr

312 Interna aktiviteter  0 kr −5 000 kr −5 000 kr 0 kr −12 500 kr −12 500 kr 0 kr −14 000 kr −14 000 kr

314 Phadderinternat  0 kr −500 kr −500 kr 0 kr 0 kr 0 kr 4 000 kr −8 000 kr −4 000 kr

315 Erik XIV  0 kr −600 kr −600 kr 0 kr −800 kr −800 kr 0 kr −1 700 kr −1 700 kr

316 Pit Stop Pub  0 kr −3 000 kr −3 000 kr 0 kr −5 500 kr −5 500 kr 0 kr −5 000 kr −5 000 kr

317 Pheusbil  0 kr −12 000 kr −12 000 kr 0 kr −10 000 kr −10 000 kr 0 kr −10 000 kr −10 000 kr

319 Pheusfilm och bildband  0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −400 kr −400 kr 0 kr −700 kr −700 kr

328 Phadderkläder  15 000 kr −15 500 kr −500 kr 10 000 kr −20 000 kr −10 000 kr 10 000 kr −10 000 kr 0 kr

330 Parkering 0 kr −3 000 kr −3 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr 0 kr −2 000 kr −2 000 kr

331 Flygbladsutskick  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −2 000 kr −2 000 kr

332 Tackevenemang  0 kr −15 000 kr −15 000 kr 0 kr −10 000 kr −10 000 kr 0 kr −10 000 kr −10 000 kr

334 Bidrag Mottagningen 80 000 kr 0 kr 80 000 kr 84 000 kr 0 kr 84 000 kr 84 000 kr 0 kr 84 000 kr

336 Mottagningsmärken  0 kr −1 400 kr −1 400 kr 0 kr −2 000 kr −2 000 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr

337 Julkort  0 kr −3 300 kr −3 300 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr

338 Pheuslokal  0 kr −10 000 kr −10 000 kr 0 kr −6 000 kr −6 000 kr 0 kr −15 800 kr −15 800 kr

340 Kårspexet  500 kr −500 kr 0 kr 500 kr −500 kr 0 kr 500 kr −500 kr 0 kr

342 Nøllebrickor 500 kr −1 000 kr −500 kr 500 kr −1 000 kr −500 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

344 Phadderfrukost 0 kr −1 200 kr −1 200 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr

345 Nøllekaffe 0 kr −300 kr −300 kr 0 kr −300 kr −300 kr 0 kr −800 kr −800 kr

346 Kvällsaktivitet första dagen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr



347 Temagasquen 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr

348 Pheusfika 2 000 kr −1 000 kr 1 000 kr 5 000 kr −3 000 kr 2 000 kr 5 000 kr −3 000 kr 2 000 kr

350 Mat till självkostnadspris 7 000 kr −7 000 kr 0 kr 8 000 kr −8 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr

351 Lunchsillis 0 kr −1 100 kr −1 100 kr 0 kr −1 300 kr −1 300 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

353 Mottagningsdrinken 6 000 kr 0 kr 6 000 kr 4 500 kr 0 kr 4 500 kr 5 000 kr 0 kr 5 000 kr

354 Märke till mottagningsdrinken 9 000 kr −3 000 kr 6 000 kr 4 500 kr −3 000 kr 1 500 kr 7 500 kr −4 000 kr 3 500 kr

356 Lunch 0 kr −5 000 kr −5 000 kr 0 kr −7 000 kr −7 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr

357 A Racing Maze 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −700 kr −700 kr 0 kr −500 kr −500 kr

359 Event med Fysik 0 kr −200 kr −200 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

362 Phaddercamp 0 kr −3 000 kr −3 000 kr

363 Nollespex 0 kr −2 300 kr −2 300 kr

364 Fotophaddrar 0 kr −700 kr −700 kr

365 Utvärderingsmärken 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

366 Ahn- och Pheusmat 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

367 Sjukvård 0 kr −5 700 kr −5 700 kr

Totalt 151 000 kr −173 000 kr −22 000 kr 155 000 kr −185 000 kr −30 000 kr 155 000 kr −195 000 kr −40 000 kr



BudJet Nollegasque 2022
Resultatbudget för resultatenhet 4

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

401 Lokal 0 kr −167 000 kr −167 000 kr 0 kr −150 000 kr −150 000 kr 0 kr −148 000 kr −148 000 kr

403 Efterfest 0 kr 0 kr 0 kr 15 000 kr −20 000 kr −5 000 kr 10 000 kr −20 000 kr −10 000 kr

405 N0llans nålar 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

406 Betalningar n0llegasque 140 000 kr 0 kr 140 000 kr 150 000 kr 0 kr 150 000 kr 140 000 kr 0 kr 140 000 kr

407 Övriga utgifter n0llegasque 0 kr −2 000 kr −2 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

408 Teknik n0llegasque 0 kr −10 000 kr −10 000 kr 0 kr −8 000 kr −8 000 kr 0 kr −8 000 kr −8 000 kr

Totalt 140 000 kr −180 000 kr −40 000 kr 165 000 kr −180 000 kr −15 000 kr 150 000 kr −178 000 kr −28 000 kr



BudJet TC 2022
Resultatbudget för resultatenhet 5

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

502 Möblemang 0 kr −10 000 kr −10 000 kr 0 kr −9 000 kr −9 000 kr 0 kr −10 000 kr −10 000 kr

506 Qurlinglandslaget 3 000 kr −6 000 kr −3 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr

507 Verktyg 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −2 000 kr −2 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

508 Allmänt underhåll 0 kr −22 000 kr −22 000 kr 0 kr −11 000 kr −11 000 kr 0 kr −11 000 kr −11 000 kr

511 Köksutrustning 0 kr −4 000 kr −4 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr 0 kr −3 500 kr −3 500 kr

512 Avfallshanteringen 0 kr −7 500 kr −7 500 kr

513 ljud- & ljusgruppen 0 kr −7 000 kr −7 000 kr 0 kr −5 000 kr −5 000 kr 0 kr −5 000 kr −5 000 kr

514 Oväntade utgifter 0 kr −7 500 kr −7 500 kr

Totalt 3 000 kr −65 000 kr −62 000 kr 0 kr −32 000 kr −32 000 kr 0 kr −32 000 kr −32 000 kr



BudJet Övrig Funktionärsverksamhet 2022
Resultatbudget för resultatenhet 6

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022
Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020

Kommentar

602 Sångartäflan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

603 Skytteledare  0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

605 PhD  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

608 Konservator  0 kr −9 000 kr −9 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr

609 Bilmekaniker  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

614 Slipskommitte  0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

611 Äggledare 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −500 kr −500 kr 0 kr −500 kr −500 kr

Totalt 0 kr −12 000 kr −12 000 kr 0 kr −6 500 kr −6 500 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr



BudJet Takeoff 2021
Resultatbudget för resultatenhet 7

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

708 Utställare 200 000 kr 0 kr 200 000 kr 128 000 kr 0 kr 128 000 kr 112 000 kr 0 kr 112 000 kr

710 Lokalhyra 0 kr −12 500 kr −12 500 kr 0 kr −12 000 kr −12 000 kr 0 kr −12 000 kr −12 000 kr

711 Marknadsföring 0 kr −18 100 kr −18 100 kr 0 kr −6 000 kr −6 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr

712 Tröjor 0 kr −8 000 kr −8 000 kr 0 kr −5 000 kr −5 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr

713 Lunch (företag) 0 kr −6 000 kr −6 000 kr 0 kr −6 000 kr −6 000 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr

714 Inredning 0 kr −19 000 kr −19 000 kr 0 kr −11 000 kr −11 000 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr

717 Middag 2 000 kr −40 000 kr −38 000 kr 0 kr −30 000 kr −30 000 kr 0 kr −21 000 kr −21 000 kr

718 Tygpåse 0 kr −15 000 kr −15 000 kr

719 Administration Takeoff 0 kr −1 400 kr −1 400 kr

720 Interna aktiviteter 0 kr −10 000 kr −10 000 kr

721 Märken 0 kr −2 000 kr −2 000 kr

Totalt 202 000 kr −132 000 kr 70 000 kr 128 000 kr −70 000 kr 58 000 kr 112 000 kr −47 000 kr 65 000 kr



