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NOTICE – CHAPTER MEETING 4 2020 
Sent out on 2020-11-12 in accordance with our statutes. 
 

NOTICE SM4 

 
 

Time of meeting: November 30th 17:30 
on Zoom 

Extra time: December 1st 17:30 on 
Zoom 

Final day of motions: November 23rd  
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AGENDA – CHAPTER MEETING 4 2020 

1. Formalities 
1.1 Opening of the meeting 

1.2 Authorized notice of the meeting 

1.3 Co-opts (Adjungeringar) 

1.4 Election of adjuster and tellers (Justerare och rösträknare) 

1.5 Accepting the agenda 

1.6 Clearing of last agenda 

1.7 Request for further questions 
 
 

2. Reports 
2.1 The board reports  

2.2 Ledningsgruppen reports 

2.3 Accountant reports 

2.4 Reception coordinator reports 

2.5 KF-delegates reports (Student Union Council) 

2.6 THS-Centralt reports 

2.7 Bookkeeping reports 

2.8 The Praxis committee reports 

2.9 Other reports 
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3. Motions and Propositions 
 
 
3.1 Proposition regarding acceptance of operational plan for 2021 
 
3.2 Motion regarding engagement of non-chapter members within the                 
chapter 
 
3.3 Motion regarding name change for the position of event as well as the                           
event group 
 
3.4 Motion regarding regarding the election of Queen Amidala 
 
3.5 Motion regarding rules of how meeting documents are sent out 

 
3.6 Motion regarding kjölswyn and alumni events 

 
3.7 Motion regarding alumni information 
 

4. Economics 

4.1 Approval of the financial framework for 2021 (Rambudget) 

5. Elections 

5.1 Election of standard bearer 

5.2 Election of vice-standard bearer 

5.3 Election of members of the election committee 

5.4 Election of curator 

5.5 Election of alumni contact 

5.6 Election of Head of sports 
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5.7 Election of Christer Björkman 

5.8 Election of Ingela ‘Pling’ Forsman 

 

5.9 Election of Ball coordinator 

5.10 Election of Head of Egg 

5.11 Election of the Tie Committee 

5.12 Election of Quarneval Ambassador 

5.13 Election of Toastmaestro 

5.14 Election of Vice-Toastmaestro 

6. Presentation of recruited officials 

´6.1 Presentation of the reception team 

´6.2 Presentation of the information group 

´6.3 Presentation of the event group 

´6.4 Presentation of bar team 

´6.5 Presentation of the business relations team 

´6.6 Presentation of the studies group 

´6.7 Presentation of the student welfare group 

´6.8 Presentation of the olympic qurling team 

´6.9 Presentation of the board elected officials 
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7. Other questions 

10.37 Beer and sandwiches in memory of Pvt. Johannesson 

8. Toast to the Iron and the carbon fibre 

9. Formal ending of the meeting and immediate march to 
Tennstopet 
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MOTION - CHAPTER MEETING 4 2020 

Matter: Möjliggörande för icke sektionsmedlemmar att 
engagera sig i sektionen 

 

Background 

Flygsektionen är en sektion som skapar stora kontaktnät inom liksom utanför sektionens 

väggar. Det finns det människor från andra sektioner som har ett intresse av att lägga tid 

och energi på utvecklingen av sektionen och dess studentengagemang. De saknar 

medlemskap i Flygsektionen, vilket inte alltid är möjligt att åstadkomma. Därför syftar 

denna motion till att under speciella omständigheter, genom godkännande av styrelsen, 

tillåta berörda studenter att engagera sig i Flygsektionen. 

 

Ytterligare motivation är att THSs stadgar enbart bestämmer vilka som får vara 

sektionsmedlemmar och inte vilka som får vara engagerade inom sektionen. Utan det är i 

Flygsektionens stadgar som Flygsektionen gett THS makten att bestämma vilka som kan vara 

aktiva och inte. 

 

Motionen syftar sammanfattningsvis till att ändra § 1.4.2 Funktionärer i stadgarna som 

lyder “Funktionär skall vara fullvärdig medlem av sektionen enligt paragraf 1.4.1 stycke 1.” 

till  “Funktionär skall vara fullvärdig medlem av sektionen enligt paragraf 1.4.1 stycke 1, 

eller vara medlem i THS samt blivit godkända av Styrelsen att inneha Funktionärsstatus.” . 
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Yrkande:  

Att1 Medlemmar i THS men ej i Flygsektionen kan ges tillåtelse till 

sektionsengagemang i form av funktionärsposter. 

 

Att2 Ändra § 1.4.2 Funktionärer i stadgarna som lyder “Funktionär skall vara 

fullvärdig medlem av sektionen enligt paragraf 1.4.1 stycke 1.” till  “Funktionär 

skall vara fullvärdig medlem av sektionen enligt paragraf 1.4.1 stycke 1, eller vara 

medlem i THS samt blivit godkända av Styrelsen att inneha Funktionärsstatus.”. 

 

Att3 om Att2  avslås, ändra § 1.4.2 Funktionärer i stadgarna som lyder “Funktionär 

skall vara fullvärdig medlem av sektionen enligt paragraf 1.4.1 stycke 1.” till  

“Funktionär skall vara fullvärdig medlem av sektionen enligt paragraf 1.4.1 stycke 

1, eller vara medlem i THS samt blivit godkända av Sektionsmötet att inneha 

Funktionärsstatus.”. Om Att2 bifalles, dras Att3 tillbaka. 

