
SÖT 10 ELEKTROSEKTIONEN 29 augusti

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 10
Onsdagen den 29 augusti
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å ESN–rummet, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:07 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
Jonatan Nyström Källarmästare
Charlie Jeansson Fø F

1.2 Försenad ankomst

Herr Nyström behagar ta sig en DAK1, och anländer först 12:17. Lämpliga
skymfer riktas åt Herr Nyström av Herr Eriksson.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1Dryg Akademisk Kvart.
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Eriksson inleder terminens första SÖT med ett glatt ”god dag alla mina
kära vänner”. Han informerar övriga Styrelsen om att Styrelsen nu har inlett
början p̊a slutet, och att resten av tiden fram till nẙar kommer g̊a snabbt.
Under sommaren har THS införskaffat sig ett nytt medlemssystem, vilket
han hoppas veta mer om efter nästa veckas OrdförandeR̊ad. Han avslutar sin
rapportering med att informera Styrelsen om de middagar och evenemang
som m̊aste anordnas innan terminens slut.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg menar att han har gjort ”en hel del under sommaren”, och nu
ligger i fas med bokföringen. Han har även kontaktat Skatteverket ang̊aende
de 80 000 svenska kronorna som saknas Sektionen efter bokföringen för år
2015. Han har lärt sig att man m̊aste göra en omprövning av deklarationen,
vilket innebär att man m̊aste slutföra bokföringen för verksamhets̊aret 2015
innan man kan f̊a tillbaka pengarna. Detta klarar han inte av p̊a egen hand,
utan det kommer han behöva hjälp med, ity föresl̊as att en arbetsgrupp
startas med detta som mål.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström har arbetat med att uppdatera Reglementet och övrigt han
borde göra, och ligger nu i fas med sina Resistors̊ataganden. Han menar att
hans Kontaktors̊ataganden inte helt har försummats, och att Fröken Dahlin
har tagit det mesta av det tunga arbetet inför N0llegasquen. Aprop̊a Fröken
Dahlin, s̊a har dessa tv̊a representerat Styrelsen inför de nya masterstuden-
terna, vilket verkar ha g̊att bra. Innan sommaren hade han även deltagit
b̊ade i ett Ledningsgruppsmöte för EECS, men ocks̊a i Strategiska R̊adet.
Dessa möten besöktes av olika deltagare, men behandlade i stort sett samma
ämnen och Herr Lindströms yttranden p̊a b̊ada dessa möten kan summeras
av ”studenterna bör h̊allas informerade och inte bortprioriteras”.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin har förberett introduktionen av MAS, Masteransvarig Stu-
dent, och har i detta arbetet kontaktat Fysiksektionen, vilka redan har pos-
ter som MAS. Hon har även kontaktat ProgramAnsvariga p̊a dessa mas-
terprogram, vilka har svarat med varierande entusiasm. En lärarmiddag,
sannolikt i P2, kommer även att organiseras, vilken inte kommer sponsras
av EECS. Detta innebär att budgeten för evenemanget kommer bli tajt.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson har inget att rapportera.
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2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren är fr̊anvarande och rapporterar därför ingenting.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström förmedlar tr̊akiga nyheter: vissa faddrar har baktalat Källargillet
och arbetet som Källarnisse. Han menar att anklagelserna inte stämmer, och
att de har yttrats av personer som aldrig själva varit Källarnissar. Styrel-
sen ser mycket illa p̊a händelsen. Herr Nyström har dock en god nyhet,
nämligen att ovvar2 till de nyantagna redan har anlänt och att dessa skall
betalas snarast.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf är fr̊anvarande och rapporterar därför ingenting.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson formligen jublar när han meddelar att de intensiva första vec-
korna av mottagningen gick mycket väl, med endast ett par sm̊a incidenter.
Han tillägger inget utöver detta.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Fusionsarbetet

Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik vill göra en gemensam enkätundersökning
för att ge underlag för en eventuell Fusion, och det är lämpligt att tv̊a re-
presentanter för Styrelsen är med och utformar denna. Herrarna Eriksson
och Lindström nomineras.

Styrelsen beslutar att Herrarna Eriksson och Lindström ska utföra arbetet

3.2 Styrelsepresentation för Ettan

Det behövs en riktig presentation av Styrelsen för att kunna locka Ettan till
att engagera sig i Sektionen. Denna ska behandla idéer s̊asom vilka Styrel-
semedlemmarna är, vad de gör, hur de gör detta, samt avsluta denna med
lite mingel. Denna är preliminärt bokad till tisdag 18 september, vilket är
efter n0llegasquen vilket innebär att Herr Dahlgren kan medverka.

3.3 Planering inför besök hos Sanctus Omega Broderskab

Styrelsen ska besöka Sanctus Omega Broderskab i Trondheim, Norge. De
praktiska detaljerna är nästa färdigställda, och Styrelsen är mycket taggad

2Overaller.
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p̊a det gedigna styrelsearbetet. Förslag p̊a resa samt g̊ava finns, och b̊ada
dessa spikas.

3.4 Extra–SM för viktiga detaljer om Fusionen samt Cykeln

För exakt en vecka sedan, m̊andagen den 20 augusti, bestämde sig Cykeln för
att bryta ihop. Detta tillsammans med Fusionsarbetet behöver diskuteras
p̊a ett SektionsMöte. Dock kan ett extra-SM tidigast h̊allas m̊andag 17 sep-
tember, vilket endast är ett par veckor innan Oktober—SM kan h̊allas. Av
denna anledning beslutas att Oktober—SM bör h̊allas tidigt i oktober, samt
att alla punkter som behöver lyftas, kan lyftas d̊a. Oktober—SM bestäms
preliminärt till m̊andagen den 1 oktober.

Inget Extra–SM planeras in. Istället bestäms Oktober–SM till m̊andagen den
1 oktober.

4 Övriga ärenden

4.1 Nästa SÖT

Styrelsen beslutar att h̊alla SÖT-11 onsdagen den 5 september, innan fyr-
verkerikonserten p̊a Campus, klockan 17:03.
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4.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 13:03 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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