
SÖT 11 ELEKTROSEKTIONEN 5 september

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 11
Onsdagen den 5 september
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:20 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
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 börjar med att uppdatera övriga närvarande ang̊aende THS
process att byta medlemssystem, vilket verkar bli en omständlig process.
Man behöver nu manuellt registrera sig för att förbli medlem i THS, vilket
man kan göra p̊a nätet eller hos K̊arX1. Herr Eriksson meddelar även att
Fusionsarbetet fortskrider genom att p̊apeka att han själv tillsammans med
Herr Lindström skall deltaga p̊a det första enkätmötet tillsammans med
Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik, vilken ska bereda den enkät
som ska ligga till grund för framtida förhandlingar sektionerna emellan.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg har gjort upprörande upptäckter i bokföringen. Knappt 100
000 svenska kronor saknas fr̊an diverse källor, bland annat fr̊an Ericsson,
evenemang och ePotential. Han ämnar inkassera dessa riksdaler snarast.
Herr Johansson p̊apekar att han träffar Lisa Boberg fr̊an Ericsson snart och
kan ta upp det med henne d̊a.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström har inget att rapportera.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin meddelar att det återigen planeras för att införa anonyma
tentamensskrivningar, och att KTH denna g̊ang verkar ha ambitionen att
genomföra planen2. Projektet ska, enligt utsago, vara i händerna p̊a en myc-
ket p̊alitlig tillika anonym individ. Styrelsen hoppas att denna behagar g̊a i
land med projektet, och tar kollektivt i trä. Hon har även tittat p̊a budgeten
till lärarmiddagen, vilken verkar sakna approximativt 500 svenska kronor.
Herr Ahlberg lovar dock att detta löser sig p̊a n̊agot vis, kanske genom en
symbolisk summa fr̊an deltagande lärare.

Herr Charles Wellton avbryter nu, trots att Styrelsen sitter i Funq–rummet
med ”Stör ej”–skylten tänd. Herr Eriksson ryter för överträdelsen passande
invektiv, vilka verkar förpassa Herr Wellton till Tolvans övriga utrymmen.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson befinner sig i planeringsstadiet inför vad som verkar bli en
fullspäckad höst. Bland annat vill Syntronic bjuda in till en pub p̊a deras

1K̊arexpeditionen, återfinns i Nymble.
2Ambition fanns även tidigare g̊anger d̊a detta misslyckats, varför Styrelsen förblir

skeptisk men hoppfull.
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säljkontor i Kista och Ericsson kommer ha en pubkväll i Tolvan. Herr Jo-
hansson har m̊anga liknande järn i elden, och hoppas ro i land med s̊a många
som möjligt.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren är fr̊anvarande och rapporterar därför ingenting.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström meddelar att han arbetar med fakturering, specifikt med ove-
rallfakturan. Denna var mycket dyrare än förväntat, och efter samtal med
leverantören har denna sänkts med ungefär 10 %. Han ämnar särsk̊ada denna
inom kort och, om den stämmer, betala denna. Han ska även rensa handfatet
i den lilla toaletten innan Minus.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf är inne i en mycket hektisk period, där han haft m̊anga mottag-
ningsevenemang p̊a kort tid. Detta har g̊att h̊art åt PR, varför han ämnar
stärka manskapet inom kort. Han är nu p̊a upphällningen av Mottagningen,
och detta ämnar han klara utan incidenter och med alkoholtillst̊andet intakt.
Han reflekterar över tidigare Mottagningsevenemang, och är speciellt nöjd
med n0llepubrundan där PRförmodligen g̊att plus och Tillst̊andsmyndighetens
besök gick mycket väl. En preliminär skattning av bokföringen avslöjar att
budgeten ser ut att g̊a ihop, men detta vet han mer om när han är ikapp
med bokföringen.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson har endast tv̊a saker att meddela: Sn̊alFø F, Herr Kristian
Westerlund, arbetar vidare med bokföringen samt att n0llegasquen närmar
sig med stormsteg. I b̊ada fallen arbetas det h̊art.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Planering av Ettans lunch

Ettans lunch planeras för fullo, och den nuvarande planen inkluderar en
kortare presentation i D2, följt av vänligt dryftande i Ljusg̊arden i D–huset.
Reklam skall göras under föreläsning samt i blivande Ettans Facebookgrupp
av Herr Jeansson, reklamlappar i Tolvan skall ansl̊as av Herr Lindström, och
Herr Eriksson ska skapa en för evenemanget lämplig PowerPoint–presentation.

