
SÖT 2 ELEKTROSEKTIONEN 2 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 2
Fredagen den 2 februari
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Exklusiv Avlägsen Operations-
bas, Norrtälje

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 20:35 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

Besluts- och diskussionsärenden rörande tackfest, styrelsehoodies samt årets
lärare och -övningsassistent lades till.

1 Justeras:



SÖT 2 ELEKTROSEKTIONEN 2 februari

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Ordförande tillika Supraledare

Herr Eriksson rapporterar att han och Herr Ahlberg har skrivit fullmakt för
att handha Tolvan. Han har ocks̊a g̊att p̊a det första ordförander̊adsmötet
med alla ordförande inom THS, fr̊an vilket inget viktigt resulterade. Herr
Eriksson har ocks̊a en plan p̊a att föra samman Styret 18 med styren fr̊an
EECS1.

2.2 Rapport fr̊an Vice Ordförande tillika Halvledare

Herr Ahlberg förtäljer p̊a ett mycket habilt och elokvent sätt att han ”h̊allit
p̊a med ekonomi som vanligt” och känner sig ”överväldigad av ansvar”. Han
har samtalat med Elab och deras tanke p̊a att skapa ett konto i sektionen2

för att bringa ytterligare klarhet i fr̊agan. Inget har kommit av diskussionen.
Han har ocks̊a en tanke p̊a att införskaffa fonder för de pengar som numera
finns i sparkonton, n̊agot som kräver beslut p̊a ett SektionsMöte, varför han
funderar p̊a att väcka en proposition för förslaget. Han kräver ocks̊a fakturor
fr̊an ElFy 2017 fr̊an Herr Johansson.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström berättar stolt att han har effektuerat de stadge- och regle-
menteändringarna som beslutades under December-SM. Dessa ämnar han
publicera ”helst nyss”3.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin har samtalat med ett flertal ansvariga om övningarna i SF1626
Flervariabelanalys, där elever fr̊an Sektionen för Industriell Ekonomi (I ) tar
platser p̊a övningarna fr̊an ordinarie studenter. I läser kursen i en annan
kursomg̊ang, men vill änd̊a närvara vid Tâm Vũs övningar, varför detta har
varit ett problem. Fröken Dahlin tänker vänta p̊a att de vidtagna åtgärderna
verkar innan hon vidtar ytterligare. Omtentor i period 3 för SF1625 Envari-
abelanalys och EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs krockade, n̊agot som har
lösts av kursansvarig Herr Daniel Månsson och kursansvarig för Sektionen
för Energi och Miljös (W ) motsvarande kurs, Herr Nathaniel Taylor. Den-
na lösning innebär att det g̊ar att anmäla sig till W s tenta istället. Fröken
Dahlin ämnar ocks̊a att undersöka huruvida det finns n̊agon frivillig inom
Studienämnden för att g̊a p̊a GRU-r̊adet4 möten. Finns ingen frivillig kom-
mer Fröken Dahlin eller Herr Eriksson att delta.

1Övriga styren i den nya skolan
2Omnämnt i StyrelseÖverläggningsTräff 1
3Publicerades den 2 februari, anm. i efterhand
4Mer information om Grundutbildningsr̊adetr̊adet finns här.

2 Justeras:

https://intra.kth.se/eecs/skolans-organisation/grupperochrad/skolans-grundutbildningsrad-1.772543
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2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson inleder med att meddela att ett ”viktigt viktigt viktigt”
avtal med Ericsson är slutet, till övriga mötets fromma. Ett mycket intres-
sant studiebesök till Syntronic kommer g̊a av stapeln den 20 februari 2018.
För att anmäla sig krävs endast att en anmäler sig i facebookeventet här,
samt i ett elektroniskt Google-dokument länkat fr̊an Facebook-sidan. Herr
Jeansson meddelar att han ska sprida detta inom E-17. Eventet krockar för
n̊agot seminarium för årskurs 3 i Global Impact (EH1110 eller EN1001 ),
men Fröken Dahlin ska undersöka om detta g̊ar att flytta. Herr Johansson
ska även planera en Elkraftkväll med Herr Näf.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgrens arbete fortskrider. Han har utlöst Februari-SM korrekt un-
der dagen, till vilket även kansliet ämnar att närvara i form av enhetschef
Marianne Lundin med kollega. Inbjudan till Teknologföreningen i Aalto-
universitetet, TF, har ännu inte anlänt, men väntas inom kort.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström har genomfört sin första Fixarkväll, vilken har haft gott ut-
slag. Speciellt nöjd är han med städningen av Funqrummet. Han har ocks̊a
haft ett lyckat möte med lokalhandläggare Doris Serrato, där följande punk-
ter tagits upp:

• Att fixa den trasiga ytterdörren

• Att f̊a fler nycklar till Funq-rummet

• Att helt ta bort det gamla brandsystemet

• Att sätta igen h̊al efter den gamla ventilen

• Att se till att KTH tar sitt ansvar för att mikrov̊agsugnarna fungerar

Herr Nyström avslutar med att meddela att han betalat sin första faktura,
varp̊a han utbrister i ett nöjt ”yessss”.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf hade ett stort möte med övriga Klubbmästare om årets plan. De
planerar att skapa mer trygghet i baren genom att inte servera sexor efter
klockan 01:00, att h̊alla bättre koll p̊a om folk är barstoppade samt att vara
h̊ardare p̊a att barstoppade accepterar detta. Han ska även skriva, och ämnar
att klara, alkoholprovet den 16 februari 2018, material till vilken återfinns
i en 107 sidor l̊ang PDF. Herr Näf planerar även att PR ska synas under
fixarkvällar och att en rimlig arbetsbörda för att städa Tolvan ska skapas
tillsammans med Källargillet. För att uppn̊a detta ska ett möte h̊allas med

3 Justeras:

https://www.facebook.com/events/191089981479203/
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Källarmästarna. Herr Dahlgren poängterar att resultaten av detta bör sättas
p̊a papper. Herr Näf har inte bestämt när V̊arbalen ska h̊allas, men menar
att han i övrigt har skött sitt jobb p̊a ett habilt sätt.

