
SÖT 4 ELEKTROSEKTIONEN 5 mars

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 4
Måndagen den 5 mars
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:21 av Supraledare 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

Herr Dahlgren är enormt jättemycket försenad. Han ankommer 17:25. Herr
Eriksson är mycket upprörd över den äldre generationens nonchalans och
d̊aliga tidspassning. N̊agot skällsord om “nedrans sötvattenspirat” kan ocks̊a
ha sluppit ur Herr Erikssons mun.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Punkterna 3.9 Kurstips, 3.10 Esquaderamiraler och 4.1 Present till Tekno-
logföreningen läggs till föredragslistan, varp̊a föredragningslistan godkänns.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Eriksson har visat sin nuna p̊a ett Ordförander̊ad. Där diskuterades
nya Ladok 3, den nya betygsdatabasen som ska införas till sommaren. Där
ska lärarna kunna signera betyg digitalt. Herr Eriksson menar att “det kom-
mer bli kaos när de byter”, men efter det kommer det att bli smidigare för
studenterna. Han träffade även vicerektorn för nya EECS, tillsammans med
Ordföranden för Konglig Datasektionen, Sektionen för Medieteknik samt
Herr Kristian Westerlund. Ett nytt GRU-utredningsr̊ad kommer se över
kursutbudet, vilket eventuellt kommer resultera i att kurser sl̊as ihop. R̊adet
ska inte ta bort program, vilket först ryktades, men eventuellt kurser.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande1

Herr Ahlberg har g̊att p̊a ett ekonomir̊ad tillsammans med de andra sek-
tionernas ekonomiansvariga. Han f̊ar där veta att bokföringsproblem, likt
de som nu pl̊agar Herr Ahlberg, har funnits p̊a de flesta sektioner. Kong-
lig Samhällsbygnadssektion har hittat en väg runt problemet, genom att
anställa en bokföringsfirma. I övrigt rapporterar Herr Ahlberg att det är
samma gamla vanliga som gäller, med bokföring och budgetbalanserande.
Han meddelar att det kommer mer s̊adant under punkt 3.4 Budget.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström meddelar att protokollet fr̊an Februari-SM är klart, men att
de debila justeringsmännen inte justerat protokollet än. Det ska fixas efter
mötet2.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin meddelar att SNÖT-rapporten är skickad till alla kursan-
svariga, och att den generellt har f̊att god feedback. Herr Daniel Månsson,
föreläsare i EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs, ska h̊alla en fejkföreläsning
under mottagningen. Fröken Dahlin och Herr Månsson skall diskutera det-
ta snart. Hon ålägger även Herr Dahlgren att skicka ut inbjudningar till
V̊arbalen till de nyvalda Årets Lärare och –Övningsassistent.

1Ibland s̊a kräks jag
2Vilket ocks̊a skedde.
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2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson meddelar att det inte finns n̊agra fler bokade evenemang,
men att detta h̊aller p̊a att ändras. I övrigt har han inget viktigt att rap-
portera.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren menar att han uppdaterat funktionärsposterna efter valen
under Februari-SM. Han har även haft kontakt med SIK3 om hur nästa SIK
kommer att h̊allas, men mer om detta diskuteras under punkt 3.5 SIK.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström rapporterar att en lyckad Fixarkväll har h̊allits. Med en t̊ar
av betydande storlek meddelar han även att det inte finns n̊agon att vända
sig till ang̊aende Tolvans icke–existerande fönster.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf rapporterar att ett antal Torsdagspubar h̊allits, varav Beerpong-
puben var mycket lyckad och uppskattad. Han önskar h̊alla fler liknande
under året. Han p̊ast̊ar även att planeringen inför V̊arbalen är p̊a god väg,
och att han kommer att meddela Sektionen närhelst han har mer information
att dela med sig av. Herrarna Näf och Eriksson meddelar även, med mycken
sorg i rösten, att de inte klarat alkoholprovet. Till sina försvar p̊ast̊ar de att
“de bara var n̊agra poäng ifr̊an att klara det”.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson har, tillsammans med övrigt Förfadderi, anordnat en Fadder-
pub där 45 ansökningar till fadder har inkommit. Flera andra mottagnings-
relaterade ämnen har även behandlats: man har, tillsammans med Konglig
Kemisektionen, uttryckt en vilja att ändra KAMEL. Man har även pratat
med kansliet om tv̊a ekonomirelaterade fr̊agor, nämligen hur mycket pengar
man kommer f̊a fr̊an Kansliet, och om det faktum att KTH funderar p̊a att
kräva alla sektioner p̊a pengar för att hyra KTHs lokaler under mottagning-
en. Detta beslut ska, enligt uppgift, komma ända fr̊an KTHs rektor.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Kick-Off med Ericsson

