
SÖT 3 ELEKTROSEKTIONEN 12 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 3
Fredagen den 12 februari
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:13 av Ordförande Daniel Eriksson.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Daniel Eriksson Supraledare tillika Ordförande
Daniel Ahlberg Halvledare tillika vice Ordförande
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

Föredragninslistan fastställs i sin helhet.

1 Justeras:
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Eriksson har inget att rapportera.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg meddelar att han har bokfört och skapat en preliminär budget,
som finns för resten av Styrets besk̊adan. Han har ocks̊a börjat författa en
proposition ang̊aende inköp av fonder som skall vara klar innan handlingarna
till februari-SM ska publiceras.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström förtäljer om sina planer att effektuera ändringar i Regle-
mentet som beslutades p̊a SM under 2017, vilka planeras vara genomförda
innan februari-SM. Han avtäcker även en lukullisk kärleksmumslängd, vil-
ken han p̊apekar är mycket passande, d̊a alla hjärtans dag är nära i ant̊ag.
Dymedelst uttrycker han sin kärlek till det mycket fagra Styret 18, vilket
ligger honom mycket nära hjärtat.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin meddelar att hon själv ska delta i GRU-r̊adets första möte,
men att Herr Patrick Johansson1 eventuellt ska delta i resterande möten.
Hon meddelar även att det förekommit sena tentarättningar, vilka nu har
kommit till skolchefens kännedom.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson meddelar att han nu har en ”helvetesvecka”; det börjar dra
ihop sig b̊ade till ePotential och till utflykten till Syntronic. Elkraftkvällen
är även p̊a int̊ag, p̊a vilken ABB och Svenska Kraftnät ska deltaga. Herr
Johansson p̊abörjar även en diskussion om huruvida information om dubb-
la masterprogram2 skall spridas via sektionens informationskanaler. Inget
beslut fattades.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren meddelar att han ”har gjort sitt jobb”, för vilket Herr Nyström
föresl̊ar en appl̊ad. Herr Dahlgren fortsätter med att läsa upp sitt mycket
eleganta brev han ämnar överlämna till Kongliga Kemisektionen, vilket är
bifogat detta protokoll.

1I E-17; skall ej förväxlas med AMSe Patrik Johansson i E-16
2Masterprogram, dels p̊a KTH och dels p̊a ett annat universitet

2 Justeras:
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2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström säger att han köpt nya stolar till Tolvan, och att han funde-
rar p̊a att införskaffa möbeltassar till alla stolar för att minska ljudniv̊an i
Tolvan. Han konstaterar ocks̊a att Tolvans fönster kanske byts snart.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf har inget att rapportera.

2.9 Rapport fr̊an FøF

Herr Jeansson rapporterar att schemat för de första tv̊a mottagningsvec-
korna är färdigställt, och Sveriges Ingenjörer skall deltaga. Han ska även
kontakta Ericsson, s̊a snart Herr Johansson har bifogat kontaktuppgifterna.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Motion ang̊aende Namngivning av toaletterna i Tolvan

Styrelsen diskuterar lämpligt svar p̊a Herr Olle Blomqvists motion ang̊aende
Namngivning av toaletterna i Tolvan. Motionen, och lämpligt svar, är bifo-
gade detta protokoll.

3.2 Proposition ang̊aende fonder

Herr Ahlbergs tänkta proposition ang̊aende återinvestering av pengar i fon-
der diskuteras. Propositionen slutfördes efter mötets slut, men finns bifogad
detta protokoll.

3.3 Vice Fan-& R̊attbärare

Styrelsen diskuterar lämpliga kandidater och kommer fram till att Herr
Kristian Westerlund är bäst lämpad. Han blir direkt tillfr̊agad, och accep-
terar nomineringen direkt.

3.4 Ändringar i PM

Herrarna Eriksson och Lindström har funnit referenser till för̊aldrade namn
för Elektrosektionens arbetsmarknadsdag i PM för ESN-rummet och PM för
ekonomi. Ett unisont beslut fattas om att ändra alla för̊aldrade referenser
till just ”Elektrosektionens arbetsmarknadsdag”.

