
SÖT 12 ELEKTROSEKTIONEN 25 september

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 12
Tisdagen den 25 september
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:15 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

Fröken Andrea Lundkvist, vice Ordförande för Sektionen för Medicinsk Tek-
nik, beviljas närvaro- och yttranderätt under punkt 3.1.

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

Herr Eriksson har inget att rapportera.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg har inget att rapportera.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström har inget att rapportera.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin har fullt upp med att finna potentiella MasterAnsvariga Stu-
denter vid de masterprogrammen tilldelade Konglig Elektrosektionen, i det
fall att hennes motion bifalles vid Oktober-SM1. I dagsläget har hon hittat
kandidater i alla masterprogram utom Nanoteknik, och det är l̊ag sannolik-
het att hitta en MAS därifr̊an d̊a i snitt noll till tv̊a (0-2) studenter börjar
där per år. Hon har även träffat ProgramAnsvariga för masterprogrammet
Elektrofysik, Herr Oscar Quevedo-Teruel, för att diskutera studentinflytan-
det p̊a programmet. Hon har även deltagit vid Ledningsgruppsmötet för
EECS-skolan, där inget av vikt nämndes, samt haft ett SNÖT. Slutligen
poängterar hon att man alltid kan söka upp henne om man har fr̊agor eller
funderingar om kurser.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson meddelar att Ericsson vill anordna pub den 10 oktober. Det
r̊akar dock vara s̊a att det är Rymdpub med Christer Fuglesang och andra
astronauter dagen innan. Herrarna Näf och Johansson ska därför sl̊a sina
kloka huvuden ihop och se om detta upplägg verkligen är optimalt för alla
parter.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren inleder sitt första SÖT för terminen med det glada utropet
“Tjäna! Jag är tillbaka. Ni tror säkert att jag inte gjort n̊agonting, men det
stämmer nästan inte”. Han har nämligen utlyst Oktober-SM korrekt, sett
till s̊a att en Rymdpub den 9 oktober blir av samt sonderat terrängen inför
SIK. Sovplatser till de finska gästerna krävs, och för att uppn̊a detta har han
pratat med arkitekterna. Om allt g̊ar i l̊as, vilket det verkar göra, kommer
deras sektionslokal st̊a till förfogande för trötta finnar under SIK den 12
oktober. Slutligen ska han skicka blommor eller liknande g̊avor till Fröken

1Denna finns bifogad detta protokoll.

2 Justeras:
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Anneli Åkesson, studievägledare för kandidatprogrammet, samt Herr Franz
Čech, SectIon, för att hjälpa dessa efter deras respektive sjukhusvisiter. Sty-
relsen önskar b̊ada dessa en snabb återhämtning.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström anordnar fixarkväll onsdagen den 26 september och önskar
Styrelsens hjälp att städ Funq samt Fø Fs och PRs hjälp att städa Junq. Hans
önskan är s̊a stark att han tänker släpa in dessa i de respektive rummen om
dessa inte behagar uppenbara sig av egen kraft.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf har fortsatt fullt upp. Alumnipub och Rymdpub äger rum inom
kort, torsdagspubar ska anordnas regelbundet och utöver detta ska bokföringen
skötas. Det sistnämnda ligger Herr Näf efter med, men det planerar han att
åtgärda snarast.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson är mycket nöjd, b̊ade med sig själv och med mottagningen.
En enkätutvärdering är genomförd bland Elektroettan, och denna verkar
mycket positiv. Den enda nämnvärda kritiken som inkommit är att Fø Fs̊ag
schletna ut under mottagningen, vilket inte g̊ar att neka.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Planering av Krisplansförfattande

Fröken Lundkvist träder nu in i Funq för att bestämma mötesdagar som
passar b̊ada Styrelserna. Det bestäms att ett gemensamt Styrelsemöte skall
h̊allas den 2 oktober, samt att krisplanen ska författas den 8 oktober klockan
17:03:35.

3.2 Styrelsens fem (5) propositioner

Utkast till dessa propositioner diskuteras, och de slutgiltiga versionerna av
dessa är bifogade detta protokoll.

3.3 Svar p̊a Motion ang̊aende MasterprogramsAnsvariga Stu-
denter

Styrelsen tycker att denna motion är förträfflig. Motionen samt Styrelsens
svar är bifogade i sin helhet till detta protokoll.