BudJet FARMEN 2022
Resultatbudget för resultatenhet 8 

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

801 Lunchföreläsningar 30 000 kr −10 000 kr 20 000 kr 17 000 kr −6 000 kr 11 000 kr 68 000 kr −20 000 kr 48 000 kr

802 Annonsförsäljning 7 000 kr 0 kr 7 000 kr 5 000 kr 0 kr 5 000 kr 10 000 kr 0 kr 10 000 kr

804 Mottagningsevent 20 000 kr −8 000 kr 12 000 kr 38 000 kr −12 000 kr 26 000 kr 7 000 kr 0 kr 7 000 kr

805 Arbetsmarknadsdag  0 kr 0 kr 0 kr 10 000 kr −5 000 kr 5 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

806 FARMEN-event 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −10 000 kr −10 000 kr

807 FARMEN kickoff 0 kr −1 500 kr −1 500 kr 0 kr −1 500 kr −1 500 kr 0 kr −10 000 kr −10 000 kr

810 Middagsföreläsning 15 000 kr −7 000 kr 8 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 15 000 kr −6 000 kr 9 000 kr

811 Lilla båth 8 000 kr −3 000 kr 5 000 kr 10 000 kr −5 000 kr 5 000 kr 20 000 kr −6 000 kr 14 000 kr

814 FARMEN merchandise 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr

815 Transport 0 kr −500 kr −500 kr 0 kr −500 kr −500 kr 0 kr −5 000 kr −5 000 kr

Totalt 80 000 kr −30 000 kr 50 000 kr 80 000 kr −30 000 kr 50 000 kr 120 000 kr −60 000 kr 60 000 kr



BudJet Åre 2022
Resultatbudget för resultatenhet 9

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

901 Åreresan 120 000 kr 0 kr 120 000 kr 120 000 kr 0 kr 120 000 kr 120 000 kr 0 kr 120 000 kr

910 Transport 0 kr −40 000 kr −40 000 kr 0 kr −40 300 kr −40 300 kr 0 kr −40 300 kr −40 300 kr

920 Mat 0 kr −15 000 kr −15 000 kr 0 kr −15 800 kr −15 800 kr 0 kr −15 800 kr −15 800 kr

930 Boende 0 kr −60 000 kr −60 000 kr 0 kr −60 000 kr −60 000 kr 0 kr −60 000 kr −60 000 kr

931 Förbrukningsvaror 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 900 kr −1 900 kr 0 kr −1 900 kr −1 900 kr

940 Övrigt 0 kr −14 000 kr −14 000 kr 0 kr −2 000 kr −2 000 kr 0 kr −2 000 kr −2 000 kr

Totalt 120 000 kr −130 000 kr −10 000 kr 120 000 kr −120 000 kr 0 kr 120 000 kr −120 000 kr 0 kr



BudJet Jubileumskommitte 2022
Resultatbudget för resultatenhet 10

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

10xx Stadshuset 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Stora Phlugartäflan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Slutfest (jubelveckan) 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Killmiddag 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Jubelevent 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Arbetsmarknadsdag 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Spons 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Teambuilding Projektgrupper 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Teambuilding Kommitté 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Tackfest 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Frackar och projeksgruppsbling 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Beerpongbord 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Åre 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Dans 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Mottagnignen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

1022 Vårbal 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10xx Marknadsföring 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Totalt 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr



BudJet Kjölswyn 2022
Resultatbudget för resultatenhet 11

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

1102 Kjölswynsmiddag 1 500 kr −3 000 kr −1 500 kr 1 500 kr −1 500 kr 0 kr 1 500 kr −1 500 kr 0 kr

1104 Kjölswynsinbjudan 0 kr −2 500 kr −2 500 kr 0 kr −2 500 kr −2 500 kr 0 kr −2 500 kr −2 500 kr

1105 Kjölswynsklenoder 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr 0 kr −3 000 kr −3 000 kr

1107 Kjölswynsdiplom 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

Totalt 1 500 kr −6 500 kr −5 000 kr 1 500 kr −8 000 kr −6 500 kr 1 500 kr −8 000 kr −6 500 kr



BudJet Sture 2022
Resultatbudget för resultatenhet 12

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

1201 Tjejmiddag 500 kr −1 700 kr −1 200 kr 300 kr −1 500 kr −1 200 kr 300 kr −2 000 kr −1 700 kr

1202 Övrigt Amidala 500 kr −2 000 kr −1 500 kr 300 kr −1 900 kr −1 600 kr 300 kr −2 000 kr −1 700 kr

1203 Filmkväll 0 kr −100 kr −100 kr 0 kr −100 kr −100 kr 0 kr −100 kr −100 kr

1204 Vårruset 0 kr −3 500 kr −3 500 kr 500 kr −1 500 kr −1 000 kr 0 kr −1 650 kr −1 650 kr

1205 Val av HQ 400 kr −500 kr −100 kr 300 kr −500 kr −200 kr 300 kr −500 kr −200 kr

1206 Sektionensdag 0 kr −150 kr −150 kr 0 kr −150 kr −150 kr 0 kr −150 kr −150 kr

1207 Tjejmiddag SCI-skolan 0 kr −5 000 kr −5 000 kr 0 kr −2 000 kr −2 000 kr 6 500 kr −4 000 kr 2 500 kr

1208 Tjejmingel Inter.  0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr 0 kr −1 000 kr −1 000 kr

1209 Idrott 0 kr −6 500 kr −6 500 kr 0 kr −5 500 kr −5 500 kr 0 kr −8 000 kr −8 000 kr

1210 Socialarbeten 600 kr −3 000 kr −2 400 kr 600 kr −3 000 kr −2 400 kr 600 kr −3 000 kr −2 400 kr

1211 Integr 0 kr −9 000 kr −9 000 kr 0 kr −4 250 kr −4 250 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr

1212 JML-nämnd 0 kr −3 550 kr −3 550 kr 0 kr −2 300 kr −2 300 kr 0 kr −3 300 kr −3 300 kr

1213 Fikaförsäljning 0 kr 0 kr 0 kr 500 kr −300 kr 200 kr 500 kr −300 kr 200 kr

1214 Bidrag StUre 18 000 kr 0 kr 18 000 kr 14 000 kr 0 kr 14 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

1215 Friskvårdsbidrag 10 000 kr 0 kr 10 000 kr

Totalt 30 000 kr −36 000 kr −6 000 kr 16 500 kr −24 000 kr −7 500 kr 13 500 kr −31 000 kr −17 500 kr



BudJet HQ 2022
Resultatbudget för resultatenhet 13

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

1301 Åre 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

1302 Alla hjärtans dag 0 kr −500 kr −500 kr 0 kr −500 kr −500 kr 0 kr −500 kr −500 kr

1303 Tjejmiddag 2 000 kr −5 000 kr −3 000 kr 3 000 kr −4 000 kr −1 000 kr 3 000 kr −5 000 kr −2 000 kr

1304 Övrigt 1 000 kr −1 500 kr −500 kr 1 000 kr −1 500 kr −500 kr 1 000 kr −1 500 kr −500 kr

Totalt 3 000 kr −7 000 kr −4 000 kr 4 000 kr −6 000 kr −2 000 kr 4 000 kr −7 000 kr −3 000 kr



BudJet Sångbok 2022
Resultatbudget för resultatenhet 14

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020 Budgeterat 2019

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Intäkter 2019 Kostnader 2019 Resultat 2019 Kommentar

1401 Sångbok 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr

Totalt 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr 5 000 kr −5 000 kr 0 kr



