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DAGORDNING - SEKTIONSMÖTE 2 2015 
 
1. Formalia 

1.1 Mötets öppnande 

1.2 Mötets behöriga utlysande 

1.3 Adjungeringar 

1.4 Val av justerare och tillika rösträknare 

1.5 Fastställande av föredragningslistan 

1.6 Föregående sektionsmötesprotokoll 

1.6.1 Protokoll SM4 2014 

1.6.2 Protokoll SM1 2015 

1.7 Anmälan av övriga frågor 

 
2. Rapporter 

2.1 Styrelsen rapporterar 

2.2 Revisorerna rapporterar 

2.3 Mottagningsansvariga rapporterar 

2.4 KF-representanterna rapporterar 

2.5 THS-Centralt rapporterar  

2.6 IST rapporterar 

2.7 Övriga rapporter 

 

 

3. Stadgeändring andra läsningen 

3.1 Stadgeändring om medlemskap 

Föredragande: Hjalmar Grefberg  

 

 

4. Beslutande om ansvarsfrihet för föregående års styrelse 
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5. Motioner 

5.1 Flygbladet 

Föredragande: David Hagsved 

5.2 Alternativ Pheuslokal 

Föredragande: Matilda Eriksson 

5.3 Studiemiljösutrednignen 

Föredragande: Michael Alsén 

 

6. Val av funktionärer 

6.1 Alumnikontakt 

6.2 Ph.D  

6.3 Skyddsombud  

6.4 TFNR  

6.5 Valfångare  

6.6 Vpl. Johannesson 

 

7. Val av  Kjölswyn 

 

8. Val av mottagare av Flygsektionens pris för bästa lärarinsats 

 

9. Presentation av årets Pheustema 

 

10. Övriga Frågor 

 

10.35 Öl och mackor till minne av vpl Johanneson 
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11. Skål för Järnet och Kolfibret 

 

12. Mötets högtidliga avslutande med omedelbar avmarsch till 

Tennstopet 
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MOTION - SEKTIONSMÖTE 2 2015 

Alternativ Pheuslokal 

Bakgrund 
Att kunna hänga i pheuslokalen efter en lång dag full av mottagningsaktiviteter har i många år varit en tradition och ett 
mycket uppskattat inslag i phaddrarnas vardag. Ett ställe där vi kan vara oss själva och inte behöva oroa oss för att råka försäga 
oss angående sånt som är hemligt för nollan, det enda stället på campus där man kan träffa Pheuset som vanliga personer, 
utanför sina roller som Plan eller ÖPH, och en gemensam samlingspunkt för Flygsektionen som sektion.  
 
Lokalerna som används som pheuslokaler under mottagningen är oftast utrymmen tillhandahållna av KTH, som tilldelas 
sektionerna via THS. Kostnaden för hyran av dessa lokaler betalar vårt kansli för, och det är alltså inget som ingår i eller berör 
mottagningens resultat. Något som är nytt för i år är att det kommer vara nolltolerans på alkohol i dessa lokaler och att man 
inte heller kommer kunna vistas där i berusat tillstånd. Detta är en punkt KTH har varit väldigt bestämda på och inte varit 
beredda att förhandla om då lokalerna kommer ligga i nära anslutning till kontor och övrig verksamhet på campus. Pheuset 
2015 har letat efter andra alternativ, men har ännu inte hittat något. Vi har därför beslutat att tacka ja till denna lokal som vårt 
kansli betalar för.   
 
Vi i Pheuset tycker självklart de nya reglerna är tråkiga, främst då risken finns att vi tappar en tidigare viktig samlingspunkt 
som hållit samman och verkat positivt för sammanhållningen inom sektionen. Vi anser att det finns två alternativ som kan lösa 
eller ersätta detta och vill i och med denna motion lyfta dessa förslag och fråga Sektionen om detta är något vi vill samt har 
möjlighet att lägga pengar på. 
 
Det första alternativet är att försöka hitta ännu en pheuslokal dit alla Phaddrar är välkomna, såväl mitt på dagen som efter en 
gasque på TC. Vi har undersökt vilka möjligheter som finns och tror att det, med en hel del tur, eventuellt kan finnas. Dock är 
en lokalhyra inget det i dagsläget finns utrymme för i den budgeten mottagningen har. Phueset 2015 föreslår därför att 
sektionen lägger undan en summa pengar som kan användas till hyra av en alternativ pheuslokal, om en sådan hittas. För att 
försäkra sektionen om att det är ett vettigt alternativ ska lokalen godkännas av Styrelsen och eventuella avtal ska gå genom 
firmatecknarna. 
 
Det andra alternativet som föreslås är att budgetposten tackevent: 332 tilldelas en mindre summa pengar för att vid några 
tillfällen under mottagningen kunna hyra lokaler på eller utanför campus, där vi kan hänga i avslappnade former. Detta skulle 
underlätta för oss i Pheuset att visa den uppskattning som vi tycker att alla som på något sätt hjälper till med mottagningen är 
värda.  

Yrkande 
Med anledning av ovanstående yrkar Pheuset 2015 att 

att1 Sektionen lägger undan 15 000 kr som mottagningen 2015 får använda till hyra av en alternativ           
pheuslokal, om en sådan hittas. Pengarna får bara användas om Styrelsen godkänner lokalen och är underrättade 
om de eventuella avtal som ingås. Om ett avtal ska ingås i Flygsektionens namn ska detta självklart godkännas 
och skrivas på av sektionens firmatecknare. 
att2 Om att1 inte går genom, eller Pheuset 2015 inte hittar en alternativ pheuslokal som godkänns av           
Styrelsen, tilldela budgetpost tackevent: 332, 3000 kr till hyra av lokal på eller utanför campus där alla som på 
något sätt hjälper till med mottagningen kan umgås med Pheuset. 

________________________________ 

Pheuset 2015, genom Matilda Eriksson 

Stockholm 13 april 2015
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STYRELSENS SVAR - SEKTIONSMÖTE 2 2015 

Alternativ Pheuslokal 

Bakgrund 

Styrelsen tackar motionären för en välskriven motion. Styrelsen ser dessvärre ett problem i att sektionen ska lägga mer 
pengar på mottagningen än budgeterat. 

Senaste tidens oförutsedda utgifter i samband med inbrottet på sektionslokalen har redan satt sektionen i en sämre 
situation ekonomiskt än planerat. Detta i kombination med det senaste årets negativa resultat gör att styrelsen anser det 
olämpligt att lägga mer pengar på något kostnadsställe än budgeterat. 

 

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar Styrelsen  

att1  motionen avslås i sin helhet 

 

 

För styrelsen, 

 

_________________________  

Yasmin Chaoui El Kaid 

Stockholm 14 april 2015 
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MOTION - SEKTIONSMÖTE 2 2015 

Flygbladsarkiv 

Bakgrund  

Flygbladet har länge varit, är, och ska förbliva en väldigt älskvärd del av Flygsektionens informativa och 
kulturella bidrag till världslitteraturen. När ett Flygblad släpps brukar det spridas runt på TC under de första 
dagarna, sedan ligger de i en låda i köket under ett par veckor, och till slut slängs de. Flygbladen brukar sparas 
digitalt i ett arkiv på Flygsektionens hemsida för möjligheten att kunna återuppleva de, men detta är inte samma 
sak som att få bläddra i ett tryckt exemplar. Dessutom är detta arkiv i dagsläget inte tillgängligt på hemsidan. 

 

Det finns ett par gamla Flygblad i något av skåpen på övervåningen i TC, men dessa är knappast lättillgängliga 
för gemene Flygare och de får sällan se dagsljus. Med tanke på hur gärna Flygare vill fördriva tiden i vår 
sektionslokal, och även gå igenom sektionshistoria, så vore det ytterst gynnsamt om gamla och nya Flygblad 
kunde sparas på ett sätt som tillåter sektionens medlemmar att läsa dem när de så helst önskar. 

 
Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

Att 1. Det genomförs en inventering över alla gamla Flygblad som finns på TC och de samlas på ett och 
samma ställe, tillgängliga för alla Flygsektionens medlemmar. 

Att 2. Någon av sektionen utsedd, förslagsvis Redacteur och/eller Fader Fourier, försöker samla in alla 
Flygblad som saknas i digital form och ser till att dessa laddas upp till ett arkiv på Flygsektionens 
hemsida. 

Att 3. Personen/personerna i att 2 undersöker kostnaden av att trycka de Flygblad som saknas i fysisk form. 
Beslutet att trycka dessa eller inte tas av Flygsektionens medlemmar på det tidigaste infallande 
sektionsmöte eller öppna styrelsemöte efter att kostnadskalkylen blivit färdigställd. 

 
 

 

 

_________________________ 

David Hagsved 

Potchefstroom, Sydafrika. 12e april 2015 
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STYRELSENS SVAR - SEKTIONSMÖTE 2 2015 

Flygbladsarkiv 

Bakgrund  

Styrelsen tackar motionären för en mycket välskriven motion.  
Det finns goda anledningar att samla ihop och spara några exemplar av alla tryckta flygblad på ett lättillgängligt ställe i 
vår sektionslokal, så att flygare kan ta del av dem när de så önskar. Som motionen anser är det även bra om alla flygblad 
som är sparade digitalt ska finnas tillgängliga att läsa. Att utföra detta faller sig naturligt på Redacteur och Fader Fourier 
då de är dem som ska se till så att Flygsektionens flygblad och historia bevaras.   
 

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 
Att1: De personerna som ska utses i motionens Att2 är Redacteur och Fader Fourier om dessa själva samtycker. 
Att2: Med ovanstående tillägg bifalles motionen i sin helhet.  
 

_________________________ 

För styrelsen 2015, Lova Wåhlin 
Stockholm 2015-04-14 
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MOTION – SEKTIONSMÖTE 2 2015 
Förbättring av TCs studiemiljö 
Bakgrund 
Sektionen har växt dramatiskt det senaste åren och med det kommer nya utmaningar. Idag finns en aktiv arbetsmarknadsenhet, 
ett klubbmästeri och mycket mer. Detta har lett till att sektionslokalen används mer och mer vilket är positivt. Med mer aktivitet 
kommer tyvärr också mer ljud och därmed buller. Flera medlemmar har uttryckt att bullernivåerna på TC är allt för höga, framförallt 
på luncherna, vilket gruppen försökt komma till rätta med. Det fanns även en önskan om skapa ett stort mötesrum som komplement 
till det existerande mötesrummet. 
 
För att få ner ljudnivån på TC så arbetades det fram planer att minska de ljudreflexer som skapas i lokalen. Det diskuterades även 
om mätningar skulle göras på TC. 
 
Gruppen har kontaktat KTH och Akademiska Hus om hur man tillsammans kan sänka ljudnivån i lokalen. Då KTH precis börjat 
arbeta med ljudnivåer i sina lokaler så har gruppen valt att inte fokusera på undervåningen. Vice ordförande ska fortsätta samtalen 
med KTH om detta. 
 
För att ta reda på vad som kunde vara möjligt att genomföra kontaktades en gammal flygare, Jan Pons T-00. Jan arbetar som 
akustikchef på Ramböll och hjälpte till med att svara på flera frågor under arbetets gång. Det framgick fort att den bästa lösningen 
vore att bygga in ovanrummet med tak och väggar. Detta ansågs dock inte vara genomförbart pga de höga kostnader för glas, 
väggar och ventilation. Jan ansåg också att mätningar inte skulle hjälpa då ljudet i lokalen är själförvållat vilket gör att arbetsmiljöregler 
inte kan appliceras. 
 
Gruppen har undersökt inköp av ett större draperi som skulle vara flamsäkert. Ett mindre modulärt innertak med bullerdämpade 
skivor skulle hjälpa dämpa minska reflexerna i rummet. Ett flertal företag kontaktades angående draperiet. Gruppen enades om att 
en egen konstruktion skulle tillverkas som skulle fixera draperiet till de närliggande I-balkarna. I bilagan finns en offert som gruppen 
tagit in.  
 
Gruppen har fått in offerter från flera företag men har även undersökt möjligheten att sy ett eget draperi.  
 
Uppgiftens storlek har underskattats av gruppen. För att göra en mer utförlig åtgärdsplan behövs mer tid. Gruppen önskar också 
undersöka  möjligheten  att  ”eska”  pengar  från  kansliet  för en eventuell framtida konstruktion.  
 

Yrkande 
Med anledning av ovanstående yrkar vi 

Att 1. Arbetet förlängs och att gruppen lämnar ett förslag till styrelsen som kan godkännas på nästa ÖSM. 

 

 
_________________________ 

Michael Alsén, för studiemiljökomittén 

Stockholm 14 april 2015 

 
 
 



Vår referens:
Leveransvillkor:
Leveranssätt:
Betalningsvillkor: Offert giltig: 60 dagar
Dröjsmålsränta:

 Artikelnr Benämning Enhetspris Antal Enhet Moms
Almafino-mörkblå 4 900,00 1,00 St 25%
Sömnad 150,00 12,00 m
Skena 165,00 6,00 m
Leverans 600,00 1,00 st

Summa exkl moms Frakt Fakturaavgift Expeditionsavgift
8 290,00 0,00 SEK

Momsspecifikation: Moms 25% Moms 12% Moms 6%
1 225,00 0,00 0,00

VAT nr: SE 556639883901
E-post: info@lingbotextil.se Tel: 0297 506 25
Hemsida: www.lingbotextil.se
Butik: www.panela.se
Org. nr:556639-8839

30 dagar netto
2% per månad

Ljuddraperi

3 veckor

Märke:

Väntad leverans:

Offertdatum

Studentförening KTH

Sverige

150409-1

Fakturaadress

2015-04-09

Leveransadress

Sverige

Göran Pierre
Fritt vårt lager Michael AlsenEr referens:

Ert kundnummer:

Bil

Wavedraperi 12000x3300mm
Wavedraperier inkl.glid
Panela System komplett
Frakt

Bankgiro: 5297-3716

9 515,00

Summa

1 800,00
990,00
600,00

Offert
Offertnummer

Lingbo Textilinredning AB
Norra Lingbovägen 18
816 92 Lingbo
Sverige

1 225,00
Moms totalt  TOTALT

4 900,00
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Styrelsens svar - SEKTIONSMÖTE 2 2015 

Förbättring av TC:s studiemiljö 

Bakgrund  

Styrelsen vill tacka motionären för en välskriven motion. 
Styrelsen tycker att det är självklart att TC:s studiemiljö ska utvecklas till det positivare för Flygsektionens medlemmar. 
Om studiemiljöskomittéen anser att de behöver mer tid för att göra ett bättre arbete, så ser Styrelsen det som självklart att 
bifalla det.  

 

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 
Att1 : Motionen bifalles i sin helhet 

 

För styrelsen 2015,  
 

 

_________________________ 

Sekreterare Simon Koller 

Q-huset KTH 14 April 2015 
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Styrelsen 

Sammansättning 
Ordförande   Carl-Anders Carlsson  T-11 
Vice ordförande  Jim Eriksson   T-12 
Cash   Hjalmar Grefberg   T-11 
Sekreterare   Sofia Larsson (entl.),   T-12 
    David Akner    T-12 
Klubbmästare  Gustav Nordqvist   T-12 
    Krister Kölzow   T-12 
StURe   Emma Johansson   T-11 
SNO   Michael Alsén   T-10 
ARMA   Carl Flogvall   T-11 
Informatör   Omar Ali   T-13 

Styrelsemotto 
Hoc est, vere plena iugulus?  

Regalia: 
En flaska fyll med gin och chokladen från en choklad-julkalender.  

Löpande styrelsearbete 
Styrelseåret började redan innan kalenderårets början. Styrelsen hade bland annat en introduktionskväll till styrelsearbete 
kombinerat med middag.  
Styrelsen har under året haft flera sammanträden, dels vanliga styrelsesammanträden varje vecka under terminerna, där mycket 
av det löpande arbetet och evenemang behandlats. Vi har även haft kombinerade månadsmöten och styrelsemiddagar där våra 
individuella, gemensamma mål och verksamhetsplan har diskuterats och återkopplats till. Målet har alltid varit att gruppen ska 
bli tajtare och mer professionell. Dessa middagar har även varit ett informellt forum att bolla idéer och föra diskussioner kring 
eventuella propositioner eller andra inslag i sektionen och styrelsearbetet. Det har självklart även varit bra tillfällen att lära 
känna varandra ännu bättre!  

Mål 
I början av året började satte vi upp gemensamma mål för styrelsen och dessa följer nedan.  

Uppdatera styrelserummet 
Styrelsen hade för avsikt att uppdatera styrelserummet och göra det mer arbetsvänligt.  
Det som hänt är att ett nytt skrivbord och nya hyllor köpts in, detta har resulterat i en bättre arbetsplats där det går att 
bokföra, flera personer samtidigt. Nya datorer skänktes av ett Kjölswyn. Ambitionen är inte riktigt uppfylld, men resultatet är 
mycket bra tycker vi. 

Skapa lathundar och manualer 
Detta målet skulle verka mot dubbelarbete, så att framtida styrelser och funktionärer skulle slippa uppfinna hjulet gång på 
gång. 
Hjalmar fixade grafiska profil-mall till word, vilket tidigare Grafiska-profil-arbetsgruppen ej lyckats ned. Michael har skapat 
lathund för kursutvärderingar. Hjalmar har även försökt fixa en bokförings- och deklararationslathund. I övrigt har vi byggt på 
tidigare års styrelsers arbete med överlämning och överlämningsdokument.  
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Arbeta för transparens 
I en organisation som Flygsektionen är det viktigt med transparens så medlemmarna och potentiella medlemmar verkligen ser 
vad vi gör. 
Det vi gjort för att försöka uppnå detta mål var att vi har haft möten, vilket gett möjlighet att kolla på protokoll, rapporterat 
på möten, skrivit i Flygbladet och nyhetsbrevet.  