3 Justeras:
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3.4 Svar p̊a Motion ang̊aende kaffe samt Te till Tolvan

Styrelsen diskuterar motionen, vilken är bifogad protokollet, och resultatet
av denna diskussion g̊ar att läsa i Styrelsens svar, som är bifogad detta
protokoll.

4 Övriga ärenden

4.1 Planera SM

Styrelsen tycker att de har bemästrat konsten att h̊alla bra SektionsMöten,
men detta kräver naturligtvis planering. Denna genomförs nu, och resultatet
av denna planering kommer uppenbara sig p̊a SM.

4.2 Nästa SÖT

Styrelsen bedömer att mini–SÖT behöver h̊allas 15 oktober efter SIK.

4.3 Skrivaren i Funq

Skrivaren i Funq fungerar inte, och under SÖT-11 beslutades det att Herr
Johansson skulle undersöka fr̊agan grundligt. Efter noggrann diagnos av den
känsliga apparaturen kan han konstatera att det är slut p̊a svart bläck. Herr
Lindström åläggs därför att införskaffa nytt s̊adant och detta bör helst ske
nyss. Läsaren bör notera att Herr Lindström tog detta till hjärtat och begav
sig ut p̊a vandringsfärd i Hufvudstaden redan följande dag. Efter m̊angen av-
verkad meter fann han en butik som saluförde printertoner av lämplig habi-
tus samt kulör, och införskaffade denna med lagliga medel. Denna återfördes
sedan till skrivaren, som nu tjänstgör i full kapacitet.

4.4 Destination: Öst-Danmarks Tekniska Högskola2

Styrelsen far till Öst-Danmark fredagen den 28 september för att kalajsa med
teknologer fr̊an detta lärosäte. En lämplig present utses, och det beslutas
att Herr Ahlberg ska inhandla denna och att Herrarna Dahlgren samt Näf
ska montera den.

2Lunds Tekniska Högskola

4 Justeras:
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4.5 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 19:06 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Skapande av Bokföringsgrupp

Sedan räkenskaps̊aret 2015 b.t. har Sektionen haft en bokföring som inte är
komplett eller rent av felaktig. Sektionens ekonomiska situation kompliceras
ytterligare d̊a 80 000 kr, i form av en icke-existerande vinstskatt fr̊an 2015,
betalades till Skatteverket. Det är möjligt att göra en omprövning hos skat-
teverket av året 2015 för att f̊a tillbaka pengarna, men i detta fall behöver
skatteverket en komplett bokföring fr̊an året i fr̊aga. Eftersom bokföringen
för 2015 inte är fullständig behöver det här åtgärdas innan en omprövning
kan göras. Styret föresl̊ar därför att en arbetsgrupp skapas som ska f̊a en
överblick över bokföringen fr̊an 2015 samt reviderar och korrigerar denna.
Det bör noteras att man endast kan begära omprövning av bokföring i sex
(6) år, tiden för aktion är allts̊a nu eller aldrig om bokföringen ska kunna
korrigeras innan tidsfristen löper ut.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 Styrelsen ges befogenhet att fritt tillsätta en arbetsgrupp med tillhörande
medlemmar, där dessa f̊ar tillg̊ang till Sektionens ekonomi, för att re-
videra och korrigera bokföringen för 2015.

Att2 Uppföljning av arbetet ska presenteras p̊a varje SM fram till och med
nästkommande oktober-SM (2019) d̊a en sammanställning av arbetet
ska redogöras.

Ett relativt kompetent Styre

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 Oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Inköp av ny bil

Bakgrund

Sektionsbilen, Cykeln, sjunger å sista versen och läget är nu akut. Cykeln
kan g̊a sönder när som helst och bli stillast̊aende, n̊agot som temporärt
hände under andra veckan av Mottagningen. Ett permanent haveri skulle
bli katastrofalt för Sektionen d̊a mycket av verksamheten är beroende av en
fungerande bil; utskott s̊a som Källargillet och Programr̊adet är i behov av
bil för inköp av diverse tingestar samt alkoholhaltiga drycker. Det kommer
inte att dröja länge innan Cykeln behöver repareras och eftersom bilen är
s̊a pass gammal kommer reperationskostnaderna troligen att uppg̊a till mer
än bilens värde.

Det har varit p̊a tal att köpa ny bil i tv̊a år och det har även funnits med
en budget för köp av ny bil i förra årets budget. För att undvika samma
problem som nu finns med Cykeln vill Styrelsen investera i en lite dyrare
bil som kan h̊alla längre. Samtal har även förts med Styrelsen för Sektionen
för Medicinsk Teknik och de är eventuellt beredda att investera i en ny bil.
Det bör dock tas höjd för att Sektionen för Medicinsk Teknik väljer att inte
investera i en ny bil, varför en stor summa bör allokeras till inköpet.

