
SÖT 1 ELEKTROSEKTIONEN 16 januari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 1
Tisdagen den 16 januari
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:15 av Ordförande Daniel Eriksson.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Daniel Eriksson Ordförande tillika Supraledare
Daniel Ahlberg Vice Ordförande tillika Halvledare
Martin Lindström Resistor tillika Sekreterare
Carmen Dahlin SNO
Patrik Johansson AMSe
Linus Dahlgren Kontaktor tillika Ambassadeur
Jonatan Nyström Källarmästare
Max Näf Klubbmästare
Charlie Jeansson Fø F

1.2 Försenad ankomst

Inga försenade ankomster.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med tv̊a extra diskussionsärenden om ekono-
mi respektive present till Kongliga Kemisektionen, samt tre övriga ärenden
om information om kommande evenemang, kassask̊apet respektive städa
Funqrummet.
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Ordförande tillika Supraledare

Herr Eriksson avtäcker en läcker wienerlängd och l̊ater meddela att han
känner sig förberedd för ämbetet och upplyser mötet om de m̊anga viktiga
formaliteter; dokument för ägarbyten är i görningen, där Herr Eriksson, Herr
Ahlberg och Herr Näf skall st̊a som ägare för Tolvan. Herr Eriksson och Herr
Näf m̊aste även klara alkoholprov. Till sist l̊ater p̊aminner Herr Eriksson om
att han faktiskt är Ordförande tillika Supraledare, och informerar övriga
styret om arbetsflödet.

2.2 Rapport fr̊an Vice Ordförande tillika Halvledare

Herr Ahlberg förtäljer om en dittills halvt genomförd överlämning med
Fröken Lovisa Colérus1. Det som återst̊ar är att f̊a tillg̊ang till sektionens
bankkonton och att ”allmänt bli insatt”.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström förtäljer om en till största delen genomförd överlämning, där
det enda som återst̊ar är en, med Herr Dahlgren gemensam, överlämningsmiddag.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin l̊ater meddela att hennes överlämning inträffar den 18 januari
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.). Hon skall d̊a f̊a tillg̊ang till ESN-rummet2.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson inleder sitt anförande med den glädjande nyheten att årets3

första avtal är slutet, vilket ingicks med Academic Work. Han l̊ater även
meddela att ett avtal med Ericsson är i görningen, och att fler avtal följer.
Herr Johansson l̊ater även meddela att välbehövda dokumentmallar inte är
honom tillgodo än, samt att han, tillsammans med Herr Eriksson, behöver
”klura ut hur man skriver avtal”.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren inleder med den goda nyheten att det första Instagram-
inlägget p̊a Styrelsens Instagramkonto ”@elektrostyret” redan är publice-
rat. Han fortsätter med aningen sorgsnare nyheten att kontot därefter blev
kapat, för att sedan bli tillbakakapat, och att lösenordet slutligen är bort-
tappat. Följaktligen har endast Herr Dahlgren tillg̊ang till kontot via sin

1Vice Ordförande i Styret 2017
2Elektrosektionens Studienämnds rum, Drottning Kristinas väg 53C
3Det borgerliga årets
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elektroniska brevadress. Herr Dahlgren hade sin överlämning redan i decem-
ber, utom den stundande överlämningsmiddagen med Herr Lindström. Han
har ocks̊a införskaffat en present till Kongliga Kemisektionen.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström l̊ater meddela att överlämningen är klar förutom att bankkort
inte har anlänt än. Han har även planerat in nästa Fixarkväll och ska snart
dela ut tillg̊ang till Funqrummet.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf l̊ater meddela att överlämningen med Herr Ossian Krödel4 är till
hälften avklarad och att han ska ta tag i ekonomin efter det att bankdo-
san anlänt. Han rapporterar även om en lyckad Tentapub och planerar att
p̊abörja PR s planeringsarbete under kommande vecka.

2.9 Rapport fr̊an FøF

Herr Jeansson meddelar att överlämningen är inplanerad och att den inte
ägt rum än. Herr Dahlgren noterar en bekymrande brist av PowerPoint-
presentationer, n̊agon som övriga mötet instämmer i. Det bör även noteras
att Herr Jeansson utsattes för ett brutalt mordförsök via h̊ard högtalare i
huvudet, vilket iscensattes av Herr Nyström.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 JML-ansvarig i Styrelsen

Det konstateras att en JML-ansvarig5 i styrelsen är p̊a tiden. Den främsta
arbetsuppgiften för denne ska vara att agera som en kommunikationsbryg-
ga mellan Styret och Fröken Ida Kols6. Övriga arbetsuppgifter specificeras
inte, utan det huvudsakliga åtagandet ska vara att stötta Fröken Kols i
hennes arbete och se till att Styret reagerar, diskuterar, tar beslut och ge-
nomför beslut i JML-fr̊agor. Herr Dahlgren väljs till JML-ansvarig, men det
poängteras att Fröken Dahlin delvis kan axla ansvaret d̊a hon i sitt ämbete
f̊ar en naturlig kontakt med Fröken Kols.