 

Att4 En icke sektionsmedlem som enligt § 1.4.2 blivit godkänd att söka 

funktionärsposter ska kunna bli av med detta privilege om ett sektionsmöte, eller vid 

bifall av Att2 styrelsen, beslutar det. 
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MOTION - SEKTIONSMÖTE 4 2020 
Motion för namnbyte av Event och Eventgruppen 

Bakgrund: 

Studentikosa traditioner är något som Flygsektionen värderar lite högre än många andra sektioner på 
KTH. Framförallt traditioner som är harmlösa men lite konstiga som exempelvis “Stalle Memorial”. Det 
är bland annat därför vi måste som sektion hålla oss ifrån att poster vi skapar har tråkigt och väldigt icke 
studentikosa namn. Något som de flesta inte visste är att Flygsektionen en gång i tiden hade ett så kallat 
“Sexmästeri” vilket då var en del av KFK. Sexmästerier är typiska exempel Studentikosa namn då “Sexa” 
har innebörden “Fest” under vissa sammanhang (Se Svensexa). 
 Utöver att det är roligt så vill jag hävda att poster med mer studentikosa namn har högre söktryck bland 
våra studenter. 
 
Med dessa argument yrkar jag på att Flygsektionen ska ändra namn på posten “Eventansvarig” till något 
mer studentikost. Jag har kommit fram till flera alternativ, vardera kommer presenteras i attsatserna. 
Första alternativet är att byta namn från “Eventansvarig” till “Sexa Ansvarig” som då förkortas till 
“SexaAn”. 
Andra alternativ är lite mer traditionellt, byta namn på “Eventansvarig” till “Sexmästare” och hålla det 
utan förkortning. 
Sista alternativet är “ArRAn” vilket står för “Arrangemangs Representant samt AnsvaRige”. 
Och utöver detta yrkar jag på att Flygsektionen skall ändra namn på “Eventgruppen” till Sexmästeriet. 
 
 
 
 
 

 
Yrkande: 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att 
att1 Flygsektionen byter namn på Event Ansvarig till “SexaAn” enligt bakgrund 
att2  Flygsektionen byter namn på Event Ansvarig till “Sexmästare”  
att3  Flygsektionen byter namn på Event ansvarig till “ArRarn” 

att4 Flygsektionen byter namn på Eventgruppen till “Sexmästeriet” 

 

__________________________________ 

Isak Lindwall 
Zoom,  23e november 2020 

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

wwww.flygsektionen.se 
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MOTION - SEKTIONSMÖTE 4 2020 
Amidala ska få välja Queen Amidala 

Bakgrund: 
Queen Amidala är ordförande för Flygsektionens tjejförening Amidala och har funktionärsstatus. Tidigare har 
Queen Amidala tillsatts på SM 4, men efter att rekryteringen omstrukturerats internrekryteras Queen Amidala nu 
av StURe.  

Denna motion föreslår att sektionens tjejförening ska få välja sin egen ordförande istället för att denna ska tillsättas 
av en annan funktionär som inte nödvändigtvis är med i föreningen. Detta val ska förslagsvis göras på Amidalas 
höstmiddag, som är ett varje år återkommande event och därför lämpar sig för detta.  

Trots denna ändring av rekryteringsmetod bör Queen Amidala behålla funktionärsstatus med tanke på den mängd 
arbetsuppgifter som denna har. Dessutom föreslås att sittande Queen Amidala blir ansvarig för att varje år få ut 
informationen till Amidalas medlemmar att posten går att kandidera till, detta för att ge alla sektionens kvinnliga 
medlemmar lika chanser att söka till posten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yrkande: 
Med anledning av ovanstående yrkar vi att 
att1 Medlemmarna i Amidala ska rösta fram nästa års Queen Amidala på deras årliga höstmiddag. 

att2  Sittande Queen Amidala är ansvarig för att få ut information till medlemmarna om hur valet går till och när det är.  
 
__________________________________ 

Linnéa Sellerholm, Martina Mähl 
Stockholm  20 november 2020 

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

wwww.flygsektionen.se 
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MOTION – Chapter meeting 4 2020 

Rules regarding how meeting documents are sent out. 

Background 

During this year, the documents for our chapter meeting have been sent out as multiple documents. This means 

it’s both harder to read the documents before each meeting as well as being harder to understand which motion 

answer corresponds to which motion. 

Furthermore, I believe that it would be a great benefit for the chapter to send out documents both as a PDF and 

word file. Why you ask? Well, the PDF makes sure everyone can read the file and the word file ensure that if 

document can be read out loud by a computer program, should that be needed.  

               

 
Plea 

Due to the reasons above we plea:  

that1 All the meeting’s documents sent out by the board for each chapter meeting is sent out as one merged file. 

The format of the documents sent out should be as stipulated: one copy as a word file and one copy as a PDF file. 
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MOTION – Chapter meeting 4 2020 

Alumni-Events 

Background 

As everybody knows, we at the flight chapter have an honorary network called Kjölswyn and being part of this 

organization, is the only way to remain connected to the Flygsektionen as an alumni. This I feel, is a big problem as 

a large and engaged alumni network is something good and something we should strive towards!  

In order to reach this goal, we as a chapter should treat the alumni and Kjölswyns the same! The Kjölswyn already 

have their own network and a ceremony for indoctrination and this is something we should keep but other than 

this, every alumni should be treated the same as a Kjölswyn.  

 

The Kjölswyn order is set up in such a way that we as a chapter only decides who is a member of Kjölswyns order; 

we as a chapter have no input on how their organisation should work internally or what they should do.  

They are not an extension of Flygsektionen but their own entity! 

 

Suggestion 

Events 

Currently the chapter has 3 events that Kjölswyn attend and take part in. These are: 

Kjölswyns pub/aluni pub, Kjölswyns dinner and the Nollegasque. 

  

Kjölswyns pub/Alumni pub 

I see no reason why the Kjölswyns pub should not invite all alumni of Flygsektionen. This event has had a drastic 

drop in attendance, with a maximum of 20 participants over the last 3 years; the question of space therefore is not 

an issue. Also, the general consensus of Kjölswyn,  is that they would prefer events held by Flygsektionen to 

include everyone. In this way they can meet former classmates that aren’t Kjölswyns. They have no problem with 

meeting fellow Kjölswyns as they are more than capable of organizing internal events for themselves. Also, as the 

name indicates this pub has been called the alumni pub but has never lived up to its name! 