BudJet Ombyggnad 2022
Resultatbudget för resultatenhet 15

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

1503 Vitvaror 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −20 000 kr −20 000 kr 0 kr −15 000 kr −15 000 kr

1502 Köksinredning 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −8 000 kr −8 000 kr 0 kr −14 000 kr −14 000 kr

1501 Scen-infrastruktur 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −5 000 kr −5 000 kr

1505 Garderobsinredning 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −2 000 kr −2 000 kr 0 kr −4 000 kr −4 000 kr

1504 Ny förvaring 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −2 000 kr −2 000 kr

Totalt 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr −30 000 kr −30 000 kr 0 kr −40 000 kr −40 000 kr



BudJet Event 2022
Resultatbudget för resultatenhet 16

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 
2020 Resultat 2020 Kommentar

1611 Kute 7 000 kr −8 000 kr −1 000 kr 3 000 kr −4 000 kr −1 000 kr 7 000 kr −8 000 kr −1 000 kr

1612 Sångartäflan  4 000 kr −7 000 kr −3 000 kr 2 000 kr −6 000 kr −4 000 kr 5 000 kr −8 000 kr −3 000 kr

1613 BalSam 135 000 kr −180 000 kr −45 000 kr 30 000 kr −45 000 kr −15 000 kr 30 000 kr −50 000 kr −20 000 kr

1614 Hexmästerievent 20 000 kr −25 000 kr −5 000 kr 12 000 kr −12 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Totalt 166 000 kr −220 000 kr −54 000 kr 47 000 kr −67 000 kr −20 000 kr 42 000 kr −66 000 kr −24 000 kr



BudJet Studienämnd 2022
Resultatbudget för resultatenhet 17

Budgeterat 2022 Budgeterat 2021 Budgeterat 2020

# Projektnamn Intäkter 2022 Kostnader 2022 Resultat 2022 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Kommentar

1701 Bidrag Studiebevakning 34 000 kr 0 kr 34 000 kr 38 000 kr 0 kr 38 000 kr 10 000 kr 0 kr 38 000 kr

1702 Aktivitet för kursutvecklare 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Kursutvecklare är 
numera kursnämnder

1703 Aktivitet för kursnämnder 0 kr −25 000 kr −25 000 kr 0 kr −13 000 kr −13 000 kr 0 kr −10 000 kr −13 000 kr

1706 Studiefrämjande aktiviteter 0 kr −9 000 kr −9 000 kr 0 kr −25 000 kr −25 000 kr 0 kr −4 000 kr −25 000 kr

  Totalt 34 000 kr −34 000 kr 0 kr 38 000 kr −38 000 kr 0 kr 10 000 kr −14 000 kr −4 000 kr



Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1
2022
Funktionärsstatus JML-nämnden
Elin Henriksson, Linnéa Sellerholm
2022-02-16
Sida 1(1)

MOTION - SEKTIONSMÖTE 1 2022
Funktionärsstatus JML-nämnden

Bakgrund:
JML-nämnden är enligt Flygsektionens reglemente den enda undergruppen på sektionen vars medlemmar inte har
funktionärsstatus. De blir inte heller godkända på något sektionsmöte. Att nämndens medlemmar inte har
funktionärsstatus innebär även att de inte kan misstroendeförklaras av sektionen om de skulle sköta sitt uppdrag
felaktigt.

Då lika stora roller i övriga undergrupper innehar funktionärsstatus anser vi att samtliga roller i JML-nämnden ska
ges funktionärsstatus, samt att dessa ska godkännas samtidigt som övriga internrekryterade roller under
Sektionsmöte 4.

Yrkande:
Med anledning av ovanstående yrkar vi att
att1 Alla roller i JML-nämnden ska inneha funktionärsstatus.
att2 Om att1 går igenom ska en omröstning om den nuvarande JML-nämndens godkännade hållas på nästkommande

sektionsmöte.
att3 Om att1 går igenom ska nämnden i framtiden röstas om på Sektionsmöte 4.

__________________________________
Elin Henriksson, Linnéa Sellerholm
Stockholm 16 februari 2022

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

wwww.flygsektionen.se



 
Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 

Stockholm, www.flygsektionen.se 

Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 
Funktionärsstatus JML-nämnden      
Emma Nord 
2022-02-22 
Sida 1(1)  

MOTIONSSVAR - 

SEKTIONSMÖTE 1 2022 Funktionärsstatus 

JML-nämnden 

Svar  

Styrelsen tackar för en välformulerad motion med högst relevant bakgrund. Styrelsen anser att  motionen är rimlig 

och ligger rätt i tiden och yrkar därför på bifall av motionen i sin helhet. 

  

_________________________________  

För styrelsen 2022, Emma Nord 

Älta, 22 februari 2022 



Motion Flygsektionens Sektionsmöte 4 2021 
Removal of half-yearly financial statements 
Adam Wiberg & Ida Ygland 
2021-10-29 
Page 1(1)  

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

wwww.flygsektionen.se 

MOTION – Chapter meeting 4 2021 

Removal of half-yearly financial statements (Halvårsbokslut)  

Background  

Currently, there is an entity in the statutes which state that the auditors should report a review of the half-yearly financial 

statements at chapter meeting 3. However, half-yearly financial statements have not been conducted for the past years, nor 

is there any other entity in the statutes that states that such statements should be made. Furthermore, there is no requirement 

from THS or Swedish law that this should be done.  

 

Pleading 

In consideration of the above, We plea … 

that1 § 6.2.3 in the statutes of the Aerospace chapter should be removed.  

that2  § 6.2.4 in the statutes of the Aerospace chapter should be renamed to § 6.2.3 

 

_________________________ 

Adam Wiberg & Ida Ygland 

Stockholm 29 October 2021 



 
Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 

Stockholm, www.flygsektionen.se 

Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 
Halvårsbokslut                                    
Alfred Hafström 
2022-02-22  
Sida 1(1)  

MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 1 2022 

Halvårsbokslut 

Svar  

Styrelsen vill tacka motionärerna för en välskriven motion. Likt förra året anser styrelsen att motionen är relevant 

och lättar arbetsbördan för revisorerna. 

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen på bifall av motionen i sin helhet. 

  

__________________________________  

För styrelsen 2022, Alfred Hafström 

Stockholm 2022-02-22 



Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 2022
Ändring av personval mellan två kandidater vid
samma antal röster
Conny Yu
2022-02-17
Sida 1 (1)

Motion - Sektionsmöte 1 2022
Ändring av personval mellan två kandidater vid samma antal
röster

Bakgrund

Följande står skrivet i Reglementet 2021-12-24:

“§ 3.8 Val: För att fatta beslut måste mötet rösta. På Flygsektionen gäller normalt att flest röster
vinner.

Vissa undantag gäller, framför allt för personval, se punkt 3.9.1 nedan. Ordförande har
utslagsröst utom vid personval då lotten fäller avgörandet. “

Denna lösning är bristfällig, i synnerhet då det rör styrelse- och ledningsgruppsposter, och att
det inte är lämpligt att direkt låta slumpen avgöra vem eller vilka som styr sektionen. Istället
föreslås att i händelse av att två personer får lika många röster i en omröstning utan
ytterligare kandidater, att mötet informeras om detta, och att en kortare diskussion kan
öppnas innan mötet går vidare till omröstning.

Om det vid omröstning fortfarande blir lika, så fäller lotten avgörandet.

Observera att detta förstås endast ska gälla då kandidaterna tillsammans erhåller majoritet
av ej blanka röster. Om sådant inte är fallet ska valet bordläggas enligt § 3.8.1.

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar jag på att:

att1 Ta bort “då lotten fäller avgörandet” ur meningen under § 3.8 “Ordförande har utslagsröst
utom vid personval då lotten fäller avgörandet”

att2 Under punkt § 3.8.1 i reglementet lägga till: “Då val sker mellan två kandidater och de
erhåller samma antal röster skall mötet informeras samt ny omröstning ske. Möjlighet att öppna
en kortare diskussionsfas ska finnas om så är mötets vilja. Om det ändå blir lika vid omröstning så
fäller lotten avgörandet”.