Dokumentera för framtiden, överlämning, kontinuitet  
Detta bygger vidare på målet om lathundar och manualer.  
Utöver det som nämnts ovan har Emma haft Lova som lärling under en tid samtidigt som styrelsen för 2015 varit med på våra 
möten i December. 

Inte lämna något restarbete till nästa års styrelse 
Detta har inte lycktas helt, eftersom det fortfarande finns visst arbete kvar med styrelserummet och att undersöka sakerna som 
hänger på TCs väggar?. 

Underlätta för varandra att uppnå sina mål 
Detta skulle göras för att vi skulle stå ut med varandra, och för att ge en god arbetsmiljö. 
Genom att hålla ordning i styrelserummet och följa de styrdokument och AP som fanns gavs störst möjlighet att nå sina 
individuella mål. Genom att hålla goda diskussioner och bolla idéer kunde så stor potential som möjligt utnyttjas.  

Verka för att visa upp hela sektionens verksamhet 
Det bästa sättet för sektionen att få fler medlemmar är att visa upp vad vi erbjuder för verksamhet.  
Sektionens dag, ’Vad är flygsektionen’ och rapporter av olika slag visade upp stor del av vår verksamhet, samtidigt som vi som 
sektion visat att det är lätt att engagera sig, oavsett till vilken grad.   

Öka antalet medlemmar 
Genom att visa upp vår breda verksamhet har vi gjort mycket för att öka antalet medlemmar. Det finns tyvärr ingen statistik 
på det, inte vad ordförande lyckats hitta. Medlemsregistret är värdelöst. 

Fortsätta implementera den grafiska profilen 
Studienämndsrådet och Emma har gjort det. Nyhetsbrevet har börjat komma i den grafiska profilen samtidigt som den använts 
internt i KFK. Protokoll.  

Alltid ha koll på ekonomin 
Hjalmar har haft ordentlig koll på det ekonomiska och har levererat ekonomiska sammanställningar varje månad samtidigt 
som revisorerna granskat. På detta sätt har styrelsen alltid ha välgrundat underlag för beslut. 

Följa styrdokumenten 
Detta mål har varit svårare att nå, protokoll har inte alltid kommit in i tid, i övrigt har det annars gått bra. SRP-kommittén har 
uppdaterat styrdokumenten kontinuerligt.  

Överenskommelse om kontanter 
Styrelsen fattade snabbt beslut ett beslut att utfärda en PM om kontanthantering, detta för att minska risken för förlust av 
stora mängder kontanter, även om det visat sig vara svårt att ta sig in bland sektionens pengar.  
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Verksamhetsplanens uppfyllande 
Som tidigare nämnt följde styrelsen upp verksamhetsplanen varje månad, detta för att uppfylla den så gott det går. Detta 
avsnitt kommer bara beröra vissa punkter som känns viktiga att trycka på, men frågor är givetvis välkomna. Styrelsen har som 
uppfattning att verksamhetsplanen i stora drag uppfyllts. Det är en punkt som inte känns helt uppfylld, det är punkten som 
rör sektionens vision. Styrelsen har dock resonerat som så att arbetet med organisationsutredningen skulle prioriteras före 
visionen och att utredningen skulle bli klar innan ett visionsdokument tagits fram.  

En punkt som uppkom tack vare nØllans förslag år 2013 var punkten som rörde en kaffemaskin. En ny kaffebryggare, en 
MoccaMaster, har köpts in. Detta visar på att det faktiskt inte är så svårt att påverka i en organisation som vår.  

I övrigt tycker styrelsen att verksamhetsplanen uppfyllts.  
Stora delar av verksamhetsplanen har redan berörts genom målen som beskrivit ovan och styrelsen tackar alla engagerade för 
ett år fyllt med engagemang och härlig verksamhet.  

Övrigt 
Styrelsen har anordnat de sedvanliga gasquerna såsom Funkisgasquen, nØllegasquen och Kick-offgasquen. Utöver dessa har 
styrelsen anordnat middag och pub för våra kära Kjölswyn samt en middag för speciellt inbjudna personer från KTH som 
bidrar till vår verksamhet. Styrelsen ställde även upp, tillsammans med Pheuset och flera andra, i Quarnevalen och vann 
Juryns pris! Det är representation när den är som bäst!  

Styrelsen har önskat mycket och engagerad verksamhet och vi är mycket nöjda med året! 
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Ordförande: Carl-Anders Carlsson, T-11 
Jag vill till en början tacka alla medlemmar för det förtroende som jag fått som ordförande och det har varit en ära att leda 
styrelsen och sektionen.  

Mål  

• I början av året ställde jag upp följande mål för mitt år som ordförande: 

• Det ska var kul och givande att sitta i Flygsektionens styrelse.  

• Se till att styrelsearbetet är välstrukturerat  

• Öka erfarenhetsutbytet från Kjölswynen 

• Representera sektionen på ett rättvisande sätt, med sektionens verksamhet och mål i åtanke, både 
internt och externt 

• Vara övriga styrelseledamöter behjälpliga 

De två första målen går lite ihop, det ena beror lite av det andra. Jag har under året velat lyfta blicken från detaljer och få 
styrelsen att se helheten mer. Detta var främst för att utveckla styrelseledamöternas strategiska tänkande. Jag fick höra att det 
var tråkigt i början, men att det efter ett tag gick upp ett ljus för många av ledamöterna och jag tror och hoppas att detta har 
uppskattats av alla, i alla fall i slutet av året. Jag har hållit strukturen på en bra nivå tror jag. Jag har frågat styrelsen ofta om de 
vill ha mer eller mindre struktur och det har allt som oftast legat på en bra nivå. Vi hade kunnat ha fler action-points, men det 
har inte behövts anser jag. Mitt sista mål går också in lite i den här diskussionen och jag har alltid erbjudit min hjälp till övriga 
styrelsen, även om det inte alltid behövts. Men jag tror att det uppskattats ändå och jag hoppas att de andra sett mig som 
behjälplig! Vad gäller det roliga har våra möten varit lättsamma med mycket humor och goda möjligheter att diskutera både 
vitt och brett, utan att för mycket fokus har förlorats. Samtidigt har jag även lobbat för att umgås så mycket som möjligt i 
samband med olika evenemang och att alla ska vara med så mycket som möjligt. Vi har anordnat brunch och middag i 
samband med flera möten och vi har även haft en och annan efterfest. Utöver dessa lite mer spontana saker ställde vi även upp 
i Quarnevalen och vann, det var en rolig och utvecklande erfarenhet.  

Att öka erfarenhetsutbytet från Kjölswynen var något jag jobbade mycket med i början av året och jag hade en del kontakt 
med Anders ”Halvan” Halvarsson och det resulterade i en Kjölswynspub med fem stycken Kjölswyn som berättade och 
diskuterade sektionsengagemang och arbetslivserfarenhet. Det var ett mycket lyckat evenemang och jag tror och hoppas att 
många fick lite perspektiv på (arbets- och sektions)livet. Jag tror på ett ökat erfaranhetsutbyte just för att det finns så mycket 
roliga och nyttiga historier som våra alumner kan bidra med, om inte annat som sporre till att plugga på.  

Mitt sista mål som jag ska resonera lite kring är det med representation. Detta har i de flesta fall inneburit möten av olika slag. 
Vissa med KTH, andra med andra delar av THS. Jag har tryckt mycket på vad styrelsen sagt och min känsla av vad sektionen 
har för åsikter. Jag har jobbat mycket för att få KTH och THS centralt att se att varje sektion är en egen organisation med egna 
mål och olika möjligheter och behov. Samtidigt som gott uppförande från sektionen ska ge goda möjligheter att fortsätta.  

I övrig har jag jobbat mycket med direkt feedback, konstruktiv kritik och beröm när engagerade gjort något. Allt som oftast 
har det rört sig om beröm men ibland lite uppmaningar. Oavsett tycker jag att det är viktigt för att personer ska utvecklas, för 
hur ska någon kunna lära sig något om ingen berättar vad de tycker? Jag har även fokuserat mycket på att motivera beslut, 
precis av samma anledning som feedback.  

Några avslutande ord 
Jag vill tacka Styrelsen 2014 för ett roligt, spännande, utvecklande och fantastiskt år. Vi har tillsammans nått långt, både 
individuellt och som grupp. Jag är glad att alla, både styrelse och övriga funktionärer, gjort sitt bästa för att göra 2014 till 
Flygsektionens bästa år! Och än en gång vill jag tacka för förtroendet!  
Jag vill även passa på att önska 2015 års styrelse och min efterträdare Ordförande Carl lycka till med året. Ni har haft en bra 
start och jag hoppas ni fortsätter på samma sätt.  
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Vice Ordförande: Jim Eriksson, T-12 

Årets målsättning 

Vara Ordförande behjälplig 
Jag har samarbetat med Ordförande för att hålla styrelsesammanträden, öppna styrelsesammanträden och sektionsmöten. 
Mötena har gått smidigt och även i år lyckades samtliga funktionärsposter tillsättas. Så ett stort engagemang från 
sektionsmedlemmarna finns fortfarande. 

Underhålla T-Centrlen 

• Samarbeta med sektionens underorganisationer 
Under året har jag bedrivit kontinuerlig städning av TC tillsammans med sektionens medlemmar, klubbmästeriet och 
arbetsmarknadsenheten. 

• Qurlinglandslaget 
Jag har även varit arbetsledare för Qurlinglandslaget, som arbetar med att förbättra trivseln på TC. Vårt största projekt var 
under våren då vi städade ur våra förråd. Qurlinglandslaget har jobbat både självständigt och som en förlängd arm till Vice 
Ordförande, där de bland annat ordnat med upphängningsanordningar till stegen och vår trefas sladd på övervåningen. 

• Riktlinjer och regler på TC 
Jag har försökt få medlemmarna på Flygsektionen och de studerande vi dess program att förstå att de måste städa efter sig. 
Detta genom att prata om det under möten och utskick i nyhetsbreven. 
Regler för våra förråd har blivit uppsatta med lappar. 

• Köksredskap och verktyg på TC 
Under årets gång har det arbetats kontinuerligt för att uppdatera sortimentet av verktyg och köksredskap som kan komma till 
användning. Innan mottagningen köptes det in nya vattenkaraffer från IKEA, som används under gasquer och dylikt för att 
återfukta teknologer. Det har även köpts in en välbehövd knivslip. 

• Presentation för nØllan 
Första dagen på mottagningen blir nØllan presenterad för T-Centralen, där Vice Ordförande går igenom vad som gäller och 
inte. Detta gick bra, men det är svårt att mäta om budskapet gick fram. 

• Storstädning TC 
I vårt avtal med KTH står det att en storstädning av lokalen ska göras två gånger om året. Detta ägde rum i början av 
sommaren och slutet av året. 

Qurlinglandslaget välbefinnande 

• Kick-out 
I början av sommaren anordnades det en Kick-Out till Qurlinglandslaget med biljard och mat senare på kvällen. Det verkade 
vara upskattat. 

• Tack/avslutsmiddag 
Bjöd hela Qurlinglandslaget på middag i december, där det även diskuterades hur det kommande året skulle se ut. 

Revidera avtalet för sektionslokalerna 
Jag var på kontinuerliga möten med Lokalrådet på THS, där vi bland annat diskuterade vad som var sektionens respektive 
KTH:s uppgifter i skötseln av lokalerna. Detta var kanske en av de mest komplicerade frågorna då meningsskiljaktigheter 
oftast dök upp där. 
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Arlandatavlan 
Arlandatavlan är ett projekt jag själv inte varit inblandad i, men jag stöttat så mycket jag kunnat. Detta blev inte klart och är 
för tillfället inaktivt, men jag har hopp om att det kan bli färdigställt vid ett senare datum när de involverade har tiden att lägga 
ner på det. 

Övrig verksamhet 

I början av året hade vi underhåll av sektionens diskmaskin, där automatisk inmatning av diskmedel lades till samt att den blev 
kopplad direkt till varmvattnet. Detta förenklade användandet av diskmaskinen, vilket var okej för en engångskostnad. 

Qurlinglandslagets antal har minskat med åren, så totalt tre nya medlemmar rekryterades under året. 

Nya styrelsenycklar beställdes in till Jubelgeneralen och Jubelkassören, då dessa behövde ha tillgång till styrelserummet och 
förrådet under året. Passade även på att digitalisera nyckelregistret för köksnycklar. 

Under sommaren arbetade jag tillsammans med Scengruppen då vi inhandlade en ny scen till lokalen. Vi fäste även 
gummimattor på den som ett skyddande lager. 

Det sista jag gjorde under mitt verksamhetsår var att ordna med en överlämning till min efterträdare, Alexander Eriksson, där 
vi gick igenom detaljerna och det som inte syns från utsidan i Vice arbetet. 

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

www.flygsektionen.se

http://www.flygsektionen.se


TEKNISKA
HÖGSKOLANS
STUDENTKÅR 

Flygsektionens verksamhetsberättelse 2014 

2014-04-05 
Sida  ( ) 8 34

Sekreterare: David Akner, T-12 
Inledningsvis vill jag framföra att under den korta period jag satt som sekreterare lärde jag mig oerhört mycket om hur en 
större ledningsstruktur kan se ut. Höstterminen 2014 var för mig fylld av styrelsearbete och jobb med skolan. 
Fokus på styrelsearbetet för mig låg vid att täcka diskussionerna från styrelsesammanträdena till så stor del som det bara gick. 
Detta innebar hög närvaro och att dokumentera allt som sades. Den grafiska profilen tillämpades så mycket jag kunde efter att 
ha blivit uppläxad av Micke. Samma sak gällde även för Sektionsmöten samt öppna styrelsesammanträden. 
Som mål hade jag att få ut alla protokoll i tid. Detta innebar sätta in samtliga, kompletta protokoll i ”protokollpärmen” så fort 
som möjligt, men också att få större möten som ÖSM- och SM-protokoll uppladdat till hemsidan. Skall man vara självkritiskt 
gick detta mål inte så bra vilket jag är besviken över. Protokoll vart slutförda sent och vissa information kom till spillo i 
enstaka protokoll. Anledningen till detta ligger främst i stor arbetsbelastning vad gäller skolarbete samt dålig arbetsstruktur 
från mitt håll.  

Till sekreterarposten hör det också till att skicka ut kallelser till styrelsens medlemmar. Detta gick bra och samtliga 
medlemmar skall ha fått mailen skickade till sig. För att öka intresset för breven och en liten mer humoristisk karaktär införde 
jag det som kallas ”fun facto f the day” där jag tog upp något vetenskapligt, signifikant som kunde intressera de som nåddes 
utav kallelse-mailen. Kul inslag enligt mig som jag fört vidare till sekreterare Simon Koller, sittande under verksamhetsåret 
2015. 

Tidigt under min tid i styrelsen så upptäckte jag att det fanns en önskan om att uppgradera styrelserummet så att detta blev 
bättre anpassat till det arbete som genomförs i detta rum. Tillsammans med SNO 2014, Mikael Alsén så tog vi först fram 
skisser och förslag på ny möblering. Med styrelsens beslut så köptes sedan ett begagnat skrivbord samt en begagnad bokhylla 
med flertalet fack in. Detta installerades under vår fritid och styrelsen uppskattade den ökade arbetsytan samt mer struktur 
bland ”styrelsefacken”. Allt som allt så är vi nöjda med det som gjorts men vi hoppas kunna göra ännu fler förbättringar till 
framtida styrelser och ledningsgrupper under 2015. Bland annat finns tankar på mer avlastningsytor för pärmar och dylikt som 
inte tillhör specifika styrelseposter. 
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Cash: Hjalmar Grefberg, T-11 

Mål 
I början av mitt år som Cash så hade jag egentligen bara ett enda stort mål med mitt arbete, vilket var att avsluta 
kortläsarprojektet som påbörjades under 2013. Detta löstes genom att först införskaffa en kortläsare för mobiltelefoner från 
Pointpay som de tagit fram tillsammans med vår bank, Handelsbanken. Det var dock ingen fullträff och resulterade i att en ny 
kortläsare från iZettle köptes in som kunde anslutas med Bluetooth och mig veterligen så fungerar den helt utmärkt, vilket gör 
att projektet i helhet ändå får anses vara lyckat.  
Andra mål som växte fram under de första månaderna var: 

• Hitta ett effektivt sätt att övervaka sektionens ekonomiska situation på  
• Skapa rutiner för bokföring 
• Finnas de övriga bokföringsansvariga behjälplig 
• Alltid ha, eller kort till, svar angående sektionens ekonomi 

Den första och sista punkten är relativt närbesläktade och dessa löste jag först efter sommaren genom att i början på varje 
månad göra en ekonomisk sammanställning. Det jag gjorde i den ekonomiska sammanställningen var att jämföra hur mycket 
pengar som hade spenderats på respektive projekt och jämförde det med detaljbudgeten i ett Excel dokument. Det gjorde det 
enkelt att se hur mycket pengar som fanns kvar att spendera på olika projekt eller hur väl olika event följt budgeten. Den 
ekonomiska sammanställningen skickades sedan ut till; Styrelsen, Revisorer, Mottagningsansvariga + ekopheus, BookieTM, 
Jubelgeneral + kassör, Amidala samt Kute. Genom detta dokument så fick samtliga personer med direkt intresse för 
sektionens ekonomi en bra överblick om hur situationen var upp till dagens datum samt gav mig ett bra verktyg att svara på 
frågor kopplade till ekonomin. 

