
SÖT 7 ELEKTROSEKTIONEN 24 april

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 7
Tisdagen 24 april
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:07 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, även denna g̊ang, en KontrollSkrivning
(KS) i ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs och är därför försenade. Herr
Erikssons utbryter i en lika v̊aldsam reaktion denna g̊ang, som inte bör
förevigas i skrift. De ankommer 17:38.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1 Justeras:
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herrarna Eriksson och Ahlberg har deltagit i ett möte om General Data
Protection Regulation, GDPR, vars oklara resultat presenteras under punkt
3.8. Herr Eriksson har även deltagit i ett OrdförandeR̊ad, och där har en
generell vilja att utveckla krisplaner uttryckts. Därför kommer workshops att
anordnas p̊a temat, där företag som arbetar med detta eventuellt kommer
föreläsa.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg p̊ast̊ar att han ”arbetar med budgeten igen, s̊aklart”. Han har
skapat en layout för budgeten, och ska slipa p̊a de sista detaljerna innan
Maj–SM.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström meddelar att han effektuerat de ändringar i Styrdokumenten
som det har beslutats om, och p̊ast̊ar att han i övrigt gör sitt jobb p̊a ett
föredömligt sätt.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin har deltagit i ungefär en miljard möten av olika slag, och
utbrister p̊a ett mycket ledande sätt att ”Om ni vill veta mer om n̊agonting
är det bara att fr̊aga”. En stressad Styrelse h̊aller sig knäpptyst.

Fröken Dahlin fortsätter genom att meddela att SNÖT–rapporten1 är utskic-
kad till berörda lärare, att steg har vidtagits för att göra EP1200 Introduk-
tion till Datorsystemteknik till en acceptabel kurs, samt att tentamenspap-
per kastats under senaste tentamensperioden men att åtgärder emot detta
verkar ha vidtagits. Fröken Dahlin informerar även att elektriska blommor
skall delas ut i samband med V̊arbalen, vilka skapas av Herr Wilhelm Wes-
termark. Det bör dock noteras att Herr Westermark försökte f̊a biljett till
V̊arbalen genom detta agerande, men att han inte har n̊agon biljett än.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson meddelar, p̊a ett mycket effektivt sätt, att han inte har n̊agot
att rapportera.

1Rapporten efter StudieNämndensÖverläggningsTräff

2 Justeras:
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2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren p̊ast̊ar även denna g̊ang att ”han har gjort sitt jobb”; han
har kontaktat SIK2 ang̊aende deras besök i höst, och har haft en mycket
givande dialog om vilka regler man ska skapa3. Han tar även allt beröm för
att ha skrapat fram tv̊a (2) biljetter till Kongliga Bergssektionen, när allt
h̊art arbete i själva verket genomförts av Herr Näf.

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 meddelar att ”jag Fø F:ar vidare”. Han har kontakt med
företag inför Mottagningen 2018, och jobbar med att planera in företagsevenemangen.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Proposition ang̊aende Talet till Kvinnan eller Mannen

Styrelsen bereder en proposition att stryka Styrelsens åläggande att framföra
talet till Kvinnan eller Mannen under V̊arbalen. Propositionen bifogas detta
protokoll.

3.2 Motion ang̊aende Jämlikhetsnämnd

En motion fr̊an Fröken Ida Kols, Studiesociala Utskottets Representant,
har skickat in en Motion ang̊aende Jämlikhetsnämnd. Denna bereds, och
Styrelsens svar har bifogats detta protokoll.

3.3 Motion ang̊aende Elab sparkonto inom elektrosektionen

En motion fr̊an Herr Ahmed Mayh, kassör för Elektrosektionens elektro-
niklaboratorium Elab, ang̊aende Elabs vilja att öppna ett sparkonto hos
Sektionen har inkommit. Denna bereds, och Styrelsens svar bifogas detta
protokoll.

2 Sähköinsinöörikilta ry, Elektroingenjörsgillet vid Aalto-Universitetet i Helsingfors
3Dessa behandlades i SÖT2.

3 Justeras:
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3.4 Återupptagande av 2.7 Rapport av Källarmästare

Herr Nyström behagar äntligen slutföra sin kontrollskrivning och börja göra
lite riktigt arbete. Han meddelar att v̊arstädningen av Tolvan gick mycket
bra: myntmaskinen är borta, man har börjat måla om entrén och ämnar
fortsätta med omm̊alningen under vanliga fixarkvällar. Det har även varit
problem med Tolvans dörr, men Herr Nyström har tagit kontakt med rele-
vanta auktoriteter vid KTH.