3.5 Nya rutiner för PR

Herr Näf har konfererat med övriga Klubbmästare, och har kommit fram till
att ArG3 har blivit allt för bra p̊a att dra ihop sponsring till sektionen, vilket

3ArbetsmarknadsGruppen

3 Justeras:
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har gjort det tungt för PRatt hantera alla företagsevenemang eftersom dessa
oftast schemaläggs mitt i veckan. Klubbmästarna funderar därför p̊a att ta
ut en avgift för att baren ska h̊allas öppen under företagsevenemang, för att
täcka upp för kostnaderna att h̊alla baren öppen. Herr Johansson p̊apekar
att företagen förväntar sig en öppen bar och att det därför kommer vara
sv̊art att implementera denna policy. Vidare menar han att om företagen
inte betalar ArG, utan PR, kommer sektionen som helhet inte att gynnas,
utan resurser som tidigare gick till ArG kommer nu att omfördelas till PR.
Herr Näf och Herr Johansson skall diskutera hur, och om, detta kan lösas.
Herr Näf meddelar även att man inte ska kunna boka evenemang p̊a tors-
dagar, utan att dessa ska reserveras till pubkvällar. Styret tycker att detta
är en mycket bra idé.
Det bör även noteras att Herr Jacob Cederlund avbryter mitt i diskussionen.
Herr Eriksson blir fruktansvärt upprörd och mumlar n̊agot om ”talglymmel”
och ”nedrans Söderlänningar”, men lugnar sig n̊agot efter att han f̊ar veta
att det handlar om en liv-eller-död-situation.

3.6 Present till Årets Övningsassistent

Fr̊agan bordläggs till nästa StyrelseÖverläggningsTräff.

4 Övriga ärenden

4.1 Information om februari-SM

Arbetsuppgifter under februari-SM delas ut. Herrarna Nyström och Jo-
hansson åtar sig att vara rösträknare, Herrarna Dahlgren och Jeansson
samt Fröken Dahlin åtar sig att dela ut klickers till mötesdeltagarna. Herr
Lindström ska skriva ut möteshandlingarna till deltagarna. Herrarna Lindström,
Ahlberg och Eriksson skall även träffas för att sammanställa tidigare nämnda
handlingar4

4Vilket ocks̊a skedde

4 Justeras:
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4.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades klockan 13:00 av Ordförande Daniel Eriksson

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS

5



Kära Maka

För dryga 18 år sedan inledde vi vårt förbund. 18 år är en lång tid. Ibland kan det vara svårt att hålla passionen
vid liv, men det känns som något vi lyckats med trots (eller kanske på grund av) ljusblåa distraktioner. Men för
att återgå till poängen så finns det vissa saker att tillgå för att hålla flamman vid liv. Vissa använder rekvisita
(läs 50 shades of grey), andra rollspelar. Vissa bedyrar sin kärlek med poem eller egenskrivna låtar, andra med
guld och diamanter. Vi på Konglig Elektrosektionen gör inga av dessa saker. Istället vill vi att vi bedyrar vår
kärlek till varandra på ett mer permanent sätt.

Kära kemistyrelsen, det är dags att vi tatuerar oss. Dock inser vi att det är lite väl mycket att begära att
en styrelse som sitter i ett år ska sätta märken på sin kropp som sitter livet ut. Därför bifogar vi INTE ett
presentkort till godtycklig tatueringsstudio. Istället får ni på alla hjärtans dag temporära tatueringar för att
temporärt bedyra er kärlek till oss. Om ni vill sätta en per ledamot eller alla på ettans post är helt upp till er.
Vi räknar med att se dessa in action nästa gång vi ses.

Med förhoppning om 18 heta år till.

Kontaktor Linus Dahlgren å Konglig Elektrosektionen u.n.å. 111110

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktor Linus Dahlgren
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 februari
u.n.̊a. 111110 (2918 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende Namngivning av toaletterna i Tol-
van

Bakgrund

Runtom v̊art stolta KTH finnes m̊angen fin sektionslokal. Det finns dock en
som är utav märkbart högre klass. Undertecknad syftar självfallet p̊a plat-
sernas plats, palatsernas palats, plasternas plast; Tolvan! I denna underbara
lokal tar vi v̊ar tillflykt när diverse vardagssituationer blir för mycket.

Det finns m̊anga aspekter som gör Tolvan till den fantastiska sektionslo-
kal som den de facto är. Ett ypperligt exempel p̊a detta är det mycket
fördelaktiga geografiska läget gentemot m̊anga andra sektionslokaler. Utöver
detta s̊a har Tolvan under m̊anga år visat sin fantastiska m̊angsidighet som
till exempel b̊ade mötes- och festlokal.