Rutiner för bokföringen skapade jag genom att påbörja en lathund i vilken jag förklarade dels grundläggande bokföring men 
även hur man bokför en leverantörsfaktura i vårt bokföringsprogram samt hur man går tillväga med betalning av denna. 
Tyvärr ändrade vårt bokföringsprogram interface vilket gjorde att alla de bilder jag hade i dokumentet blev felaktiga men den 
förklarande texten är fortfarande korrekt. Jag gjorde även en lathund för deklaration samt ett enkelt Excel dokument som kan 
användas vid uträknande av vilka summor som ska skrivas in i de olika rutorna i deklarationen.  

Den sista punkten (nummer tre) löstes även den med hjälp av den ekonomiska sammanställningen som jag redan nämnt. Det 
gjordes genom att jag innan varje månads bryt mailade ut påminnelser till samtliga med bokföringsansvar om att de skulle 
bokföra så de låg i fas så den ekonomiska sammanställningen skulle bli så rättvisande som möjligt. I dessa mail uppmanade jag 
också dem att kontakta mig om de skulle behöva avlastning för att kunna göra detta, vilket även hände under ett fåtal gånger 
under året. Jag spenderade även ett stort antal timmar med att hjälpa Eko-Pheus (Sofia Gustafson) att justera mottagningens 
bokföring efter revisorernas önskemål dagarna innan verksamheten skulle lämnas in. Jag gjorde även ett antal mindre 
justeringar på samtliga bokföringsansvarigas bokföring för att säkerhetsställa att alla kontohändelser var registrerade mot ett 
kostnadsställe så sammanställningen överensstämde mot resultatrapporten.  

Verksamhet 
Utöver löpande bokföring samt införskaffande av kortläsare till Arquen köptes det även in en surfplatta till Arquen där tanken 
är att den ska användas tillsammans med kortläsaren så sektionens medlemmar inte behöver låna ut sina telefoner. Dock var 
surfplattan av en modell som ännu inte är kompatibel med iZettles app utan den kommer först att kunna användas i 
framtiden. Jag har även sett till att nya stora kjölswynsmedaljer till utmärkelsen ”Gyllene kjölswyn” har köpts in. De har dock 
inte belastat årets resultat utan lagts som en lagervara där kostnaden inträffar då medaljen delas ut. Slutligen köptes även en ny 
scen med tillhörande gummimatta in till sektionen och även den kommer att skrivas av (under en fem års period) för att ge en 
mer rättvisande bild av sektionens ekonomi. 

I början av året kom jag även överens med VARM (Richard Ingman) att jag skulle bokföra för Farmen då han inte bokförde 
tillräckligt kontinuerligt för att känna sig trygg i den rollen. Under SM 4 blev även VARM av med sitt bokföringsansvar fram 
till den tidpunkt då arbetsbördan bedöms som tillräckligt stor för att Cash inte ska hinna med den, VARM behåller dock sin 
roll som ekonomiskt ansvarig för Farmen samt ansvarar för att kunder faktureras. 

Jag var även en del av 2014 års SRP-kommitté tillsammans med StURe (Emma Johansson) och ARMA (Carl Flogvall) där vi 
bland annat uppdaterade sektionens styrande dokument enligt beslut från sektionsmöten. 
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Ekonomisk berättelse 
Här jämförs och kommenteras utfallet för perioden 1 januari 2014 till 31 december 2014 i med den totala budgeten för 2014. 
2014 års resultat- och balansrapport har även bifogats tillsammans med en sammanställning över de olika kostnadsställena. 

Kostnadsställe 1 – Flygsektionen administration 
Detta kostnadsställe gick totalt sett över budget med den största anledningen att kostnaderna för sektionsaftonsgasquen blev 
större än planerat samtidigt som biljettförsäljningen inte gick lika bra som planerat. I övrigt höll sig både kostnaderna och 
intäkterna relativt nära budgeten.  

Kostnadsställe 2 – Klubbmästeriet 
Se Klubbmästeriets verksamhetsberättelse för kommentarer angående detta kostnadsställe. 

Kostnadsställe 3 – Mottagningen 
Se Mottagningens verksamhetsberättelse för kommentarer angående detta kostnadsställe. 

Kostnadsställe 4 – Nollegasque 
Inte mycket att kommentera angående detta kostnadsställe då det endast skiljde några hundralappar från budgeten, en stor 
anledning till detta var att 2013 års koncept från Restaurang Q kopierades sett till mat och teknik. Biljettintäkterna hamnade 
väldigt nära budgeterat, vilket också bidrog till att resultatet hamnade nära budget.  

Kostnadsställe 5 – T-Centralen 
Även här blev utfallet något högre än beräknat, men anledningen till detta var att det beslutades att en ny scen skulle köas in 
med tillhörande gummimatta (vilken inte togs i beräkning under detaljbudgeten). Det äskades dock pengar till scenen vilket 
gjorde att ett större negativt resultat än budgeterad var väntat. I början av året gjordes även en renovering av diskmaskinen.  

Kostnadsställe 6 – Övrig funktionärsverksamhet 
Även här hamnade resultatet nära budgeten, vilket berodde på att våra duktiga funktionärer skötte sig och respekterade 2014 
års detaljbudget.  

Kostnadsställe 7 – Bookie 
Anledningen till att resultatet för Bookies verksamhet blivit så negativt är för att det i slutet av året köptes in 
manschettknappar med det bevingade skrovet och majoriteten av dessa har ännu inte sålts. Vid inköpet antog det att samtliga 
kommer att ha sålts till n0llegasquen 2015. 

Kostnadsställe 8 – Farmen 
Tyvärr lyckades Farmen inte hålla sig till den ambitiösa budget som sattes under SM1 och anledningen till det var att de inte 
lyckades hålla så många lunchföreläsningar som de önskade. TekMek blev inte heller lika stor som önskat även om det inte var 
långt ifrån. Den sista bidragande orsaken var att en av våra partners inte utnyttjade hela sitt avtal med frivilliga event, vilket 
ledde till att inkomsterna därifrån endast uppgick till hälften av vad som var budgeterat. 

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

Kostnadsställe 10 – Jubileumskommitté  
Se Jubileumskommitténs verksamhetsberättelse för kommentarer angående detta kostnadsställe. 

Kostnadsställe 11 - Kjölswyn 
Under detta kostnadsställe gick nästan alla projekt över budgeten. Anledningen till detta är dels för att ovanligt många 
kjölswynsinbjudningar skickades på grund av att det var jubelår, vilket gjorde att det inte bara de vanliga inbjudningarna 
skickades ut samt att jubelbladet skickades till samtliga kjölswyn. Det blev även fler kjölswyn under 2014 än förväntat samt att 
det blev ett gyllene kjölswyn, vilket resulterade i att ett stort antal mindre kjölswynsmedaljer delades ut samt en större medalj. 
Det köptes även in en ny Neptunus stämpel till kjölswynsdiplomen som ytterligare drog ner det totala resultatet. 

Kostnadsställe 12 – Amidala 
Under året valde Amidala att inte hålla så många event, vilket resulterade i att kostnaderna blev oväntat låga. 
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Kostnadsställe 13 – HQ 
Till skillnad från tidigare år hölls tjejmiddagen på Nymble, vilket bland annat resulterade i dyrare alkohol vid inköp men även 
alkoholreturer. Detta har kompenserats under 2015 för att underlätta att budgeten hålls under nästkommande år. Intäkterna 
under tjejmiddagen blev även lägre än vad HQ planerat. 

Kostnadsställe 14 – Sångbok 
Sångboksförsäljningen blev lägre än väntat men då sångböckerna är bokförda som en lagervara så skrivs de av vid försäljning 
och påverkar inte årets totala resultat. De 130 kr som finns bokförda som årets resultat kommer från ett kuvert som låg i Cash-
facket i styrelserummet med 130 kr i kontanter från tidigare år som ännu inte var bokförda.  

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

Kostnadsställe 16 - Kute 
Kute höll sig bra till sin budget även om den blev något negativ. Det är fullt förståeligt då det är svårt att förutse hur många 
som kommer utav de som föranmält sig på Facebook event och dylikt, vilket gör det svårt att uppskatta hur mycket som ska 
köpas in samt vilka intäkter man kan förvänta för de olika sillisarna.  
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Klubbmästare: Gustav Nordqvist och Krister Kölzow, båda T-12 

Uppföljning av mål 

SM-i-Fest 
Målet var att ställa upp i och vinna SM-i-Fest.  

Detta lyckades vi med. Flygs bidrag ”Vilken fest?” blev legendariskt när vi chockade gästerna med flertalet temabyten under 
kvällen. 

Drinkskola 
Målet var att arrangera en drinkskola för de aktiva i Kongliga Flygsektionens Klubbmästeri. 

Vi gjorde detta genom att tidigt bestämma en gräns för antalet KFK-poäng man behövde under våren för att få delta på detta 
event. Det var många som kämpade för att få vara med och eventet hölls på Stockholms Barakademi där deltagarna fick blanda 
drinkar och fick tips från duktiga bartenders. 

Mottagningen 
Målet var att göra en bra mottagning som både phadder och Styrelse.  

Vi gjorde detta genom att arrangera ett antal event som Styrelsen och även genom att leda KFK-phaddrarna. Många verkade 
tycka det var intressant med både Flygsektionen och KFK efter mottagningen så det får vi se som att vi lyckades med. 

Höja kunskapsnivån i KFK 
Målet var att höja kunskapsnivån hos medlemmarna i KFK. 

Detta gjordes till störst del genom drinkskolan. Efter det var det många som blev mer självsäkra när det kom till att blanda 
drinkar. Tidigare har öl dominerat försäljningen på TC men vi har under vårt år sett fler och fler drinkar blandas på TC. Kul! 

Visa upp KFK som roligt 
Målet var att knyta ihop KFK och KFK-phaddrarna för att visa utåt att KFK är någonting roligt och locka fler att gå med i 
Klubbmästeriet. 

Detta lyckades vi bra med, efter mottagningen var det många ettan som valde att söka sig till Klubbmästeriet och pröva på att 
står i baren. Vi har även fått in flertalet elever från äldre årskurser som tyckt att Klubbmästeriet verkat roligt. 

Hög standard 
Målet var att fortsätta hålla hög standard på pubar och gasquer. 

Detta gjorde vi genom att planera in många temapubar. Genom att ha det är det fler som tänker efter och planerar mer inför 
sin pub vilket oftast ger en roligare upplevelse. 

Temapubar 
Målet var att har roliga pubar med roliga teman. 
De flesta av pubarna som arrangerades under året hade speciella teman. Frågan är sedan om det är bra eller dåligt. Tanken med 
teman är att det ska bli roligare pubar som lockar fler människor. Men om alla pubar har teman blir inte teman någonting 
speciellt. Detta kan vara värt att tänka på i framtiden. 
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Sortiment 
Målet var att bevara det stora sortiment med öl vi har och att bygga vidare på sortimentet av drinkar. 

Sortimentet av öl har inte blivit sämre under året. Vi valde att fortsätta ta in öler av de flesta sorter och i många varianter. 
Mindre populära sorter som t.ex. barley wine valde vi att inte ta in då det inte fanns något tydligt intresse. Sortimentet av 
drinkar gjordes inte märkbart större, men genom tidigare nämnd drinkskola ökade intresset för drinkar och på så sätt blev det 
fler drinkar som beställdes och folk lärde sig nya drinkar från varandra eller genom att pröva sig fram själva. 

Bokföring 
Målet var att ligga i fas med bokföringen 

Bokföringen har flutit på i den takt som varit möjlig. Periodvis har vi legat efter för att sedan ta igen det när det varit mindre 
att göra. Att ligga i fas med bokföringen har inte känts som ett lika viktigt mål som vissa andra. Vi känner att vi haft koll på 
ekonomin ändå och att vi inte kunnat göra så stora skillnader om vi legat i fas hela tiden. 

Vi har använt både iZettle och Point för att ta emot kortbetalningar. Under mottagningen när vi bara skulle använda Point så 
blev det lite strul med följden att försäljningen gick ned något (antagande). Vi beslutade att vi skulle göra oss av med Points 
kortläsarlösning och fortsätta med iZettle. Även om iZettle är lite knepigt att bokföra så är det väldigt mycket jobbigare att 
bokföra både iZettle och Point samtidigt. 

Omsättning 
Målet var att omsätta minst lika mycket som förra året. 

Vi omsatte inte riktigt lika mycket som förra året. Anledningarna till detta tror vi är Quarnevalen och Jublet som hölls. 
Mängden alkohol som alla flygsektionens medlemmar kan konsumera bör vara relativt konstant från år till år och om det 
kommer andra event som tar marknadsandelar så blir det svårare att nå upp till föregående års resultat. Tanken var i början av 
året att omsättningen skulle öka i och med Quarnevalen och Jublet men så var inte fallet. Eftersom Jublets alla fester gick 
under deras budget så fick ks 2 inga, eller små, andelar där. Några fredagspubar föll bort pga Quarnevalen och intresset var lågt 
inför t.ex. Jubileumsbalen. 

Inga inköp gjordes i form av utrustning till Arquen då ismaskinen gick att laga gratis. När vi märkte att barverksamheten 
halkade efter så bestämde vi oss för att inte göra något annat inköp heller. Ekonomin var redan belastad innan sommaren så 
det fanns underlag till att ta beslutet redan då. 

Förrådet var relativt tomt när vi gick på vilket gjorde att det uppstod stora inköpskostnader i början av året. Vid 
överlämningen till 2015 så försökte vi banta ned förrådet så att resultatet för hela verksamheten inte skulle drabbas alldeles för 
hårt. Det var dock väldigt mycket kvar i jämförelse när  vi klev på. Det gör att barverksamheten har ett lägre resultat i 
rapporterna än vad som egentligen speglar verksamheten för året. Förhoppningsvis så lämnas ett större förråd från år till år nu 
vilket ger lite mer konsekvens i arbetet och bättre utbud. Förrådet i slutet av 2014 var värt ca 40 000 kr. Det går att räkna fram 
en mer exakt siffra. 

Trivsel i KFK 
Målet var att jobba för KFK-medlemmarnas trivsel vid KFK-event. 

Detta är ingenting som vi lagt speciellt mycket arbete på utan mer tänkt på att anpassa event och liknande så att alla ska känna 
sig välkomna och vilja delta. Vi har försökt vara glada och välkomnande till alla vara hårt arbetande kfk-medlemmar.  

Öl- & Whiskeymässa 
Målet var att arrangera en egen Öl- och Whiskeymässa för Flygsektionens medlemmar. 

Detta mål misslyckades vi med. Vi valde att inte arrangera en mässa eftersom det var väldigt mycket som var inbokat under 
året och det fanns inte tid för att få in en mässa. 
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Verksamhet 
2014 har präglats av att det var mycket saker som hänt hela tiden. Det är bara var 15: år som det är Quarnevalen och Jubileum 
samtidigt och detta gjorde att det hände saker hela tiden. Väldigt kul! 

Pubverksamhet 
Under året har vi arrangerat regelbunden pubverksamhet på fredagar tillsammans med Doktorandsektionens Klubbmästare. 
Självklart har inte alla pubar fungerat perfekt utan under våren var det ett missöde som ledde till att några personer som 
arrangerade den puben sedan fick lämna Klubbmästeriet och deras andra pub blev inställd. Men förutom detta har 
pubverksamheten hållit hög klass under året. Totalt arrangerades 28st fredagspubar med olika teman. Detta var bland annat, 
Ladies pub, Gentlemens pub, St:patricks day, Kött- och hårdrockspub, Mexicopub och TV-spelspub. En speciellt populär pub 
var den Pridepub som arrangerades på våren och som lockade mycket folk från andra sektioner då detta tema inte tidigare varit 
på någon pub på campus. Det var även kul med Tentapub 2 där det bjöds på Live-musik med Irländsk St:Patrik’s Day touch. 

Event 
Under året hann vi med att arrangera eller jobba på ett antal event för sektionens medlemmar, närmare bestämt dessa: 

- Åre 
- Kick-off gasque 
- Melodifestivalen 
- LAVA 
- Ettans fest 
- Mediagasque 
- Tentapub 1 
- Valborgspubrundan 
- SM-i-Fest 
- Tentapub 2 
- Mottagningen 
- nOllegasque 
- Funkisgasque 
- Tentapub 3 
- Jubelvecka 
- Frackgasque 
- Tentapub 4 

KFK-event 
Under året arrangerade vi 1 Kick-in, 1 Sommar-Kick-out, 1 kick-off och 1 Kick-out. Under Kick-outerna var först ett event 
inplanerat och sedan serverades mat till medlemmarna. Eventen som vi bokade in var bla. Lasertag och båttur med RIB-båtar. 

Klubbmästarråd 
På klubbmästarråden vi gick upp så pratade vi mest om stulna utrymningsplaner, piratflaggor och vilka fester som varit roliga. 
Det var inte så givande och det hade vi blivit varnade för. Det var dock ganska trevligt och vi fick smaka lite mer eller mindre 
spännande öl! Det viktigaste som hände under Klubbmästarrådet var valborgspubrundan som vi tog del i och försökte göra så 
bra som möjligt. Lite knepigt när temat på pubrundan var ”Litterära verk” och inte ”Högtider runt om i världen” som det är i 
år, 2015. Men vi gjorde det bästa vi kunde av ”Bibeln” och hoppas att alla andra hade kul. 