3.2 Februari SM

Februari SM bestäms vara onsdagen den 21:a februari klockan 17:27. Kallelse
ska skickas ut fredagen den 2:a februari, sök- och motionsstopp är fredagen
den 9:e februari och möteshandlingarna ska publiceras torsdagen den 15:e
februari.

4Klubbmästare i Styret 2017
5Jämställdhetsansvarig
6Studiesociala Utskottets Representant, StURe
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3.3 Kickoff

Det beslutas att en kickoff vore roligt, vilken bestäms preliminärt till den
2-3:e februari p̊a Herr Johanssons landställe. G̊ar inte detta är en möjlig
alternativ lokal Herr Ahlbergs hem.

3.4 Kavajer och tröjor

Kavajer ska införskaffas p̊a fredagen den 19:e januari klockan 17. Som tröjfärg
valdes den fagra lila nyansen ”Carmens-kofta-lila”.

3.5 SÖT

Herr Eriksson meddelade att det var hans ambition att h̊alla ett SÖT varan-
nan vecka, där det varannan g̊ang skulle vara ett LunchSÖT och varannan
g̊ang ett KvällsSÖT. SÖT 2 bestämdes till torsdagen den 1:a februari kloc-
kan 17:00.

3.6 Post

Herr Ahlberg och Herr Dahlgren har åtagit sig att hämta posten en g̊ang i
veckan vardera.

3.7 Fika

Fika ska fixas enligt ett rullande schema, där ordningen ska vara densamma
som närvarolistan p̊a detta protokolls förstasida.

3.8 Ekonomi

Herr Dahlgren agerar talesperson för ett gäng sportande själar som önskar
subventionering för att åka p̊a sportevenemanget ”Toughest”. Pengarna föresl̊as
komma fr̊an budgetposten ”Sektionsarrangemang”, och man fr̊agar efter un-
gefär trehundra (300) kronor per person. Herr Ahlberg l̊ater meddela att det
är osäkert om detta bidrag kommer delas ut, men en förutsättning är att
evenemanget är öppet för alla sektionsmedlemmar. Herr Dahlgren lovar d̊a
att konferera med övriga sportiga själar och återkomma.

Herr Näf undersöker möjligheten att erh̊alla en summa för att genomföra
”teambuilding” med PR . Han hänvisar till att Källargillet f̊ar en summa
för sina Fixarkvällar, och att det är rimligt att PR f̊ar motsvarande pen-
ning. Mötet h̊aller med, och Herr Ahlberg ska undersöka varifr̊an pengarna
i s̊adana fall kan tas.

3.9 Present till Konliga Kemisektionen

Herr Dahlgren har beställt temporära tatueringar föreställande ett hjärta
med texten ”Elektro” och planerar att giva dessa till Kongliga Kemisektio-
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nen runt Alla Hjärtans Dag. Han har även beställt matchande hjärtan med
texten ”Kemi” till Styret. Tatueringarna ska placeras i ryggslutet.

4 Övriga ärenden

4.1 Ställa dörren ol̊ast

Ordföranden, Källarmästarna, Klubbmästarna och Batman kan nu ställa
dörren till Tolvan ol̊ast i upp till 30 minuter under tiderna 07—17 p̊a var-
dagar.

4.2 Kommande evenemang

Herr Eriksson informerar Styret om kommande arrangemang. Sektionen ska
arrangera flera middagar, bland annat för MiT i maj, Kongliga Kemisektio-
nen under v̊aren, samt givetvis V̊arbalen.

Ericsson vill anordna en kickoff, i huvudsak för Styret och ArG7. D̊a temat
förmodas vara jämställdhet bör även Fröken Kols bjudas. Mötet är entusi-
astiskt inför detta. Academic Work vill ocks̊a anordna en kickoff, eventuellt
med en ledarskapsutbildning i anknytning till kickoffen. Herr Johansson ska
forska vidare kring detta.

Styret 2017 knöt gedigna kontakter med elektrosektioner i Lund och p̊a Chal-
mers, och en Elektrokonferens i Lund best̊aende av gediget styrelsearbete
och utbyte av arbetsmetoder kan vara p̊a g̊ang.

4.3 Kassask̊apet

Det beslutades att man bör byta kod till kassask̊apet, men exakt hur detta
g̊ar till är för närvarande okänt.

4.4 Städa Funqrummet

Det beslutades att Funqrummet ska städas under nästa Fixarkväll. Utren-
sade saker ska d̊a placeras i en lätt̊atkomlig l̊ada under en begränsad tid.

7Arbetsmarknadsgruppen

5 Justeras:
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4.5 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades klockan 13:30 av Ordförande Daniel Eriksson

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Sekreterare
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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