 

Kjölswyns dinner 

This event has had so few participants that it has been cancelled the last few years. Either we remove this event, or 

we make it into an alumni dinner as in its current form it’s not working. If we think this event is made to help the 

current board or management team then just removing this event would be the most helpful change! On the other 

hand, if we think it’s made for the alumni then the exact same reasoning as just mentioned can be applied here as 

well. 

 

 

Nollegasque 

We should invite everyone and not only Kjölswyn and I don’t see why the rules and prices for an alumni and a 

Kjölswyn should be any different. For the last 4 years, we have never had an issue with the tickets selling out and if 

there should be a sudden increase in the number of attendees at a Nollegasque then that is not a negative, rather a 

positive and just means that for the following years we just need to book a location that can house more people!  

 

Some number of participants for the last years: 

2017 number 259 
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2018 number 307 

2019 number 287 

2020 number 238 

 

For example, in Nymble with both the rooms we are allowed a maximum of 500 people and if you also include 

Hyllan we can have a maximum of over 600 people in attendance which is significantly more then what our most 

attended event has had. 

 

 
Plea 

Due to the reasons above we plea:  

that1 That the Kjölswyns pub/alumni pub should include all alumni in an equal manner.  

 

that2 That the Nollegasque should include all alumni in an equal manner.  

 

that3 That the Kjölswyns dinner should include all alumni in an equal manner.  
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MOTION – Chapter meeting 4 2020 

Alumni-Information 

Background 

As everybody knows, we at the flight chapter have an honorary network called Kjölswyn and being part of this 

organization, is the only way to remain connected to the Flygsektionen as an alumni. This I feel, is a big problem as 

a large and engaged alumni network is something good and something we should strive towards!  

In order to reach this goal, we as a chapter should treat the alumni and Kjölswyns the same! The Kjölswyn already 

have their own network and a ceremony for indoctrination and this is something we should keep but other than 

this, every alumni should be treated the same as a Kjölswyn.  

 

The Kjölswyn order is set up in such a way that we as a chapter only decides who is a member of Kjölswyns order; 

we as a chapter have no input on how their organisation should work internally or what they should do.  

They are not an extension of Flygsektionen but their own entity! 

 

Suggestion 

Information being sent out from the board  

Currently the Secretary has a list of everyone who is a Kjölswyn with their name and email. This list should instead 

be converted into an alumni list and all the information from the board in the future, should just be sent out to 

every alumni! Within Kjölswyns order, there exists a position that is responsible for sending information within the 

Kjölswyns ordern. This position is called Kulting and it also possesses the Kjölswyns list. 

 
Plea 

Due to the reasons above we plea:  

that1 All the information sent out by the section to Kjölswyn should now be sent out to every alumni. In the case 

that the alumni contact is not elected, all the responsibilities of that position fall on the board. 
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Motionssvar - SEKTIONSMÖTE 4 2020 

Möjliggörande för icke sektionsmedlemmar att 

engagera sig i sektionen 

Svar  

Styrelsen tackar motionärerna för sin motion och håller med om att motionen tar upp en relevant punkt. Däremot anser 

styrelsen att motionens lösning inte löser problemet utan istället öppnar upp för kryphål och enorma stadgemässiga 

problem. Styrelsen anser att stadgarna är väl skrivna och inte behöver ändras. Det är självklart att endast 

organisationsmedlemmar ska kunna ta på sig ansvarsposter inom organisationen och inte utomstående människor.  

Styrelsen förstår att det kan i undantagsfall finnas individer som har blivit sektionen kära och tagits in som en av sina egna. 

Styrelsen anser att detta är en punkt som bör tas upp i kårfullmäktige. Alltså möjligheten för THS-medlemmar att byta 

sektion på eget bevåg. 

 
Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 

att1 avslå motionen 

 

 

 

 

_________________________ 

För styrelsen 2020, Carl Hedin 

Blackebergsbacken 1, 24 november 2020 
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MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 4 2020 
Motion för namnbyte av Event och Eventgruppen 

Svar 
Styrelsen tackar motionären för en välskriven motion. Styrelsen anser att motionären lyfter en relevant fråga och har inga 
invändningar. 

 
Yrkande 
Styrelsen känner inte behov att förorda någon av de specifika attsatserna. 
 
 
 

 

 

 

__________________________________ 

För Styrelsen 2020, Linnéa Sellerholm 
Stockholm 24 november 2020 

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

wwww.flygsektionen.se 
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MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 4 2020 
Amidala ska få välja Queen Amidala 

Svar 
Styrelsen tackar motionärerna för en välskriven motion och anser att motionen är rimlig.  

 
Yrkande 
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen på bifall på samtliga att satser. 
 

 

 

__________________________________ 

För styrelsen 2020, Wilhelm Branner 
Elin Falks Gata 2, 24 november 2020 

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

wwww.flygsektionen.se 
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MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 4 2020 
Regler om hur mötesdokument skickas ut 

Bakgrund 
Styrelsen tackar motionären för en välskriven motion. Styrelsen anser att motionären lyfter en rimlig poäng och att det kan 
finnas ett värde i att organisera hur utskicken för filer inför sektionsmöten ser ut, dock anser styrelsen att flertal punkter som tas 
upp i motionens attsats inte löser det problem som tas upp i bakgrunden.  

 
Yrkande 
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 
att1 attsats1 avslås 

 

 

 

__________________________________ 

För styrelsen 2020, Thomas Almhagen 

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

wwww.flygsektionen.se 
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Motionssvar - SEKTIONSMÖTE 4 2020 

Alumni-Events 

Svar  

Styrelsen tackar motionären för en välskriven motion. Styrelsen håller med om att Flygsektionens alumniorganisation har 

sett bättre dagar och har tagit hänsyn till detta i de verksamhetsmål som lagts fram till nästkommande styrelse. Styrelsen 

håller med om att alumnipubar definitivt är en enkel sak att implementera. Däremot anser styrelsen att alumnimedlemmar 

inte ska bjudas in till nØllegasquen. Anledningen till att Kjölswynen är inbjudna till nØllegasquen är att det är deras 

invigningscermoni och till det hör kjölswyn. Styrelsen ser inte hur nØllegasquen skulle förbättras av att fler personer skulle 

vara inbjudna, snarare motsatsen.  