Herr Nyström finner nu det lämpligt att lämna mötet. Övriga deltagare
bemödar sig fortsätta i Herr Nyströms fr̊anvaro.

3 Justeras:



SÖT 11 ELEKTROSEKTIONEN 5 september

3.2 Uppföljning av l̊angsiktiga och kortsiktiga m̊al

Innan sommaren ställde Styrelsen upp flera m̊al, b̊ade kortsiktiga och l̊angsiktiga.
Dessa presenteras nedan, tillsammans med tänkta åtgärder, vilka listas ne-
dan:

Kortsiktiga m̊al

• Krisplan
En s̊adan m̊aste Sektionen ha, och Styrelsen ämnar skriva en s̊adan p̊a
fredagen den 5 oktober.

• MasterAnsvarig Student, MAS
Detta är masterprogramens motsvarighet till SNO; MAS är tänkt att
ha kontakt med ansvarig för masterprogramen. Fysiksektionen har re-
dan testat detta till bel̊atenhet, och detta tycker Styrelsen att Konglig
Elektrosektionen bör anamma. ESN bereder en motion av just denna
anledning, som kommer presenteras p̊a Oktober–SM.

• Middag med EECS–styrelserna
Herr Eriksson ska höra med övriga EECS–styrelserna om detta är at-
traktivt, och om s̊a är fallet vilken Styrelse som vill arrangera detta.

• Funktionärsmöten
Möte(n) med funktionärerna är tänkta att behandla fr̊agorna ”Ni
finns, vad har ni gjort och vad vill ni göra?”. Mötet är tänkt att
hjälpa funktionärerna att planera fram̊at, men ocks̊a att de ska kunna
ta inspiration och stöd av varandra. Bestämning av datum för funk-
tionärsmötet bordläggs till nästa SÖT d̊a framtiden är aningen mer
utkristalliserad.

L̊angsiktiga m̊al

• Engagera fler i Sektionslivet
En mycket imponerande presentation h̊allen av Herr Lindström och
Fröken Dahlin inför de nya internationella studenterna har gjort myc-
ket för att marknadsföra Sektionen. Styrelsen har även varit mycket
aktiv gentemot blivande Ettan. Styrelsen är s̊aledes nöjd med sitt ar-
bete i fr̊agan under mottagningen.

• Vision om Fusion
Fusionsarbetet är p̊a god väg och ett planeringsmöte mellan Herrarna
Lindström och Eriksson och representanter fr̊an Styrelsen för Sektio-
nen för Medicinsk Teknik kommer äga rum m̊andagen den 10 septem-
ber. Utfallet av detta ses senast under Oktober–SM.

• Styrelsens ansikte ut̊at
Det konstateras att Styrelsen utgör Sektionens ansikte ut̊at, speciellt
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i dessa n0llegasquetider. Detta är värt att betänka i det gedigna sty-
relsearbetet.

Herr Viktor ”Åland” Lönnroth avbryter det mycket produktiva mötet i
Funq–rummet trots att ”Stör ej”–skylten fortfarande är tänd. Herr Lönnroths
närvaro och uttalanden i Funq gör det mycket uppenbart för Styrelsen att
det var sämre förr.

3.3 Propositioner

Styrelsen ämnar skriva fyra (4) propositioner ang̊aende införskaffandet av en
ny sektionsbil, ang̊aende uppstarten av en bokföringsgrupp som ska reda ut
tidigare års bokföringsproblem, ang̊aende Vision om Fusion samt att, till sist,
avskaffa Hurtbullar som en valpost och att istället se till att Idrottsledar(en)
utser dessa.

Herr David Fogelberg avbryter nu, till Styrelsens stora förtret och lilla
förv̊aning. Svängdörrar verkar ha installerats i Funq utan Styrelsens vetskap,
n̊agot som förbryllar och konfunderar desamma d̊a detta inte verkar ha varit
fallet när mötet p̊abörjades. Det åläggs därför Herr Nyström i hans fr̊anvaro
att undersöka svängdörrarnas existens samt, om existens kan p̊avisas, att
snarast återställa dörrarnas l̊asmekanism.

4 Övriga ärenden

4.1 Nästa SÖT

Styrelsen bedömer att inget SÖT utöver det som just planerats in innan
Oktober–SM behövs.
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4.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 18:45 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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