Herr Johansson meddelar att han ska träffa en representant fr̊an Ericsson för
att diskutera den kick–off som är planerad. Temat för detta festliga gästabud
skall vara jämställdhet, där Sektionen har möjlighet att p̊averka de ämnen

3
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som tas upp. Med anledning av detta vidtar en diskussion om lämpligt
tema vidtar, och man kommer fram till att ett intressant tema vore “hur
skapar man en intressant och inkluderande miljö?”. Det poängteras även att
man borde bjuda Fröken Ida Kols, JML–ansvarig för Sektionen, till detta
gästabud.

3.2 General Data Protective Regulation (GDPR)

GDPR är en ny EU-förordning som träder i kraft 25 maj. Den berör alla
som innehar databaser med personuppgifter. Herr Eriksson meddelar att
största förändringen är att alla ska ha rätt att bli borttagna ur system och
register om de vill. Herr Ahlberg inflikar att det i dagsläget är otydligt exakt
hur det p̊averkar Sektionen och dess register, men att följande är tydligt:
för att i framtiden f̊a skapa en lista p̊a personer, m̊aste det finnas ett gott
skäl. Det kommer att komma mer information om exakt vad som förväntas,
men förordningen gäller retroaktivt; därför m̊aste alla listor utan tillräcklig
motivation raderas innan 25 maj.

3.3 Budget

Herr Ahlberg meddelar att vi har mycket mindre pengar än budgeten som
godkänts av Februari–SM, vilket även diskuterades under Februari–SM.
Överskottet fr̊an verksamhets̊aret 2017 diskuterades, och detta skall helt
eller delvis användas för att täcka PRs kostnader enligt en överenskommelse
under verksamhets̊aret 2017. Det poängterades även att Mottagningen 2017
har intäkter som inte inkommit: dessa skall inkasseras fr̊an Midroc för tröj-
sponsring. En l̊ang diskussion p̊abörjas om vilka utskott som betalat eller
inte betalat vilka, under Mottagningen 2017. Det r̊ader även tvetydigheter
om vilka pengar som kommer och inte kommer inkomma fr̊an tidigare år.
Diskussionen resulterar i att PR m̊aste höja priser i baren, och att biljetterna
till V̊arbalen kommer bli dyrare, om PR ska ha en chans att h̊alla budgeten.

Herr Ahlberg tar återigen vid. Med nuvarande budget är utgifterna cirka
hundratusen (100 000) kronor högre än intäkterna. Därför m̊aste Sektionens
utgifter reduceras med cirka hundratusen (100 000). En l̊ang och aningen
virrig diskussion för att finna möjliga ljuspunkter i situationen vidtar. Re-
sultatet av denna diskussion kan sammanfattas som att Mottagningen 2018
och ArG gärna f̊ar skapa fler vinstskapande evenemang, att PR skulle kunna
undersöka möjligheter till sponsring av sittningar och NØllepubrunda, samt
att Herr Ahlberg skall se över samtliga budgetposter och prata med samtli-
ga ekonomiskt ansvariga. Resultatet av detta arbete skall presenteras p̊a en
kommande StyrelseÖverläggningsTräff.

Herr Näf avslutar diskussionen med att uppmana Herr Ahlberg att “Copy-
pasta för i helvete inte denna budget till nästa år”.
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3.4 SIK

Herr Dahlgren har varit i kontakt med SIK, och informerar. Han meddelar
mötet att han har meddelat ansvariga inom SIK vi gärna tar emot dem, men
att ett par punkter m̊aste diskuteras innan detta kan ske. Dessa är listade
utan inbördes ordning nedan:

• Det m̊aste finnas nyktra faddrar fr̊an SIK.

• Det skall poängtera att evenemanget anordnas tillsammans med Sek-
tionen för Medicinsk Teknik.

• Det skall finnas tydliga barstopp, vilka kan markeras med exempelvis
ett kryss p̊a handen för barstoppade individer.