3.5 Återupptagande av 2.8 Rapport av Klubbmästare

Herr Näf meddelar uppgivet att ”jag dör typ”. V̊arbalen och Baby Shower4

kommer att g̊a av stapeln, och planeras för fullt. Han meddelar även, med
en liten t̊ar i ögat, att Valborgspubrundan gick sämre än väntat p̊a grund av
renoveringen; förbipasserande festsugna individer hade sv̊art att se ing̊angen
d̊a byggställningarna blockerade insynen p̊a ing̊angen.

3.6 Projektledare för Arbetsmarknadsdagen

Det har inte inkommit n̊agon kandidatur till den mycket viktiga posten
som Projektledare för Arbetsmarknadsdagen. Styrelsen uppmanar lämpliga
kandidater att kandidera p̊a Maj–SM om ingen annan kandidat finns.

3.7 Sektionsavtal

Sektionen har f̊att ett avtal som reglerar Sektionens rättigheter och skyl-
digheter gentemot Kansliet under Mottagningen. Det innebär inga större
förändringar fr̊an tidigare upplägg, förutom att det tidigare muntliga avta-
let nu blir skriftligt.

3.8 GDPR

Herrarna Eriksson och Ahlberg informerar. Sektionens skyldigheter inför
GDPR har blivit tydligare, och det verkar bli ganska enkelt att anpassa
sig. Kontentan är att listor över personuppgifter inte f̊ar lagras längre än
nödvändigt, och att känslig information s̊asom allergier snarast m̊aste rade-
ras.

4 Övriga ärenden

4.1 Maj–SM

Styrelsen planerar inför Maj–SM. Resultatet av denna planering blir uppen-
bar under tillställningen.

4Gemensam sittning med övriga EECS–skolor.

4 Justeras:
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4.2 Middag med Styrelsen för Sektionen för Energi och Miljö

Styrelsen skall ordna en middag för Styrelsen för Sektionen för Energi och
Miljö. Denna skall h̊allas m̊andag 7 maj.

4.3 Nästa SÖT

Nästa möte schemaläggs till m̊andag 14 maj under lunchen.

5 Justeras:
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4.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 18:18 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 maj

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Talet till Kvinnan eller Man-
nen

Bakgrund

I Stadgan framg̊ar det att det åligger Styrelsen att h̊alla talet till Kvinnan
eller Mannen p̊a V̊arbalen, men p̊a grund av statistiska skäl h̊alls oftast
talet till Kvinnan. Söker man via sökmotorn Google p̊a ”Talet till kvinnan”,
är första resultatet ett tal som inleds med ”Med krut och kvinnor skall
man ju handskas varsamt, s̊a det är väl bäst att jag väljer mina ord.”1.
Annat man ser direkt fr̊an sökmotorn Googles sökresultat är ”De flesta av
er gentlemän kan nog intyga att det inte är lätt att hitta genomg̊aende
positiva egenskaper hos kvinnan”2 och ”Jag tycker om kvinnor. Det gör jag.
I stort sett, allts̊a.”3. Detta borde nu vara tydligt för samtlig E-Osquarulda
varför talet till Kvinnan eller Mannen är en mycket förlegad tradition, och
att krav p̊a detta ej ska regleras i Stadgan. Detta framkommer ocks̊a p̊a de
JML–enkäter som StURe genomfört detta år. Många har ångest inför talet,
och känner sig kränkta av talets inneh̊all, och därför bör kravet p̊a talet tas
bort.

Yrkande

Styrelsen yrkar p̊a

Att punkten “Ansvara för att talet till Kvinnan eller Mannen h̊alles p̊a
V̊arbalen.” tas bort fr̊an listan under punkt 3.3 i Stadgan.

Ett f̊ataligt Styre

1Källa: http://canonbilder.com/humor/kvinnan.html
2Källa: http://user.it.uu.se/~emho5679/talet.html
3Källa: http://www.tal.nu/tal-till-kvinnan.php
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Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 maj

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 3/5
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende Jämlikhetsnämnd

Bakgrund

I dagsläget bär en enda funktionär, StURe, ansvaret att främja jämlikheten
p̊a sektionen. Att en enda person svarar för jämlikheten p̊a Konglig Elektro-
sektionen är begränsande. Förändringsarbetet p̊a sektionen har potenti-
al att vara mycket mer omfattande. Genom att inkludera fler medlem-
mar i jämlikhetsarbetet har vi möjlighet att driva utvecklingen fram̊at.
Därför bör man vid behov kunna införa en arbetsgrupp med syfte att främja
jämlikheten p̊a sektionen.

Andra sektioner har redan banat vägen. T.ex. har flera sektioner p̊a cam-
pus en nämnd med syfte att främja jämlikheten p̊a sektionen. De anord-
nar aktiviteter för medlemmar och m̊anga genomför årligen en omfattande
enkätundersökning om sektionsmedlemmarnas uppfattning om jämlikheten
p̊a sektionen. Denna har de sedan använt som underlag för att uppdatera
en likabehandlingsplan. Det är dags att vi f̊ar samma kapacitet p̊a v̊ar sek-
tion. Att StURe idag är ensam p̊a sektionen för att genomföra allt detta och
skyddsombudsarbetet är inte rimligt.