__________________________________

Conny Yu

Stockholm, 17:e februari 2022

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



 
Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 

Stockholm, www.flygsektionen.se 

Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 
Ändring av personval mellan två 
kandidater vid samma antal röster 
Per Blomqvist 
2022-02-22  
Sida 1(1)  

MOTIONSSVAR - 

SEKTIONSMÖTE 1 2022 Ändring av 

personval mellan två kandidater vid 

samma antal röster 

Styrelsen tackar för motionen! 

 

Bakgrunden är välformulerad, dock anser vi att attsatserna bör kombineras till en då 
det kan bli en knepig situation med ett reglemente som inte går ihop om bara en av 
attsatserna röstas igenom. På grund av detta lägger styrelsen fram ett ändringsyrkande, 
att ta bort att2 och ändra att1 till:  

 

Ta bort “då lotten fäller avgörandet” ur meningen under § 3.8  

“Ordförande har utslagsröst utom vid personval då lotten fäller avgörandet” 

och under punkt § 3.8.1 i reglementet lägga till:  

“Då val sker mellan två kandidater och de erhåller samma antal röster skall mötet informeras samt ny 

omröstning ske. Möjlighet att öppna en kortare diskussionsfas ska finnas om så är mötets vilja. Om det 

ändå blir lika vid omröstning så fäller lotten avgörandet”. 

 

Vidare anser styrelsen inte att ytterligare en diskussion skulle tillföra mycket till valet. 
Mötesdeltagarna har redan fattat ett beslut baserat på tidigare diskussion. Då båda 
kandidaterna fått lika många röster anser också sektionsmötet att båda personerna är 
lika lämpliga för posten. Det kan dessutom vara jobbigt för båda kandidater att veta att 
så lite skilde mellan dem i omröstningen. För den vinnande kandidaten kan det kännas 
förtroendesänkande och för den förlorande kan det kännas orättvist.  

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen på avslag.  

  

__________________________________  

För styrelsen 2022, Per Blomqvist 

Stockholm, 2022-02-22 



Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 2022 

Skrovomformatering 

Hjalmar Tegnerud 

2022-02-17 

Sida 1(1) 

 

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

wwww.flygsektionen.se 

MOTION - SEKTIONSMÖTE 1 2022 

Skrovomformatering 

Bakgrund: 

Något som har stört mig både i flera av mina poster och privat är att sektionens logga (Det Bevingade Skrovet) 
varken är symmetrisk eller centrerad. 

Centreringen är lätt att fixa men det andra problemet är tvefalt; vingarna är olika stora och ’plankorna’ i skrovet är 
olika. 

Att strecken som utgör plankorna är olika ger en viss charm i loggans helhet men skapar mer skevhet när loggan 
kapas t.ex i KFKs logga. 

(bifogat är proof of concept, inte slutgiltig produkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkande: 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att 

att1 Göra vingarna symmetriska. 

att2  Göra skrovets ’plankor’ symmetriska. 

att2  Täppa till ”hålen” längst upp på en blåa delen och göra linjerna vita istället för genomskinliga. 

__________________________________ 

Hjalmar Tegnerud 

Soffan  17e februari 2022 



 
Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 

Stockholm, www.flygsektionen.se 

Motion Flygsektionens Sektionsmöte 1 
Skrovomformatering                         
Arne Kvarnefalk 
2022-02-21  
Sida 1(1)  

MOTIONSSVAR - 

SEKTIONSMÖTE 1 2022 

Skrovomformatering 

Svar  

Styrelsen tackar motionären för motionen och uppvisat engagemang för sektionens logga. Om motionären vill ändra 

på sektionens logga så vore det lämpligare att ta fram en färdig design och presentera den i en ny motion på ett 

sektionsmöte. Styrelsen har svårt att förstå den problematik kring symmetri och centrering motionären beskriver, 

samt vilket resultat de föreslagna åtgärderna kommer leda till. Att-satserna som presenteras saknar ansvarig 

utförare och riskerar därför att ej implementeras. 

Styrelsen vill också påpeka Det Bevingade Skrovet symboliska värde samt kopplingar till sektionens historia, och att 

ändringar därför bör tänkas igenom ordentligt innan de genomförs. 

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen på att avslå motionen. 

__________________________________  

För styrelsen 2022, Arne Kvarnefalk 

Solna, 21 februari 2022  



Public Requirement Profiles SM1
Valberedningen, Kongliga Flygsektionen

Public Requirement Profiles SM1
● Integr - 2
● The Whale Committee - 3



Public Requirement Profiles SM1
Valberedningen, Kongliga Flygsektionen

Integr
Description and list of requirements

Number of spots: 2
Election during section meeting 4 during period 2

Description of the position
Integr is responsible for the international reception at the Flightchapter and can also be a part of
THS international reception. Is leader of a group that can consist of both swedish as well as
international members of the Flightchapter. This group work with, for example, arranging events,
being a "bridge" between the students and the chapter and/or be of any help to the new students if
questions should arise.

Requirements and characteristics
Be concerned about integrating the international students with the Aerospace chapter.

Want to attend the international reception.

Be active in the chapter in order for the international students to have a easy way into the chapter,
whether this be working at a pub or engaging in bigger roles.

Available for questions about basically anything that may arise.

Good to know
As integr you get 0.2 extra credits if you want to have an exchange year yourself.
It is a fun way of getting to know new people from all around the world.



Public Requirement Profiles SM1
Valberedningen, Kongliga Flygsektionen

The Whale Committee
Description and requirements

Number of spots: 6 (3 chosen per semester for overlapping operating periods)
3 persons elected during chapter meeting 2 during period 4.
3 persons elected during chapter meeting 4 during period 2.

Description of the position
The Whale Committee is an organization that aims to recruit people for the positions elected
during each chapter meeting. Through interviews and verdicts, the chapter members are
informed about candidates for comparative and investigative purposes. Therefore, those
entitled to vote can make informed decisions according to the Aerospace chapter’s values   and
future in mind.

The position includes creating an understanding of the chapter's organizations, committees
and positions. This to be able to answer questions from the applicants, but also capture
suitable candidates. Positions with internal recruitment can find support in the Whale
Committee.

The Whale Committee consists of 6 whalers who are elected 3 at a time, during SM 2 and 4,
respectively. This means that 3 whalers are replaced at the end of the year, and the other 3
during the summer break.

Since objectivity is desirable within the Whale Committee, whalers rarely work alone. During
interviews, the whalers work mainly in pairs. Verdicts and global changes within the Whale
Committee's structure are reviewed by all members. Only basic tasks are delegated
personally.

Requirements and characteristics
In order to be able to conduct the work within the Nomination Committee, it is required that
you can collaborate and work in groups. The workload varies, which is why planning,
structure, communication and stress resistance are beneficial. In connection with recruitment,
it is required that you can conduct objective work and know yourself well enough to
understand when your own experiences are too colored and therefore affect the degree of
objectivity. Friends, enemies and people you have never met should be treated equally during
the interview process. Since English is the official language for the Aerospace Chapter, being
comfortable with translations in speech and writing are necessary.



Public Requirement Profiles SM1
Valberedningen, Kongliga Flygsektionen

Workload
The Whale Committee has a lunch meeting once a week as standard. The most intensive
work period is the month before each chapter meeting. During this time, interviews and extra
meetings are held to discuss candidates and compile verdicts. After Chapter Meetings,
process improvement work is carried out and additional support is given for other positions
that have internal recruitments. During the Reception, the Whale Committee is also
responsible for having a station/an activity during the Chapter's day.

Good to know
Since the Whale Committee aims to conduct objective work, it is considered inappropriate to
apply for other positions that are elected during Chapter Meetings whilst being a member of
the Whale Committee.



Verdict for Alexander Tilo as member of the Election
Committee

The Whale Committee has held an interview with Alexander Tilo for his candidacy as
member of the Election Committee.

