
SÖT 15 ELEKTROSEKTIONEN 14 november

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 15
Onsdagen den 14 november
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å ESN-rummet, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:12 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
Charlie Jeansson Fø F

1.2 Försenad ankomst

Herr Nyström menar att han ”h̊aller tiden som vanligt” när han anländer
klockan 12:24. Övriga närvarande intygar att Nerr Nyström h̊aller tiden p̊a
precis samma sätt som han brukar.

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 utbrister med mycken glädje i rösten att den nya bilen anländer
Sektionen inom kort! Han meddelar även att en namntäfvling kommer att
utlysas för att döpa bilen, och att information om detta kommer publiceras
snart.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg har inte gjort n̊agonting sedan senaste mötet, utom att “möjligtvis
eventuellt kanske”ha tecknat en försäkring för den nya bilen.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström p̊ast̊ar sig ha publicerat de under Oktober-SM beslutade
ändringarna i Sektionens Styrdokument. Han uppmanar även övriga Styrel-
sen att betänka att ämbetstiden inom kort är slut, och att det är dags att
betänka en lämplig överlämning till nästa innehavare av ens egen post.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin har just nu fullt upp med möten till höger och vänster, och
som en konsekvens av detta har en rapport fr̊an ett SNÖT att skriva. Hon
har även anordnat en lärarmiddag, och har inte g̊att över sin budget lika
mycket som hon p̊a förhand befarade.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson har planerat årets sista evenemang, vilka är en pub med
Midroc den 27 november, ett tjejevenemang för Noblesse den 28 november
samt en Robotikkväll som tyvärr m̊aste fasförskjutas till i början av 2019.
Fröken Dahlin inflikar att Kansliet verkar vara intresserade att hjälpa till
att ordna stora mässor, som Sektionens egna ePotential. Denna hjälp skulle
kunna ta formen av företagskontakt eller informationsspridningen. Herr Jo-
hansson är glatt överraskad av detta och uppmanar Kansliet att kontakta
Herrarna Jonatan Lindgren samt Kristian Westerlund, vilka är ansvariga för
ePotential.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren meddelar stolt att han till stor del har gjort vad Stadgan
kräver av honom; han har bjudit in alla fr̊an Den Vitsomfrejdande Ion-
Secten, varav de flesta har svarat jakande. Han har skickat inbjudan till
Funqgasquen till alla Funktionärer som han vet om. Detta mail uppmanar
alla Funktionärer som ämnar deltaga i festligheterna att addressera ett mail
till funqgasque@gmail.com. Om avsändaren är behörig att deltaga kommer
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denne att f̊a en bekräftelse p̊a sin anmälan medelst elektronisk post. I det
fall att avsändaren inte är behörig att deltaga, g̊ar det bra att vänta sig en
behandling likt den fr̊an en mugglare mot Missnöjda Myrtle1.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Overallerna har även anlänt, men d̊a E-18 är ovanligt korta behövs en kom-
pletterande beställning av de mindre storlekarna.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf är fr̊anvarande och har s̊aledes inget att rapportera.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson har inget att rapportera.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Middagen med Den Vitsomfrejdande Ion-Secten

Herr Eriksson har planerat den kulinariska upplevelsen minutiöst och ämnar
medtaga läckerheter fr̊an de svalare breddgraderna fr̊an vilka han själv härrör.
I övrigt verkar förberedelserna vara mycket lindriga och de sista detaljerna
är nu spikade.

3.2 Middagen med Kongliga Bergssektionen

Även denna middag planeras, och Styrelsen frestas av de läckra kulinariska
läckerheterna som de ämnar servera.

3.3 Planering inför Funq

Den überhemliga planeringen inför Funq fortskrider helt ohämmat enligt den
planerade planeringstakten. Funktionärer uppmanas ytterligare en g̊ang att
h̊alla lördagen den 1 december ledig.

4 Övriga ärenden

4.1 Nästa SÖT

Ett kvällsSÖT inför December-SM planeras in den 26 november klockan
17:00.

1Om läsaren ej är bevandrad i brittisk populärkultur kanske denne är desto mer bekant
med anglicismen ghosta.
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4.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 12:54 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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