• Det skall poängtera att dessa förh̊allningsregler grundas i Svea Rikes
Lag, och att det kommer bli stora problem för oss om det inte efterlevs.

• SIK skall p̊a ett mycket tydligt sätt informeras om att Styrelserna för
Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik innehar
totalitär makt i alla ordningsfr̊agor under festen.

• Om detta inte efterlevs kommer festen att stängas – detta skall poängteras
med enorm, totalitär och brutal tydlighet. Om detta sker bör framtida
Styrelser seriöst överväga om en liknande sittning över huvud taget
bör anordnas.

Det diskuterades även vettiga förh̊allningssätt som Styrelsen kan anta inför
SIK:

• Festdeltagare m̊aste bära kläder för att bli serverade vid baren.

• Styrelserna för Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk
Teknik bör inställa sig p̊a att de innehar totalitär makt i alla ordnings-
fr̊agor under festen.

3.5 Present till Årets Övningsassistent

Fröken Dahlin undrar vad ESN ska införskaffa som pris till Årets Övningsassistent.
Hon efterfr̊agar n̊agot som inte kostar speciellt mycket, för att inte sträcka
den redan tajta ESN-budgeten ytterligare. Herr Dahlgren poängterar att
Herr Franz Čech redan är Sect–Ion och därmed redan ska kunna g̊a p̊a
V̊arbalen gratis, och att detta kanske räcker som pris. Dock skall detta ske
med en speciell inbjudan, n̊agot som redan erlagts Herr Dahlgren.

Det bör även poängteras att Herr Näf nu bestämmer sig för att göra kupp,
genom att kl̊afingrigt stjäla Herr Erikssons Ordförandeklubba. Herr Eriksson
möter detta myteri p̊a ett mycket återh̊allsamt sätt, genom att skälla ut Herr
Näf efter noter som den “apsvansade analfabet tillika luskung han är”.
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3.6 Ändringar i PM

Herr Lindström meddelar att de ändringar i PM som beslutades under förra
SÖT var en aning förhastade. Han menar att gamla referenser till Elektro-
sektionens arbetsmarknadsdag istället bör ändras till Ärbetsmarknadsda-
gend̊a detta är mer i linje med hur Reglementet är skrivet. Styrelsen h̊aller
instämmer i Herr Lindströms bedömning, varp̊a ändringen godkänns.

3.7 JML–veckan och –puben

Herr Lindström poängterar att tydligare informationskanaler ang̊aende JML–
veckan och –pub är p̊a sin plats. Herr Dahlgren instämmer och skall bättra
sig i framtiden.

3.8 Sida för tips om kurser

Fröken Dahlin och Herr R As Muts vill skapa en sida där äldre elever kan ge
yngre elever tips om kurser. Man tänker sig ett system där man f̊ar skicka
in förslag till ESN, som i sin tur s̊allar bland inläggen. Herr Muts menar att
detta borde ligga p̊a Elektrosektionens hemsida d̊a man slipper betala för en
domän. Herr Dahlgren menar att Sektionen definitivt inte borde lägga upp
kritik mot KTH, dess kurser eller dessa anställda. Han menar ocks̊a att för
att undvika detta m̊aste ESN censurera medlemmarnas åsikter, vilket är en
mycket d̊alig idé av uppenbara anledningar. Herr Ahlberg tillägger att det
är ett intressant projekt, men att ingen i Styrelsen har tid att ta i detta.

3.9 Esquaderamiraler

Herr Adrian Edin har avg̊att fr̊an sin post som Esquaderamiral. Herr Er-
iksson skall kolla med Herr Edins Klumpkamrat, Herr Jonathan Fredberg,
om han vill ha en ersättare i Herr Edins ställe, eller om han kan anordna
seglatsen p̊a egen hand.

4 Övriga ärenden

4.1 Present till Teknologföreningen

En present till Teknologföreningen4 m̊aste införskaffas, alternativt alstras.
Förra årets present till Teknologföreningen var en mycket fin skylt. Det
r̊ader inget konsensus i fr̊agan, men Herr Dahlgren menar att Herr Wilhelm
Westermark och Herr Sven Hedin borde sättas i arbete med att skapa en fin
skylt.

4Den svensktalande nationen vid Aaltouniversitet i Helsingfors.
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4.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades klockan 19:39 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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