När det gäller Kjölswynsmiddagen anser styrelsen att detta är ett evenemang för att tacka de som blivit 

”hedersmedlemmar” i vår sektion. Att det har varit dålig närvaro beror snarare på styrelsens dåliga planering än det låga 

engagemanget från orden.  

Styrelsen skulle gärna se att det blev fler evenemang för alumner och kjölswyn och kommer att jobba aktivt med att fixa 

det. 

 
Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 

att1 attsats1 bifalles 

att1 attsats2 och attsats3 avslås 

 

 

 

 

_________________________ 

För styrelsen 2020, Carl Hedin 

Blackebergsbacken 1, 24 november 2020 
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MOTIONSSVAR - SEKTIONSMÖTE 4 2020 
Alumni-Information 

Bakgrund 
Styrelsen tackar motionären för den välskrivna motionen. Vi finner bakgrunden väl gjord men lösningen 
till problemet inte genomtänkt. Istället för att slå ihop listorna bör det finnas två listor då det finns 
Kjölswyn som kanske inte vill få information till aktiva alumner utan är nöjda med sin medalj som tack 
för sitt arbete. Samt har Styrelsen för 2021 ett mål att återetablera alumni verksamheten och finner det 
lättast med två listors lösning. 
 
Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen för ett ändringsyrkande som lyder. 
att1 Flygsektionens styrelse tillsammans med Alumnikontakt skapar en lista för alumner som vill delta 

på Flygsektionens evenemang som skall vara separat från Kjölswynslistan men får överlöpa i 
listans medlemmar. 

 

 

 

__________________________________ 

Isak Lindwall 
Stockholm 24 november 2020 

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

wwww.flygsektionen.se 
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Verksamhetsplan- Fundament  
Mål och uppdrag 2021 

1. Potentiella medlemmar vet vad sektionen är och gör  

1.1 Uppdrag: Utför strategin som Styrelsen 2020 tog fram kring 
möjligheten att ha en mässa för den interna rekryteringen samt en pub 
under rekryteringsveckorna. Bakgrund: Under verksamhetsåret 2020 har 
styrelsen skapat en plan för att effektivt sprida information kring poster 
som är internrekryterade under rekryteringsveckorna.  

1.1 Mission: Execute the strategy developed by the 2020 years board for 
the internal recruitment fair as well recruiting week pub. Background: 
During the year 2020 the board created a way to spread information 
regarding positions that are internally recruited during the recruiting 
weeks.  

2. Flygsektionen är en öppen och enad sektion 

2.1 Utvärdera Valberedningens arbetsbelastning 

Uppdrag: Utvärdera arbetsbelastningen som Valberedningen har inför 
sektionsmöten med många personval. Samt undersök hur man kan jämnare 
fördela arbetsbelastningen under året. Bakgrund: Under 2020 så skapades 
en struktur för hur Valberedningen ska arbeta. Då det är första året som 
strukturen använts är det viktigt att utvärdera arbetsbelastningen.  

Mission: Evaluate the workload that the Election Committee has prior to 
chapter meetings with many elections. And investigate how you can more 
evenly distribute the workload during the year. Background: In 2020, a 
structure was created for how the Election Committee will work. As this is 
the first year that the structure has been used, it is important to evaluate the 
workload. 

 
 2.2 Utvärdera Rekrytering 
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Uppdrag: Gör en omfattande utvärdering av Policyn för Intern Rekrytering på 
Flygsektionen. Utvärdera tillsammans med LG 2021 hur rekryteringen till 2021 
har fungerat och efterföljts samt ifall något i policyn behöver ändras.  
Bakgrund: Styrelsen 2020 skapade en strategi för intern rekrytering på 
sektionen omfattande över 50 poster. Den första rekryteringen som 
påverkades av detta var rekryteringen till Pheuset 2021 och de över 40 poster 
som tillsattes under Flygsektionens Rekryteringsveckor 2020.  
 
Assignment: Make a comprehensive evaluation of the Policy for Internal 
Recruitment at the Aerospace Chapter. Evaluate together with LG 2021 how 
the recruitment for 2021 has worked and been followed up and if anything in 
the policy needs to be changed. 
Background: The Board in 2020 created a strategy for internal recruitment in 
the chapter comprising over 50 positions. The first recruitment affected by this 
was the recruitment to Pheuset 2021 and the more than 40 positions that 
were filled during the Aerospace Chapter's Recruitment Weeks 2020. 
 
 
2.3 Posten Integr 

 
 
2.3 Uppdrag: Fortsätt det arbetet som påbörjades av styrelsen 2020 gällande 
användning och utveckling av posten Integr, samt undersöka hur nya 
rekryteringen fungerar för posten. Bakgrund: Posten Integr och arbetet med 
internationella studenter på sektionen funkar inte som det ser ut idag. 
Internationella studenter behöver ha en chans att involvera sig själva med 
sektionen och just nu är detta väldigt svårt. 
 
Mission: Develop a plan on how to utilize the Integer position and integrate the 
new international students. Background: The position of Integer and the 
integration of international students is flawed. Before the chapter can call itself 
international, international students need to be a core part of Flygsektionen 
and currently the position of Integer is vacant.  
 

 

3. Organisation  
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3.1 SM 3 är för lång 

Uppdrag: Undersök möjligheten att ta bort icke-nödvändiga delmoment 
från SM 3 t.ex. motioner och rapporter. Alternativt möjligheten att ha ett 
extra sektionsmöte enbart dedikerat för personval. Bakgrund: I nuläget så 
har vi 21 personval under SM3. Eftersom majoritet av dessa val är för 
Styret alternativt sköter internrekrytering innan SM4 kan de inte flyttas på. 

