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1 Introduktion

Fusionsgruppen, best̊aende av fyra (4) Fusionärer fr̊an Konglig Elektrosek-
tionen och fyra (4) Fusionärer fr̊an Sektionen för Medicinsk Teknik, fick som
ansvar att undersöka möjligheterna till en eventuell sammanslagning mel-
lan Sektionerna. Processen började med en undersökning initierad av b̊ada
Sektionernas Styrelser under hösten 2018, och undersökningen visade att
medlemmarna i b̊ada Sektionerna i vilket fall inte var negativt inställda till
en Fusion. Denna rapport är resultatet av vidare undersökningar ang̊aende
hur en Fusion rent formellt kommer behöva ske, men rapporten inneh̊aller
även Fusionärernas förslag till vidare åtgärder.

2 Arbetssätt

Arbetet har huvudsakligen best̊att i att granska diverse relevanta dokument,
b̊ade fr̊an Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik,
men även fr̊an Tekniska Högskolans Studentk̊ar (THS) och Konglig Sam-
hällsbyggnadssektion. En stor tillg̊ang i detta arbete har varit den pärm
som Fusionärerna f̊att l̊ana av Konglig Samhällsbyggnadssektion, vilken de-
taljerar processen som enade Lantmäterisektion och Konglig Sektion för Väg
och Vattenbyggnadskonst till den Sektion som nu kallas Konglig Samhälls-
byggnadssektion. Arbetet har även innefattat samtal med bland annat THS
Sakrevisor, THS Ordförande Emma Ingo, Styrelsen för Konglig Samhälls-
byggnadssektion samt Styrelsen för Kongliga Kemisektionen.

3 Att upplösa en Sektion

Flera av de undersökta sätten som Sektionerna kan sammanfogas p̊a inne-
fattar att en eller tv̊a av Sektionerna läggs ner. Dessa kräver ett antal beslut
av olika instanser, vilka listas nedan.

3.1 Att upplösa Sektionen för Medicinsk Teknik

En upplösning av Sektionen för Medicinsk Teknik kräver ett enhälligt beslut
p̊a tv̊a p̊a varandra följande SM, p̊a tv̊a p̊a varandra följande verksamhets̊ar.
Sista dagen för verksamhets̊aret är 30:e april. Sektionens tillg̊angar ska d̊a
tillfalla en stiftelse, vars uppgift är att “stödja studenter inom utbildning
som tidigare ing̊att i sektionen p̊a KTH eller studenter p̊a liknande utbild-
ningsprogram”. En upplösning innefattar även ett beslut av THS om vilken
Sektionstillhörighet som studenter p̊a utbildningen “medicinsk teknik” ska
tillhöra.

3.2 Att upplösa Konglig Elektrosektionen

Det st̊ar ingenting i Stadgarna för Konglig Elektrosektionen om hur en upp-
lösning ska g̊a till, eller vad som händer med Sektionens tillg̊angar efter en
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upplösning. Dock innefattar en upplösning ett beslut av THS om vilken Sek-
tionstillhörighet som studenter p̊a utbildningen “elektroteknik” ska tillhöra.

3.3 Att flytta medlemmar fr̊an en Sektion till en annan

Om det beslutas att medlemmarna fr̊an en eller tv̊a nedlagda Sektioner
ska tillhöra en annan Sektion, krävs ETT beslut av THS K̊arfullmäktige.
Det är högst osannolikt att THS motsätter sig detta, förutsatt att b̊ade
Konglig Elektrosektionen samt Sektionen för Medicinsk Teknik har n̊att en
överenskommelse.

4 Tingestar som används av b̊ada Sektionerna

Det finns flera saker och platser som dagligen används av medlemmar och
organ fr̊an b̊ada Sektionerna. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till,
Tolvan, Sektionsbilen, baren, tankkort till Sektionsbilen, kundkort i diverse
butiker, samt alkoholtillst̊andet. Samtliga dessa saker är idag skrivna p̊a
Konglig Elektrosektionen.

5 Tänkbara scenarier

Arbetet har syftat till att undersöka vilka beslut som krävs för att samman-
foga Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik p̊a flera
givna sätt. Dessa scenarier listas nedan, tillsammans med en kort beskriv-
ning samt Fusionärernas bedömning.

5.1 Konglig Elektrosektionen absorberas av Sektionen för
Medicinsk Teknik

Detta scenario innebär att Konglig Elektrosektionen upphör att existera,
samt att alla Konglig Elektrosektionens medlemmar blir medlemmar i Sek-
tionen för Medicinsk Teknik. Konglig Elektrosektionen kommer d̊a att läggas
ned, och dess medlemmar överföras till Sektionen för Medicinsk Teknik. Det-
ta sker enligt det som listats under punkt 3. Detta kommer innebära att allt
det Sektionerna idag använder, som listas under punkt 4, behöver tecknas
om.

