
SÖT 16 ELEKTROSEKTIONEN 26 november

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 16
Måndagen den 26 november
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:14 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

1.2 Försenad ankomst

Herr Nyström fortsätter även detta möte med sin nytolkning av klockan, ge-
nom en mindre försening. Han ursäktar sig med att han “faktiskt sprungit
hela vägen fr̊an M”, en bedrift vars magnitud komprometteras av hans ore-
rande med diverse plebejer utanför Funq efter att han öppnat Funqdörren.
Övriga Styrelsens gl̊apord haglar till dess att Herr Nyström behagar ansluta
sig till mötet.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Till föredragningslistan läggs 5.3 Julkort, och fastställs efter detta.

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 arbetar vidare med bokföringen inför publiceringen av 2019
års budget, och ska h̊alla möten med alla bokföringsansvariga under veckan.
Han h̊aller Styrelsen p̊a halster genom att hänvisa till 3.3 Budget för 2019
för ytterligare information.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström har inget att rapportera.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin har fortfarande fullt upp med möten för att finna MAS, och
har intervjuat ett halvdussin kandidater för MAS för Informationsteknisk-
mastern. Hon har även samtalat med sittande E-poster ang̊aende att skapa
en bokningsfunktion för ESN-rummet p̊a hemsidan, s̊a att det i framtiden
är lättare att övervaka användningen.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson gör en sista, entusiasmerad saluföring av puben med Midroc,
vilken inträffar p̊a kvällen den 27 november. Det är det sista Herr Johansson
gör i ämbetet; han kommer nu ägna sig åt en överlämning till nästkommande
AMSe.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren har sammanställt en lista över samtliga funktionärer som
ämnar deltaga p̊a funktionärsgasquen. I övrigt har han helhjärtat ägnat sig
år gediget styrelsearbete.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström meddelar att Källargillets bokföring börjar arta sig, med Herr
Ahlbergs hjälp. Hans m̊al är att ha denna färdig tills dess att Herr Ahlberg
spikar budgeten.
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2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf har följt exempel fr̊an Herrarna Kristersson och Löfvén samt Fru
Lööf och vidtagit ett gediget sonderingsarbete1. Han ämnar sköta valet om
sin efterträdare aningen mer öppet och demokratiskt än tidigare val. Han
har även reviderat PRs brandrutiner efter att KTH reviderat sina rutiner.
Han arbetar även gediget med planeringarbetet inför Lusse PRe.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson är fr̊anvarande och har s̊aledes inget att rapportera.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Nominering till Fan-& R̊attbärare

Efter noggranna överläggningar har Styrelsen beslutat att nominera en hy-
perhabil kandidat till den mycket ärorika posten Fan-& R̊attbärare. Nomi-
neringen grundar sig i att kandidaten under flera år har burit Sektionen p̊a
sina axlar och att han därför är värdig att höjas till skyarna.

Styrelsen beslutar att nominera en kandidat till Fan-& R̊attbärare till December-
SM.

3.2 Motion ang̊aende uppstartsbidrag till ESS

ESS, Elektrosektionens SaunaSällskap, har under flera år varit inaktivt. Det-
ta tycker motionären Herr Linus Pekkanen är djupt sorgligt. Han ämnar
därför att återuppväcka detta Sällskap. Styrelsen diskuterar den inkomna
motionen ing̊aende, och det beslutade svaret är bifogat detta protokoll.

3.3 Budget för 2019

Herr Ahlberg bestämmer sig för att han h̊allit Styrelsen p̊a halster länge
nog. Han meddelar att Sektionens finanser ser goda ut, förutsatt att de
företag som är skyldiga Sektionen pengar bestämmer sig för att betala sin
skuld omg̊aende. Han befarar dock att detta inte kommer att ske innan
årsskiftet. Det verkar dock som att Sektionen kommer att g̊a med vinst under
verksamhets̊aret 2018, vilket överraskar och glädjer samtliga närvarande.
Den största variabeln som finns kvar är bokföringen för Mottagningen, vilken
Herr Ahlberg i samklang med Herr Kristian Westerlund, Sn̊alFø Funder
Mottagningen, ska lösa för under veckan.

1Det r̊ader delade meningar huruvida Herrarna Kristersson och Löfvén samt Fru Lööf
i själva verket har sonderat gediget, men det r̊ader ingen tvekan om att Herr Näfs efter-
forskningar är av den gedigna typen.
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3.4 Övrigt om December-SM

Styrelsen planerar sitt förfarande under December-SM. Resultatet av plane-
ringen kommer att bli uppenbart p̊a SM när den numer erfarna Styrelsen
kommer kunna misstas för ett väloljat maskineri.

3.5 Planering inför Funq

Den überhemliga planeringen inför Funq fortskrider helt ohämmat enligt den
planerade planeringstakten. Funktionärer som anmält sig uppmanas deltaga
i de helfestliga festiviteterna.

B.S. Bensträckare

Styrelsen beslutar nu att ta sig en bensträckare i fem (5) minuter, mellan
18:45 och 18:50. Detta tycker Styrelsen är mycket befogat d̊a samtliga dis-
kussioner tycks urarta s̊a fort de startar. Mötet återupptas i precis rätt tid:
klockan 18:54.