Mission: Investigate the possibility of removing unnecessary parts from SM 
3 e.g. motions and reports. Alternatively, the possibility of having an extra 
section meeting only dedicated to elections. Background: At present, we 
have 21 elections under SM3. Since the majority of these elections are for 
the Board or manage internal recruitment before SM4, they cannot be 
moved. 

3.2 Tidsgränser under personval på sektionsmöten 

Undersök hur tidsgränserna för personval kan ändras för att ta hänsyn till 
Valberedningens förordnande av kandidater. Samt undersök ifall 
tidsgränserna bör behållas. Background: Under året 2019 röstades en 
proposition igenom gällande tidsgränser för personval. Denna proposition 
skrevs innan valberedningens arbete var bestämt och därmed inte tar 
hänsyn till deras förordning. 

Examine how the time limits for elections can be changed to take into 
account the Election Committee's appointment of candidates. And check if 
the time limits should be maintained. Background: During the year 2019, a 
bill was voted through the current time limits for elections. This bill was 
written before the Election Committee's work was decided and thus does 
not take into account their ordinance. 

3.3.1 Ledningsgruppens tillstånd 

Uppdrag: Undersök hur omstrukturering av LG kunde göras samt vilken 
effekt det skulle ha på hur LG fungerar. LGs nuvarande format är möjligen 
för stort och har svårt att samarbeta, liksom att dela information mellan 
delar som inte behöver interagera. 

Mission: Investigate how restructuring of LG could be done as well as what 
effect it would have on how LG operates. the current format of LG is 
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possibly too big and has difficulty cooperating, as well as sharing 
information between parts that do not need to interact. 

3.3.2 Mission: Restructuring LG. Restructure LG as stated in 3.2.1 

5. Kontinuitet  

5.1 Långsiktigt verksamhetsmål 

Uppdrag: Skapa ett långsiktigt verksamhetsmål. Bakgrund: För tillfället 
arbetar sektionen på ett års verksamhetsplan. Långsiktiga planer kan 
vara användbara men formatet måste uppdateras till rimliga mål som 
sektionen faktiskt kan arbeta för. 

Mission: Create a long term operation plan format. Background: 
currently the chapter operates on one-year term operation plans. The 
longer term plans can be useful but the format needs to be updated to 
reasonable goals that the chapter can actually work for.  

 
 
 

7. Alumniorganisation 

7.1 Flygsektionens alumniorganisation 

Uppdrag: Påbörja arbete med att återinföra en alumniorganistion för 
sektionen, undersök hur listor på alla anmälda alumner skall hanteras 
samt påbörja kontakt med alumner enligt praxis. Bakgrund: Flygsektionen 
har tidigare haft en alumniorganisation, men i dagsläget finns det ingen på 
plats vilket gör det svårt för alumner att involvera sig med sektionen. Då 
posten alumnikontakt varit vakant flera år så har inget arbete gjorts på att 
lösa detta. Styrelsen bör påbörja arbetet som posten normalt sett har som 
uppdrag, så att en nyvald person till posten har något att arbeta med då 
det gör posten mer attraktiv att söka om det finns en infrastruktur redan 
uppbyggd. Vem som ska ha hand om listan med alla anmälda alumner 
måste även bestämmas innan arbetet kan påbörjas på riktigt. 

Assignment: Start work on reintroducing an alumni organization for the 
chapter, investigate how lists of all registered alumni are to be handled and 
start contact with alumni according to praxis. Background: The aerospace 
chapter has previously had an alumni organization, but at present there is 
no one on site, which makes it difficult for alumni to get involved with the 
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chapter. As the post of alumni contact has been vacant for several years, 
no work has been done to solve this. The board should start the work that 
the post office normally has as an assignment, so that a newly elected 
person to the post has something to work with as it makes the post more 
attractive to apply if there is an infrastructure already built. Who will be in 
charge of the list of all registered alumni must also be decided before the 
work can really begin. 

 

7.2 Kjölswynslistan 

Uppdrag: Fixa listan på Kjölswyn. Se till att kontaktuppgifterna till alla 
Swynen stämmer. Se till att listan stämmer överens med den som finns i 
praxis. 

Mission: Fix the list on Kjölswyn. Make sure that the contact information for 
all Swyn is correct. Make sure that the list matches the one in praxis. 
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Operational plan - handling money and 
bookkeeping 

1. Handling money  
1.1. Uppdrag: Undersök möjligheterna med att skaffa Swish till sektionen och 
väg fördelarna mot kostnaderna. Om fördelarna bedöms större så ska även 
detta implenteras. Bakgrund: Alternativen för betalning till gasquer just nu är 
antingen via iZettle i dörren eller med bankgiro, båda dessa sätt har fått 
klagomål mot sig och Swish har då lagts fram som ett alternativ. 

2. Bookkeeping 

2.1. Uppdrag: Fortsätt att standardisera bokföringsformatet på sektionen. Skriv ett 
dokument som fungerar som en utförlig bokföringsmall och jobba mot att göra 
ekonomimötena mer effektiva. Bakgrund: Sektionens bokföring är inte helt enhetlig 
och kommunikationen mellan bokföringsansvariga kan förbättras. 
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OPERATIONAL PLAN – Education 
 
1. The chapter works continuously with the development of the 
courses through the Study Board (SNR) and course committees to 
maintain a high quality education.  

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

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

2. The Flight chapter shall ensure, by all possible means available, 
that the program Vehicle Engineering is well presented with relevant 
content and background for potentially new students. 

2.1. Assignment: The material promoting the education must be updated and a 
new marketing guideline should be built up which can then be used by the 
school in the process of designing new material at open houses / seminars etc. 

Background: There have been opinions about the material used today, 
especially that it is too general across all programs at KTH, which means that 
Vehicle Technology does not stand out and show its advantages. 

  

3. Make it easier for the students to choose a master's 
program  

3.1. Assignment: Further develop the (internal) Master's fair so that all 
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students understand what different master's programs are available and what 
is studied in the different master's program.  

Background: Students at the Bachelors program in Vehicle Engineering are 
among the students with the most different master's choices. 

