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Bakgrund

Sångböckerna har under de senaste åren försvunnit i en rasande fart och det
beräknas att de sångböcker som finns kvar kommer att räcka fram till mottagning 2016. Därför har nu blivit dags för en Sångbokskommitté att åter
stiga upp i ljuset för att börja det långa och hårda arbetet som tillslut ska
forma en ny sångbok. En sångbok skall icke stressas fram och bör därför inte
heller stressas fram. Sångboken beräknas att gå i tryck våren 2016 för att
finnas till försäljning till mottagningen 2016. SBK-16 är redan uppstartad
och består av en ordförande och fem sångfåglar som tillhör Konglig Elektrosektionen och det har nu blivit dags för oss att besluta om vi vill vara med
och ta fram en ny gemensam sångbok och i sådanafall välja fem stycken ledamöter såkallade sångfåglar till SBK-16 eller om vi vill lösa sångboksfrågan
på annat vis.
Den gamla sångboken kostade cirka 70000 SEK att trycka, och den nuvarande uppskattades kosta 80000 SEK. Antal sångböcker i respektive upplaga är
oklart men den senaste antas vara cirka 1800 sångböcker vilket ger en kostnad på 44.44 SEK/bok. Var de båda sångböckerna trycktes är i skrivande
stund okänt och får vara SBK-16s uppgift att undersöka. Konglig Kemisektionens senaste sÅngbok som trycktes 2010 kostade cirka 36000 exklusive
moms (vilket blir cirka 38160 SEK med 6 % moms) för 1000 sångböcker
vilket ger en kostnad på 38.16 SEK/bok. Sångböckerna trycktes på Totem
tryckeri.
Det åligger SBK-16 att ta fram ett förslag på ett rimligt antal sångböcker samt en rimlig summa pengar men vi kan räkna med en kostnad på
ungeför 35 000 kronor.
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Syfte

Att få sektionen att sjunga.
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Yrkande

Att1 Sektionen för Medicinsk Teknik skall utforma en sångbok tillsammans
med Konglig Elektrosektionen
Att2 punkten 6.8 val av sångfåglar läggs till i dagordningen

2

