
SÖT 6 ELEKTROSEKTIONEN 10 april

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 6
Tisdagen 10 april
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:11 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 och Herr Näf skriver en KontrollSkrivning (KS) i ME1003
Industriell ekonomi, grundkurs och är därför försenade. Herr Erikssons re-
aktion till detta bör inte förevigas i skrift, men läsaren kan själv föreställa
sig vilken typ av uttryck Herr Eriksson utbrister i. De ankommer 17:36 re-
spektive 17:39.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Eriksson har varit p̊a civil- och skatterättsutbildning tillsammans med
Herr Ahlberg och Herr David Ekvall1. THS2 har f̊att en ny ordförande,
Fröken Emma Ingo, som är tidigare ordförande för Konglig Kemisektio-
nen. Styrelsen är mycket optimistiska och har stor tilltro till Fröken Ingos
förm̊agor. Herr Eriksson rapporterar stolt att alla tröjor och hoodies har nu
ankommit.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg har, likt Herr Eriksson, deltagit i Civil- och skatterättsutbildning.
Dock var hans insats aningen mer gedigen än Herr Erikssons, d̊a han fick
goda r̊ad ang̊aende Sektionens bokföringsproblem. Dessa verkar vara enklare
att tillrättalägga än Herr Ahlberg tidigare anat, förutsatt att ”jag gör mitt
jobb som jag ska”. De åttiotusen (80 000) riksdaler, som för närvarande har
sin hemvist hos Skatteverket, skall återbördas med hjälp av Fröken Lovisa
Colérus3

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström informerar att han ämnar effektuera alla ändringar i PM
som beslutats sedan tidigare. I övrigt har han inget att rapportera.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin meddelar att hon och Herr Kristian Westerlund har kontak-
tat THS Studiesociala Utskott om Tolvans katastrofala fönstersituation, och
THS ska tydligen inte varit medvetna om att en ombyggnad p̊agick,. Herr
Eriksson finner detta otroligt d̊a han personligen meddelat THS Ordförande
personligen om detta. Situationen kan sammanfattas som “märklig”. KTH
meddelar att nästa g̊ang det byggs om, ska THS meddelas innan det händer.
Det finns en tanke p̊a att renovera nederv̊aningen av E–huset under somma-
ren, sannolikt i form av fönster, men exakt vad det innebär är oklart. Det
finns även planer p̊a att göra motsvarande upprustning av D–huset under
nästa år. Vidare meddelar Fröken Dahlin att THS återigen arbetar för att
införa anonym examinering. Utöver detta har schemat under hösten revide-
rats med Herr Joakim Jaldén, och Fröken Dahlin är nöjd med utfallet.

1Revisor för verksamhets̊aret 2018.
2Tekniska Högskolans Studentk̊ar.
3Halvledare tillika vice Ordförande under verksamhets̊aret 2017.
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2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson meddelar att en lunchföreläsning av Texas Instruments kom-
mer h̊allas under nästa vecka. Efter detta är schemat tomt p̊a evenemang;
han kommer istället att fokusera p̊a ArGs interna omstrukturering samt
förberedelser inför Mottagningen 2018. Han begär även Herr Ahlbergs hjälp
att h̊ava in tjugoentusen (21 000) riksdaler fr̊an Texas Instruments.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren ”har jobbat p̊a och gjort som han alltid gör”. Han har gjort
reklam för JML–enkät och Jämstäldhetsveckan genom Sektionens informa-
tionskanaler. Han meddelar även, med märkbar sorg i rösten, att TF4 inte
kommer till v̊arbalen. Styrelsen överväger att kollektivt bära sorgeband efter
detta tragiska budskap.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström är fr̊anvarande. Punkten återupptas vid den tidpunkt d̊a Herr
Nyström behagar ansluta sig till mötet.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Likt Herr Nyström är Herr Näf fr̊anvarande, och av den anledningen återupptas
punkten vid Herr Näfs ankomst.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson har haft ett möte med Johanna, nyvald mottagningsansvarig
p̊a THS. Han meddelar även att Fadderintervjuerna nästan är klara, samt
att Fø Fnu planerar Faddergasquen, vilken äger rum 9 maj.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Silverepsilon

Ibland delas ett Silverepsilon ut till aktiva sektionsmedlemmar som har
gjort goda gärningar utöver det vanliga. Styrelsen diskuterar ärendet, och
väljer en person som har gjort ypperligt mycket för Elektrosektionen, och
är överkvalificerad för utmärkelsen.

3.2 Fan & R̊attbärare

Fan & R̊attbäraren måste deltaga i vissa festligheter, vilka regleras i Regle-
mentet. Ett av dessa evenemang är SSCOs traditionsenliga Valborgsfirande
p̊a Skansen. Fram tills nu har detta åtagande inte varit bekostat av Sek-
tionen, men detta ämnar Styrelsen ändra omg̊aende. Det beslutas allts̊a att

4Teknologföreningen, den svensktalande nationen vid Aalto–universitetet, Helsingfors
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det skall ändras i PM för Representation p̊a ett s̊adant sätt att SSCOs tra-
ditionsenliga Valborgsfirande inkluderas i subventioneringarna.

3.3 Budget

Herr Ahlberg har arbetat ännu mer med budgeten. Han ska, innan Maj–SM,
uppdatera layouten, samt eventuellt skapa underbudgetar för att undvika
dubbelbokföring. Han ska även samtala med Revisorerna och f̊a deras syn
p̊a den uppdaterade budgeten.

4 Övriga ärenden

4.1 Middag med nya Styrelsen för Sektionen för Medicinsk
Teknik

Styrelsens mycket upptagna fjärde period blir nu ännu mer upptagen, d̊a
Styrelsen skall välkomna den nya Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Tek-
nik till styrelsegemenskapen med en supé. Ett preliminärt datum för denna
bestäms till 8 maj.

4.2 Återupptagande av 2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström behagar nu deltaga i mötet, och meddelar att han plane-
rat en mindre städning av Tolvan imorgon inför v̊arstädningen 21 april.
Herr Nyström meddelar även att den fagra helikopterskylten lyser med sin
fr̊anvaro; den har nu sin hemvist hos tvivelaktigt flygarklientel, vilka är
starkt misstänkta för skyltens bortförande.

4.3 Återupptagande av 2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Även Herr Näf behagar deltaga. Han för med sig klart gladare nyheter,
nämligen att v̊arbalsbiljetterna är släppta. Ett återsläpp är planerat till
11 april, vilket planeras omfatta ca 15 biljetter. Det är även officiellt att
Sektionen för första g̊angen kommer att deltaga i Valborgspubrundan 22
april. Herr Näf har sökt och blivit beviljad utökat tillst̊and; evenemanget är
därmed byggt p̊a laglig grund. Han meddelar att är bra att vara alert när
biljetterna släpps d̊a det finns en risk att dessa tar slut. Detta släpp inträffar
under torsdagspuben 16 april.
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4.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 17:44 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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