 
4. Sustainable commitment 

4.1 Assignment: To get more students involved in study surveillance, by  
arranging rewarding activities for the course developers. 

Background: In order to facilitate the addition of the posts SNO, V-SNO, 
MASS and PAS at SM3 and by internal recruitment, more students need to be 
involved in study surveillance and course development activities. 
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VERKSAMHETSPLAN – Studysocial  

1 Studysocial subgroup 
1.1 Task: Create more events that’s different from pubs and gasques. 
Background: All members should find appropriate, varying and fun events 
that is held by Flygsektionen that they can take part of. Examples can be 
“JML-fika”, sportactivites or tea-parties. 

 
1.2 Task: Keep in touch with the persons in your subgroup and help them in 
their work. Do this by example meetings every week or month or 
something.  
Background:  

2 The Crisis 
plan  

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

3 Equality, diversity and equal treatment work 
3.1 Task: Create a action plan for the equality, diversity and equal 
treatment work in the chapter. Do this together with EDET 
(JML-nämnden).  

3.2 Task: Maintain a good communication between EDET and styret so that 
they can work towards common goals.  
Background: EDET is important for the whole section and then it’s 
important to include styret. 
 

  3.3 Task: Make Flygsektionens policys about dicrimination easy to 
find for the members of the chapter. 
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Background: KTH has a zero tolerance for discrimination and if it 
occurs it should be easy for the students to know where to go. 

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

 
5 Translate official documents for StURe 

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

 
6 Sustainable engagement 

6.1 Task: Engage more students to participate in EDET.  
Background: To change the culture in the section, every person needs to 
be involved.  
Kongliga Flygsektionen, Fack vid THS, SE-100 44 Stockholm,  
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Verksamhetsplan – ARMA 
1.       Restructure FARMEN internal documents as well as their website 

1.1 Task:  FARMENs internal documents have become dated and need to be 
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updated to reflect the new internal structure the organisation works towards.
Background: The old documents dont reflect the structure FARMEN work  

1.2 Task: Update FARMENs website needs to be updated as there are several 
non-members on the website which dont reflect the current FARMEN team. 
Background: The website was created by older FARMEN members who added 
the people who were in FARMEN when they were active. It needs to be updated. 

2.       Delegate responsibility to the new FARMEN underground. 

2.1 Task: “the FARMEN Eventgroup” should be responsible for Zoom-lectures 
during the COVID-19 pandemic. Background: During 2020 the Eventgroup has 
not had a lot of work due to shutdowns. Delegating Zoom-lectures is a good way 
to elevate workload of other parts of FARMEN 

2.2 Task: Delegate the the cooperation with TakeOff the Eventgroup. 
Background: During the pandemic this has not been possible. It is a natural goal 
for the Eventgroup. 

3.       Internal meeting structure 

3.1 Task: Re-establish the monday meetings which were used before 
Background: During 2020 ARMA chose to not have the monday meetings. 
However due to popular demand they should be brought back as important 
discussion has been lost. 

3.2 Task: Re-establish the weekly mission. Background: Instead of having to 
catch up to your workload re-establishing the weekly missions for FARMEN 
members and undergroups will ensure that the work is done as well as put more 
pressure on the members of FARMEN. 

 

 

 

 
 
VERKSAMHETSPLAN - KBM 
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Uppdaterade verksamhetsmål för 2021 
 
1. Fortsätta Etablera Skippers  
1.1. Uppdrag: Fortsätta vidareutveckla och stärka Skippers position i sektionen och 
KFK. Göra Skippers till en etablerad och uppskattad grupp av poster, inte enbart för 
redan KFK:are utan alla i sektionen. Bakgrund: Skippers bidrar till att minska 
arbetsbördan för KBM, samt ökar möjligheterna för KFK som grupp att 
vidareutveckla sin verksamhet. Det blir ett naturligt mellansteg till att bli KBM eller 
annan större sektionspost.  
 
2. Uppdatera/Skriva Nytt Klubbmästeripraxis  
2.1. Uppdrag: Att skriva en heltäckande beskrivning av klubbmästeriets 
organisation, arbetsbördor och riktlinjer. Bakgrund: Klubbmästeriet är en stor 
organisationen med väldigt många arbetsuppgifter och positioner som kontinuerligt 
ökar/ändrar på sig. Mycket av hur organisationen fungerar lämnas över från KBM till 
KBM ibland som anteckningar, ibland som överlämningsdokument men oftast som 
verbala instruktioner som lätt glöms bort eller skrivs ner på random ställen. Ett 
dokument som täcker allt en ny KBM skulle kunna behöva svar på känns vitalt för att 
kunna hålla ordning när posten fortsätter växa. 
 
3. Vidareutveckla Projekt Markis 
3.1. Uppdrag: Undersöka och Implementera hur Projekt Markis ska realiseras. 
Bakgrund : Projekt Markis är initierad av KBM19 och kommer således behöva 
realiseras under 2020, med de utmaningar projektet står inför. 
 
 4. Individualisera pubar 
4.1. Uppdrag: Undersöka sätt att underlätta för individualisering av pubar till SA:s 
förmån, och implementera dessa. Bakgrund: Det är roligare att vara SA när man 
själv får göra sin egen pub. Pubar har redan teman för att göra dem indivuduella, 
men att kunna fullfölja temat  
 
 5. Fortsätta Implementera Merch 
5.1. Uppdrag: Bistå Merch Skipper med införande av KFK Merch, samt hur dessa 
ska marknadsföras och säljas. Bakgrund: KFK Hoodies är mycket uppskattat och 
en ökning av Merch skulle bidra till att KFK har ökad närvaro i sektionen samt ökade 
intäkter för KFK.  
 
VERKSAMHETSPLAN – Informatör  
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1. Kommunikation sker tydligt till sektionens medlemmar  

1.1 Uppdrag: Fortsätt arbeta med sociala medier som huvudsakliga informationskälla 
med regelbundna uppdateringar. Bakgrund: Sociala medier (främst facebook) är ett 
enkelt och snabbt sätt att få ut information till sektionens medlemmar. Nyhetsbrev 
kan vara informativa men regelbundna uppdateringar med mindre information per 
tillfälle är en smidigare metod.  
 