Pubråd 
Under pubråden som hålls med evenemangschefen på THS så diskuteras frågor som rör THS lokalt. De flesta klubbmästerier 
är representerade i form av klubbmästare från KTH. Det har pratats en del om att gå tillbaks till de tillstånd som fanns under 
2012 där THS-medlemmar kunde gå in på vilken THS-pub som helst utan att behöva vara ”+1”. Det har testats i META och 
uppföljningen har varit ganska dålig då det bara var ett pubråd under hösten. Vi håller tummarna att det ska bli något mer av 
det hela så att tentapubarna kan bli vad de en gång var. Pubrundor! 
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Åre 
Åre annordnades i januari 2014 och gick under studentveckorna som årligen arrangeras i Åre. Massor av studenter fanns i 
backarna och byn erbjöd fest hela natten, varje natt för alla. Första kvällen körde bussen in de som vill till Bygget där det hölls 
After Ski. Det var uppskattat och vi hoppas att en liknande resa kan göras i fortsättningen! 
Skidåkningen var bra i Åre. Det var ganska kallt och vissa klagade. KBM som inte var skadade njöt av vädret och Stalle 
Memorial som efter en hård kamp sedvanligt vanns av T-äldre! 
Till sist så anordnas sittningen med hjälp av Jublets läbbiga fördrink. Om man inte kissat blått som nollan innan stugan så 
gjorde man det efter gasquen. Gasquen fortlöpte, städad som vanligt, tills de flesta somnat vid 11-12 tiden. Hosgården brann 
inte ned och stod kvar när vi kom tillbaks 2015. 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Arma: Carl Flogvall, T-11 
Mina främsta mål som Arma 2014 var att få hit relevanta företag, att Flygsektionen skulle bli ett starkare namn bland företagen 
och se till att företagsverksamheten växte. Det sattes höga mål och det speglades också i budgeten.  

Tekmek 
De största Farmen åstadkom i år var mässan de höll för teknisk mekanik. Ansvarig för mässan var Oskar Hektor. Den hölls i 
mars men arbetet började redan långt innan. Egentligen skulle den hållas på hösten 2013, men beslutades att flytta fram till 
2014. Vårt mål var minst 5 företag, men lyckades bara få hit 4 st. Dock så fick vi hit mastern för teknisk mekanik så det var i 
alla fall 5 utställare. Annars gick mässan bra, utställarna och eleverna verkade nöjda.  

Scania 
Det blev ett turbulent år med samarbetet med Scania. 2014 blev Scania uppköpta av Volkswagen och detta gjorde att de hade 
fullt upp under våren och kunde inte genomföra några event med oss. Dessutom byttes under sommaren Flygsektionens 
kontaktperson ut sedan flera år och en ny tillsattes. Detta gjorde att kontakten med Scania försvårades. Scania meddelade också 
att de inte tänkte köra på årligt avtal som tidigare utan på ett offertsystem som de körde mot andra leverantörer. Detta blev ett 
hårt slag mot årets budget eftersom årsavtalet tidigare körde på skolår och därför kunde Flygsektionen bara få pengar för 
hösten för 2014 budget. Dessvärre kunde Scania ändå komma på Petit Prix bygget och prata med studenterna samt bidra med 
material. De kunde också betala för marknadsföring för sina sommarjobb och internship. Så även fast vi förlorade kontraktet 
kommer inte samarbetet att ta slut. 

Mottagning och Jubel 
Det som var nytt med mitt år var att det fanns ett jubel som tidigare haft företagskontakt med företag. Eftersom jag var Arma 
hade jag egentligen ensamrätt till all företagskontakt och event, men jag tillät jublet och mottagningen att kontakta företag på 
egen hand. Relationen mellan mig och Sebastian Quiroga (som var Jublets sponsansvarig) var väldig god, då jag hade varit 
VARM under honom och vi hade en öppen dialog mellan oss. Vi bestämde tidigt att dela upp företag så att Flygsektionen inte 
kontaktade samma företag från flera håll utan vi ville behålla en enad front från sektionen. Jublets företagsdelar var annonser i 
jubelbladet och två lunchföreläsningar som de genomförde helt själva. Min del var endast rådgivning och konsultering. 
Det var inte lika klart mellan mig och mottagningen. Vi hade inte pratat igenom lika mycket detaljer som jag gjorde med 
Jublet, förmodligen för att mottagningen har sker varje år och man har tydligare normer. Det ledde till att vi inte behövde 
hålla lika stor kommunikation och att vi antog en massa saker var för sig. Mottagningen hade ordnat en lunchföreläsningen 
med Trilogic och vi hade inte bestämt innan hur det skulle skötas. Beslutet blev att Farmen anordnade lunchföreläsningen och 
mottagningen fick pengarna.  
Det andra som Farmen anordnade under mottagningen var lunchföreläsningen med Sveriges ingenjörer och Lilla phlüt 
(tidigare lilla phlüt) med XDIN. Lilla phlüt blev lyckat trots regn en dag och jag tror verkligen det är ett event som nollan 
uppskattar samt bidrar till mottagningens syfte. Lunchföreläsningen med SI genomfördes utan några större bekymmer.  

Läxföretag 
Det satsades mer på läxföretagen i år. De företagen som besökte oss var My Academy och Studybuddy. Det har främst varit 
fikan som deras sätt att nå och komma i kontakt med våra studenter. My Academy hade satsat på att få kårtäckande avtal med 
THS som skulle gälla för alla sektioner och de fick genom det. Dessvärre avbröt de höstavtalet pga av skatteändringen med 
RUT, vilket var vitalt för läxbranschen. 

Medlemmar 
När jag började hade jag gott om medlemmar i Farmen, men inte på rätt ställe. En stor majoritet var på projektgrupperna, 
men väldigt få personer på företagskontakt. Det gjorde att många personer hade inget att göra för att företagskontakten var för 
underbemannade att kontakta tillräckligt många företag. På grund av bristen blev det svårt att ordna event och vi hamnade 
under vårt mål med lunchföreläsningar. Detta hänvisades efter mottagningen. Richard Ingman som var VARM gjorde ett 
fenomenalt arbete med att rekrytera folk till företagsgruppen och på så sätt skapa ett mer balanserat FARMEN. Som tack till 
medlemmarna ordnades också en kick-out till sommaren där vi körde go-kart och åt glass. 
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Andra event 
Tidigt under våren ordnades en lunchföreläsning med Bombardier som blev lyckad. Dessutom hölls Saabmiddagen under 
hösten som tidigare år. Planen var att hålla en infokväll för simuleringsteknik för att upplysa företagen om dess existens samt 
ge en möjlighet för Simtek studenterna att bli erbjuda kex. Problemet var att få studenter från simtek var redo att läsa kexet till 
våren och att vi var för sena att påbörja arbetet till infokvällen gjorde att få företag kunde komma till eventet. Därför beslutade 
vi tillsammans med min efterträdare att skjuta upp eventet till nästkommande år.  

Slutord 
Det var tråkigt att avtalet med Scania tog slut eftersom det var en stadig källa av pengarna och event med ett stort företag. 
Övrigt var det också synd av att vi inte höll budgeten, men det finns klara anledningar till det. Det kanske var naivt att sätta så 
höga förväntningar, speciellt under ett jubelår och med få personer som faktiskt kontaktade företag. FARMEN gjorde annars 
ett bra jobb och jag känner mig stolt över deras arbete. Jag vill också önska all lycka till Anders Sivertsson som är min 
efterträdare och jag har inte en tvekan på att han kommer att göra ett kanonjobb. 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SNO: Michael Alsén, T-10 

Måluppföljning 

Enskilda mål 

• Skapa kursnämndsråd som styrs av PAS för varje program, 
Kursnämndersråden blev bortprioriterat pga hög belastning på andra områden. Framförallt situationen med SimTek gjorde att 
fokus låg på att släcka bränder snarare än att titta mer långsiktigt. I framtiden så skulle jag gärna se att detta undersöktes då 
kansliet visat intresse för detta.. Deras primär uppgift ska vara att diskutera och agera bollplank för PA och kansliet. 
Föregångare är TUT-kom-nämnd och UUN, se dessa ord. 

• Kursutvärderingar ska ligga i fas. 
Flera utvärderare respekterade inte deadline. Efter flera påminnelser så valde SNO och vSNO att exkludera dessa utvärderare. 
Detta tog mycket tid att administrera kursutvärderingar vilket var en av orsaken konceptet ”kursutvecklare” togs fram. För 
mer information se ”kursutvecklare” i Praxis. 

• Rädda simtek 2 (VT14), genom att följa deras utveckling noga och stötta studenterna i deras 
vardag. 

Jag försökte genom kontakt med både studenter, PA och kansliet underlätta studenternas vardag. Det blev bättre efter långa 
möten och samtal som påverkade lärarna till att anpassa kurserna efter de poäng de faktiskt motsvarade.  

• Ha bra och utvecklande studienämndsfika. 
Jag anpassade antalet fika mot kansliets kaizenmöten. På sätt kunde SNR, se detta ord, göra reklam för Kaizen samt komma till 
dessa möten med bra och tydliga protokoll från studienämndsfika. Atmosfären och stämmningen på studienämndsfika var bra. 
Genom att muta studenterna med fika var det hög närvaro men också mycket information från de olika kurserna. 
Diskussioner gick om att döpa om fikat till studienämndsmöten. Detta skickades vidare till SNR 2015. 

• Göra medlemmarnas tid i SNR utvecklande och givande,  
Genom att låta alla i SNR prova på att vara både ordförande och sekreterare under mötena gav vi alla en chans att få prova på 
de olika rollerna. Tillsammans kom vi överens om hur ansvaret skulle fördelas inom gruppen. Jag ville också att SNR skulle 
vara delaktiga i både planering och genomförande av studienämndsfika. Detta gick mycket bra och det var roligare att anordna 
evenemang då man var en grupp och inte var själv. Jag berättade för SNR 2015 om hur viktigt det är att ha en bra grupp som 
har roligt tillsammans. Alltså bör interna aktiviteter annordnas så ofta som det går. Vi gjorde även upp om hur och när man 
skulle ta med sig fika för våra interna möten. 

• Jobba för vecko-Kaizen i CFATE-14 i och med ny kursplan för Farkost-nøllan 
Detta prioriterades bort. SNR hade istället ha ett extra studienämdsfika för ettan då flera hade uttrycke missnöje med en viss 
matematikföreläsare. Själva veckokaizen blev aldrig av men istället så hittade vi några studenter som kunde berätta hur det gick 
i klassen liknande årskursrepresentanter på andra sektioner. 

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

www.flygsektionen.se

http://www.flygsektionen.se


TEKNISKA
HÖGSKOLANS
STUDENTKÅR 

Flygsektionens verksamhetsberättelse 2014 

2014-04-05 
Sida  ( ) 19 34

• Förklara för farkost-nøllan att söka heltidsstudier ioch med den nya kursplanen 
Då kansliet för Farkostteknik antagit en ny kursplan så var det viktigt att berätta för nya studenter att de ska söka två terminer 
åt gången. Detta beror på att höstterminen innehöll färre poäng än vårterminen och det då skulle bli svårt att nå upp till CSNs 
poänggräns. Under mottagningen så var jag delaktig och svarade på de frågor som fanns. Kansliet berättade för studenterna om 
varför man skulle söka 60p åt gången.  

• Hitta nya personer som inom tid kan ta över arbetet nästa år. 
Det gick sådär om jag ska vara ärlig. Jag försökte gå runt och prata med studenter som kunde vara intresserade. Dock skulle jag 
förberett mig bättre och börjat jobba med detta tidigare. Till slut tillsattes alla poster inom SNR. Jag har framfört denna 
punkts relevans till SNR 2015. Det var stundtals hög arbetsbelastning vilket gjorde att den punkt nedprioriterades. 

Gemensamma mål 

• Skapa lathundar och manualer för viktiga procedurer. 
Jag tog upp denna punkt flertalet gånger med styrelsen. Vi enades om att det var en bra idé men att det var upp till varje 
funktionär att skriva det som denne tyckte var relevant. Hjalmar rediverade mallarna med grafiska profilen och nu fungerar 
dem ypperligt.  
För egen del skrevs en mall med kursutvärdering, enkät och exempel om till den korrekta grafiska profilen. 

• Uppdatera styrelserummet så att fler kan bokföra samtidigt. 
Jag och David Akner blev ansvarig för att göra om i styrelserummet. Vi fick en budget om 1000kr av styrelsen och köpte in ett 
nytt bord och ny förvaringsmöbel. Det skulle behövas lite extra förvaring och kabeldragning men annars så är vi nöjda. Idag 
används rummet, subjektivt från min sida, mer än tidigare vilket är roligt. Dock saknas det moderna datorer med Windows 7 
men det ska förhoppningsvis ordnas snart. 

Verksamheten i korthet 

Studienämndsmötena 
Vi beslutade inom SNR att gå från 6st möten till 4st och istället lägga dem nära Kaizenmöten som hålls av kansliet. Detta då vi 
ansåg att det var viktigt att berätta för studenterna om kopplingen mellan studienämndsfika och Kaizenmöten. På så sätt visade 
vi upp vår relevans för sektionens medlemmar och byggde upp vårt varumärke. Då det också var mycket annat som behövde 
startas upp eller göras om under året så kändes denna omprioritering smart. Mer resurser på rätt plats så att säga.  
Själva mötena hade ofta bra närvaro och det lyftes många bra åsikter. Det var ibörjan svårt att balansera hur 
”diskussionsvänligt” mötet skulle vara med den tillgänliga tiden. Dock blev det bättre under året då jag fått mer erfarenhet. 
StURe annordnade på slutet av året ett JML-fika där SNR hjälpte till.  Deltagandet var enormt! 

Kursutvärderingar 
Under året så var det ett flertalet kursutvärderare som trotts flera påminnelser inte lämnat in. Därför beslutade jag och vSNO 
att helt inte ge ut presentkort till dessa personer. På grund av detta så utvecklade SNR konceptet med kursutvecklare som nu 
har iplementerats. Detta för att öka lägsta nivån på utvärderingarna, minska SNOs tjattande och belöna de som hjälper 
programmen utvecklas. Dessa kursutvecklare bjuds sen in till studienämnden. 
Det var svårt att hitta Simtek-studenter som ville kursutvärdera sina kurser. Troligtvis hade detta att göra med att programmet 
lagts på is men märk att detta är min egen spekulation. 

Studienämndsrådet, SNR 
Mitt mål för året var att skapa en studienämnd likt det som finns på andra sektioner. För att komma till den punkten så 
behövde jag samla de som redan var valda för att arbeta med studiebevakning under ett tak. Detta gjordes genom att starta 
studienämndsrådet där SNO, vSNO, PAS-Farkost och PAS-Simtek var aktiva. Efter tips från SNO på Elektrosektionen 
beslutade vi även att bjuda in StURe. Ibörjan så roterade vi ordförande och sekreterare så att alla fick prova de olika rollerna. 
Det blev dock snabbt klart att det vore bättre med fasta roller vilket nu implementerats.  
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Under året designades även ett tygmärke och det hölls även ett middagsmöte vilket uppskattades.  
Jag vill ge ett stort tack till Elektrosektionens studienämnd, ESN, och samhällsbyggnadssektionens studienämnd för alla roliga 
diskussioner och tips som hjälpte mig utveckla SNR. 

SimTek vs Teknisk matematik 
I början av mars på SCI-skolans GRU-internat presenterade Mats Boij idéen om att göra om simtek till civilingenjör inom 
teknisk matematik. Detta rörde upp stora känslor bland studenterna. Vi blev lugnade med att detta endast var en idé och att 
den inte var färdig än. En vecka in på mottagningen så beslutade KTH att lägga kandidatprogrammet Simuleringsteknik och 
Virtuell Design på is och inte ta in fler studenter. Detta hänvisade de till att söktrycket var för lågt. Samtidigt så kom det upp 
diskussioner om att göra om SimTek till civilingenjör inom Teknisk Matematik, härefter TekMat. Det genomfördes ett 
informationsmöte från kansliet sida men resultatet var sådär. Frågor som ”Vilken examen får vi?” kunde inte svarats på och det 
var tydligt att kansliet saknade tydligt studentperspektiv.  Ungefär samtidigt kopplades CFU på THS in för att hjälpa till. SNR 
och CFU hade möte med skolchefen Leif Kari, grundutbildningsansvarig Gunnar Tibert  och programansvarig för Simtek, 
Katarina Gustavsson. Där beklagades sig KTH och sa att detta inte skulle upprepas. Nu skulle studenterna få insyn i arbetet. 
Det visade sig att en utvecklingsgrupp ledd av grundutbildningsansvarig Gunnar Tibert hade hållt möten angående det nya 
TekMat-programmet. Från första mötet med skolchef, GRU-ansvarig och PA så dröjde det 10 dagar innan vi fick inbjudan till 
dessa möten. Flera viktiga aspekter hade beslutats om och ett preliminärt kursprogram var skapat.  Efter mycket om och men 
fick tillslut SCI-skolans skolråd inbjudan till dessa möten och därefter satt Tobias Bolin på de kvarvarande mötena för året.  

Kaizenmöten 
Tyvärr var ganska lågt deltagande på möten. SNR försökte göra reklam för mötena men det var aldrig mer än 6 personer på ett 
enskilt möte. Kansliet tyckte att våra protokoll från studienämndsmöten var välskrivna och att vi tillförde mycket till möten. 
Samspelet med kansliet fungerade bra. Vissa studenter har fått för sig att kaizenmöten är endast för studienämnden vilket är 
felaktigt.  

Skolråd 
Ett initiativ från THS var att skapa ett skolråd så att studenterna på SCI-skolan kunde göra sin talan hörd. Efter ett möte 
beslutades det om representanter inom SCI-skolans JML-råd, ledningsgrupp och strategiska råd. 