Alexander started the Vehicle Engineering program at KTH 2020 and is a member of the
Aerospace Chapter. He describes himself as a calm and laid back person who has an interest
in learning new things about the Aerospace Chapter. In his free time, the candidate is learning
Greek as well as discrete mathematics. In addition Alexander really likes to hang out with
friends at the Friday pubs at TC.

The candidate is applying for the position because he is interested in learning more about the
chapter as a whole and sees the Election Committee as an excellent way of accomplishing
that. Furthermore he is also interested in later applying for another large position within the
chapter and is specifically interested in finding out what is required for each position.
Alexander says he is suitable for the position since he wants to make sure that the new
members of the chapter get more engaged with the chapter. Furthermore he doesn’t postpone
tasks to the last second and has nothing against a long work day. The candidate has read
praxis, and talked to earlier people on the position and seems to be well versed on what the
position entails.

Alexander has previous experiences of working at different workplaces and in groups
consisting of new people he hasn’t met before, where he made sure to keep a good
atmosphere in the group.He is currently active within Aesir but is ready to leave the
organization, if need be, and prioritize the Election Committee.

The candidate believes that his biggest strengths are his good amount of patience, the fact that
he is very tolerant towards others and does not hold grudges with people. Furthermore
Alexander says he is good at hearing others opinions and giving them a chance to explain
even if he might not agree. He feels that he would benefit from working with someone who is
good at sensing other people's intentions since Alexander otherwise can be somewhat
credulous. Lastly, he says that one of his weaknesses is that he isn’t so talkative and can be
more on the introverted side so he also feels that working with a more extroverted person
would be beneficial.

The candidate does not think that work and studies will get in the way of completing the
responsibilities associated with the Election Committee and is prepared to put in the time and
work that is needed.

Verdict of the Whale Committee



The Whale Committee considers the candidate to fulfill the requirements well. Thus the
Whale Committee chooses to advocate Alexander Tilo for the position as member of the
Election Committee.
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Verksamhetsplan - Styrelsen 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

1. Kjölswyns- och Alumnilistan 

Bakgrund:  

Kjölswynslistan befinner sig i nuläget i Google Sheets, med flertalet ägare i form av sekreterare-

emeritus, med redigerings- och vy-rätt. Detta innebär en säkerhetsrisk för de kontaktuppgifter som 

finns då de lätt kan antingen spridas eller ändras. Mängden data kommer även öka och vara 

svårhanterlig i nuvarande programvara. På SM4 2020 beslutades att en Alumnilista som inkluderar 

aktiva alumner ska upprättas.  

 

Uppdrag:  

1. Gör Kjölswynslistan säker och användbar 
2. Skapa en Alumnilista enligt samma standard som Kjölswynslistan 

2. Ansvarsposter inom Valberedningen 

Bakgrund:  

Valberedningen är idag en ung och platt organisation som behöver tydligare struktur och riktlinjer, 
samt bättre möjlighet att arbeta utifrån en egen verksamhetsplan för organisationens fortsatta 
utveckling. 
 

Uppdrag:  

1. Undersök behovet av ansvarsposter inom Valberedningen, t.ex. en ordförande, för att styra 
upp det interna och externa arbetet i organisationen. 

2. Ifall ansvarsposter införs, ta fram en postbeskrivning och kravspecifikation i samarbete med 
Valberedningen. 

3. Förberedelse av eventuell lokalflytt 

Bakgrund:  

Hösten 2021 tillkännagavs information om en möjlig lokalflytt för sektionen. Detta var oväntat, vilket 

satte styrelsen tillsammans med sektionen i svårt läge. En överenskommelse med andra sektioner 

gjordes om att samtliga sektioner tar fram kravspecifikationer för sina respektive lokaler. 

 

Uppdrag: 

1. Tag fram en kravspecifikation över vad som behövs från lokalen ur ett praktiskt perspektiv 
för att fortsatt kunna bedriva samtliga delar av sektionens verksamhet i samma utsträckning 
som i nuläget. 
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4. Framtagande av arbetsbeskrivning för posten revisor.  

Bakgrund: 

Revisorerna är en väsentlig del av sektionsverksamheten. Trots detta saknas det tydliga riktlinjer för 

hur en revisor skall arbeta under året samt vad som förväntas av dem när verksamhetsåret går mot 

sitt slut. 

 

Uppdrag: 

1. Upprätta ett dokument som beskriver hur revisorerna skall arbeta under året och vad de ska 

granska.  

2. Ta fram en mall för revisionsberättelsen som kan användas så att det är tydligt vad som ska 

och inte ska vara med.  

3.  Se över möjligheten att erbjuda en utbildning i hur en revisor arbetar och deras 

ansvarsuppgifter.  

5. Attraktiva Sektionsmöten 

Bakgrund:  

Historiskt tenderar sektionsmöten att bli väldigt långdragna av olika skäl, bland annat på grund av 

långa diskussioner som inte lett någonstans. Detta gör att SM blir mindre attraktiva, speciellt för nya 

medlemmar. 

 

Uppdrag: 

1. Uppdatera mötespraxis och se till att den efterföljs. 
2. Inom styrelsen utvärdera varje SM för att hålla dem så effektiva och attraktiva som möjligt. 

6. Internrekrytering 

Bakgrund: 

Internrekryteringen på Flygsektionen har utvecklats mycket de senaste åren, och många nya 

riktlinjer har tagits fram som än så länge formellt sett bara är rekommendationer. Det har även 

genomförts utvärderingar av dessa riktlinjer i syfte att uppdatera och förbättra dem. För att dessa 

riktlinjer ska bli gällande behöver de föras in i våra styrande dokument.  

 

Uppdrag: 

1. Uppdatera rekryteringspolicyn som styr internrekryteringen baserat på de punkter som 
framkom under utvärderingen.  

2. Presentera ett förslag på SM för att göra rekryteringspolicyn styrande. 
 

Bakgrund:  

Styrelsen har i nuläget ansvar för rekryteringssamordning samt rekrytering av posterna Skytteledare, 

Fanjunkare, Alumnikontakt och Konservator då dessa inte ansågs tillhöra någon annan undergrupp.  

 

Uppdrag: 

3.  Se över vilka delar av internrekryteringen som styrelsen ska ansvara för och förtydliga 
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ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rekryterarna. 
 

4. Se över om styrelsen ska fortsätta rekrytera vissa poster eller om de ska läggas i någon 
undergrupp istället. 

7. Utvidga Krisplanen 

Bakgrund: 

Pandemin uppmärksammade brister i den nuvarande krisplanen vad gäller större avbrott i 

verksamheten. 

 

Uppdrag: 

1. Utvidga krisplanen för att omfatta situationer som innebär att vi inte kan vara på plats och 
bedriva vår verksamhet.  

8. Hållbarhetspolicy på Sektionen 

Bakgrund: 

Enligt att2 “ The Flight Chapter shall implement an environmental point of interest in their operational 

plan so that it can concretely be a goal to be worked towards.“ från SM2 2021 (Motion regarding the 

Sustainability within the Aerospace Chapter, Ramin Dabiri & Emma Olsson) som blev genomröstad 

samt att THS har infört ett krav att alla sektioner ska följa deras direktiv gällande hållbarhet, bör 

sektionen upprätta en hållbarhetspolicy som skall följas. 

 

Uppdrag: 

1. Se över och vid behov revidera förslaget som Hållbarhetskometeen har presenterat under 
SM4 2021, samt ställ upp en plan för att implementera en hållbarhetspolicy.  

9. Officiella Språket på Sektionen  

Bakgrund: 

Det finns stora oklarheter kring språket på sektionen. Tidigare gjordes det ett försök att byta 

sektionens språk till engelska vilket inte fått genomslag. 

 

Uppdrag: 

1. Att sektionen fram till årsskiftet 2024/2025 bestämmer sig för ett språk och aktivt arbetar för 
att detta ska bli det naturliga språket som används på sektionen. 
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Verksamhetsplan - Ekonomi och bokföring 

 

1. Avskrivning av gamla fakturor 

Bakgrund:  

På Fortnox (bokföringsprogrammet som sektionen använder) ligger det kvar gamla kundfakturor 

som inte är avskrivna.  