1.2 Uppdrag: Se över de regler som finns för hur information ska spridas via sociala 
medier (facebook) och eventuellt formulera om/förtydliga dem. Bakgrund: De 
nuvarande reglerna som finns är välfungerande men det kan vara relevant att 
anpassa de baserat på hur info-elect tänk arbeta med de socialamediekanalerna. 
 

2. Bilda en välfungerande undergrupp 
2.1 Uppdrag: Hitta ett bra sätt att kommunicera och organisera undergruppen så 
arbetet flyter på bra och så att kommunikationen mellan undergruppen och styret 
fungerar väl. Bakgrund: detta är det första året som INFO rekryterar hela sin 
undergrupp vilket gör det viktigt att tidigt hitta en bra strategi för hur arbetet mellan 
INFO och dennes undergrupp skall fungera kommande år så nästa INFO slipper 
återuppfinna hjulet och kan fokusera på de övriga ansvaren inom posten. 
 
2.2 Uppdrag: Utvärdera rekryteringen och bilda en strategi för hur den skall ske 
kommande år. Bakgrund: Då det är första gången informatören rekryterar flertalet 
underposter bör en utvärdering göras så kommande informatörers arbete blir 
smidigare och framtida rekrytering flyter på bra. 
 

3. Kommunicera via flertalet mediekanaler 
3.1 Uppdrag: Se över och bilda en metod för att sprida information via fler kanaler 
och främst hemsidan. Bakgrund: I nuläget uppdateras hemsidan sällan vilket gör att 
den inte är så pass relevant som den har potential att vara. Då alla inte har facebook 
och det ibland blir mycket samtidigt i sociala medier är det en bra ide att ha en plats 
för kontinuerligt uppdaterad samlad information. 
 
3.2 Uppdrag: Ta fram en metod för att eventuellt ha en mer aktiv instagram med 
både information och studiesocialt liv. Bakgrund: Instagramen har potential att vara 
mer aktiv med mer kontinuerliga uppdateringar och uppvisning av studiesocialt liv 
och används inte till sin fulla potential.  
 
3.3 Uppdrag: Se över en metod för att hålla socialamediekanalerna aktiva under 
eventuella pandemier. Bakgrund: Det kan vara svårt att hålla instagramen aktiv 
under en pandemi då alla sitter hemma och inte (bör) vistas tillsammans under 
studiesociala evenemang.  
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VERKSAMHETSPLAN – 
Lokalansvarig  

1. Organisera och strukturera upp  
1.1. Uppdrag: De ytor som sektionens medlemmar och som framförallt 
funktionärerna behöver ska struktureras upp och tydliga direktiv om hur 
dessa ska kunna hållas i ordning år efter år skall införas. Bakgrund: 
Sektionslokalen har en begränsad yta och för att alla medlemmar bekvämt 
ska kunna nyttja den behövs ordning.  
1.2. Uppdrag: Se över och ta fram en budget och plan för hur köket kan 
struktureras upp. Bakgrund: Köket är idag slitet och kommer inom en snar 
framtid behövas fräschas upp för att även kunna tillfredsställa alla behov som 
medlemmar samt de olika aktiviteterna behöver.  
1.3. Uppdrag: Se över de köksredskap och artiklar som finns att tillgå på TC 
och att dessa är i gott skick. Bakgrund: För att medlemmar bekvämt ska 
kunna nyttja lokalen och ha möjlighet att laga en enklare måltid.  

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

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

4. Lägga till om hållbart engagemang  
4.1. Uppdrag: Lokalansvarig ska se över hur Curlinglandslaget kan stärkas 
och hur man ska få uppdraget mer lockande för medlemmarna. Exempelvis 
förmåner för de som städar regelbundet. Bakgrund: Att ta hand om lokalen är 
en uppgift för hela sektionen och ska inte enbart tillfalla lokalansvarig. En 
bättre fördelning till Curlinglandslaget medför även en mindre belastning för 
lokalansvarig så att dennes roll blir mer lätthanterlig.  
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VERKSAMHETSPLAN – Mottagningen  
1. Sunda alkoholvanor 

1.1 Uppdrag: Verka för att uppmuntra till en kultur med hållbara alkoholvanor 
hos de nyantagna. 

 Bakgrund: Alkohol kan vara farligt samtidigt som det är något som många 
studenter uppskattar. Det är därför viktigt att de nyantagna uppmuntras till en 
alkoholkonsumtion som är hållbar med avseende på individens hälsa, studier och 
personliga liv.  

2. Internationalisering  

2.1. Uppdrag: Verka för mer inkludering av de nyantagna internationella 
studenterna.  

Bakgrund: Två tredjedelar av sektionens medlemmar är internationella 
studenter. För att de ska välkomnas till sektionen så tidigt och bra som 
möjligt så behöver de inkluderas i sektionens verksamhet.  

3. Säker pengahantering  

3.1. Uppdrag: Verka för reducering av personlig swish och anordna en 
helt kontantfri mottagning.  
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Bakgrund: Genom att använda iZettle och bankbetalningar blir 
hanteringen av pengar på sektionen så transparent som möjligt.  

4. Hållbart engagemang  
4.1. Uppdrag: Skapa en miljö för personlig utveckling och där det som 
görs känns meningsfullt både för Pheuset och för Phaddrarna.  

Bakgrund: När det utförs mycket intensivt arbete är det viktigt att det finns 
miljö som ger möjlighet för personlig utveckling.  

5. JML  
5.1. Uppdrag: Verka för ett kontinuerligt arbete med JML-frågor inom 
mottagningen på alla nivåer: Pheuset, Phaddrar och de nyantagna. 

Bakgrund: Sektionen ska vara för alla.  