Utbildningsråd 
Mycket engagemang och energi har lagts på att vara delaktiga i UR. Närvaro av hela SNR har varit målet på mötena. Under 
året har det även hållit inoficiella fikastunder som anordnats av de olika sektionerna. Detta startades av 
samhällsbyggnadssektionen och var mycket lyckat.  

Vice Sekreterare 
Under året så har jag tyvärr fått fokusera mycket på att skriva protokoll för styrelsen då ordinarie sekreterare inte genomfört 
sitt arbete som önskat. Detta har lett till att jag främst under våren fått skriva en del protokoll, både till SS, SM och ÖSM. Det 
har varit lärorikt men tagit mycket tid. Under en viss tidpunkt så räknade styrelsen ut att jag hade skrivit ca 40% av alla 
dokument som ålagts sektretarern. 
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StURe: Emma Johansson, T-11 

Mål 2014 
Nedan följer mina mål för verksamhetsåret 2014 

• Krisplan 
• Utrymningsplan 
• JML-råd 
• Aktiva studenter 
• Felanmälan 
• Jämlikhetskoordinatorn 
• Få ut information 
• Information till icke-aktiva studenter 
• TC:s väggar 

Uppföljning av mål 2014 

Krisplan 
StURe 2013 (Johanna Söderlund) skrev en krisplan till Flygsektionen för att styrelsen ska ha en plan på hur de ska agera vid 
krissituationer. För att göra den verksam så behövdes den slås igenom av sittande styrelse. Då StURe 2013 inte hann göra detta 
under dennes verksamhetsår var det mitt ansvar att få slå igenom planen. Den skickades även till dåvarande Studiesocialt på 
THS (Beatrice Swensson) för att den ska stämma överens med THS:s krisplan. Eftersom grafiska profilen blev godkänd av 
sektionen lade jag över krisplanen i profilen. 

Resultat 
Resultatet blev att den blev godkänd av styrelsen 2014 och den stämde överens med THS:s 
krisplan. Den lades även in i den nya grafiska profilen. 

Framtida arbeten 
Framtida och nuvarande StURe har som ansvar att uppdatera krisplanen med nummer till de aktuella styrelsemedlemmarna 
samt utvärdera och ändra krisplanen om nödvändigt. Detta är mycket viktigt att det görs då en krisplan som inte är uppdateras 
saknar värde.  

Utrymningsplan 
Det uppmärksammades redan år 2013 av dåvarande StURe (Johanna Söderlund) att T-centralen saknade en utrymningsplan. 
Studiesocialt på THS (Beatrice Swensson) kontaktades angående detta. 

Resultat 
Resultatet blev i att T-centralen nu har en utrymningsplan som sitter på väggen innanför huvudingången. Tyvärr saknas 
återsamlingsplatsen. Styrelsen 2014 bestämde att den ska vara vid restaurang Syster och Bror på andra sidan Drottning 
Kristinas väg, sett från sektionslokalen. 

JML-råd 
Under SCI-skolans skolråd som hölls av THS blev StURe vald till ordinarie studentrepresentant i SCI-skolans JML-råd. Under 
året höll THS i egna JML-råd som jag även medverkade i. Under dessa råd medverka studenter från andra sektioner. Detta gav 
en inblick i hur de arbetar med JML-frågor. Efter att ha pratat med jämlikhetskoordinatorn på KTH fick jag idéen om att 
starta upp något som heter JML-fika. Detta för att studenterna på sektionen ska kunna ha ett forum där de kan diskutera JML-
frågor och därigenom bli medvetna om vissa problem som finns. Detta kan leda till ett JML-arbete som hela sektionen kan 
vara delaktig i. 
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Resultat 
Resultatet blev att jag gick på SCI-skolans JML-råd och fick ta del av det arbete som görs på SCI-skolan samt var närvarade på 
THS JML-råd där jag fick inspiration om vad jag kunde ta upp under JML-fikat. JML-fikat blev väldigt lyckat, det var många 
som deltog och många åsikter fördes fram. Fikat fick även en respons om att det borde fortsätta finnas och fick feedback om att 
Amidala borde bli inbjuden till dessa fikan. Det som diskuterades var Tjejmiddagen och Killar Kan som hålls under 
mottagningen. 

Framtida arbeten 
För att JML-arbetet på sektionen ska uppmärksammas och fortskrida skulle det vara intressant att se att JML-fika fortsatte. 

Aktiva studenter 
KTH-hallen håller i något som heter ”Aktiva studenter” för att öka KTH-studenters fysiska aktivitet. Med samarbete med 
Idrottsledaren kontaktades KTH-hallen för att få information om vad projektet är för något och hur man ska kunna 
marknadsföra detta på sektionen.  

Resultatet 
Resultatet blev att KTH-hallen plingade i klockan under en lunch för att marknadsföra sig. Detta gav resultat då några på 
sektionen medverka i projektet. Det informerades även via nyhetsbrev. 

Felanmälan 
Som skyddsombud är StURe ansvarig att ta emot och vidarebefordra felanmälningar som kommer in. Dessa felanmälningar är 
om saker som är trasiga eller inte fungerar i KTHs lokaler. 

Resultatet 
Fick in en felanmälning som vidarebefordrades till Akademiska Hus. 

Jämlikhetskoordinatorn 
För att få del av hur JML-arbetet sköts på KTH och för att se hur sektionen kan samarbeta med KTH i dessa frågor 
kontaktades Jämlikhetskoordinatorn på KTH.  

Resultat 
Möte med Eva-Lotta Thomas som är jämlikhetskoordinator på studentsidan på KTH och Petter Svensson som är koordinator 
för fakulteten fick jag inblick i KTHs arbete i dessa frågor. Fick bra och matnyttiga tips och information om hur man kan som 
sektion arbeta med dessa frågor. Under detta möte fick jag inspiration till JML-fikat. 

Få ut information 
För att studenternas studenthälsa ska vara god är det viktigt att de vet vad det finns för hjälp för att uppnå detta.  

Resultat 
Efter samarbete med studenthälsan och FUNKA gjordes affischer för att marknadsföra dem och för att på ett intressant sätt 
locka studenternas uppmärksamhet om deras verksamhet. Dessa sattes upp i T-centralen. ARCs seminarieschema och 
information om deras verksamhet sattes även upp i sektionslokalen. Genom nyhetsbrev fick studenterna även information om 
dessa organisationer. Informationen fanns även på Flygsektionens hemsida under StURe. Under Sektionens dag och ”Vad är 
Flygsektionen?” som är under mottagningen informerades de nyantagna teknologierna om dessa organisationer. Efter 
planering med FUNKA och Pheuset 2014 så kom FUNKA till Phadderinternatet och informera Phaddarna om hur man 
bemöter olika personligheter och funktionsnedsättningar. 

Framtida arbeten 
För att studenterna ska vara väl informerade tror jag att det är viktigt att kontinuerligt informera studenterna om dessa 
organisationer. Även att under mottagningen får höra talas om dessa organisationer flera gånger. För att phaddarna ska vara 
beredd på alla sorters människor så tycker jag att det var bra att FUNKA kom och informerade.  
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Information till icke-aktiva studenter 
Studenter som inte är så aktiva eller inte alls aktiva behöver även de information om vad det finns för hjälp att hämta från 
Studenthälsan, FUNKA och ARC.  

Resultat 
Informationen gavs genom affischer som sattes upp på T-centralen och genom nyhetsbrev. 

Framtida arbeten 
För att studenterna som inte är så aktiva ska få informationen tror jag att man även borde göra inspring under föreläsningar 
och övningar. 

TC:s väggar 
I T-centralen finns det väldigt många saker på väggarna. För studenternas säkerhet skulle dessa sakers upphängningsanordning 
undersökas. 

Resultat 
Pratade med Akademiska Hus och fick kontaktuppgifter till en firma som kunde hjälpa till. Fick inget svar så detta kunde inte 
slutföras. 

Andra åtaganden  
 
SNR 
Blev bjuden att vara med i Studienämdsrådet. I detta råd sitter SNO, vice SNO, PAS-Farkost, PAS-Simtek och StURe. Rådet 
kom till för att sektionen ska ha en bättre sikt över studiebevakning och studiesocial hälsa på sektionen. Det är meningen att 
tillsammans kunna jobba mot gemensamma mål och stötta varandra i varandras arbeten. 

Resultat 
Resultatet blev en bra grupp som stötta varandra och kom med feedback och tips på hur man ska gå till väga med vissa saker. 

SPR 
Var med denna grupp tillsammans med Hjalmar och Carl. Denna grupps uppgift är att uppdatera stadgarna, praxis och 
reglementet när beslut om ändringar har gjorts. 

Resultat 
Kontinuerliga uppdateringar gjordes i praxis under året. 

JML-planen för SCI-skolan på studentsidan 
Varje år ska SCI-skolan lämna in en JML-plan för nästkommande år. På grund av att jag var studentrepresentant på SCI-skolans 
JML-råd skulle jag fylla i och lämna JML-planen för studenterna på SCI-skolan.  

Resultat 
Efter samarbete med Fysiks och Opens JML-ansvariga skrevs en JML-plan för 2015. Denna skickades in och skrevs under av 
mig. 
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Informatör: Omar Ali, T-13 
Rollen som informatör innebär att agera länk mellan styrelsen och flygsektionens medlemmar. Med detta menas att rikligt 
förse medlemmar med information som kan tyckas vara relevant. Informationsflöden verkställs med olika sociala medier samt 
månatliga mailutskick. Utöver dessa uppgifter har även informatören en roll i styrelsen och är således behjälplig med de 
arrangemangen som hör till. Gasquer, sektionsmöten och liknande. 

Verksamhet 

Moccamaster 
Året 2014 inleddes med införskaffandet av en Moccamaster. Tillsammans med Michael Alsén undersöktes olika modeller, ett 
underlag presenterades för resten av styrelsen under ett Styrelsemöte (se bilaga A) Beslutet att köpa in en vackert mörk(ish) blå 
Moccamaster fattades och denna står i köket på TC. Flygsektionen blev tagna på sängen när denna maskin offentliggjordes och 
två personer behövde åka in till sjukan för hysteri. 

Styrelsetröjor 
Styrelsetröjor beställdes av Happy branding, ett företag informatören haft erfarenhet med tidigare under gymnasietiden. Ett 
gäng pålitliga personer som levererar i tid och kan förse sektionen med profilering till hyfsat bra pris. Tio pikéer i Vackert 
mörkblå med tryckta detaljer resulterade. 

Kjölswynen berättar 
I ett försök att få mer intresse till nyhetsbreven kontaktades samtliga kjölswyn med ambitionen att intervjua dessa om deras tid 
på KTH samt deras nuvarande tillvaro. Ett tiotal anmälde intresse och intervjuerna publicerades på nyhetsbreven. Dessvärre 
rann projektet ut i sanden efter en intervju. Förhoppningen är att framtida informatörer tar sig ann utmaningen. Det brevet 
som innehöll en intervju med ett kjölswyn var mycket uppskattat och jag har höga förhoppningar på konceptet. 

Twitter på SM 
Twitter har används flitigt för att förse medlemmar med aktuella händelser under Sektionsmöten. 

Mottagningen 
Informatören hade en egen station under sektionens dags med en framgångsrik marknadsföring för sektionens sociala medier. 
Under nøllegasquen hade jag ansvar för fotoväggen som blev en lyckad hit. Med tanke på att den kostade under 1000 kr fyllde 
den sin funktion väl. Men den var hemskt otymplig och behövde rivas ner. Man kanske skall se över att köpa in en ordentlig 
fotovägg. 

Manschettknappar 
En ettan, Wiktor Edfeldt framförde idén om att införskaffa manschettknappar. 
Styrelsen tyckte att det var en strålande idé och uppdraget gavs till Happy Branding som tillverkade 50 par knappar. Dessa säljs 
av Bookie. Ett bör exempel på engagemang från sektionens medlemmar. 

Överlämning 
Mitt sista uppdrag omfattade en överlämning till min efterträdare. Hemsidan och mailprogrammet behandlades för att ge en 
god start. 
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Jubelgeneral: Christoffer Lindahl, T-10    
Jubelkassör:David Hagsved, T-10 

Mål  
Fokus på att ha ett helt "Jubelår". Alltså att se till att det händer saker utspritt över hela året, och inte bara under en 
Jubelvecka. 
Ha med evenemang som gynnar hela Flygsektionens medlemmar och inte bara de som är sektionsaktiva och syns på pubar och 
fester. 

Rekrytering av Jubileumskommitté  
Jubelgeneral och Jubelkassör tog beslutet att rekryteringen av Jubileumskommittén skulle ske enligt samma process som urval 
av Pheuset, enligt sektionsbeslutet på SM 2 år 2013 . Det vill säga att intresserade fick ansöka, intervjuas och väljas av tidigare 
sektionsvald general och kassör. 
Vi gjorde en reklam för Jubelkommittén genom att sätta upp (magnifika!) affischer på TC, plinga i klockan under lunchtid, och 
att prata med folk. Ett onlineformulär för ansökan lades upp på Flygsektionens hemsida. 
Den 18 november 2013 hade alla intresserade intervjuats och en vecka senare meddelade vi resultatet. De rekryterade var: Lasse 
Larsson, Patrik Idstam, Simon Östlund, Alexander Eriksson, Sebastian Quiroga, Matilda Eriksson och Axel Loreman. 

Skifte  
Äldre Jubelörer bjöds in till en middag på TC för vissa ceremoniella överlämnanden och utbyte av tankar och erfarenheter. 

Möten veckovis  
Under vårterminen -14 och höstterminen -14 hade Jublet möte varje måndag. Både Simon Östlund och Alexander Eriksson 
studerade utomlands under större delen av vårterminen men tog del av, och bidrog till arbetet via Dropbox, Google drive och 
Podio. 

Undergruppare  
Månaderna innan jubelveckan skapades ett onlineformulär där intresserade kunde skriva upp sig. Dessutom visades en 
enastående rekryteringsfilm på en pub där folk kunde skriva upp sig på en lista. Under Jubelveckan hade vi knappt 30 
undergruppare. 

Internat  
Under sommaren begav sig nästan hela Jubelkommittén till David Hagsveds hem i vackraste delarna av Hälsingland för att 
provsmaka Jubelsangria, göra grovplanering, och peppa inför hösten. 

Jubeldryck  
Under våren köpte vi in öl från Eskilstuna Ölkultur med egen etikett på som vi kallade för Jubelöl. Det gjordes även eget vin 
till vissa tillfällen som tex, Osquarulda i stugan och festen i stugan som var under själva jubelveckan. 

Maskot  
Jublets maskot valdes till Osquarstatyetten som Oscars-statyett med vackert mörkblå hatt och frack. Vi tillverkade även sk 
Jubelhattar som vi använde då det var viktigt att vi syntes, dessa var i färgerna vackert mörkblå och guld. 

Fana  
Den otroligt vackra fanan syddes av en god vän till en av medlemmarna, Victoria Björklund, och presenterades på 
nØllegasquen. 
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Jubelevent under jubelåret 2014 

2014-02-01: S.K.O.J.I.G (Sensationell Kick-Off Jubel Intro Gasque)  
Första eventet under Jubelåret. Av praktiska skäl slog vi ihop detta med den årliga Kick-off- gasquen. Jublet var sångledare och 
ett exklusivt päronvin serverades till efterrätten.  

2014-03-23: Jubelkryssning 
 
Efter tentaveckan anordnade Jublet en kryssning där vi bokade en svit och hade party hela kvällen. Detta kallases för Åre-
substitut då Åre-resan inföll redan i slutet av januari detta år.  

2014-XX-XX: Jubelpubar  
(7/3 Ritpub, 25/4 Jubelölsrelease, 23/5 Beer pong-turnering) Tre fredagspubar hölls av Jublet. 

2014-04-12: Stora Phlügartäflan  
Enligt tradition höll Jublet i Stora Phlügartäflan, som är som Lilla Phlügartäflan fast större! Folk fick anmäla sig i förväg och 
bygga flygfarkoster som det tävlades med i Stora skuggan. 2014-04-12: Vårbal 
På kvällen efter stora Phlüg var det fingasque i form av en maskeradbal i Ljusgården i V där det hölls prisutdelning samt dans 
till storband. Efter detta hölls efterkör på TC. 

2014-05-11: Quarnevalen  
Flygsektionens Jubel hade ett bidrag som var öppet för alla Flygare som ville. Där byggdes en stor gul u-båt för att påminna 
om året 1969. 

2014-09-10: Födelsedagsgasque för nØllan i Nymble 
 Dagen innan den riktiga födelsedagen hade vi födelsedagsgasque för nØllan i Stora gasque.  

2014-09-11: Riktig födelsedagsgasque på Osquarulda i stugan  
Turligt nog sammanföll Osquarulda med Flygsektionens födelsedag, så det firades extra mycket med 120 l sangria och det 
råkade även vara ett fyrverkeri på andra sidan vattnet samma kväll.  

2014-11-11/15: Biljettsläpp och Jubelbladsrelease 
 
Biljettförsäljningen till Jubelveckan började och Jubelbladet släpptes. Biljetterna var i form av biobiljetter då temat för 
jubelveckan var Hollywood.  

Jubelveckan 8-15 november  

2014-11-08: Fin/ful-gasque  
En gasque med mottot: “Du får det du betalar för”. Temat var “Hunger Games” och beroende på vilket biljettpris man betalat 
för fick man antingen en fin eller ful gasque. De “fula” var uppdelade i de 13 distrikten och de “fina” representerade the 
Capitol. Enligt många en av de bästa gasquer de har gått på! 

