
SÖT 5 ELEKTROSEKTIONEN 21 mars

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 5
Onsdagen den 21 mars
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:12:12 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 Nyström är enormt försenad. Han ankommer 12:12:42. Herr Eriksson är
mycket upprörd över den yngre och fördärvade generationens nonchalans och
totalusla tidspassning. Grova förolämpningar om “nedrans söderlänningar”,
och n̊agot skällsord om “jäsikens t̊angräka”, kan 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

Föredragningslistan fastställs, med ett övrigt ärende ang̊aende Maj–SM.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Eriksson utbrister att han har klarat alkoholprovet, med bara tv̊a (2)
fel totalt! Han har även bokat Annexet i Nymble inför V̊arbalen, till förm̊an
för de l̊angväga resenärerna s̊a att dessa har n̊agonstans att sova.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg l̊ater meddela att han har gjort mindre ändringar i de eko-
nomiska rutinerna för att underlätta den ekonomiska byr̊akratin. I övrigt
menar han att han fortsätter med bokföringen, som sig bör.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström meddelar att han har skrivit ett protokoll fr̊an Kanslifru-
kosten dagen innan, som borde publiceras innan helgen.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin meddelar att hon deltagit i ett Utbildningsr̊ad, men att inget
intressant finns att meddela därifr̊an.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson meddelar att det är pub med Ericsson torsdagen 22 mars,
men han är missnöjd med antalet anmälda deltagare. För att underlätta
b̊ade detta och liknande framtida problem, vill han ha Kansliets hjälp med
att n̊a ut till masterstudenter. Det ska han f̊a, men i vilken form är fortfa-
rande oklart.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren informerar om att han skickat ut inbjudningar till v̊arbalen.
I övrigt har han inget att rapportera.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström är märkbart ledsen när han meddelar att ingen fr̊an Sektio-
nen för Medicinsk Teknik har kandiderat till Källarmästare inför deras Sek-
tionsMöte. Styret instämmer i Herr Nyströms sorg. Herr Nyström fortsätter
med att meddela att man fortfarande inte har n̊agon lösning p̊a Tolvans
l̊aga temperatur, d̊a man inte har haft n̊agon kontakt med n̊agon ansvarig
för fönsterrenoveringen.
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2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf har, likt Herr Eriksson, klarat alkoholprovet! Han meddelar även
att planeringen inför V̊arbalen finaliseras p̊a flera fronter, och m̊anga pu-
bar är även i planeringsstadiet. Man har börjat planera pubkvällarna under
Mottagningen 2018, en pub under Valborgspubrundan, samt en sittning till-
sammans med övriga Sektioner inom EECS.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson har genomfört flertalet av fadderintervjuerna inför Mottag-
ningen 2018. Man har i nuläget 59 sökande, och Förfadderiet anser att detta
är ett lämpligt antal.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Budget

En l̊ang diskussion om Sektionens budget. Herr Ahlberg meddelar, bland an-
nat, att han reviderat PRs budget, alla Funqtionärsposters budgetar och alla
övriga budgetar, och att det nu finns ett överskott p̊a femtontusen (15 000)
kronor. Dock har alla former av besparing tagits bort. Detta kan åtgärdas
med r̊adande överskott, men en annan viktig sak att ta hänsyn till är om en
ny bil ska införskaffas. Herr Ahlberg ska undersöka skapandet av underbud-
getar, men är preliminärt skeptisk till om det blir tydligare än den nuvarande
budgeten. Han avslutar med att meddela att allt arbete skall vara klart till
Maj-SM, och kunna presenteras där.

4 Övriga ärenden

4.1 Kick–Off med Ericsson

Ett datum m̊aste bestämmas för kick–off med Ericsson. 8 maj bestäms som
ett bra datum i första hand, 7 maj i andra hand och 14 maj i tredje hand.

4.2 Bilder till styrelsetavlan

Det beslutas att bilderna skall tas efter p̊ask, d̊a styrelsetröjorna har anlänt.

4.3 Kemimiddag

4 maj bestäms som en bra dag för Kemimiddagen. Herr Dahlgren skall ragga
p̊a kemisterna för att iscensätta detta.

4.4 Nästa SÖT

Herr Kristian Westerlund avbryter drygt, men kort. Tidsaspekten hindrar
Herr Eriksson fr̊an att f̊a ytterligare ett v̊aldsamt utbrott.
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SÖT 5 ELEKTROSEKTIONEN 21 mars

Nästa SÖT bestäms till 10 april, och SÖT efter det bestäms till 24 april.

4.5 Maj–SM

Styrelsen sliter sig kollektivt i sina vackra h̊arsvall över sina livspussel. Man
kan till slut enas om att Maj–SM skall h̊allas 3 maj, att kallelsen skall an-
sl̊as senast 16 april, att sök-och motionsstopp skall inträffa 23 april, samt
slutligen att handlingarna skall publiceras 29 maj.

Det bör noteras att Herr Lindström sätter sig emot alla dessa beslut och kla-
gar högljutt. Hans livspussel har krossats och kommer sannolikt att förbli
krossat s̊a länge som resten av världen insisterar p̊a att schemalägga alla
Jordens aktiviteter under samma m̊anad.
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4.6 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 13:01 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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