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Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Frukost med Kansliet 2
Tisdagen den 20 mars
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Disclaimer

Detta protokoll är tänkt att vara en kortare sammanfattning av de ärenden
som Styrelsen, plus Fröken Kajsa Hjort i egenskap av vice IntSekt, disku-
terar med Kansliet. Med ”kortare sammanfattning” menas just en kortare
sammanfattning; önskar läsaren mer information om n̊agot ämne g̊ar det
bra att skicka ett mail till Resistor Martin Lindström (esekret@e.kth.se),
att rycka tag i Herr Lindström i n̊agot fora d̊a han inte ser allt för upptagen
ut, eller att samtala med n̊agon annan närvarande. Styrelsen uppmanar ny-
fikna läsare att ställa fr̊agor, och om dessa mot förmodan inte kan besvaras
ämnar Styrelsen att ta upp detta under nästkommande Kanslifrukost. God
läsning!

2 Diskuterade ämnen

2.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 9:13.

2.2 Kommande förändringar

Kansliet meddelar att b̊ade studievägledarna och masterkoordinatorerna nu
sitter p̊a plan 4 i E-huset, men att STEX ligger kvar p̊a sin tidigare plats
p̊a (vad som nu är) Malvinas väg 10; i Q–huset. P̊a grund av införandet av
nya Ladok 3 kommer blivande masterstudenter att kunna välja kurser först i
augusti, istället för under v̊arterminen. Studenter som redan är antagna till
ett masterprogram ska inte p̊averkas av detta. Mer information om detta,
och annat, kommer att ges vid den mastermässa som äger rum snart. De
som missar denna verbala information kan vända sig till exempelvis Anne-
li, eller kolla p̊a programwebben p̊a kth.se. Många av de förändringar som
kommer ske p̊averkar främst Kansliet och hur de arbetar, och kommer inte
att märkas för studenterna. När Ladok 3 är implementerat bör studentupp-
levelsen förbättras.
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2.3 JML

Arbetet med JML–fr̊agor är i full g̊ang, och mer stöd i s̊adant arbete finns
att f̊a fr̊an Kansliet. Exempel p̊a s̊adant stöd är hjälp inför mottagningen,
utbildningar eller goda r̊ad av erfaren personal. Kansliet ämnar även att
arbeta aktivt med Code of Conduct under mottagningen 2018.

2.4 Kontrakt mellan Sektionen och Kansliet

Övriga sektioner inom EECS–skolan, och flera andra runtom KTH, har ett
kontrakt med sina respektive Kanslier. I detta regleras exempelvis vad Kans-
liet gör för att underlätta Sektionens arbete ang̊aende mottagning och dag-
lig verksamhet, men även vad Sektionen eller Styrelsen ska åta sig å KTHs
vägnar. Dessa ska, enligt utsago, vara mycket uppskattade av andra sektio-
ner och är n̊agot som Kansliet sannolikt kommer titta mer p̊a, för att alla
sektioner i EECS–skolan ska bli behandlade p̊a samma sätt.

2.5 Evenemang

Herr Patrik Johansson för ArGs talan, när han uttrycker en vilja att bättre
n̊a ut till masterstudenter om de företagsevenemang som arrangeras. Han
tror att s̊adana evenemang skulle gynna alla masterstudenter, vare sig de
är svenska eller internationella. Kansliet instämmer i denna bedömning, och
ämnar hjälpa Herr Johansson att sprida denna information. Sättet detta ska
göras p̊a är för närvarande okänt.
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2.6 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas cirka klockan 10:03.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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