 

6. Samhällsomfattande krissituation 
6.1. Uppdrag: Verka för en säker mottagning för alla inblandade vid 
händelse av en pandemi eller liknande samhällsomfattande krissituation.  
Bakgrund: Vid händelse av en kris i samhället med restriktioner gällande 
social distansering och mottagningen ändå skall genomföras skall detta ske 
på ett säkert sätt. Det innebär att alla inblandade (dvs. pheuset, phaddrar, de 
nyantagna studenterna och eventuella externa representanter) skall kunna 
medverka på alla event på ett tryggt och säkert sätt samt att rådande 
restriktioner följs.  

 

VERKSAMHETSPLAN - JMLNO 
Uppdaterade Verksamhetsmål inf 2021 

 
1. Kontinuitet 

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

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

2. Organisation  
2.1. Uppdrag: Att fortsätta göra nämnden legitim och få samma ställning 

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

 
3. Informera sektionen  

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

4. JML samarbete 
4.1. Uppdrag: Att samarbeta med Flygsektionens alla organ i syfte av att 

implementera JML.  
Bakgrund: JMLNO röstades in i LG under SM4 2019, detta i syfte av 
att JML skulle genomsyra sektionens alla organ 
 

4.2. Uppdrag: Alla sektionens organ ska ha minst två 
utbildningar/workshops inom JML under verksamhetsåret. Dessa 
arrangeras av/tillsammans med JML-nämnden. 
Bakgrund: Se 4.1 Bakgrund 
 

4.3. Uppdrag: JMLNO bör ha möte med Styrelsen/Ordförande minst en 
gång per period för att ta upp och informera Styrelsen om saker som 
nämnden har tillhandahållit från sektionens medlemmar. 
Bakgrund: JML-nämnden får ständigt viktig information från 
sektionens medlemmar under t.ex. fikan som sedan bör föras vidare till 
Styrelsen.  
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VERKSAMHETSPLAN - Eventansvarig 
 
 

1. Kontinuitet 
1.1 Etablera Eventansvariges årliga arbete. 

Uppdrag: Undersök vad för evenemang sektionen önskar hållas 
årligen samt utföra dessa evenemang. Bakgrund: Eventansvarig är en 
ny post på Flygsektionen och därmed behöver ett mål för sitt 
kontinuerliga arbete i framtiden. 

 
1.2 Etablera arbetssytemet för Eventgruppen 

Uppdrag: Undersök ifall de funktionärer inom Eventgruppen vill arbeta 
som ett lag eller individuellt mot sina respektive mål. Bakgrund: 
Eventgruppen består av poster som egentligen inte har med varandras  
arbete att göra. Därför att det viktigt att etablera hur deras samarbete 
fungera. 

 
1.3 Undersök möjligheten att skapa Eventfunktionärer för Eventgruppen 

Uppdrag: Skriv en motion för skapandet av Eventfunktionärer som 
som skall rekryteras för att vara behjälpliga till Eventansvarig under 
de evenemang som Eventansvarig skall hålla. 
Background: Just nu finns det bara funktionärer med specifika 
uppdrag i Eventgruppen. Det vore fördelaktigt ifall folk kunde  
engagera sig i eventplanering inom eventgruppen utan att  
inneha en av de 4 positionerna som är del av eventgruppen. 

 
2. Etablera samarbete med Flygsektionens resterande organ 

2.1 Etablera samarbete med KFKs Skipper för event 
Uppdrag: Kolla med KBM samt KFK Skippers hur samarbetet för 
evenmang ska göras mellan Eventansvarig/Eventgruppen och KFK. 
Bakgrund: Eventgruppen och Eventansvarig håller i evenemang som 
berör KFKs verksamhet. Därmed är det viktigt att etablera hur 
samarbetet ska fungera tidigt. 

 
2.2. Etablera samarbete med FARMENs eventgruppen 

Uppdrag: Undersök samarbetes möjligheter mellan Eventgruppen 
och Farmen. Exempelvis Företags sponsrade gasquer eller afterwork 
Bakgrund:  Eventansvarig bör vara behjälplig till alla del-organ på 
sektionen som vill annordna evenemang. Samt har Eventgruppen mer 
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erfarenhet inom fest planering än FARMEN. 

 
2.3 Etablera samarbete mellan JML-Nämnden och eventgruppen 

Uppdrag: Undersök hur JML-Nämndens eventgrupp vill samarbete 
med Eventgruppen. 
Bakgrund: JML-Nämnden arrangerar större evenmang och kan med
fördel ta hjälp ifrån Eventgruppen/Eventansvarig. 

 
 

3. Kjölswyn och Alumni evenemang 
 
3.1 Undersök intresset inom Kjölswynsorden för Kjölswynsgasquer 
      Uppdrag: Undersök intresse för Kjölswynsgasquer. 
      Bakgrund: I nuläge kan Kjölswynsordens medlemmar bara delta på 
      Nollegasquen. Det vore ekonomiskt ifall Eventansvarig kan annordna  
      andra gasquer för kjölswynen. 
 
3.2 Utför Kjölswynsgasquer 
      Uppdrag: Enligt 3.1 utför Kjölswynsgasquer förutsatt att intresset finns. 
      Bakgrund: Se punkt 3.1 
 
3.3 Undersök möjligheten att hålla i alumni event. 
      Uppdrag: Inom styrelsens verksamhetsplan så ska mera alumni 
      evenemang genomföras för alla sektionens alumner. 
      Bakgrund: Flygsektionen har just nu inga evenemang för sina  
      alumner som ej är kjölswyn. Det vore föredelaktigt att hålla i  
      alumni evenemang. 
 
 

4. Funkisgasquen 
 
4.1 Undersök möjligheten att ta över ansvaret för Funkisgasquen från 
Styrelsen. 
Uppdrag: Funkisgasquen hålls sällan av styrelsen. Den bör läggas till 
Eventansvarigs ansvar. Samt bör den utvecklas till en ordentlig tackfest 
Bakgrund: Flygsektionen har i nuläge inte någon ordentlig tackfest för sina 
funktionärer vilket är något som anses väsentligt enligt alla andra sektioner. 
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