
SÖT 8 ELEKTROSEKTIONEN 14 maj

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 8
Måndagen 14 april
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:14 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

Inga försenade ankomster.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Eriksson informerar om att han inte haft för sig n̊agot speciellt, förutom
att försöka hitta ett nytt datum för Kanslifrukosten. Det arbetet har försv̊arats
d̊a han inte f̊ar svar p̊a n̊agra av sina kommunikéer medelst elektroniskt brev.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg p̊ast̊ar att han fortsätter hanka sig fram bland verifikat och
bokföring. Han kan även kanske eventuellt f̊att tillbaka tankkortet för Cy-
keln.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström meddelar att han effektuerat de ändringar i Styrdokument
som SÖT tidigare i år beslutat om, samt att han har ett färdigt utkast till
protokollet till Maj–SM. Han vill därför att justeringsmännen tar en titt p̊a
detta omg̊aende. Han ska även p̊abörja arbetet med att uppdatera tavlorna
för Årets lärare samt Årets kamrat innan sommaren, och har som m̊al att
dessa skall vara uppdaterade innan Mottagningen 2018.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Pluggfika planerat, datasys inte bra. Fröken Dahlin meddelar att pluggfi-
kat inför den stundande tentamensperioden är inplanerat. Hon fortsätter
även att klaga ihärdigt p̊a kurser i allmänhet, men EP1200 Introduktion till
Datorsystemteknik i synnerhet, med blandade resultat.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson inleder med att informera Styrelsen om planen inför kick–
offen med Ericsson som äger rum tisdag 15 maj. Han vill även sprida den
djupa tacksamhet han känner gentemot Herrarna Jonatan Lindgren och
Kristian Westerlund, vilka är valda till Projektledare för Arbetsmarknads-
dagen.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren har inget att rapportera.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström meddelar att byggnadsställningen p̊a E–husets fasad äntligen
börjar plockas ner, men att detta arbete har lämnat spikar p̊a marken. Han
hoppas att dessa plockas upp, men är inte helt övertygad om att detta
faktiskt kommer ske. Han planerar även en internfest för Källargillet p̊a
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fredagseftermiddagen 18 maj, och informerar om att helikopterskylten ännu
inte är återbördad.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf berättar stolt om den mycket sittningen Baby Shower, som in-
viger samarbetet inom EECS–skolan. Han tycker att evenemanget kändes
uppskattat, och är nöjd över att budgeten hölls. Han förväntar sig dock pro-
blem inför Mottagningen 2018 eftersom flera giganter inom PR väntas lämna
organisationen. Han ska försöka lösa detta problem efter redovisningen av
sitt kandidatexamensarbete.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson Fø F:ar vidare som vanligt. Han har suttit i än fler möten
och känner att allt g̊ar bra och är i fas. Han har inte beställt tröjor eller
märken, men de flesta salar som behövs under Mottagningen verkar vara
bokade; oavsett salarna är tänkta att användas av skäggiga eller renrakade
individer.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Interimsval av Vice IntSekt

D̊a posten Vice IntSekt vakantsattes under Maj–SM vill Styrelsen inte-
rimsvälja en lämplig individ. Efter mycket god marknadsföring har Fröken
Kajsa Hjort, sittande Vice IntSekt, funnit en lämplig kandidat i Herr Gran-
ville Goes. Herr Goes är en internationell student och verkar vara “mycket
intresserad och fett taggad”. Styrelsen väljer därför Herr Goes till Vice In-
tSekt.

Herr Granville Goes interimsväljs till Vice IntSekt.

3.2 Intermsval av Vice Idrottsledaren

D̊a den nyvalde Idrottsledaren Herr Samuel Lemon är sittande Vice Idrotts-
ledaren, kommer posten Vice Idrottsledaren att vara vakant efter m̊anadsskiftet
juni-juli. Styrelsen väljer därför Herr Daniel Saber, sittande Idrottsledaren,
till Vice Idrottsledaren d̊a Herr Lemon tillträder sin nya post. Detta kommer
i praktiken att innebära att Herrarna Lemon och Saber byter poster under
fr̊an och med 1 juli till Oktober–SM.

Herr Daniel Saber interimsväljs till Vice Idrottsledaren fr̊an och med 1 juli.
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4 Övriga ärenden

4.1 Diskussion om Styrelsens strategi under Mottagningen
2018

Herr Dahlgren kommer att vara skäggig under Mottagningen, och kommer
därför ha aningen sv̊art att sköta sitt jobb under denna period. Det be-
slutas att Herr Dahlgren skall utföra sitt ämbete s̊a gott han kan, men att
Herr Lindström skall agera Kontaktor gentemot n0llan. Detta är logiskt d̊a
posterna Resistor och Kontaktor tidigare var en och samma post kallad
Sekreterare tillika Ambassadeur.

En övrig generell diskussion vidtar där följande saker nämns:

• Fø Fskall publicera schemat för Mottagningen s̊a fort detta är lagt s̊a
att Styrelsen vet när denna m̊aste närvara.

• Alla bör närvara under t̊artningen för att presentera sig själva.

• Ettans lunch borde h̊allas, och Styrelsen lutar åt att h̊alla denna efter
n0llegasquen s̊a att Herr Dahlgren kan närvara.

4.2 Mottagningsflik p̊a hemsidan

Herr Jeansson vill ha en mottagningsflik p̊a Sektionens hemsida s̊a att n0llan
lätt kan se all relevant information om Mottagningen. Sektionen för Medi-
cinsk Teknik har redan ett liknande system som Herr Jeansson gärna du-
plicerar. Detta bör åläggas Herr Jonatan Lindgren d̊a han är ansvarig för
hemsidan, och Herr Dahlgren ska “ligga p̊a honom s̊a att n̊agot faktiskt
händer”.
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4.3 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 12:43 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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