Yrkande

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Carlakarlarna ges till uppgift att utse förslag p̊a ny bil till Styrelsen.

Att2 Styrelsen ges mandat att godkänna ett köp av ny bil till högst 100 000
riksdaler, men att kostnaden delas lika med Sektionen för Medicinsk
Teknik om dessa väljer att investera i en ny bil.

Att3 Bilens ägarskap delas med Sektionen för Medicinsk Teknik om dessa
väljer att investera i bilen.

Att4 Avskrivningen av den nya bilen läggs 2019 års budget.

Styrelsen cyklar för mycket

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Beskrivning av Vice SNO
tillika PAS arbetsuppgifter

Bakgrund

Efter flera skolors fusion till EECS–skolan har möten och r̊ad p̊a skolan
förändrats. Det har resulterat i att Reglementet refererar till r̊ad som inte
längre existerar, och därför behöver uppdateras och göras mer flexibelt för
ytterligare förändringar som kan komma att ske.

Yrkande

Styret yrkar p̊a

Att1 under 4.1.3 Vice SNO tillika PAS i Reglementet ta bort punkten
”Aktivt delta i Utbildningsnämnden Grundutbildningsr̊adets möten
och relevanta arbetsgrupper.” och ersätta denna med de tv̊a
punkterna ”Deltaga i relevanta arbetsgrupper p̊a KTH.” samt
”Deltaga i relevanta r̊ad vid THS.”.

Ett PASivt Styre
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Uppdatering av Stadgan

Bakgrund

Efter flera skolors fusion till EECS–skolan har kanslier och r̊ad p̊a skolan
förändrats. Det har resulterat i att Stadgan refererar till kanslier som inte
längre existerar, och därför behöver uppdateras och göras mer flexibelt för
ytterligare förändringar som kan komma att ske.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 under 2.3 Kallelse i Stadgan ersätta EES skolkansli med skolkansliet.

Ett kancellerande Styre
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende Motion

Bakgrund

Hurbulle är idag en Funktionärspost som väljs p̊a Oktober–SM. Den lik-
nar Källarnissar, Ekvilibrier, ArGs medarbetare med avseende p̊a typ och
omfattning. Hurtbulle är dock den enda av dessa poster som kräver ett val
p̊a SM. Detta vill Styrelsen ändra p̊a. Att ha ett mindre val p̊a ett SM ger
mer tid åt väsentligheterna och ger mötesdeltagarna en möjlighet att va-
ra hemma samma dag som mötet p̊abörjades. Hurtbullarna skulle istället
kunna tillsättas av Idrottsledaren, analogt med det sätt som Källarnissar,
Ekvilibrier och ArGs medarbetare tillsätts.

Det framg̊ar även, efter noggranna studier av Reglementet, att beskrivning
av Hurtbullarnas arbetsuppgifter saknas. Detta bör åtgärdas.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 under 2.3.3 Okt-SM i Reglementet ta bort punkten ”Hurtbullar”.

Att2 under 4.7.3 Idrottsledaren i Reglementet lägga till punkten ”Utse
Hurtbullar.”.

Att3 infoga följande text i Reglementet:

4.7.5 Hurtbullar

• Det åligger Hurtbullar att efter Idrottsledarens direktiv utföra
ELINs uppgifter.

Ett Styre med hurtiga bullar

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 Oktober

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti Oktober
...Måndagen den 01/09
u.n.̊a. 111 111 (2018 b.t.)
Å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende kaffe samt Te i Tolvan

Inledning

Vi vill att Tolvan ska vara en plats där man kan känna sig som hemma och
en viktigt komponent av hemtrevlighet är konsumtion av varma drycker. I
dagsläget köps allt kaffe och te in av enskilda individer p̊a en hedersbasis
där de som dricker kaffe förväntas att köpa in en ungefärlig mängd kaffe som
de själva har druckit. Detta leder till att man m̊aste springa ner snabbt till
T-Snabben och köpa kaffe om det r̊akar vara slut när man är sugen p̊a en
kopp. D̊a det är billigare att köpa in kaffe och te i bulk anser vi att det är
rimligast att Källargillet st̊ar för inköpen av kaffe och te, d̊a de änd̊a ofta
åker till Martin Servera för att handla inför Fixarkvällar kan det lösas utan
extra arbete.