2.9 Rapport fr̊an FøF

Herr Jeansson har börjat med sitt arbete p̊a riktigt. Han har haft möte
med Konglig Datasektionens Förfadderi, vilka han gav n̊agra tips p̊a hur en
rimlig arbetsfördelning mellan faddrar och förfaddrar kan upprättas. Han
fick i gengäld tips om hur man h̊aller en bra Nøllegasque. Han har ocks̊a haft
ett möte med THS mottagningsansvarig, vilkens anletsdrag Herr Nyström
tydligt minns. Mötet gav inga konkreta tips för mottagningen. Herr Jeansson
har även hittat fräsigt grafiskt material fr̊an Fø Femeritus.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 SIK

SIK 2017 sp̊arade ut och SIK överlag har fungerat sämre och sämre för varje
år. Konglig Elektrosektionens goda anseende hänger p̊a att sektionen kan
h̊alla städade fester, vilket inte är fallet i dagsläget. Förstahandslösningen p̊a
detta problem är att kontakta SIK, förklara situationen samt ställa rimliga
etikettkrav p̊a deras deltagare. Ett s̊adant krav kan vara att ansvariga inom
SIK ska hantera sina egna medlemmar. Andrahandslösningar är att minska
mängden alkohol för SIKs medlemmar samt att upprätta bättre rutiner för
att kontrollera miljön p̊a festen.

3.2 Protokoll Kanslifrukost

Herr Lindström ämnar föra protokoll vid Kanslifrukostar. Frukostarna är
goda möjligheter för Styret att f̊a information om skolsammanslagningen,
och protokoll är därmed bra sätt för resten av sektionen att f̊a information.
Ett enigt Styre beslutar att protokoll i största möjliga m̊an ska h̊allas av
Herr Lindström vid Kanslifrukostarna.

3.3 Fonder

Herr Ahlberg berättar att tidigare år har fonder s̊alts. Han ämnar att inve-
stera tv̊a (2) konton i fonder: Jubelfonden samt Reservfonden. Han är noga
med att poängtera att detta endast handlar om en omplacering av existe-
rande medel. Herr Ahlberg funderar p̊a om Fonden för Nyinvesteringar bör
lämnas i bankkonto d̊a den snart ska användas. Herr Johansson p̊apekar att
man bör köpa tjänsten, att n̊agon annan förvaltar pengarna, n̊agot som Herr
Ahlberg ska betänka.

4 Justeras:
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3.4 Tackfest

E-17 och MiT-17 planerar en Tackfest för faddrarna. De önskar ett l̊an p̊a
max 10 000 kronor för att slippa ligga ute med s̊a mycket pengar. Herr Ahl-
berg ska fundera p̊a hur detta ska bokföras, men att det löser sig. Ett enigt
Styre beslutar att bevilja l̊anet p̊a max 10 000 kr.

Mötet f̊ar nu reda p̊a Herr Joel Björks och Herr Kristoffer Ravudds framg̊angar
i beerpongturneringen i Nymble, och tar kollektivt i trä.

3.5 Styrelsehoodies

Det konstateras att ”styrelsehoodies vore fett”, n̊agot som Styret är enigt
om. Herr Ahlberg ska undersöka om det finns pengar i budgeten för detta.

3.6 Årets Lärare och -Övningsassistent

Val till Årets lärare och Årets övningsasse sker under Februari-SM. För
att f̊a bra kandidater ska ESN nominera kandidater, s̊a att årskurs 1, 2
och 3 har minst en representant. Detta sker för att Styret anser att det
är lämpligt att representanter för studenter, som antagligen är mer insatta
än andra studenter, nominerar till valet. Herr Dahlgren ska även poängtera
i informationskanalerna att kandidater faktiskt skall nomineras till denna
post och att det är nomineringsstopp den 9 februari 2018, precis som till
andra poster.

4 Övriga ärenden

Ordningsfr̊aga

Herr Nyström har en ordningsfr̊aga. Han menar att Herr Eriksson borde
testa en ub̊at innan SektionsMötet. I möteslokalen r̊ader en bekymrande
brist p̊a bäsk, men det näst bästa som finns att tillg̊a är fin rom. För att
basunera ut ub̊atens ankomst utbryter Herr Nyström i en stor rap, som
ligger n̊agonstans mellan Hesa Fredrik, en brunstig knölval och en t̊agvissla.
Herr Eriksson gurglar ub̊aten tolv (12) g̊anger. Efter̊at torkar Herr Eriksson
kinden fr̊an vätska och fäller en (glädje)t̊ar.

4.1 Verksamhetsplaner

Herr Eriksson p̊aminner Herr Jeansson, Herr Näf, Herr Nyström och Fröken
Dahlin att dessa behöver producera verksamhetsplaner och m̊albilder för si-
na ämbets̊ar. Herr Johansson poängterar att ocks̊a han borde göra detsam-
ma, vilket övriga mötet instämmer i. S̊aledes ska ovan nämnda producera
verksamhetsplaner till Februari-SM.

5 Justeras:
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4.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades klockan 22:19 av Ordförande Daniel Eriksson

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Sekreterare
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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