2014-11-09: Brunch/olympiad  
Dagen efter fin/ful-gasquen var det brunch och chillhäng på TC, och en Olympiad med inte fysiskt ansträngade grenar, där 
vinnaren fick skjuts till stugan senare under veckan.  
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2014-11-10: Spiongasque 
 En temagasque som var lite interaktiv med gästerna då de fick gå på rundtur för att hitta sångledarna.  

2014-11-11: Historieberättarpub  
Ett par äldre (tyvärr inte helt tillfredsställande gamla) Flygare fick sitta på scenen på TC och berätta gamla historier och svara 
på frågor om sektionen. 

 
2014-11-12: Stugan 
 
En traditionell gasque i Osqvik med jubelvin till middagen. Temat var skräckfilm. Eftersom det var mitt i veckan fick de som 
ville skjuts in till Gustavsbergs Centrum så de skulle hinna med sista tunnelbanan från Slussen.  

2014-11-13: Hajis  
Som Sillis fast större och bättre. Alla traditionella maträtter och tillbehör fanns, samt mycket mer av havets godheter. 

2014-11-11/15: Lunchföreläsningar  
Lunchföreläsning från SAAB resp. Rymd och flygtekniska föreningen. 

2014-11-14: Collagepub  
En vanlig fredagspub där det hölls en beer pong-turnering. 

2014-11-15: Slutfest  
Jubelveckan avslutades med en stor Oscarsgala i enighet med vår maskot “Osquarstatyetten”. En ultimat festlokal bokades och 
platsen hölls hemlig fram till sista dagen då gästerna fick ta sig till platsen där det var gasque som hette duga och eftersläpp med 
popcorn- och sockervaddsmaskin, Extreme-twister och pingis. 

2014-12-06: Jubelbal  
Som avslutning av Jubelåret hölls den självklara Jubileumsbalen. Platsen var Lavalhallen i Nacka och ca 150 människor hade en 
alldeles alldeles underbar kväll, med dans till samma storband som spelat under vårbalen. 

2015-02-07: Tackfest för undergruppare  
Föreningslokalen i Kungshamra bokades för att ha tackfest till undergrupparna som hjälpt till under festerna. Pizza stod på 
menyn och under kvällen förtärdes stora mängder rusningsdrycker. 

Analys  
Utvärdering 

Medlemmarna i Jubelkommittén fick svara på en enkät som skickades ut via mail i början av vårterminen 15.Frågorna gällde 
alla evenemang under Jubelveckan och var ställd dels utifrån vad de tyckte i egenskap av medlem i Jubelkommittén, samt vad 
de trodde gästerna tyckte om respektive evenemang, med utrymme för fristående kommentarer.  
En återkommande punkt hos flera medlemmar i Jublet var att Jubelveckan borde ha planerats längre i förväg. Det är väldigt 
hektiskt att ha 8 evenemang under 8 dagar, speciellt då alla är “nya” på det sättet att de inte har genomförts tidigare. Om man 
jämför med exempelvis fester under mottagningen, ser de flesta festerna likadana ut varje år och de som jobbar vet vad som 
brukar hända. Den rutinen går inte att få in för Jubelevenemang på samma sätt. Även biljettsläppen och betalningarna borde 
ha planerats mer ordentligt, men den stora svårigheten var att det var viktigt att se till att allt kom ut i tid. Vi hade inte råd att 
vänta längre med att släppa biljetter och festerna behövde vara när de var, vilket gjorde att planeringen inte hann bli helt 
optimal, men ansvaret för respektive evenemang var ändå så pass uppstyrd att det aldrig blev några stora problem. 
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Andra saker som hade tjänat mycket på en tidigare och mer ordentlig planering är Jubelbladet och Sponsring. Intäkterna från 
spons, framför allt från Jubelbladet, blev mycket mindre än planerat. Fler medlemmar i Jublet borde delat på det 
ansvarsområdet, och arbetet borde ha satts igång tidigare. Planeringen och skrivandet av Jubelbladet kunde ha börjat tidigare 
och blev lite hektisk mot slutet då det var viktigt, precis som för biljettsläppet, att det kom ut i tid. Det var två personer som 
hade huvudansvar för att sammanställa Jubelbladet och det hade nog varit besvärligare om det var fler, men som sagt borde 
arbetet ha startat tidigare för att slippa stressen på slutet. Det ska dock tilläggas att Jubelbladet blev väldigt väldigt lyckat! 
En annan svårighet med just Jubelveckan är att det är svårt att dra mycket med folk till så många evenemang som möjligt, 
eftersom det händer saker varje dag och folk har skola att tänka på. Vi försökte att åtgärda detta genom att erbjuda rabatterade 
guldbiljetter (all-inclusive- pass) samt inte lägga “tunga” fester efter varandra. Så vissa fester kunde ha haft ett högre 
deltagarantal och det hade gett ett bättre ekonomiskt resultat, men det var ingen fest som blev “misslyckad” eller en stor 
förlustaffär. 
Undergrupparna var en stor tillgång under vissa evenemang, men under andra var de inte lika behövliga. T.ex. behövdes det 
verkligen folk som hjälpte till under slutfesten då vi hade en gasque för drygt 140 personer, medan en fredagspub, som 
collagepuben, inte alls behöver lika mycket mankraft. Antalet var kanske också överdrivet eftersom det blev “för lite” för dem 
att göra och det var även svårt att få ut ordentligt med information till alla, men tack vare att de var många kunde de jobba på 
få fester och istället vara gäster på de andra. Dessutom motsvarade kanske inte deras arbete under jubelveckan priset för 
tackfesten. Tackfesten hade rätt generös budget om man tar i åtanke att många undergruppare bara jobbade någon enstaka fest. 
Med allt detta sagt vill vi ändå hävda att Flygsektionens 45års Jubileum blev en framgångssaga utan like! Väldigt många av 
deltagarna på festerna, samt äldre medlemmar, har berömt kommittén för fantastiska och välgenomförda fester, och deras 
uppskattning märktes tydligt. 

Uppfyllande av mål  
Första målet uppfylldes bra då det var en jämn spridning med evenemang under året. Dessutom planerades allt under Jublet 
utifrån aspekter som tentor, skolschema, CSN-bidrag och utgifter som inhandling av julklappar och Quarneval. Dock så var 
det något mer tyngd på hösten med evenemang men det var mest på grund av att vi ville att ettan skulle få en bra start på sin 
studietid. 
Andra målet uppfylldes till stor del, dock hade det varit bra om det varit fler evenemang för de som inte gillar att festa. Nu var 
det framförallt Stora Phlügartäflan samt lunchföreläsningar som fanns för dessa personer. Däremot så är det även svårare att nå 
ut med information till dessa personer då de missar en hel del reklam. 

Budget  
Det viktigaste med Jubelbudgeten var flexibilitet Alltså att intäkterna och utgifterna var på ett sätt som gjorde det möjligt att 
kontinuerligt göra ändringar utifrån nya förutsättningar för att få resultatet att stämma med det planerade. 
Den budget som först planerades var väl tilltagen vad det gällde omsättning, nästan tre gånger mer än vad det faktiskt blev. 
Detta var givetvis svårt att gissa sig till i början och vi hade hoppats på mer intäkter från spons, och därmed att vi skulle kunna 
annordna större fester och dra mer folk och således ha större omsättning. Men det viktigaste var som sagt att resultatet inte 
skulle bli lidande och den uppgiften anser vi oss ha skött mycket väl! Planen var att 45års jublet skulle ha ett negativt resultat 
på 70 000kr, och resultatet blev drygt 65 500kr. 
I tabellen bifogad visas jämförelsen mellan budgeten som gick igenom på SM 1 2014 med det faktiska resultatet. Värt att nämna 
är att perioden inte enbart är räkenskapsåret 2014, utan även innefattar ett par månader i slutet av 2013 och början av 2015, för 
att verkligen få med alla kostnader som associerades med 45 års Jubileumsfirandet. 
I tabellen är fälten markerade med gult projekt som antingen var planerade från början men inte blev av, eller tvärtom. Att de 
inte var planerade från början men dök upp efter hand. T.ex. så är alla festerna under jubelveckan 1040-45 exempel på projekt 
som omöjligt kan planeras då första budgeten sätts. 
De fält som är markerade blått är det för att visa att de hör ihop men likt de gula fälten har de bokförts på ett sätt som blev 
mer praktiskt under arbetets gång. T.ex. så fanns det inget projekt för "Jubelsponsring" från början utan det var tanken att bl.a. 
Jubelbladet och Stora Phlüg skulle bokföra eventuell sponsring som intäkter, men det blev lättare att skapa ett eget projekt för 
sponsorsintäkter. 
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Mottagningsansvariga: Sara Hallin, T-10 och Anders Sivertsson, 
T-12 

Mål 
De punkter i Verksamhetsplan 2014, som vi anser kan knytas till mottagningen är: 

• Det ska strävas efter att så många studenter som möjligt är medlemmar i Flygsektionen.  
• Sektionen ska under året anordna en mångsidig och bred mottagning för de nyantagna studenterna vid programmen 

Farkostteknik och Simuleringsteknik och virtuell design, där hela sektionens verksamhet marknadsförs. 
• Det ska verkas för att diskriminering och trakasserier aldrig ska förekomma i sektionssammanhang eller i 

studiemiljön. 
Utöver dessa punkter satte vi tillsammans med pheuset upp egna mål för mottagningen 2014. Dessa var att mottagningen 2014 
skulle bli den bästa mottagningen hittills, där både phaddrar och nØllan känner sig välkomna, samt att ingen nØllan skulle 
känna att det inte fanns några event under mottagningen som passade den personen. Vi hade även som konkretiserade egna 
mål att: 

• Alla kvarvarande nØllan skulle gå med i sektionen. 
• Minst 100 nØllan skulle gå på nØllegasquen 
• Dagsschema och sammanfattning skulle skickas ut varje dag till alla phaddrar. 
• På frågan ”Är du nöjd med mottagningen” i utvärderingsenkäterna ska ingen involverad i mottagningen svara nej. 

Rekrytering av Pheus 
Enligt praxis så ska pheuset rekryteras genom en öppen rekrytering som hålls av de mottagningsansvariga. Vi gjorde reklam 
för rekryteringen på hemsidan, på TC genom en tavla/reklamaffisch/spegel, på facebook och genom att plinga i klockan på 
TC samt informera på ÖSM. Vi hade en intresseanmälan som man nådde via hemsidan. Vi hade cirka 20 intresseanmälningar 
och höll individuella intervjuer med samtliga. 8 personer valdes till pheuset utöver oss själva, vilket innebar att Plahn var 5 
personer och ÖPH var 5 personer. 
Under första veckan av mottagningen valde en av de valda personerna att lämna pheuset på grund av personliga skäl. Vi 
respekterade denna persons beslut och genomförde istället mottagningen på 9 personer totalt, 4 i Plahn och 5 i ÖPH. 
Anledningen till att vi inte ville fylla den tomma platsen var att vi vid det laget redan jobbat ihop under ca 8 månader och vi 
kände att det skulle vara svårt för en extern person att komma in i gruppen och det övriga pheusarbetet så sent.  

Möten under våren 
Under vårterminen hade vi möten med Pheuset varje vecka. Vi var ordförande på vartannat möte och var sekreterare vartannat 
möte.  Utöver veckomöten hade vi ett antal större träffar då vi sågs och planerade större event (såsom phadderinternatet, 
nØlleuppdragen) och tog större beslut (såsom pheustemat). 

Rekrytering av phaddrar 
För att rekrytera phaddrar gjorde vi reklam i form av inspring till årskurs ett, två och tre bland både Simtek och Farkost. Vi 
hade även affischer på TC, plingade i klockan samt gjorde reklam på facebook och på hemsidan. Utöver detta så hade vi två 
phadderpubar då vi informerade och vad det innebar att vara phadder samt bjöd på korv. 
Utbildning för alla phaddrar hölls dels via kansliets phadderkonferens och dels via vårt eget phadderinternat på Osqvik. Där 
var även personer från Funka på plats för att informera om hur man gör om det finns funktionsnedsatta personer med i 
mottagningen. THS Centralt skulle också varit representerade men lämnade återbud i sista sekund. 

Pheuscamp 
Vi valde att ha två pheuscamp för att ha god tid att planera och för att pheusets medlemmar skulle lära känna varandra bättre. 
Först spenderades en vecka i Skåne i början av sommaren, och veckan innan vi fick tillgång till våra lokaler på KTH så var vi 
på Torö en vecka.  

Datakontraktet 
Datakontraktet innebär ett kontrakt mellan Data och Flyg och innebär att vi får hålla våra nØllegasquer i Nymble vartannat 
år. 2014 var det vår tur att vara där, vilket vi frångick då vi hellre ville vara i Q-restaurangen. Detta innebär att det är Datas tur 
att vara i Nymble 2015 om de så väljer. 
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Ahnphaddrar 
Under mottagningen 2013 lades större ansvar på ahnphaddrarna och vi valde att fortsätta med detta, men vi försökte att ge 
ahnphaddrarna större stöd från pheuset än vad vi upplevde tidigare. Ahnphaddrarna var ansvariga för sin phaddergrupp och 
gruppen hade i sin tur ansvar för ett eget event under mottagningen. Detta gjorde att ansvaret för de olika delarna av 
mottagningen spreds ut mer över de som valt att vara delaktiga i mottagningen, samt att ahnphaddern fick mer konkret 
ledaransvar. Pheuset bistod den ansvariga gruppen med ”att-göra-listor” som framtagits efter diskussion med de personer som 
var ansvariga för eventen året innan det, för att det inte skulle uppstå några misstag under eventen. Över lag så tyckte vi att 
detta fungerade bra, men extra avstämningar mellan pheuset och de ansvariga kan vidare förbättra systemet. 

Mottagningen 
Mottagningen hölls 17/8-20/9 och veckan dessförinnan, 11/8-16/8, var det förberedelsevecka på KTH. Många av aktiviteterna 
från tidigare år ”återanvändes”, såsom Walles pub, Skå, nØllan i stugan, Erik XIV, Petit Prix, med mera. På dessa event hade, 
som nämnts ovan, en ahnphadder med tillhörande phaddergrupp ansvar för att planera och genomföra.  

Framtidsmässan 
För att bredda mottagningen och ha mer varierade event som inte innefattar fest/alkohol/pheusning, införde vi ett nytt event 
som vi valde att kalla för Framtidsmässan. Detta var ett samarbete med ett antal kjölswyn och utexaminerade flygare, och hade 
som syfte att inspirera nØllan och phaddrar för vad framtiden kan ha att erbjuda. Mässan innebar ett antal olika stationer som 
grupperna fick gå emellan, och på varje station berättade en eller flera alumner om sina upplevelser och erfarenheter. De olika 
stationerna hade lite olika fokus, vissa gav mer tips för studietiden och vissa fokuserade mer på jobb och livet efter examen.  
Eventet var uppskattat av de som var där, men tyvärr var det ganska låg närvarograd. Vi tror att anledningen är att eventet låg 
på torsdagen andra veckan, på förmiddagen efter en gasque med Media och dagen innan nØllan hade kontrollskrivning i 
matematik.  

Efter mottagningen 
Under hösten anordnade Pheuset en bildvisningspub, där ettan och nØllan kunde komma och titta på bilder och pheusfilmer. 
Det genomfördes även en tackfest för alla phaddrar, då vi spelade bowling och bjöd på mat. 
En utvärdering genomfördes för phaddrar separat, och en för nØllan som genomfördes i samarbete med THS Centralt. 
Sammanställning och reflektion av dessa kan läsas längre ned i denna verksamhetsberättelse. 

