
SÖT 13 ELEKTROSEKTIONEN 15 oktober

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 13
Måndagen den 15 oktober
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 10:07 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

Herrarna Näf, Dahlgren samt Nyström anländer sent. Vid var och en av dessa
sena ankomster utbrister Herr Eriksson i mustiga förolämpningar mot dessas
ömma mödrar, där han kallar dessa kvinnor för “knickedick”, “talglymmel”,
“slappsvans”eller liknande. Herrarnas t̊arar passerar inte obemärkta.

1.3 Adjungeringar

Fröknarna Anna Arousell och Emma Skärvinge samt Herrarna Emil Ekelund,
Wilhelm Holmberg samt Jonas Hansson adjungeras med närvaro- och ytt-
randerätt under punkt 2.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

2 Bilinköp

De tre adjungerade Herrarna representerar Carakarlar samt Mulle Meck,
och Fröknarna representerar Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik.
Herr Holmberg informerar om hur sonderandet gällande lämplig bil fortskri-
der. Tanken fr̊an början var att hitta en bil som var stor som en sk̊apbil,
automatväxlad och ganska billig. Det finns inga goda alternativ som upp-
fyller alla dessa krav, och därför behöver n̊agot kompromissas. Det beslutas
därför att Herrarna ska rikta in sig p̊a att finna en billig sk̊apbil som se-
dan behöver bytas ut om ett par år, d̊a fordonsutbudet förhoppningsvis är
bättre. Den tänkta prisklassen är runt sextiotusen till sjuttiotusen (60 000-
70 000) svenska riksdaler, vilket är en mycket modest summa d̊a den delas
lika mellan Sektionerna.

3 Rapporter

3.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Eriksson har inget att rapportera.

3.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg har inget att rapportera.

3.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström har skrivit ett protokoll fr̊an Oktober-SM som skall ansl̊as
idag, och planerar att genomföra de ändringar i Styrdokumenten som är
beslutade, efter tentaperioden.

3.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin meddelar att hon arbetar lagom l̊angsamt1, och att vissa
MAS är fixade. Hon arbetar, som tidigare sagt, lagom l̊angsamt med att
tillsätta resterande MAS.

3.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson har, tillsammans med ArG, nästan planerat klart resterande
delen av hösten. En lunchföreläsning av Scania, främst riktad till årskurs tre
(3) och fyra (4), kommer h̊allas onsdagen den 31 oktober och Midroc h̊aller
en pub den 27 november. Andra företagsbesök som är planerade inkluderar

1Det bör noteras att Fröken Dahlin vanligtvis arbetar mycket rappt och m̊almedvetet.
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Texas Instruments, ABB, Syntronic samt en Robotikkväll. Han ska även
försöka förm̊a Ericsson att betala den summa som de är skyldiga Sektionen.

3.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren meddelar att han ska skicka ut inbjudningar till middagen
med den Vitsomfrejdande Ion-secten medelst elektroniskt brev d̊a förtroendet
för Kungliga Postverket inte är adekvat.

3.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström har inget att rapportera.

3.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf höll tre (3) evenemang förra veckan, och alla blev lyckade. Han
är speciellt nöjd med Rymdpuben, vilken Christer Fuglesang och övriga
initiativtagare verkade vara mycket nöjda med. Han meddelar även att Ten-
tapuben kommer att h̊allas lördagen den 27 oktober, och kommer ha tema
“Schlager”. Han har även bokfört som ett f̊an, och verkar inte ha tappat
bort n̊agra viktiga kvitton.

3.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson skämmer ut sig själv p̊a ett sätt som ej bör förevigas i text,
varför övriga Styrelsen överväger att genomföra en /vote kick, men Herr
Eriksson lägger in ett veto mot detta förslag trots Herr Jeanssons vidroga
aktion.

4 Besluts- och diskussionsärenden

4.1 Planering av Funqgasquen

Funqgasquens planering äro topphemlig och skola icke yppas vid denna tid-
punkt. Styrelsen önskar dock ge samtlig Funktionär en STD2 förmedelst
samtliga medel, och önskar därför att samtlig Funktionär h̊aller lördagen
den 1 december ledig i sin almanacka.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Ett lunchSÖT planeras in torsdagen den 1 november.

2STD skall i denna bemärkelse tolkas som “Save The Date”.
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SÖT 13 ELEKTROSEKTIONEN 15 oktober

5.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 11:18 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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