Posten StURe är viktig och gör skillnad, och med en grupp finns möjlighet
att göra mycket mer. För att göra Konglig Elektrosektionen s̊a inkluderande
som möjligt m̊aste vi helt enkelt vara fler som jobbar för det.

Yrkande

StURe yrkar p̊a

Att1 i Reglementet under paragraf 4.1.4 lägga till ”Vid behov bilda en
arbetsgrupp för arbetet med JML-fr̊agor.”.

StURe Ida Kols, E-17

1



Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 maj

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Jämlikhets-
nämnd

Resonemang

Styrelsen h̊aller till fullo med Fröken Ida Kols, och anser att Sektionen behö-
ver utöka sitt JML—arbete. Styrelsen vill dock g̊a ett steg längre och vidta
kraftigare åtgärder för att främja förändringsarbetet. Styrelsen vill istället
instifta en Jämlikhetsnämnd, motsvarande ESN eller ArG, fast arbetande
med JML—fr̊agor. Det är hög tid att detta sker. Specifikt menar Styrelsen
att StURe ska leda gruppen och välja gruppens medlemmar p̊a egen hand.
Dock f̊ar gruppen gärna inneh̊alla människor av olika synsätt och bakgrund,
s̊a att nya och slagkraftiga förslag kan utarbetas.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 motionen avsl̊as i sin helhet.

Att2 följande text läggs till Reglementet:

4.9 Elektrosektionens Jämlihetsnämnd, EJN

4.9.1 Sammansättning

Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd best̊ar av Studiesociala Utskot-
tets Representant, StURe, och Ekvilibrier.

4.9.2 Uppgifter

Det åligger Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd att:

• Förmedla information ang̊aende JML—fr̊agor till sektionens med-
lemmar.

• Representera sektionen i JML—fr̊agor.

1
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• Att p̊a alla tillgängliga sätt främja och utveckla sektionens arbete
i JML—fr̊agor.

4.9.3 Studiesociala Utskottets Representant, StURe

Det åligger StURe att:

• Vara sektionens skyddsombud.

• Ansvara för det studiesociala arbetet p̊a sektionen.

• Ansvara för sektionens JML-fr̊agor.

• Föra sektionens talan i studiesociala fr̊agor.

• Utse Ekvilibrier och leda EJNs arbete.

4.9.4 Ekvilibrier

Det åligger Ekvilibrier att efter StURes direktiv utföra EJNs uppgifter.

Att3 Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd läggs till under 1.3 Sektionens
utskott.

Att4 texten under 4.1.4, vilken tidigare reglerade StURes uppgifter, ändras
till “Vad som åligger StURe återges i 4.9.3”.

Att5 EJN ges en budget under å ettusen (1000) svenska kronor.

Ett ekvivalent Styre

2



Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 Maj

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti Maj
Torsdagen den 3 Maj
u.n.̊a. 111110 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende ELAB sparkonto inom elektrosek-
tionen

Bakgrund

ELABs ekonomi sköts idag via ett privat bankkonto d̊a nuvarande styrelse
ans̊ag att det var alldeles för dyrt att ha ett helt eget föreningskonto. Sty-
relsen beslöt därav att stänga ner kontot och använda sig av ett privatkonto
tills en bättre lösning kan finnas. D̊a ELAB är en del av elektrosektionen
föreslogs det under senaste ELAB styrelsemöte att labbet bör ha ett bank-
konto under elektrosektionen. Denna lösning kommer att öka säkerheten av
ELABs tillg̊angar.

Yrkande

ELAB:s kassör, Ahmed Mayh yrkar p̊a

Att1 elektrosektionen beviljar ELAB ett sparkonto”under sektionens bank-
konto.

ELAB kassör Ahmed Mayh

1



Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 3 maj

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Torsdagen den 3 maj
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Elab sparkonto
inom elektrosektionen

Resonemang

Styrelsen ser inga uppenbara problem med att skapa ett sparkonto för ELAB
under sektionens företagskonto. För att ELABs tillg̊angar ska st̊a under
sektionen krävs dock att bokföring ska skötas p̊a ett korrekt sätt fr̊an ELABs
sida. Styrelsen har granskat ELABs bokföring och upplever att det inte
kommer vara n̊agra sv̊arigheter att fortsätta bokföringen enligt Sektionens
system.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a att motionen bifalles med följande tilläggsyrkande

Att Elabs konto läggs under punkt “2.1 Konton” i PM för Ekonomi när
kontot är skapat.

Ett experimenterande Styre

1
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