Uppfyllande av mål 
I denna del reflekterar vi över de mål från verksamhetsberättelsen som vi tyckte kunde kopplas till mottagningen, samt våra 
egna mål. Dessa redogjordes för i början av denna verksamhetsberättelse. 
Angående ”Det ska strävas efter att så många studenter som möjligt är medlemmar i Flygsektionen” så är vi nöjda och tycker 
att vi gjorde vårt allra bästa för att ge alla inblandade en insikt i sektionen och de olika delar som den kan innebära. Pheuset 
försökte att i alla lägen lyfta fram Flygsektionen och vikten av att vara med i kåren. Sektionens dag genomfördes i samarbete 
med styrelsen i ett försök att visa upp olika delar av sektionen för nØllan. Rekordmånga har valt att vara aktiva och söka 
poster i år så vi tycker att målet kan anses uppfyllt. 
Gällande ”Sektionen ska under året anordna en mångsidig och bred mottagning för de nyantagna studenterna vid programmen 
Farkostteknik och Simuleringsteknik och virtuell design, där hela sektionens verksamhet marknadsförs ” så genomfördes först 
och främst en mottagning. Vi försökte bredda mottagningen i år genom att införa framtidsmässan. Vi tycker att vi hade både 
seriösa evenemang och mer fest/lek och vi är själva nöjda med den bredd vi lyckades uppnå. 
Målet att ”Det ska verkas för att diskriminering och trakasserier aldrig ska förekomma i sektionssammanhang eller i 
studiemiljön” arbetade vi också för, genom att ställa tydliga krav på phaddrar gällande plussning och genom att samarbeta med 
Funka när det kom funktionshindrade nØllan. Tyvärr förekom det incidenter då folk kände sig kränkta på grund av 
stereotypa könsroller. När vi gjordes medvetna om dessa, påbörjades genast en dialog med styrelsen där vi diskuterade 
traditioner och hur fler incidenter skulle kunna undvikas. Vi har även fört vidare våra erfarenheter av detta till årets styrelse 
och årets pheus.  
Ett eget mål vi hade var att ingen nØllan skulle känna att det inte fanns några event under mottagningen som passade den 
personen. Genom framtidsmässan försökte vi bredda typen av event som fanns. Det är svårt att göra en bedömning på om 
målet är uppfyllt, men vi är i alla fall nöjda med vår insats.  
När det gäller vårt egna mål om att göra den bästa mottagningen någonsin, så är det väldigt svårt att objektivt säga om detta är 
uppfyllt. Pheuset har under hela året jobbat hårt och vi är över lag väldigt nöjda med hur mottagningen blev. 
Angående att alla kvarvarande nØllan ska gå med i sektionen, har sektionen i skrivande stund 150 medlemmar från T-14. 
Detta tycker vi är strålande siffror, även om vi inte är helt säkra på huruvida även nya masterelever som gått med i sektionen 
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under 2014 räknas dit. Under mottagningen fick vi höra från kansliet att Farkostprogrammet hade exakt samma deltagarantal 
på uppropet som på inskrivningen, vilket betyder att ingen nØllan hoppade av eller bytte program under mottagningens mest 
intensiva period. Detta resultat är något vi är mycket nöjda med. 
Tyvärr nådde vi inte målet på 100 anmälningar, då det bara var 98 nØllan anmälda till nØllegasquen, men det var också färre 
antagna till programmen än vi räknat med så vi är väldigt nöjda med den siffran, som procentuellt överträffar vårt mål. 
Gällande dagsscheman så skrev vi många nya så att det fanns ett för varje dag då det fanns sektionsaktiviteter och de skickades 
ut, men det förekom flera fall där planeringen oförutsett förändrades. Det var då svårt för pheuset att hitta tiden att justera 
detta till utskicken, vilket resulterade att de ibland skickades ut i sista minuten. Detta är något som rekommenderas att planera 
förebyggande för till framtida mottagningar. Även morgonphadder- och nykterphadderscheman, som var satta innan 
mottagningen, led så stora förändringar redan första dagarna att vi övergick till att sätta nya från dag till dag. Här kan man 
förhopningsvis ytterligare samarbeta med Ahnphaddrarna inför mottagningen med att lösa problemen innan de anländer. 
I såväl phadderutvärderingen som nØllans utvärdering kan vi med stolthet konstatera att exakt 0 personer svarade i den 
negativa delen av skalan om sin allmänna uppfattning om mottagningen. Detta innebär att vi har nått vårt mål. 

Analys av utvärderingar 
Gällande phaddrarnas utvärdering svarade 37 av totalt 71 phaddrar. 35 % av de svarande var phaddrar för första gången. I 
allmänhet fick mottagningen mycket god kritik och 65 % av de svarande gav högsta betyg (”Mycket bra”) på frågan ”Min 
allmänna uppfattning av mottagningen som helhet var…”, emedan ingen svarade på den negativa sidan av skalan.  
De flesta phaddrarna ansåg att kommunikationen mellan pheuset, ahnphaddrar och vanliga phaddrar fungerade bra, men det 
efterfrågades längre varsel på informationsutskick som exempelvis dagsplaneringar, nykter-phadder-scheman och 
morgonphadder-scheman. Vi håller med om detta – i flera fall förändrades planeringen av oförutsedda händelser och det var 
svårt för pheuset att hitta tiden att justera detta till utskicken vilket gjorde att det ibland kunde skickas vidare i sista minuten. 
Gällande nØllans (numera nyblivna Ettans) utvärdering samordnades i år vår egen undersökning med THS centrala 
utvärdering så att det skulle vara färre utvärderingar att fylla i och mindre överlapp mellan dem. Av de totalt 44 svarande gav 
62 % det högsta betyget (”Mycket positiv”) om mottagningen. Tyvärr ledde det gemensamma upplägget till att utvärderingen 
blev väldigt lång – 135 frågor – och när det väl kom till sektionens frågor var vi nere på 21 svarande av det totala 44. Detta gör 
många av resultaten osäkra, men flera kommentarer med hjälpsam input inkom och har vidarebefordrats till nästa års 
mottagning. Kommentarerna varierar mycket till ämnet, så en sammanfattning av tendenser är svår att frambringa, men ett 
marginellt större antal rörde könsstereotyper eller missar i schemaläggningen. 
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Ekopheus: Sofia Gustafsson, T-12 

Mottagningens budget gick över med ca 42 tusen kr. Följande projekten som gick över budget betydande: 

n0llan i stugan: Detta pga missförstånd mellan de ansvariga phadrarna och pheuset. Båten för nollan ut räknades aldrig in i 
budgeten och därför gick den över med minst 9600kr. 19000? 

n0llephlügningen gick minus med lite mer än 21000kr pga att 2013 års faktura kom in under 2014.  

Mediagasquen har också gått över sin budget då 2013 års faktura till media betalades under 2014.  

Pit Stop Pub gick över budgeten med ca 1000kr. Detta då maten blev dyrare än väntat.  

Phadderkläderna blev dyrare än väntat. Ca. 1000kr.  

Tackevenemang: Gick över då vi valde att lägga delar av våra pengar från andra aktiviteter på ett mer engagerat tackevenemang.  

Mottagningsmärket gick över budget pga 2013 års märke betalades 2014.  

Julkort gick över budget då jag tror att 2014 års märken hamnade under detta projekt också.  

Phösargasquen tappades kontrollen lite på vilka som skulle komma, vilka som betalt och vilka som faktiskt gick.  

Tygkassarna beräknades att de skulle sälja slut och där av gå +-noll. Det gjorde dem inte därav gick de över budget.  

Nollebrickor var en oväntad utgift som fick läggas till.  

De övriga projekten gick antingen under budget eller över med någon hundralapp. De ovanstående är de som bidragit mest till 
att mottagningsbudgeten inte höll.  
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PAS-Farkost: Jonas Barrskog, T-12 

Utbildningråd  
Jag har varit delaktig i Utbildningsrådet på THS, UR, under hela året. Där vi bland annat har diskuterat "300hp-regeln" och 
avskaffandet av betygsatta examensarbeten (både Ex-jobb och KEX). 

Programkollegie 
På programkollegiet som arrangeras av Programansvarige Fredrik Lundell möts kursansvariga, programledningen och 
studentrepresentanter och diskuterar den långsiktiga utvecklingen av programmet. 
Programkollegiet i början av 2014 diskuterades hur datorer kan introduceras och underlätta undervisningen. 
Programkollegiet i början av 2015 diskuterades "CFATE 2025" med mål att göra utbildningen mer eftertraktad av arbetsgivare 
och blivande studenter. 

Studienämndsrådet 
Jag var med och startade upp Studienämndsrådet, SNR, med möten varje vecka där diskuterade problem som uppstått samt 
förslag på lösningar. 

Studienämndsfika 
Jag var med och arrangerade studienämndsfika för både Farkost och Simtek. 

Student-Kaizen 
Jag var på samtliga Student-Kaizen, där utbildningen diskuteras. Närvaron var ofta dålig, men feedbacken från 
studienämndsfikat lyftes upp av de närvarande ur SNR. 

Kursutvecklare 
Ett av tankarna vi i SNR hade vid årets början var att öka kontinuiteten och kvalitén på kursutvärderingarna. Vi beslutade att 
instifta kursutvecklare som har till uppgift att skriva flera kursutvärderingar per termin, detta för att få högre kvalité men 
också för att Studienämndsordföranden ska behöva lägga mindre fokus på att rekrytera kursutvärderare flera gånger per 
termin. 

Publicering av kursresultat på Bilda/Social 
Jag har efter samråd med en av Cheferna för utbildningsinflytande vid THS, CFU, varit i kontakt med flera kursansvariga och 
påpekat att det är olämpligt att klasslistor med tenta/KS-resultat publiceras online. Detta eftersom betyget inte är en offentlig 
handling fören examen tagits ut. Kurserna som kontaktades var: Strömningsmekanik, Termodynamik, Hållfasthetslära samt 
Signaler och mekaniska system. Jag rekommenderade dem att implementera ett system likt det i Ljud och vibrationskursen, 
där alla får en personlig kod i samband med kursregistrering. 

Grundutbildningsrådet på SCI-skolan 
Grundutbildningsrådet, GRU-rådet, hålls av Grundutbildningsansvarig, GA, vid SCI-skolan. Detta var något som inte bjöds in 
till fören jag kontaktat Gunnar Tibert (dåvarande GA) och sade att vi faktiskt hade rätt att närvara och bli inbjudna. Det hade 
hållits minst tre möten utan att studentrepresentanter blivit inbjudna och det första mötet hölls efter att Tibert blivit 
tillrättavisad av Leif Kari, skolchef på SCI-skolan. Tillrättavisandet skedde efter att Tibert i flera fall visat bristande förmåga att 
bjuda in studentrepresentanter till möten gällande bland annat förändringen i Simteks program. 

Nedläggningen av kandidatprogrammet Simuleringsteknik och virtuell design 
Samma vecka som höstterminens start skickades det ut ett mail till alla studenter att programmet skulle läggas ned och de 
kallade till ett möte. Vi i SNR kritiserade framförhållningen till mötet som ändå blev av. Programledningen på Simtek har 
skött kommunikationen med studenterna väldigt dåligt, och de upplevs inte haft tillräcklig studentrepresentation i 
beslutsprocessen. Vi i SNR känner att de försöker gå runt oss så mycket de kan. Det var i samband med detta som Leif Kari 
tillrättavisade Tibert under ett möte med studentrepresentanter och CFU på THS.  
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Programansvarig student Farkost/SIMTEK  
Jag skrev en motion som bifölls där det funktionärsposten PAS-SIMTEK skulle startas och att PAS döptes om till PAS-Farkost. 

Notis till framtida PASar  

Utbildningråd  
Jag upplever att UR var en mycket bra möjlighet att nätverka med andra sektioners studienämnder, ta lärdom av andra och få 
en uppfattning av vad som händer på KTH. 

Programkollegie 
Programkollegiet är ett trevligt sätt att knyta kontakt till lärarna och vara delaktig i det långsiktiga utvecklingen av 
programmet. 

Studienämndsrådet 
Studienämndsrådet upplevde jag som en god kanal att organisera det gemensamma arbetet med studiebevakning på sektionen. 

Kursutvecklare 
Jag hoppas att det första terminen ger bra resultat och att konceptet behålls då jag tror det har en mycket god potential. 

Publicering av kursresultat på Bilda/Social 
Om det uppkommer flera kurser så verkar argumentet "det bidrar till en stor betygsstress i klassen" vara ett av argumenten 
som biter hårdast. Utöver detta så kan man även påtala att det inte skall vara en offentlig handling fören examen är tagen. 

Grundutbildningsrådet på SCI-skolan 
Gå på GRU-råden! Vi behöver visa att vi vill och ska vara med. Se till att de inte går bakom ryggen på er! Försök även gå på 
GRU-internatet som hålls på vårterminen. 

Nedläggningen av kandidatprogrammet Simuleringsteknik och virtuell design 
Precis som ovan är det viktigt att flygsektionen visar en enad front mot skolan och visar att det faktiskt finns folk som bryr sig 
om programmets fortsättning. 
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Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier 0,00 0,00 33 375,20 33 375,20 

Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 33 375,20 33 375,20 

Finansiella anläggningstillgångar

1350 Pant 9 620,07 9 620,07 6 938,57 16 558,64 

Summa finansiella anläggningstillgångar 9 620,07 9 620,07 6 938,57 16 558,64 

Summa anläggningstillgångar 9 620,07 9 620,07 40 313,77 49 933,84

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

1410 Lager Materiellt Flygsektionen 25 312,55 25 312,55 -2 225,44 23 087,11 
1412 Lager Materiellt KBM 9 149,00 9 149,00 0,00 9 149,00 
1420 Lager sångbok 19 735,69 19 735,69 -5 300,00 14 435,69 
1460 Lager Fortäring Dryck 32 033,12 32 033,12 0,00 32 033,12 

Summa varulager m.m. 86 230,36 86 230,36 -7 525,44 78 704,92 

Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 34 920,00 34 920,00 33 157,20 68 077,20 

Summa kortfristiga fordringar 34 920,00 34 920,00 33 157,20 68 077,20 

Kassa och bank

1911 Kassa Flygsektionen 11 107,00 11 107,00 -4 186,00 6 921,00 
1912 Kassa KBM 14 262,00 14 262,00 86 623,50 100 885,50 
1913 Kassa Mottagning 30 893,00 30 893,00 -34 486,00 -3 593,00 
1914 Kassa Bookie 1 052,00 1 052,00 0,00 1 052,00 
1931 BG Flygsektionen 130 777,99 130 777,99 -73 250,36 57 527,63 
1932 BG KBM 237 080,70 237 080,70 -193 531,17 43 549,53 
1933 BG Mottagning 60 492,36 60 492,36 -37 945,67 22 546,69 
1935 BG Jubel 70 000,00 70 000,00 -60 651,27 9 348,73 
1942 iZettle 0,00 0,00 -221,28 -221,28 
1943 Point Pay 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 
1951 Dispositionsfonden 5 424,17 5 424,17 49,67 5 473,84 
1952 Sektionsrumsfonden 36 336,22 36 336,22 20 626,79 56 963,01 
1953 Putte&Blumes minnesfond 3 485,51 3 485,51 64,95 3 550,46 
1954 Mist&Heidruns dispositionsfond 53 194,19 53 194,19 15 805,68 68 999,87 
1955 Sångboksfonden 8 887,50 8 887,50 114,73 9 002,23 
1956 Kjölswynsfonden 15 048,97 15 048,97 193,90 15 242,87 

Summa kassa och bank 678 041,61 678 041,61 -279 392,53 398 649,08 

Summa omsättningstillgångar 799 191,97 799 191,97 -253 760,77 545 431,20

SUMMA TILLGÅNGAR 808 812,04 808 812,04 -213 447,00 595 365,04
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2061 Egenkapital -622 784,58 -622 784,58 -163 409,94 -786 194,52 
2069 Årets Resultat -163 409,94 -163 409,94 163 409,94 0,00 

Summa eget kapital -786 194,52 -786 194,52 0,00 -786 194,52

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -18 390,40 -18 390,40 -22 413,16 -40 803,56 
2460 Inköparskulder -4 227,12 -4 227,12 0,00 -4 227,12 

Summa kortfristiga skulder -22 617,52 -22 617,52 -22 413,16 -45 030,68

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

-808 812,04 -808 812,04 -22 413,16 -831 225,20

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 -235 860,16 -235 860,16
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Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3001 Kuvertintäkter, Festbiljetter 456 501,85 456 501,85 426 356,20 
3002 Sångboksförsäljning 5 430,00 5 430,00 5 050,00 
3003 Profilering 870,00 870,00 1 060,00 
3005 Övriga funktionärsintäkter 280,00 280,00 5 000,00 
3006 Seniorsmedlemskap 0,00 0,00 150,00 
3008 Externa intäkter, EJ KTH 46 291,00 46 291,00 11 000,00 
3009 Personaluthyrning 37 600,00 37 600,00 32 000,00 
3010 Försäljning Bookie EJ MÄRKEN EL SÅNGBOK 2 704,00 2 704,00 0,00 
3051 THS Bidrag 23 600,00 23 600,00 22 600,00 
3053 Intäkter Kansli/KTH 78 500,00 78 500,00 76 500,00 
3090 Donationer 60,00 60,00 2 300,95 
3101 Försäljning Mat 11 876,00 11 876,00 43 669,20 
3110 Dryckesförsäljning 1 570,00 1 570,00 0,00 
3111 Sprit 186 420,50 186 420,50 173 964,10 
3112 Vin 5 751,00 5 751,00 9 415,00 
3113 Cider 28 029,50 28 029,50 20 377,00 
3114 Öl 501 646,98 501 646,98 540 501,44 
3115 Alkoholfritt/Lättöl 5 387,43 5 387,43 8 631,39 
3116 Prylar, EJ PROFILERING 8 339,90 8 339,90 25 348,85 
3118 Märken 19 354,10 19 354,10 0,00 
3199 Inträdesintäkter 0,00 0,00 3 080,00 
3201 Uthyrning T-Centralen 0,00 0,00 1 000,00 
3202 Event ARMA 131 463,00 131 463,00 136 597,00 
3521 Fakturerade frakter, EU-land 0,00 0,00 -43 ,75 
3740 Öresutjämning -14,35 -14,35 -48,48 
3790 Bortskrivning 0,05 0,05 0,00 
3799 Avrundningskonto 0,00 0,00 1,00 

Summa nettoomsättning 1 551 660,96 1 551 660,96 1 544 509,90

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 551 660,96 1 551 660,96 1 544 509,90

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4001 Övriga Festkostnader -41 118,05 -41 118,05 -22 438,40 
4002 Trycksaker -27 499,90 -27 499,90 -4 821,00 
4003 Profilering -53 368,30 -53 368,30 -49 131,37 
4005 Övriga Funktionärskostnader -8 334,17 -8 334,17 -820,00 
4007 Kjölswyn -1 860,75 -1 860,75 0,00 
4009 Personalhyra -41 407,00 -41 407,00 -3 600,00 
4010 Kursutvärdering -10 800,00 -10 800,00 -12 820,00 
4011 Hemsidor -1 425,00 -1 425,00 -1 446,00 
4012 Licenser -1 864,00 -1 864,00 0,00 
4033 Påsar -1 017,85 -1 017,85 -728,00 
4101 Mat -351 959,04 -351 959,04 -248 083,61 
4111 Sprit -112 928,16 -112 928,16 -94 999,84 
4112 Vin -120 614,19 -120 614,19 -78 667,90 
4113 Cider -32 419,29 -32 419,29 -16 487,62 

