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Hej!
Jag kommer inte kunna komma på onsdag då jag måste prioritera att vila ut lite ute i en nattsvart skog med min
häst efter att ha nått skyhigh stressnivåer förra veckan. Sedan sist har jag fått in de funktionärer som fyllt i
kontaktuppgiftsformuläret i kontaktuppgiftsdokumentet (oj många långa ord här nu...) och haft möte med
Kommunikatören. Jag har också varit på Datas SM (inte än men snart :)) och varit på bokföringsutbildning.
I och med vad som sades på mötet med Rasmus så yrkar jag
att riva upp beslutet att godkänna attsats 1 i beslutsärende 3.4.2 under styrelsemötet den 2018-08-11, men att
godkänna äskningen som specificeras i attsats 2 i samma beslutspunkt.
Allt gott,
--------------------Amalia Berglöf
VICE ORDFÖRANDE
+46 703 453 004

Sektionen för Medieteknik KTH
vordf@medieteknik.com
www.medieteknik.com

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=bc4d39d354&view=pt&searc…sg-f%3A1615675277254795939&simpl=msg-f%3A1615675277254795939
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ÄSKNING FRÅN KOMMUNIKATIONSNÄMNDEN 2018
Inköp av studiosaker till D - förrådet
Bakgrund
Kommunikationsnämnden har under lång tid haft som mål att skapa en enklare studio nere i D - förrådet. För
att det ska vara möjligt tog vi oss an uppdraget att städa nere i förrådet för att sedan ha möjligheten till att
sakta men säkert bygga upp en liten studio. När vi städade i förrådet var vi tvungna att bli av med en stor
mängd skräp. För att göra det använde vi oss av en app som heter Tiptapp då inga andra alternativ fanns.
Kostnaden för att använda sig av denna app blev 1.000 kr och det är även en kostnad vi anser att hela
sektionen borde stå för då D - förrådet är till för oss alla. Av den anledningen kommer vi även äska för den
summan. 9.870 kr som den totala äskningen kommer att hamna på kan anses som en stor summa, men vi i
kommunikationsnämnden anser att det är väl investerade pengar då hela sektionen kommer att ha möjligheten
att använda dessa saker, dock via kommunikationsnämnden för att det inte ska bli för rörigt.
Det ligger inte bara i sektionens ådror att ägna sig åt kreativt skapande, dessa verktyg kommer även föra
nämnder och projektgrupper samman. Inte bara för att skapa grymma gyckel med helt sjuka effekter, utan även
för att fota och filma saker i mer seriösa sammanhang. Det skulle kunna vara bilder till funktionärstavlan,
effekter till mottagningsfilmer, intervjuer med företag till branschdagen eller PR-bilder till våra GRYMMA
torsdagspubar. Som en snabbt märker är möjligheterna med dessa verktyg oändliga, det enda som begränsar
oss är vår egen kreativa förmåga och bland oss medianer tar det nog aldrig slut.
För att ge en bild av hur dessa verktyg mer konkret kan bidra, följer en förklaring till varje enskild produkt:
-

-

Greenscreen: Används för att byta ut bakgrunden av en film, med detta kan man skapa väldigt
skojiga filmer, både som gyckel till gasquer, men även i mer seriösa sammanhang.
Ljussättning: För att greenscreenen ska fungera så bra som möjligt behöver vi även bra ljus.
Mikrofoner: För att få en väl fungerande grundläggande podcast studio behöver vi minst två set av
mikrofoner och dess tillbehör. Den länkade micken för 1.399 kr pluggas enkelt in i datorn via USB och
är därför enkel för många att använda, fungerar för både MAC och PC (MAC är att rekommendera då
deras ljudkort är av högre kvalité).
Stativ: För att mickarna smidigt ska kunna röra sig efter användarens behov.
Stötskydd för mikrofon: Dämpar oönskat ljud vid inspelningstillfällen.
Puffskydd: Också för att bli av med oönskat ljud, mer specifikt blåsljud som vissa ord skapar.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar jag
att1

kommunikationsnämnden får sektionens ekonomiska stöd på 1.000 kr för städkostnaden av D förrådet.

att2

kommunikationsnämnden får sektionens ekonomiska stöd på 8.870 kr för att köpa in följande saker:
●
●
●
●
●
●

Greenscreen: Kjell & Kompany: https://goo.gl/xi4n4f - PRIS: 1.799kr
Ljussättning: Kjell & Kompany: h ttps://goo.gl/aKopXd - PRIS: 1.999kr
Mikrofoner: - 4SOUND, 2st: https://goo.gl/BQqDE8 - PRIS: 1.399 kr x 2 = 2.798 kr
Stativ: - 4SOUND, 2st: https://goo.gl/4aEoTi - PRIS: 799kr x 2 = 1.598 kr
Stötskydd för mikrofon: - 4SOUND, 2st: https://goo.gl/gt2Gek - PRIS: 139 kr x 2 = 278 kr
Puffskydd: - 4SOUND, 2st: https://goo.gl/fcdHbi - PRIS: 199 kr x 2 = 398 kr