5.2 Sektionen för Medicinsk Teknik absorberas av Konglig
Elektrosektionen

Scenariot är analogt till ovanst̊aende förslag, och besluten som krävs är lis-
tade under punkt 3. Skillnaden mellan detta förslag och ovanst̊aende, är
att allt som listas under punkt 4 kan beh̊allas och fortsätta användas fr̊an
dag ett (1). Liknande alternativet ovanför, men utan nackdelen att alko-
holtillst̊andet försvinner. Att Sektionen för Medicinsk Teknik absorberas in
i Elektrosektionen betyder inte att Medtek inte kommer ha inflytande p̊a
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den nya sektionen, det är endast det enklaste alternativet fr̊an en praktisk
synvinkel. Fusionsgruppen förespr̊akar detta alternativ.

5.3 B̊ada Sektionerna upphör att existera och en helt ny
Sektion skapas

Detta scenario innebär att b̊ade Konglig Elektrosektionen och Sektionen
för Medicinsk Teknik läggs ner, och att en helt ny Sektion skapas i deras
ställe. Denna nya Sektion skulle inneh̊alla b̊ada de tidigare Sektionernas
medlemmar. De beslut som krävs för att genomföra detta scenario listas
under punkt 3, och liksom under 5.1 kommer allt som listas under punkt 4
att behöva tecknas om.

5.4 Övriga scenarier

Övriga scenarier som Fusionärerna undersökt är: “Villkorlig Fusion till Sek-
tionen för Medicinsk Teknik”, “Villkorlig Fusion till Konglig Elektrosektio-
nen”, “En eller flera av Sektionerna tar emot medlemmar fr̊an den andra”
samt “Fusion där b̊ada Sektionerna finns kvar”. Det som samtliga dessa för-
slag har gemensamt är att de inkluderar att medlemmarna själva f̊ar välja
Sektion, och därmed att b̊ada Sektionerna finns kvar. Det är osannolikt att
detta kommer g̊a, eftersom det innebär att THS behöver ändra Stadga, Reg-
lemente och/eller IT-system. I THS Stadga st̊ar idag “THS medlemmar är
indelade i sektioner som svarar mot medlemmens utbildning eller utbild-
ningsort, vid tveksamma fall avgör k̊arstyrelsen medlems sektionstillhörig-
het”. Ett förslag om att medlemmarna ur Konglig Elektrosektionen samt
Sektionen för Medicinsk Teknik själva ska f̊a bestämma Sektionstillhörighet
strider mot detta, och det skulle dessutom r̊ana THS p̊a det tolkningsföreträ-
de man idag har över Sektionstillhörighet. Om detta skulle g̊a att förändra,
skulle hela Fusionsprocessen föras i öppen strid mot THS, vilket har l̊ag
sannolikhet att lyckas.

6 Slutsats

Fusionsgruppen förespr̊akar alternativet under punkt 5.2, där Sektionen för
Medicinsk Teknik absorberas av Konglig Elektrosektionen. Skälen till detta
är praktiska, och grundar sig i att samtliga saker listade under punkt 4 idag
är registrerade p̊a Konglig Elektrosektionen. Att upplösa Konglig Elektro-
sektionen skulle allts̊a leda till att alkoholtillst̊andet försvann, vilket skulle
leda till ett tämligen torrt år generellt, men en torr mottagning i synnerhet.
Att Fusionärerna förordar detta alternativ, skall ej tolkas som ett förordande
av (det som nu är) Konglig Elektrosektionens namn, färg eller fana. Dessa
kan alla ändras om medlemmarna s̊a vill, och denna debatt bör föras mellan
Sektionerna och deras medlemmar. Det som, av praktiska skäl, förordas, är
att Konglig Elektrosektionens organisationsnummer beh̊alls.
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Oavsett vad denna process för med sig, bör Konglig Elektrosektionen ha
n̊agot i Stadgan om hur Sektionen ska upplösas, och vad som i s̊adant fall
händer med Sektionens tillg̊angar. Om en sammanslagning sker enligt Fu-
sionärernas rekommendation, finns det en risk att Skatteverket väljer att
titta lite extra noga p̊a Konglig Elektrosektionens bokföring, d̊a denna Sek-
tion över en natt kommer att f̊a en betydande ökning av medlemmar och
tillg̊angar. Därför bör Sektionens ekonomi vara i god ordning, annars är det
i praktiken olämpligt att genomföra en Fusion. Med tanke p̊a att Kong-
lig Elektrosektionens bokföring inte varit bra p̊a m̊anga år, kan det vara
lämpligt att undersöka huruvida man borde ta in extern hjälp för att lösa
problemen.