F̊a ting är perfekta och Tolvan är tyvärr inget undantag. Många skrymslen
och vr̊ar har f̊att sina egna namn uti v̊ar fagra lokal. Exempel p̊a dessa är
Funq, Junq och Sunq. För att försöka fortsätta i linje med detta har d̊a un-
dertecknad funderat som själve fan p̊a vad lämpliga namn kan tänkas vara,
för de tv̊a toaletterna i tolvan. (P̊a grund av att nämnda vr̊an verkar sakna
ordentliga benämningar) [1].

Vad kan d̊a rimliga namn tänkas vara? Jo, resonemanget lyder som s̊a: Un-
der den sittning kallad Minus (2017), ämnad för de kvinnliga nyantagna.
S̊a gick handfatet p̊a ”den stora toaletten” sönder och en ohygglig stank
lade sig illa kvickt över tidigare nämnda vattenklosett. För att icke glömma
denna händelse som sedan kom att hemsöka toalettbesökarnas näsor i flera
m̊anader efter̊at, är d̊a undertecknads förslag att ge toaletten ifr̊aga, namnet
Unq.

Taco lov, s̊a finns det tv̊a toaletter i Tolvan. Den andra och även den mindre
utav de tv̊a, som ligger intill b̊ade Junq och Sunq, är ocks̊a i behov av ett
namn. D̊a denna toalett är avsevärt mindre och rimligtvis ”mysigare”, skulle
undertecknad vilja anspela p̊a s̊ang nr. 11 ur s̊angboken [2]. Därmed föresl̊as
det att den ”lilla toaletten” ges namnet Runq.

1
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Yrkande

Motionären yrkar p̊a

Att1 ”Den stora toaletten” f̊ar namnet Unq.

Att2 ”Den lilla toaletten” f̊ar namnet Runq.

”Var Osquar som g̊ar p̊a v̊ar sektion av äldre kollegor har lärt en tradi-
tion. . . ”
Olle Blomqvist E-17 Frequensnormal

Referenser

[1] Protokoll för SektionsMöte vid Konglig Elektrosektionen oktober 2017,
punkt 2.3.1.
[2] S̊angbokskommitén 2016. Konglig Elektrosektionsens och Sektionen för
Medicinsk tekniks S̊angbok, första upplagan, 2016.
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 februari
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Namngivning
av toaletterna i Tolvan

Resonemang

Styrelsen uppskattar Herr Olle Blomqvists initiativ och nytänkande, men
tycker inte att namngivning av Tolvans toaletter är motiverad. Herr Blomqvists
argument bygger p̊a att utöka den, i folkmun, existerande namngivningen
av utrymmen med ändelsen ”-unq”, men varken i Stadga, Reglemente eller
PM för Tolvan existerar n̊agon referens till ”Sunq”eller ”Junq”. Att d̊a införa
”Unq” och ”Runq” i n̊agot Styrdokument vore omotiverat och inkonsekvent.
Vidare kan det r̊ada tvivel om rätt toalett f̊ar rätt namn. Händelsen un-
der Minus, som p̊a ett barbariskt sätt totalförstörde handfatet i ”den stora
toaletten”, ligger i handling närmare ”Runq” än ”Unq”. Vidare är ”den lilla
toaletten”nära belägen ”Sunq”, vilken avger en ”Unq”-en lukt. Det r̊ader där-
med oklarheter om varför toaletterna skall namngivas s̊asom Herr Blomqvist
yrkar p̊a. Slutligen ifr̊agasätter Styrelsen visdomen i att döpa en toalett efter
Herr Blomqvists favoritsyssla.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 avsl̊a motionen i sin helhet.

Ett välduschat och kyskt Styre

1
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Onsdagen den 21 Februari
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende fonder

Bakgrund

Sektionen har ett antal besparingskonton, exempelvis Jubelfonden och Re-
servfonden. Dessa är i själva verket inte fonder utan enbart besparingskon-
ton där pengarna, under r̊adande l̊aga reporänta, varken ökar eller mins-
kar i värde. D̊a sektionen tidigare haft fonder anser Styrelsen att det är
rimligt att återigen införskaffa fonder för l̊angsiktiga besparingar. D̊a Ju-
belfonden och Fonden för nyinvesteringar kommer, men största sannolikhet,
förbrukas under de kommande åren kan dessa inte betraktas som l̊angsiktiga
besparingar. Fonden som kvarst̊ar är Reservfonden och denna är lämplig för
l̊angtidsinvesteringar.

Yrkande

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 köpa fonder för besparingskontots fulla värde , exklusive 10 000 kr,
som ligger p̊a 150 745 338 ”RESERVFONDEN”.

Ett fondigt styre

1
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