__________________________________
Rasmus Rudling
Stockholm 3 maj 2018

ÄSKNING FRÅN KOMMUNIKATIONSNÄMNDEN 2018
Komplettering till “Äskning av studiomaterial”
Bakgrund
"Äskning till studiomaterial" hittar ni här.
Kommunikationsnämnden har hittills använt sig av 4.912 kr av den godkända äskningen “Äskning om
studiomaterial”. Eftersom att 1.000 kr gick till Kommunikationsnämndens teambuilding budget innebär det att
vi har 3.958 kr (8870 - 4912 = 3958) kvar.
När jag gick till fotoaffären för att köpa resterande saker på inköpslistan, ställde jag väldigt mycket frågor till de
som jobbade där. Helt enkelt för att vara säker på att de här sakerna kommer att göra jobbet. Jag fick jag tips &
rådgivning som främst var att vi måste ha en tredje lampa, en som sitter på kameran. Med endast två lampor
kommer det helt enkelt inte gå att utföra det jobb som var tänkt. Jag har även diskuterat det här med vänner
som är insatta inom green screen och de höll med dem i affären.
Problemet är att den nya summan skulle hamna på 5.405 kr medan vår resterande budget är 3.958 kr.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar jag
att1

Kommunikationsnämnden får ytterligare 1.477 kr (159 + 599 + 849 + 1999 + 1799 = 5405, 5405 3958 = 1477) i ekonomiskt stöd för att köpa följande saker:
-

Kameralampa (Nytt) - 849 kr
Batteri till kameralampan (Nytt) - 599 kr
Batteriladdare till kameralampan (Nytt) - 159 kr
Softbox till green screen (Från tidigare äskning) - 1.999 kr
Green screen (Från tidigare äskning) - 1.799 kr

__________________________________
Rasmus Rudling
Stockholm 23 september 2018

Avtal om METAspexet 2019
Avtalet reglerar studentspexprojektet METAspexet och avtalets parter är Konglig Datasektionen
och Sektionen för Medieteknik.

§1 Definitioner
“Konglig Datasektionen” avser organisationen med organisationsnummer (802412-7709)
“Sektionen för Medieteknik” avser organisationen med organisationsnummer (802411-5647)
“Sektionerna” är samlingsnamnet för Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik
“METAspexet” avser projektet METAspexet 2019

§2 Avtalets giltighet
§2.1 Avtalets giltighetstid är fram till och med 2019-12-31
Avtalet gäller endast om
§2.2
METAspexet införs som ett sektionsprojekt på Sektionen för Medieteknik.
§2.3
METAspexet införs som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen.

§3 Ledning
§3.1

METAspexet styrs med ensamrätt av Direqtionen, undantaget beslut som omfattas av
§3.2 och §3.3.
§3.1.1
Direqtionen utgörs av projektledare för respektive sektion och vardera sektions
projektledare har lika rösträtt. I händelse av tvist äger sektionernas styrelser rätten
att tillsammans utforma en lösning som Direqtionen måste följa.
§3.1.2
I det fall projektledare väljs på en sektion men den andra sektionen vakantsätter
projektledare, ska det finnas en ekonomiansvarig sektionsmedlem tillsatt av
styrelsen på den sektion som saknar projektledare tills dess att projektledare kan
tillsättas.
§3.2
Direqtionen kan inte fatta beslut som strider mot detta avtal.
§3.3
Direqtionen kan inte fatta beslut som strider mot sektionernas styrdokument.

§4 Finansiering
§4.1 Projektet sköts ekonomiskt under Konglig Datasektionen.
§4.2 Projektets budget är budgeten från Konglig Datasektionen.
§4.3 Eventuell skillnad i resultatet jämfört med budgeterat resultat fördelas enligt
överenskommelse mellan sektionernas styrelser.

§5 Nedläggning
§5.1
§5.2

Endera parts sektionsmöte har var för sig full rätt att besluta att METAspexet ska
läggas ner på sin sektion.
Efter det att METAspexet har avslutat sin verksamhet har endera parts styrelse var för
sig rätt att lägga ner METAspexet på sin sektion. Respektive styrelse för sektionerna
har också rätt att i samråd med sin projektledare lägga ner METAspexet på sin sektion.

§6 Avslutande
Om ett sektionsmöte på endera sektion enligt ovan, eller Direqtionen beslutar att lägga ner
METAspexet, eller när METAspexet avslutas, gäller följande:
§6.1
§6.2

Ekonomiskt resultat ska fördelas enligt §4.3.
Lösöre och utrustning som projektet köpt ska fördelas mellan parterna enligt
överenskommelse mellan Direqtionen och respektive parternas ordförande.

Konglig Datasektionen

Sektionen för Medieteknik

_______________________________

_______________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

_______________________________

_______________________________

Ort och datum:

Ort och datum:

_______________________________

_______________________________