4 Övriga ärenden

4.1 Nästa SÖT

Efter ett kort överläggande tycks det som att samtliga Styrelsemedlemmar
är eniga; ett avslutande KattSÖT2 är p̊a sin plats. Man beslutar därför att
planera in ett SÖT den 18 december klockan 16:08:08 hos Fröken Dahlins
föräldrar.

4.2 Sect-Ionering

Fr̊agan bordläggs till nästa SÖT.

4.3 Julkort

Styrelsen ämnar sända julkort till vänföreningar och -sektioner runt om i
Sverige och Norden. Det beslutas att bilder till ett s̊adant ska tas i anslutning
till Funq.

2Ett KattSÖT har varit efterfr̊agat av samtliga Styrelsemedlemmar förutom Herr Jo-
hansson sedan årets början. Fröken Dahlins föräldrar är kattuppfödare, och sedan Herr
Dahlgren fick reda p̊a detta samt lyckades hitta ett av Fröken Dahlin administrerat In-
stagramkonto med bilder p̊a gulliga kattungar, har Styrelsen inte kunnat bortse fr̊an
möjligheterna för ett KattSÖT. Nu är det allts̊a äntligen dags att h̊alla ett KattSÖT!
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4.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 20:02 av Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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Månad-SM ELEKTROSEKTIONEN dd m̊anad

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti decem-
ber
Onsdagen den 5e december
u.n.̊a. 2018
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende uppstartsbidrag till ESS

Bakgrund

Elektrosektionens SaunaSällskap, ESS, har st̊att inaktivt i över ett år vil-
ket kan anses högst oturligt för bastufantaster inom sektionen som ej har
n̊agon förening som kan representera just detta intresse. En återstart av
ESS är d̊a fördelaktigt b̊ade för ångbadets veteraner och för nybörjare som
är intresserade att ta del av detta kulturarv. En preliminär plan p̊a fyra
bastuevenemang per år finns i dagsläget, vilket kan ökas i framtiden om
begäran skulle visa sig vara nog stort.

Användandet av bastun i Nymble är dock inte gratis och kostnaden för
en bokning är 700 kronor per tillfälle, vilket gör att evenemangen för ett år
utgör en kostnad p̊a 2800 kronor. ESS siktar p̊a att vara finansiellt oberoende
men ett inledande bidrag för att finansiera evenemang tills föreningen har
byggt upp ett intresse och kan försörja sig själv skulle göra en stor positiv
skillnad.

För att locka nog m̊anga intressanter till ESS s̊a ska en stark närvaro p̊a
sociala medier upprättas och information ang̊aende sällskapet ska finnas
lättillgängligt s̊a studenter har lätt att ta kontakt med de ansvariga och
f̊a vetskap om när och var evenemang kommer ske. Eftersom det är en
frist̊aende förening s̊a kan ocks̊a studenter fr̊an andra sektioner under THS
inkluderas, och med exempelvis en rabatt för de som deltar för första g̊angen
kan bland annat de som ej har bastuvana lockas att prova p̊a. En begränsad
mängd märken finns ocks̊a i dagsläget som endast kommer säljas under eve-
nemang och en beställning av ytterligare märken, förmodligen i annan design
för att beh̊alla viss exklusivitet, kan hjälpa till med finansieringen.

Yrkande

Elektrosektionens SaunaSällskap yrkar p̊a

Att1 ett uppstartsbidrag p̊a 2800 kronor ska utdelas till Elektrosektionens
SaunaSällskap, ESS, för att finansiera ett års event.
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Månad-SM ELEKTROSEKTIONEN dd m̊anad

Linus Pekkanen, ε-17
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December-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 december

Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti december
Onsdagen den 5 december
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende uppstartsbi-
drag till ESS

Resonemang

Styrelsen uppskattar allt engagemang som innebär ett ökat mervärde för
Sektionens medlemmar, och det finns en stor sannolikhet att ett uppstartat
SaunaSällskap kan gagna Sektionen i m̊anga år framöver. Det tycks dessutom
som att Herr Linus Pekkanen har realistiska planer p̊a hur SaunaSällskapet
ska bli självförsörjande, varför en investering i SaunaSällskapet sannolikt är
en eng̊angsinvestering. Herr Ahlberg har blivit tillfr̊agad av Herr Pekkanen
huruvida ett års bastande kan finansieras av Sektionen, och Herr Ahlberg
tror att denna summa kan rymmas i 2019 års budget. Denna bör dock läggas
till som en egen budgetpost i 2019 års budget, där pengarna tas fr̊an posten
“Sektionsarrangemang”. Styrelsen tycker dock att det bör förtydligas att ESS
ska presentera en Ordförande och en Kassör för sin verksamhet, och tycker
att detta borde ske under Februari-SM 2019.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a att motionen bifalles med följande tilläggsyrkanden

Att1 ESS presenterar Ordförande samt Kassör under Februari-SM 2019.

Att2 det i budgeten för 2019 tas 2800 kronor fr̊an posten “Sektionsarrange-
mang” vilka läggs som budgetposten “Uppstartsbidrag ESS” under
“Kostnad Sektionen”.

Och därmed basta
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