 

Uppdrag:  

● Skriv av dessa kvarliggande fakturor i samförstånd med revisorerna för att uppnå en korrekt 

och städad bokföring. 

2. Se över sektionens fondplaceringar 

Bakgrund:  

Flygsektionen har ett antal fondkonton som är ämnade för vissa speciella ärenden. I nuläget växer 

fonderna långsammare än inflationen.  

 

Uppdrag:  

● Undersök huruvida det finns bättre placeringar för fondkapital och omplacera i så fall detta. 

3. Uppdatering av bokföringsmall 

Bakgrund:  

Under 2021 togs det fram en ny mall för bokföringen på sektionen. 

 

Uppdrag:  

● Se över ifall denna mall behöver uppdateras ytterligare under 2022 och gör i så fall detta. 
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Verksamhetsplan - ARMA 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

1. Bedriva kontinuerlig verksamhet  

Bakgrund:  

Under Coronapandemin har FARMEN av naturliga skäl tyvärr inte synts så mycket på  sektionen. Det 

är därför viktigt att FARMEN sprider kunskap om både sig själva som organisation och om den 

arbetsmarknad som väntar efter examen för studenterna på sektionen. 

 

Uppdrag:  

1. FARMEN ska sträva efter att, under läsåret, kontinuerlig hålla event för studenterna på  
sektionen. 

 
Bakgrund:  

Fram till förra året har FARMENs hemsida inte varit up-to-date, det kan leda till missförstånd och ger 

ett oseriöst intryck. Uppdatering av interna dokument är ett ständigt pågående arbete för att 

förbättra organisationen.  

 

Uppdrag:  

2. FARMEN ska fortsätta arbetet med att kontinuerligt uppdatera interna dokument och 
lathundar samt informationen på FARMENs hemsida.  

2. Större variation av företag 

Bakgrund:  

Efter workshop tillsammans med JML-nämnden diskuterades det hur FARMEN kan bidra till JML-
nämndens mål på sektionen. Några av förslagen var att FARMEN ska söka  kontakt med företag som 
står för och aktivt jobbar för samma frågor samt att se till att få en stor  spridning på typen av 
företag som föreläser på sektionen.  
 

Uppdrag:  

1. FARMEN ska sträva efter att visa studenter en mångsidig arbetsmarknads som inkluderar, 
representerar och tilltalar samtliga personer på sektionen.   

3. Omfördelning av arbetskraft 

Bakgrund:  

Det centrala i FARMEN är kontakt med företag. Arbetsbelastningen i  undergrupperna 

Marknadsföring och Event varierar och är väldigt beroende av att det finns någon kontakt med 

företag från första början. I dessa undergrupper är det även en  begränsad arbetsbelastning som en 

mindre grupp klarar av. Undergruppen Corporate Relations har en jämn och konstant 

arbetsbelastning i att hitta och nå ut till företag, deras  arbete är också oberoende av de andra 

undergrupperna. Det känns därför naturligt att göra  denna förflyttning av medlemmar.  
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Uppdrag: 

1. Undergruppen Corporate Relations ska ha större del av FARMENs medlemmar jämfört med 
undergrupperna Event och Marknadsföring.  
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Verksamhetsplan - Hexmästare 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

1. Kontinuitet 

Bakgrund:  

Hexmästaren är en ny post på Flygsektionen och därmed behövs ett mål för dess kontinuerliga 

arbete i framtiden. Hexmästeriet består av poster som egentligen inte har med varandras arbete att 

göra. Därför att det viktigt att etablera hur deras samarbete ska fungera. Just nu finns det bara 

funktionärer med specifika uppdrag i Hexmästeriet. De har i nuläget ingen obligation att vara 

Hexmästaren behjälpliga under eventen som Hexmästaren anordnar. Därmed kan det finnas ett 

behov av funktionärer som Hexmästaren rekryterar för att vara till hjälp för Häxmästaren under 

event. 

 

Uppdrag:  

1. Etablera Hexmästarens årliga arbete genom att undersöka vad för evenemang sektionen 

önskar hållas årligen samt utför dessa evenemang. 

2. Undersök ifall funktionärer inom Hexmästeriet vill arbeta som ett lag eller individuellt mot 

sina respektive mål.  

3. Undersök behovet av att skapa Hexor (Funktionärer för Hexmästeriet). 

 

2. Etablera samarbete med Flygsektionens resterande organ 

Bakgrund:  

KFK: Hexmästeriet och Häxmästaren håller i evenemang som berör KFKs verksamhet. Därmed är det 

viktigt att etablera hur samarbetet ska fungera tidigt. 

FARMEN: Hexmästaren bör vara behjälplig till alla organ på sektionen som vill anordna evenemang. 

Hexmästeriet har även mer erfarenhet inom festplanering än FARMEN. 

JML-nämnden: JML-Nämnden arrangerar större evenmang och kan med fördel ta hjälp ifrån 

Hexmästeriet/Hexmästaren. 

 

Uppdrag:  

1. Kolla med KBM samt KFK-Skippers hur samarbetet för evenmang ska göras mellan 

Hexmästaren/Hexmästeriet och KFK. 

2. Undersök samarbetsmöjligheter mellan Hexmästeriet och FARMEN. Exempelvis 

företagssponsrade gasquer eller afterwork. 

3. Undersök hur JML-Nämnden vill samarbeta med Hexmästeriet. 
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3. Kjölswyns- och Alumnievenemang 

Bakgrund:  

I nuläget kan Kjölswynsordens medlemmar bara delta på nØllegasquen.  

Det vore ekonomiskt ifall Hexmästaren kan anordna andra gasquer för Kjölswynen.  

Flygsektionen har just nu väldigt få evenemang för sina alumner som ej är Kjölswyn. Det vore 

fördelaktigt att hålla i fler alumnievenemang och dessa skulle lämpligen kunna hållas av 

Hexmästeriet. 

 

Uppdrag:  

1. Undersök intresset inom Kjölswynsorden för Kjölswynsgasquer. 

2. Utför Kjölswynsgasquer förutsatt att intresset finns. 

3. Undersök möjligheten att hålla i alumnievent. 

4. Funkisgasquen 

Bakgrund:  

Funkisgasquen hålls sällan av Styrelsen. Flygsektionen har därför i nuläget inte någon ordentlig 

tackfest för sina funktionärer vilket är något som anses väsentligt enligt alla andra sektioner. 

Funkisgasquen bör läggas till Hexmästarens ansvar. Den bör även utvecklas till en ordentlig tackfest.  

 

Uppdrag:  

1. Undersök möjligheten att ta över ansvaret för Funkisgasquen från Styrelsen. 
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Verksamhetsplan - Informatör 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

1. Kommunikation sker tydligt till sektionens medlemmar 

Bakgrund:  

1. Sociala medier (främst Facebook) är ett enkelt och snabbt sätt att få ut information till 

sektionens medlemmar. 

2. De nuvarande reglerna är bra men det är också bra med kontinuerlig utvärdering och 

uppdatering. 

3. Tidigare års INFO har kopierat events beskrivningar på Facebook från året innan samt 

uppdaterat. Det blir lättare att sammanställa beskrivningar i ett dokument och kopiera 

därifrån istället för att leta igenom Facebook.  

 

Uppdrag:  

1. Fortsätt arbeta med sociala medier som huvudsakliga informationskälla med regelbundna 

uppdateringar. 

2. Se över de regler som finns för hur information ska spridas via sociala medier och eventuellt 
formulera om/förtydliga dem. 

3. Skapa standardiserade beskrivningar av evengemang t.ex Sektionsmöten. 
 

2. Vidareutveckla en välfungerande undergrupp 

Bakgrund:  

Detta är det andra året som INFO rekryterar hela sin undergrupp vilket gör det viktigt att tidigt hitta 
en bra strategi för hur arbetet mellan INFO och dennes undergrupp skall fungera kommande år så 
nästa INFO slipper återuppfinna hjulet och kan fokusera på de övriga ansvaren inom posten. En 
utvärdering bör göras så kommande Informatörers arbete blir smidigare och framtida rekrytering 
flyter på bra. 
 