Passagen i Stadgan för Sektionen för Medicinsk Teknik ang̊aende att ett be-
slut att helt lägga ner Sektionen m̊aste vara enhälligt är problematisk. Inget
beslut av s̊adan magnitud kommer n̊agonsin att vara enhälligt, varför alla
planer som innefattar en upplösning av Sektionen för Medicinsk Teknik re-
dan p̊a förhand är dömda att misslyckas. De flesta andra Sektioner (inklusive
THS) kräver endast en kvalificerad majoritet om 2/3 eller 3/4 för motsva-
rande beslut. Det är därför rimligt att detta ändras. Man bör även ta bort
kravet p̊a att specifikt en stiftelse skall ha hand om Sektionens tillg̊angar
efter en upplösning. En passage om att Sektionens tillg̊angar p̊a bästa sätt
ska gagna tidigare medlemmar i Sektionen för Medicinsk Teknik, skulle va-
ra likvärdig i innebörd, men kunna innebära att Sektionens tillg̊angar kan
flyttas över till den Sektion som ersätter Sektionen för Medicinsk Teknik.

Sammanfattningsvis har Fusionärerna n̊att slutsatsen att den resulteran-
de Sektionen bör beh̊alla Konglig Elektrosektionens organisationsnummer.
Detta beror p̊a att samtliga saker under punkt 4 idag förvaltas eller st̊ar un-
der (det som nu är) Konglig Elektrosektionen. Att göra om allt verkar vara
onödigt arbete, d̊a man istället kan beh̊alla organisationsnumret, men by-
ta namn, fana och/eller färg. Att beh̊alla organisationsnumret innebär inte
att n̊agra av de attribut som idag tillhör Konglig Elektrosektionen behöver
beh̊allas, eller att Styrdokumenten m̊aste beh̊allas.
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Figur 1: Ett förslag för framtida organissationsstruktur

7 Ideskiss för ny organisationsstruktur

8 Förändringsförslag

8.1 Förändringsförslag till Sektionen för Medicinsk Teknik

I dagsläget krävs det för upplösning av Sektionen för Medicinsk Teknik ett
enhälligt beslut, vilket gör ett s̊adant beslut i praktiken omöjligt att ge-
nomföra. Det st̊ar även att Sektionens tillg̊angar ska tillfalla en stiftelse vid
eventuell nedläggning, vilket innebär att de inte skulle kunna g̊a till en annan
Sektion. Fusionärerna föresl̊ar därför att följande förändringar genomförs av
Sektionen för Medicinsk Teknik:

Att1 ta bort kravet att ett beslut om eventuell nedläggning m̊aste ske en-
hälligt, och ändra till att det krävs en kvalificerad majoritet mötes-
medlemmar.

Att2 ersätta kravet att Sektionens tillg̊angar m̊aste tillfalla en stiftelse, med
en passage om att Sektionens tillg̊angar ska användas till de tidigare
Sektionsmedlemmarnas väl.

8.2 Förändringsförslag till Konglig Elektrosektionen

I Konglig Elektrosektionens Stadga st̊ar dagsläget ingenting om hur man
upplöser Sektionen, eller vad som händer med Sektionens tillg̊angar om det-
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ta sker. Detta borde finnas ifall man n̊agon g̊ang vill lägga ner Sektionen,
men det är även (typ nästan) ett lagkrav p̊a en Stadga. Det är d̊a rimligt
att Sektionens tillg̊angar ska p̊a bästa sätt gynna de som tidigare varit med-
lemmar i Sektionen. Det är även viktigt att Sektionens bokföring ordnas, d̊a
detta förmodligen kommer krävas innan en Fusion. Med tanke p̊a hur lite
som skett med detta de senaste åren, kan det vara lämpligt att överväga att
ta in extern hjälp för att lösa detta

Att1 lägga in i n̊agot i Stadgan om hur en upplösning av Sektionen ska ske,
samt vad som händer med Sektionens tillg̊angar i s̊adant fall.

Att2 Sektionens tvivelaktiga bokföring fixas omg̊aende.

9 Tl;dr samt underskrifter

För att se till att Sektionerna fungerar som de alltid gjort, borde vi ändra
p̊a allting. Tack för oss!

Rasmus Antonson

Martin Lindström

Samuel Johansson

Fabian Lundberg

Erik Micski

Nils Paulsrud

Johanna Jacobsson

Jacob Cederlund
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