Sida 1(3)

https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3001&toacct=3001&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3002&toacct=3002&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3003&toacct=3003&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3005&toacct=3005&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3006&toacct=3006&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3008&toacct=3008&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3009&toacct=3009&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3010&toacct=3010&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3051&toacct=3051&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3053&toacct=3053&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3090&toacct=3090&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3101&toacct=3101&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3111&toacct=3111&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3112&toacct=3112&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3113&toacct=3113&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3114&toacct=3114&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3115&toacct=3115&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3116&toacct=3116&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3118&toacct=3118&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3199&toacct=3199&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3201&toacct=3201&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3202&toacct=3202&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3521&toacct=3521&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3740&toacct=3740&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3790&toacct=3790&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3799&toacct=3799&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4001&toacct=4001&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4002&toacct=4002&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4003&toacct=4003&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4005&toacct=4005&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4007&toacct=4007&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4009&toacct=4009&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4011&toacct=4011&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4012&toacct=4012&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4033&toacct=4033&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4101&toacct=4101&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4111&toacct=4111&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4112&toacct=4112&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://report6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=9b5b8d172a6641bab49f50bd69e4b116&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4113&toacct=4113&fromdate=2014-01-01&todate=2014-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


THS Flygsektionen
802430-2559
Räkenskapsår 2014-01-01 - 
2014-12-31
Period 2014-01-01 - 2014-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2015-03-27 20:32
Senaste vernr A 103 B 38 F 59 J 90 K 318 

L 740 P 36 U 722 

Period Ackumulerat Period fg år

4114 Öl -413 950,56 -413 950,56 -430 977,52 
4115 Alkoholfritt/Lättöl -59 421,73 -59 421,73 -42 967,90 
4116 Prylar, EJ PROFILERING -4 053,37 -4 053,37 -20 254,20 
4117 Övrigt Barrelaterat förbruk -15 196,49 -15 196,49 -8 045,99 
4118 Märken -19 396,25 -19 396,25 0,00 
4120 Aktiviteter -87 746,00 -87 746,00 -24 932,50 
4731 kassarabatter 127,34 127,34 0,00 
4790 Bortskrivningar -0 ,20 -0 ,20 0,00 
4901 Lagerförändring Materiellt Flygsektionen -9 659,92 -9 659,92 -4 009,00 
4902 Lagerförändring Sångbok -5 300,00 -5 300,00 -5 050,00 

Summa råvaror och förnödenheter -1 421 212,88 -1 421 212,88 -1 070 280,85

Övriga varu- och materialkostnader

4890 Övriga utgifter -8 459,20 -8 459,20 -24 734,53 

Summa Övriga varu- och materialkostnader -8  459,20 -8  459,20 -24 734,53

BRUTTOVINST 121 988,88 121 988,88 449 494,52

Övriga externa kostnader

5011 Lokalhyra -92 960,00 -92 960,00 -53 855,00 
5050 Förbrukningsartiklar KÖK -4 421,73 -4 421,73 0,00 
5051 Köksutrustning -3 959,60 -3 959,60 -3 171,70 
5052 Möbler -9 425,80 -9 425,80 0,00 
5060 Städning/Renhållning -69,50 -69,50 0,00 
5061 Förbrukningsart. Städ/Renh. -6 256,10 -6 256,10 -6 157,85 
5070 Underhållskost. TC -4 643,38 -4 643,38 0,00 
5071 Förbrukn. Underhåll -1 937,75 -1 937,75 -1 670,88 
5072 Färg/lim osv -3 433,70 -3 433,70 -1 065,50 
5073 Övrigt verktyg/spik/skruv -2 708,91 -2 708,91 -2 476,56 
5074 Trä -547,45 -547,45 -880,00 
5075 Diverse teknik -11 154,35 -11 154,35 -52 653,73 
5076 Köksutrustning -175,00 -175,00 -2 728,00 
5077 Byggmaterial -810,90 -810,90 -2 248,60 
5078 Elektronik -9 769,89 -9 769,89 -2 137,00 
5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg -30 847,49 -30 847,49 -4 245,00 
5600 Transportkostnader -45 588,00 -45 588,00 -31 547,82 
5611 Drivmedel för personbilar -1 989,45 -1 989,45 -5 358,61 
5612 Försäkring och skatt för personbilar -1 493,00 -1 493,00 -4 447,00 
5613 Reparation och underhåll av personbilar 0,00 0,00 -1 749,00 
5616 Trängselskatt, avdragsgill -545,00 -545,00 -235,00 
5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader -19 716,00 -19 716,00 -11 493,48 
5701 Inhyrning Underhållning (Nöje) -13 729,50 -13 729,50 -6 875,00 
5702 Inhyrning Teknik -8 618,00 -8 618,00 -16 413,00 
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudi -3 068,25 -3 068,25 -2 731,00 
5810 Biljetter -1 521,00 -1 521,00 -12 424,00 
5900 Fanborg -1 500,00 -1 500,00 -500,00 
6062 Inkasso och KFM-avgifter 0,00 0,00 -180,00 
6100 Kontorsmaterial -3 896,56 -3 896,56 -1 556,25 
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THS Flygsektionen
802430-2559
Räkenskapsår 2014-01-01 - 
2014-12-31
Period 2014-01-01 - 2014-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2015-03-27 20:32
Senaste vernr A 103 B 38 F 59 J 90 K 318 

L 740 P 36 U 722 

Period Ackumulerat Period fg år

6150 Trycksaker -9 944,25 -9 944,25 -6 224,85 
6200 Tele och post -10 403,90 -10 403,90 -1 649,00 
6250 Postbefordran 0,00 0,00 -3 348,00 
6300 Tillståndskostnader -7 100,00 -7 100,00 -5 500,00 
6570 Bankkostnader -13 838,43 -13 838,43 -13 996,27 
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 0,00 0,00 -100,00 

Summa övriga externa kostnader -326 072,89 -326 072,89 -259 618,10

Personalkostnader

7331 Bilersättningar -11 065,37 -11 065,37 -4 429,70 
7384 Kostnader för fria arbetskläder 0,00 0,00 -6 249,00 
7400 Utbildningskostnader -9 360,00 -9 360,00 -3 600,00 
7421 Personalmat -14 770,50 -14 770,50 -15 992,80 

Summa personalkostnader -35 195,87 -35 195,87 -30 271,50

Avskrivningar

7740 Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar -1 241,00 -1 241,00 -3 299,89 
7790 Återföring av nedskrivningar av vissa omsättning 3 011,00 3 011,00 6 853,06 

Summa avskrivningar 1 770,00 1 770,00 3 553,17

Övriga rörelsekostnader

7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 0,00 0,00 -3 000,00 

Summa övriga rörelsekostnader 0,00 0,00 -3  000,00

RÖRELSERESULTAT -237 509,88 -237 509,88 160 158,09

Finansiella poster

8311 Ränteintäkter från bank 1 855,72 1 855,72 3 259,85 
8313 Dröjsmålsränta -206,00 -206,00 0,00 
8422 Dröjmålsräntor 0,00 0,00 -8 ,00 

Summa finansiella poster 1 649,72 1 649,72 3 251,85

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -235 860,16 -235 860,16 163 409,94

Årets resultat

8999 Redovisat resultat 0,00 0,00 -163 409,94 

Summa årets resultat 0,00 0,00 -163 409,94

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 787 521,12 -1 787 521,12 -1 544 509,90

BERÄKNAT RESULTAT -235 860,16 -235 860,16 0,00

Sida 3(3)
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Resultatenhet Intäkter 2014 Kostnader 2014 Resultat 2014 Intäkter Kostnader Nuvarande resultat Differens
KS 1 Flygsektionen administrativt 57 000,00 kr -81 535,00 kr -24 535,00 kr 52 774,69 kr -79 228,05 kr -26 453,36 kr -1 918,36 kr
KS 2 KBM 953 901,00 kr -805 166,00 kr 148 735,00 kr 841 165,59 kr -726 564,99 kr 114 600,60 kr -34 134,40 kr
KS 3 Mottagningen 117 020,00 kr -167 520,00 kr -50 500,00 kr 116 035,05 kr -209 152,33 kr -93 117,28 kr -42 617,28 kr
KS 4 Nollegasque 140 000,00 kr -208 500,00 kr -68 500,00 kr 140 340,00 kr -209 622,41 kr -69 282,41 kr -782,41 kr
KS 5 TC 0,00 kr -29 000,00 kr -29 000,00 kr -0,32 kr -33 479,70 kr -33 480,02 kr -4 480,02 kr
KS 6 Övrig funktionärsverksamhet 9 000,00 kr -44 500,00 kr -35 500,00 kr 1 893,90 kr -36 652,29 kr -34 758,39 kr 741,61 kr
KS 7 Bookie 11 000,00 kr -10 000,00 kr 1 000,00 kr 7 102,00 kr -14 152,00 kr -7 050,00 kr -8 050,00 kr
KS 8 Farmen 224 250,00 kr -79 500,00 kr 144 750,00 kr 131 941,94 kr -46 307,56 kr 85 634,38 kr -59 115,62 kr
KS 9 Åre 87 000,00 kr -87 000,00 kr 0,00 kr -3 695,37 kr -85 167,61 kr -88 862,98 kr -88 862,98 kr
KS 10 Jubel 808 500,00 kr -883 500,00 kr -75 000,00 kr 256 003,98 kr -311 659,04 kr -55 655,06 kr 19 344,94 kr
KS 11 Kjölswyn 0,00 kr -7 500,00 kr -7 500,00 kr 0,00 kr -16 608,02 kr -16 608,02 kr -9 108,02 kr
KS 12 Amidala 1 950,00 kr -5 800,00 kr -3 850,00 kr 0,00 kr -71,85 kr -71,85 kr 3 778,15 kr
KS 13 HQ 1 000,00 kr -5 500,00 kr -4 500,00 kr 1 299,50 kr -9 296,79 kr -7 997,29 kr -3 497,29 kr
KS 14 Sångbok 7 500,00 kr 0,00 kr 7 500,00 kr 5 430,00 kr -5 300,00 kr 130,00 kr -7 370,00 kr
KS 15 Ombyggnad 2012 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
KS 16 Kute 2 150,00 kr -4 750,00 kr -2 600,00 kr 1 370,00 kr -4 258,48 kr -2 888,48 kr -288,48 kr
Totalt 2 420 271,00 kr -2 419 771,00 kr 500,00 kr 1 551 660,96 kr -1 787 521,12 kr -235 860,16 kr -236 360,16 kr

LägesrapportBudgeterat

Sammanställning Flygsektionen 2014



 

 

 

 

 
  BUDGETERAT     UTFALL JÄMFÖRELSE 

Proj. Nr. Projektbenämning Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat   
1001 Jubel - - - - - - - 
1002 Jubelhattar 0 -3000 -3000 0 -2888 -2888 112 
1003 Ryggtavlor 0 -500 -500 0 -464,75 -464,75 35,25 
1004 Jubelfana 0 -2000 -2000 0 -2655,51 -2655,51 -655,51 
1005 Marknadsföring 0 -4000 -4000 0 -708,9 -708,9 3291,1 
1006 Representation 0 -4000 -4000 0 -73,81 -73,81 3926,19 
1007 Jubelfilm 2500 -6000 -3500 - - 0 3500 
1008 Bilkostnader 0 -2000 -2000 0 -1777,69 -1777,69 222,31 
1009 Jubeldryck - - 0 0 -6156,9 -6156,9 -6156,9 
1010 Jubelblad 150000 -30000 120000 0 -11373 -11373 -131373 
1011 Jubelpubar - - 0 0 -579 -579 -579 
1012 Jubelmärken - - 0 1660 -3095 -1435 -1435 
1020 Större event - - - - - - - 
1021 Jubelkryssning 20000 -20000 0 7701 -9616 -1915 -1915 
1022 Vårbal 55000 -75000 -20000 19670,46 -23416,23 -3745,77 16254,23 
1023 Stora Flyg 20000 -10000 10000 1684,5 -2450,82 -766,32 -10766,32 
1024 Födelsedagsfest 6000 -12000 -6000 6490 -13358,02 -6868,02 -868,02 
1025 Jubileumsbal 250000 -300000 -50000 115878 -147972,7 -32094,7 17905,3 
1026 Tackfester 0 -15000 -15000 2176 -11103,63 -8927,63 6072,37 
1027 Slutfest 

155000 -200000 -45000 36349,96 -49193,71 
-

12843,75 32156,25 
1030 Jubelvecka (utan 

bal) 150000 -200000 -50000 2624,8 -13135,12 
-

10510,32 39489,68 
1031 Jubelsponsring - - 0 40163 0 40163 40163 
1040 Fin/ful-gasque - - 0 7074,7 -6767 307,7 307,7 
1041 Flygolympiaden - - 0 435 -851,97 -416,97 -416,97 
1042 Spiongasque - - 0 4650 -7007,12 -2357,12 -2357,12 
1043 Jubelstuga - - 0 3090 -6202,21 -3112,21 -3112,21 
1044 Hajis - - 0 713 -2571,18 -1858,18 -1858,18 
1045 Guldbiljetter - - 0 7930 -407 7523 7523 
10-- Jubelöl 5000 0 5000 - - 0 -5000 

SUMMA   813500 -883500 -70000 258290,4 
-

323825,27 
-

65534,85 4465,15 
 

Jubelkommitténs ekonomiska sammanställning
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Revisionsberättelse 2014 

Revisorernas uppgift är att tillsammans med THS verksamhetsrevisorer revidera sektionen i enlighet med sektionens 
stadga och praxis samt THS stadga och reglemente. Revisorerna får inte inneha någon styrelsepost eller funktionärspost 
med löpande ekonomiskt ansvar. 

 

Löpande arbete 

Revisorerna har granskat arbetet löpande både ekonomiskt och övrig verksamhet. Framförallt genom att kolla igenom 
bokföring fram till varje sektionsmöte, läsa igenom dagordningar och protokoll från varje vecka och vid några gånger 
frågat Styrelsen vad som pågår. Exempelvis när nyhetsbrevet inte kom ut på två månader gjordes en avstämning med 
Informatören och en god förklaring angavs. 
Under våren skapades ett Excel-dokument i Google Drive för att kunna lämna kommentarer på bokförda verifikat. I 
början var det lite miss i kommunikation mellan revisorer och bokföringsansvariga och det var inte förrän under hösten 
som alla använde detta dokument aktivt. Därefter har det fungerat som en utmärkt kanal för att ge feedback och 
underlättat för oss revisorer att stämma av att korrigeringar gjorts.  
Utöver detta har minst en av revisorerna närvarat på alla sektionsmöten och öppna sektionsmöten för att vara Styrelsen 
och mötet behjälpliga samt granska att beslut tas i enlighet med styrande dokument. I ett fåtal ärenden har även THS 
revisorer kontaktats.                     
 

Ekonomi 

Resultatet för 2014 års verksamhet skiljer väldigt mycket mot det budgeterade resultatet. Vi är medvetna om ett antal 
faktorer som inte har kunnat påverkas. Exempelvis att intäkterna för Åreresan 2014 kom in före årsskiftet och därmed 
hamnade på 2013 års resultat. Under 2014 blev det således enbart en kostnad på närmare 90 000kr för Åre men inga 
intäkter. För Mottagningens del fakturerades både flygningen på Skå 2013 och Mediagasquen 2013 under 2014 och 
bidrog därmed med ett negativt resultat på närmare 30 000 kr. Utöver dessa faktorer har intäkterna för 
barverksamheten och arbetsmarknadsenheten varit mindre än beräknat, precis som KBM och ARMA skriver i sina 
verksamhetsberättelser. 
Bokföringen har till stor del skötts kontinuerligt och korrigeringar har gjorts enligt ovan nämnda Excel-dokument. 
Dock har det varit en del svarta hål i mottagningens bokföring som inte rättats till förrän våren 2015 med hjälp av 
Hjalmar (Cash 2014). Slutligen stämmer balansrapporten överens med verkligheten där nedskrivning på 9 050 kr för 
kontanta medel samt 1400 kr för PointPay varit nödvändig. Kontanta transaktioner har inte gått att spåra och sektionen 
förlorade tillgång till PointPay-historiken när detta sades upp.                        
 

Verksamhet 

Under året har sektionens verksamhet bedrivits i enlighet med verksamhetsplanen, med undantag för några punkter där 
det mesta nämnts i respektive verksamhetsberättelse. Vi önskar att protokoll från 2014 års sektionsmöten samt 
tillhörande bilagor kompletteras på Flygsektionens hemsida då det i dagsläget är svårt att spåra vissa beslut som tagits. 
Vi vill tacka Styrelsen och alla andra funktionärer för ett fint arbete under 2014 med god gemenskap då man har ställt 
upp för varandra när problem uppstått.      
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Slutsats 

I helhet är revisorerna nöjda med styrelsens, mottagningens, jublets och övriga funktionärers utförda arbete. Vi som 
revisorer kunde ha varit hårdare med uppföljningen av den ekonomiska revideringen och sett till att korrigeringar skett 
tidigare. Vi vill också belysa det faktum att sektionens ekonomi hade ett negativt resultat på 250 000 kr jämfört med 
budgeterat resultat vilket betyder att sektionens likvida medel har minskat. Därför uppmanar vi att ha detta i åtanke vid 
kommande ekonomiska beslut för att säkerställa sektionens ekonomiska likviditet. Dock ska sektionen som ideell 
förening inte gå med vinst över en längre period och de tre föregående åren har genererat totalt 237 000 kr positivt 
resultat. 
Vi revisorer anser att Styrelsen gjort ett bra jobb under verksamhetsåret 2014 och att de stora ekonomiska bortfallen 
inte har kunnat påverkas. Därmed yrkar revisorerna att Styrelsen 2014 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 