Uppdrag:  

1. Hitta ett bra sätt att kommunicera och organisera undergruppen så arbetet flyter på bra och 
så att kommunikationen mellan undergruppen och Styret fungerar väl. 

2. Utvärdera rekryteringen och bilda en strategi för hur den skall ske kommande år. 
 

3. Vidareutveckla en välfungerande undergrupp 

Bakgrund:  

I nuläget uppdateras hemsidan lite nu och då vilket gör att den inte är så pass relevant som den har 
potential att vara. Då alla inte har facebook och det ibland blir mycket samtidigt i sociala medier är 
det en bra idé att ha en plats för kontinuerligt uppdaterad samlad information. Detta kan göras på 
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Discord samt hemsidan för att få fler personer involverade. Instagramen har 
potential att vara mer aktiv med mer kontinuerliga uppdateringar och 
uppvisning av studiesocialt liv och används inte till sin fulla potential. Det är roligt med mer arbeten 
mellan olika delar av Flygsektionen samt att mångfalden av grejer som läggs upp på Flygsektionens 
instagram skulle öka. Ett årligt uppdrag så att kommande Info har någonting konkret som de kan 
tillägga samt en rolig grej så att kommande Informatörer kan få inspirationen från tidigare 
Informatörer. 
 

Uppdrag:  

1. Se över och bilda en metod för att sprida information via fler kanaler och främst hemsidan. 
2. Ta fram en metod för att eventuellt ha en mer aktiv Instagram med både information och 

studiesocialt liv. 
3. Ta fram mer intrasektionellt samarbete mellan t.ex Info och Hexmästeriet.  
4. Lägg ut Stories i en ny “höjdpunkt” på Instagram samt kalla den Info 2022.  
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Verksamhetsplan - JMLNO 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

1. Equality, diversity and equal treatment work 

Background:  

1. There is an existing action plan regarding cases of discrimination, harassment, sexual 

harassment and victimisation. However, there is also a general plan for how the Flight 

Chapter should work with EDET and why it is important. This needs to be translated, 

updated and made available to the chapter’s members. 

2. EDET is important for the whole chapter and therefore it is very important that Styret is 

included in the work to make sure everyone is working toward the same goals. Only then 

can the work make a difference. 

3. Same as 1.2, and also have individual meetings with each member of the committee in order 

to help with individual growth and understanding.  

4. In order to make sure each subgroup works continuously, it is important to have regular 

checkups to ensure they know that you are there to help them.  

5. To spread information about the EDET-committee's work and events it is of high importance 

that this is presented to all members of the chapter. Therefore a well-functioning social 

media account is of importance. 

6. A lot of information regarding EDET from KTH is presented through THS and it is therefore 

important to maintain good communication with THS. 

 

Task:  

1. Translate and update the action plan for equality, diversity and equal treatment work in the 

chapter. Perform this task together with Studysocial responsible (StURe). 

2. Maintain good communication between the EDET-committee and Styret to make sure they 

work toward common goals. In order to do this, have at least one workshop with each part 

of the chapter, i.e. one for FARMEN, one for Pheuset and so on. 

3. Maintain the determination that EDET-work should be a vital part of all instances at the 

chapter, and for all members of the EDET-committee to be a good representative of EDET. 

4. Stay in touch with the EDET-committee and make sure to help them in their work. This can 

be done with regular meetings. 

5. Improve the use of social media, i.e. Instagram and Facebook. This can be done with regular 

uploads. 

6. Maintain contact with THS and the instances that they provide, such as SRO-council.   
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Verksamhetsplan - KBM 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

1. Underlätta att vara SA  

Bakgrund:  

Det är förvirrande att vara SA för första gången samt så vet man inte alltid hur allt fungerar i Arquen.  

 

Uppdrag: 

1. Köra workshop tillsammans med URMAS hur ljud och ljus funkar. Checklista för öppning och 

stängning samt allmän bra att ha information lättillgänglig i barnen. 

 

2. Omorganisera arbetsytor i Arquen  

Bakgrund:  

Idag så är det inte så organiserat bakom Arquen och saker ligger lite överallt.  

 

Uppdrag: 

1. Göra om förvaringen i baren så det är mer organiserat och det finns ett bättre arbetsflöde 

när man jobbar bakom baren. 

 

3. Lagerhantering för Merch och Bookie 

Bakgrund:  

Idag så ligger merch och märken på dåliga ställen som är svåra att hitta när puben är öppen. 

 

Uppdrag: 

1. Ha ett lätt organiserat lager för Merch och Bookie att ha sina saker så det är lättare att hitta 

under pubar.  



Verksamhetsplan 2022 

Styrelsen 2021 

2021-12-02 

 

Verksamhetsplan - Lokal 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

1. Organisera och strukturera upp  

Bakgrund:  

1. Sektionslokalen har en begränsad yta och för att alla medlemmar bekvämt ska kunna nyttja 

den behövs ordning.  

2. Köket är idag slitet och kommer inom en snar framtid att renoveras. Därför är det viktigt att 

sektionens behov utvärderas och att det finns ett tydligt förslag för hur köket skall utformas 

när renoveringen ska genomföras. 

3. För att medlemmar bekvämt ska kunna nyttja lokalen och ha möjlighet att laga en enklare 

måltid. 

 

Uppdrag: 

1. De ytor som sektionens medlemmar och som framför allt funktionärerna behöver ska 

struktureras upp och tydliga direktiv om hur dessa ska kunna hållas i ordning år efter år skall 

införas. 

2. Se över och ta fram plan för hur köket ska se ut efter renovering och vilka behov sektionen 

vill ha fyllda. 

3. Se över de köksredskap och artiklar som finns att tillgå på TC och att dessa är i gott skick. 

2. Organisera och strukturera upp  

Bakgrund:  

TC är svårstädat varvid lokalen blir smutsig och jobbig att städa/underhålla. 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. 

Uppdrag: 

1. Se över hur städning av TC kan göras mer effektivt, framförallt se till TC städas ordentligt 

efter tyngre tillställningar. 

2. Implementera regler för vad som händer om medlemmar vid upprepade tillfällen inte följer 

generella allmänna ordningsregler. 

3. Skapa hållbart engagemang 

Bakgrund:  

Att ta hand om lokalen är en uppgift för hela sektionen och ska inte enbart tillfalla lokalansvarig. En 

bättre fördelning till Qurlinglandslaget medför även en mindre belastning för lokalansvarig så att 

dennes roll blir mer lätthanterlig. Efter instiftandet av posten St.Borinder  

kan det behövas ses över om fler undergruppsposter med specifika uppdrag  
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behövs. Detta skulle kunna medföra lättare administration av uppdrag och  

att alla vet vad de behöver göra. Några exempel kan vara Vice URMAS och  

hantverksgruppen. Hantverksgruppen skulle då kunna vara tillgängliga för renoveringar och 

byggnationer så att lokalansvarig slipper göra det mesta själv. 

 

Uppdrag: 

1. Lokalansvarig ska se över hur Qurlinglandslaget kan stärkas och hur man ska få uppdraget 

mer lockande för medlemmarna. Exempelvis förmåner för de som städar regelbundet. 

2. Se över huruvida Lokalansvarig behöver fler specifika undregruppsposter.  

4. Driva köksrenoveringsfrågan 

Bakgrund:  

Eftersom renoveringen av köket finns med i KTH:s underhållsplan ska detta tas fasta på. En viktig del 

i detta är att komma med förslag till KTH och Akademiska Hus på hur denna renovering görs hållbar 

och långsiktig. Detta för att undvika att köket har en chans att förfalla på det sättet det har gjort. 