Kostnaden per kilo p̊a Martin och servera är 84,9kr/kilo om man räknar
att det konsumeras 10 kilo per år i Tolvan s̊a kan en budgetökning p̊a 1 000
kr anses rimlig för ändam̊alet. Jämförelsevis s̊a kostar det billigaste kaffet
p̊a t-snabben 118kr/kg.

Yrkande

Vi yrkar p̊a

Att1 utöka källargillets budget fr̊an 10 000 till 11 000 kronor.

Att2 Överföra ansvaret p̊a att det ska finnas kaffe och te i Tolvan till
källargillet.

Rasmus Antonsson, Jacob Cederlund,

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende kaffe samt Te
i Tolvan

Resonemang

Styrelsen tycker att detta är ett mycket trevligt initiativ som skulle gyn-
na m̊anga av Tolvans kaffe- eller tedrickande inv̊anare1. D̊a detta gynnar
m̊anga tycks det vara befogat att Sektionen bekostar dessa drycker. Styrel-
sen är dock inte beredd att lägga mer än de 1000 riksdaler som motionärerna
äskar, utan anser att när pengarna är slut f̊ar man återg̊a till det nuvarande
systemet som lyder principen den som dricker betalar”.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Motionen bifalles i sin helhet.

Ett koffeinstyrt Styre

1Detta torde vara ∼100 % av det totala antalet inv̊anare.
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende MasterprogramsAnsvariga
Studenter

Bakgrund

För stunden är bevakningen av masterprogrammen och deras kurser
underm̊alig och näst intill icke-existerande. Detta är ett stort problem d̊a
man åtminstone spenderar tv̊a (2) år p̊a masterprogrammet och ett svagt
studentinflytande gör att b̊ade kurserna och programmen är av varierande
kvalitet. Om det hade funnits en student som kan bolla idéer och tankar
med programmets ProgramAnsvarig (PA), som g̊ar p̊a programmet själv,
kan studenterna f̊a en bättre möjlighet att göra skillnad och skapa en
förändring p̊a sitt program och initiera en kontinuerlig förbättring av
programmet liksom dess kurser. Studentinflytande kan ocks̊a minska stress
eftersom man d̊a kan flytta kurser som interfererar destruktivt.

Idag är det Studienämndsorförande som ansvarar för all studiebevakning
p̊a Sektionen, och att hantera masterprogrammen utöver grund-
utbildningen överstiger den allra bästas förm̊aga. Att sätta sig in i ett
program är bara det en stor uppgift och för att f̊a den bästa möjliga
studiebevakningen borde den som bevakar g̊a p̊a programmet; detta skulle
öka feedbackens trovärdighet. MasterprogramsAnsvariga Studenter (MAS)
skulle kunna h̊alla konstuktiva diskussioner med PA p̊a samma sätt som
SNO och PAS gör detta för grundutbildningen. Därmed borde varje
masterprogram som lyder under Sektionen ha en egen MAS för att öka
studentinflytandet p̊a masterprogrammen och förbättra dagens kursutbud
och utbildning.

Yrkande

ESN yrkar p̊a

Att1 En MasterprogramsAnsvarig Student, MAS, införs för samtliga
masterprogram tilldelade Konglig Elektrosektionen.

Att2 P̊a 2.6 Studienämndsordförande, SNO lägga in punkten ”Ansätta
lämpliga kandidater till MAS för varje masterprogram tilldelade

1



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Konglig Elektrosektionen i bästa möjliga m̊an.”.

Att3 P̊a 4.1.1 Sammansättning i Reglementet lägga till punkten
”MasterprogramsAnsvariga Studenter, MAS”.

Att4 MAS läggs in i Reglementet under 4.1 Studienämnden, ESN med
följande text:

4.1.6 MasterprogramsAnsvariga Studenter, MAS

Det åligger MAS att:

• Bist̊a SNO i dennes arbete att utföra bevakningen p̊a
masterprogrammet.

• Arbeta för att förbättra dagens kursutbud och utbildning p̊a
masterprogrammet.

• Deltaga i relevanta arbetsgrupper p̊a KTH.

• Deltaga i relevanta r̊ad vid THS.

Att5 P̊a 2.4 Behörighet i PM för ESN lägger till punkten ”MAS”.

SNO Carmen Dahlin, E-15
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Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 1 oktober

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Måndagen den 1 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende Masterprogram-
sAnsvariga Studenter

Resonemang

Pling.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Motionen bifalles i sin helhet.

Ett MASivt Styre

1
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