De flesta sektionslokaler har bara 2 kokplattor, detta beror på att vi inte tekniskt sett har ett kök. I 

och med att vi har en tydlig fördel genom att ha 4 kokplattor så skulle det vara bra om det förblev så. 

Då det ofta går säkringar när många mikros används samtidigt i köket resulterar det i att de ofta 

märks som trasiga när de i själva verket fungerar utmärkt. Detta resulterar i att väntetiden blir längre 

under luncher. Oavsett hur och när renoveringen av köket blir av måste detta åtgärdas. 

 

Uppdrag: 

1. Se till att driva frågan om renovering av köket och se till att det renoveras med långsiktigt 

perpektiv. 

2. Se till att möjligheten att ha 4 kokplattor i köket finns kvar. 

3. Få Akademiska Hus att se över strömförsörjningen till mikros.  
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Verksamhetsplan - MA 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

1. Sunda alkoholvanor 

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. 

 

Uppdrag:  

1. Verka för att uppmuntra till en kultur med hållbara alkoholvanor hos de nyantagna. 

 

2. Internationalisering 

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. 

 

Uppdrag:  

1. Verka för mer inkludering av de nyantagna internationella studenterna.  

 

3. Säker pengahantering 

Bakgrund:  

Genom att använda iZettle och bankbetalningar blir hanteringen av pengar på sektionen så 

transparent som möjligt. 

 

Uppdrag:  

1. Verka för reducering av personlig swish och anordna en helt kontantfri mottagning. 

 

4. Hållbart engagemang 

Bakgrund:  

När det utförs mycket intensivt arbete är det viktigt att det finns miljö som ger möjlighet för 

personlig utveckling. 

Uppdrag:  

1. Skapa en miljö för personlig utveckling och där det som görs känns meningsfullt både för 

Pheuset och för Phaddrarna. 
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5. JML 

Bakgrund:  

Sektionen ska vara för alla. 

 

Uppdrag:  

1. Verka för ett kontinuerligt arbete med JML-frågor inom mottagningen på alla nivåer: 

Pheuset, Phaddrar och de nyantagna. 

6. Feedbackformulär 

Bakgrund:  

De senaste åren åtminstone så har antalet personer som fyllt i och skickat in feedback-formuläret 

varit väldigt lågt. Då detta gör det svårt att etablera förbättringspunkter är det något som bör 

åtgärdas. 

 

Uppdrag:  

1. Verka för att öka antalet inskickade feedback-formulär från ettan/nØllan efter 

mottagningen. 

7. Omstrukturering av roller 

Bakgrund:  

Då Flygsektionens Pheus ansvarar för den administrativa delen av mottagningen samtidigt som de 

har en spex-roll så är det viktigt att arbetet är så väl uppdelat som möjligt. En omstrukturering av 

Spons-paret sådant att det t.ex. enbart är en Spons-post och en ny post skapas för att axla annat 

arbete skulle kunna förbättra detta. 

 

Uppdrag:  

1. Utforska möjligheterna, fördelarna och nackdelarna i att strukturera om Spons-paret i 

Pheuset.  
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Verksamhetsplan - SNO 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

 

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.  

Background: 

1. 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.  

2. There has previously not been a coherent structure on all master's programs which affects 

the quality of the education. 

Tasks: 

1. 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. In addition, ensure that there is documentation on the 

work of the latest course committees, in order to ensure that recurring problems in courses 

are caught more easily. 

2. Ensure that the system for course development at master's level works well, for example 

that every master’s degree as well as track has a MAS (MasterAnsvarig Student – Master 

Responsible Student) and continue to develop internal routines along with MASS to assess 

the quality of master programs. 

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.  

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. 

Tasks:  

1. The material promoting the vehicle engineering program 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.   
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3. Make it easier for the students to choose a master's program  

Background:  

Students at the bachelor’s program in Vehicle Engineering are among the students with the most 

different master's choices. 

Task: 

1. 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 programs.  

 

4. Sustainable commitment  

Background:  

In order to facilitate the addition of the posts SNO, V-SNO, MASS and PAS by internal recruitment, 

more students need to be involved in study surveillance and course development activities. 

Task:  

1.  Get more students involved in study surveillance, by arranging rewarding activities for the 

course developers.  
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Verksamhetsplan - StURe 2022 
 

 

Mål, bakgrund och uppdrag för 2022: 

1. Equality, diversity and equal treatment work  

Background:  

There is an existing action plan regarding cases of discrimination, harassment, sexual harassment 

and victimisation. However, there is also a general plan for how the Flight Chapter should work with 

EDET and why it is important. This needs to be translated, updated and made available to the 

chapter’s members.  

 

Task:  

1. Translate and update the action plan for equality, diversity and equal treatment work in the 

chapter. Perform this task together with the EDET committee (JML-nämnden).  

 

Background:  

The chapter’s members should easily find information of what to do in any of the cases covered by 

the different plans, thus they should be updated regularly and made available to everyone. The crisis 

plan is furthermore very long and could use some extra thought. Not many know it exists and 

therefore it needs to be promoted to Styret. Last but not least, it is only written in Swedish and thus 

needs to be translated to English as well.  

 

Task:  

2. Review the official documents handled by StURe and make sure they are available to the 

chapter’s members, preferably via the website and the board in the chapter hall. The 

following documents should be reviewed (excluding the general plan mentioned in the point 

above):  

a. Action plan for discrimination, harassment, sexual harassment and victimisation 

b. Drug and alcohol policy  

c. Crisis plan  

 

Background:  

EDET is important for the whole chapter and therefore it is very important that styret is included in 

the work to make sure everyone is working toward the same goals. Only then can the work make a 

difference.  

 

Task:  

3. Maintain good communication between EDET and styret to make sure they work toward 

common goals. In order to do this, have at least one workshop with each part of the 

chapter’s styre, i.e. one for FARMEN, one for Pheuset and so on.  
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2. Studysocial resources  

Background:  

All the chapter’s members should be aware of the support that exists at KTH, with the purpose that 

all members should feel comfortable and have a healthy study period.  

 

Task:  

1. Inform about study and health related support given by KTH and their partners. 

Furthermore, inform about the anonymous form as well as the professional secrecy of StURe 

to encourage the chapter’s members to come forth with what is troubling them. 

3. Studysocial subgroup  

Background:  

All members of the chapter should find appropriate activities hosted by the Flight Chapter. To make 

sure there are non-alcoholic events, physical activities and inclusion of women and non-binary, there 

needs to be clear instructions of what is expected of each subgroup. In order to make sure each 

subgroup works continuously, it is important to have regular checkups to ensure they know that you 

are there to help them.  

 

 Task:  

1. Continue working on an action plan for the subgroup of StURe, which includes 

Socialarbetarna, Queen Amidala and Idrottsledaren. This action plan should state the 

minimum work each subgroup should perform and furthermore state which goals they have.  

2. Stay in touch with the members of the subgroup and make sure to help them in their work. 

This can be done by example by having regular meetings.  

4. Action plans  

Background:  

With the new motion regarding investigations and disposal of Kjölswyn passed, there needs to be a 

clear routine for how these will work. Therefore, an action plan should be written and approved by 

the chapter.  

 

 Task:  

1. Continue working on an action plan for how to handle situations where Kjölswyn needs to be 

investigated when there have been reports of inappropriate behaviour.  

 

Background:  

To avoid trash talk or rumours spreading during or after the chapter meeting’s elections, the new 

guideline for reporting inappropriate behaviour is to report it via the StURe form. However, there 

needs to be clear routines for how to handle these and to make it clear if the chapter needs to hear 

it at the meeting or if it should be investigated beforehand. Additionally, if a member is reported 

very close to the chapter meeting timewise, there needs to be instructions for how to handle the 

information. Should this be brought up anyway or dealt with afterwards? In the latter case, a motion 

about disposal of members with a current post has to be implemented first. 
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Task:  

2. Continue working on an action plan for how to handle situations where a member of the 

chapter is reported to StURe in connection with a chapter meeting election.  

 

 


