
SÖT 17 ELEKTROSEKTIONEN 18 december

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 17
Tisdagen den 18 november
u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.)
å Katterna, Vallentuna

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:25 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

D̊a samtliga deltagande tog tillfället i akt att innan mötets start klappa
kattungar, är samtliga närvarande vid mötets start.

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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Öppnande av l̊anga drinkar

Styrelsen är törstig, och bestämmer sig därför för att öppna sina l̊anga drin-
kar1. Det välbekanta knäppandet fr̊an burkar som öppnas hörs, och en törstig
Styrelse diar dessa burkar som svältande bäbisar diar sina mödrar.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Eriksson har i veckan varit p̊a sitt sista OrdförandeR̊ad n̊agonsin. Där
fick han veta att KTHs säkerhetschef undersöker att ta bort möjligheterna
att spontanöppna baren, vilket THS har uttryckt en vilja att motarbeta.

Han meddelar även, med sorg i ögat, att detta är Styret 18s sista SÖT
n̊agonsin. Detta uttalande f̊ar även den mest känslokalla Styrelsemedlemmen
att fälla en t̊ar. Herr Eriksson tycker att året har varit mycket roligt, och
att Styrelsen har samarbetat väl. Alla närvarande instämmer i detta.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Ahlberg meddelar att han fortsätter att bokföra, samtidigt som han
förbereder en överlämning och färdigställer årets räkenskaper. Han ska snart
börja med ett ordentligt bokslut, som ska vara klart till Februari-SM. Han
poängterar att ett ordentligt bokslut tillhör ovanligheterna p̊a senare år.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Lindström meddelar att han i princip är färdig med allt han m̊aste göra;
han har för en (1) dryg timme sedan anslagit protokollet fr̊an December-
SM och han behöver bara lägga en sista hand vid kravspecifikationen för
Fusionsgruppen samt Krisplanen. B̊ada de senare dokumenten är samman-
ställda gemensamt med Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik. Han
har även planerat en överlämning, genomfört den första delen i den plane-
rade överlämningen.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Dahlin har återigen g̊att p̊a m̊anga möten. Ett av dessa möten var
med kansliet, där ett förslag om att ge alla program under EECS en gemen-
sam baskunskap. Detta förslag mötte stor kritik fr̊an ProgramAnsvariga d̊a
de inte ville minska ner djupet p̊a sina egna kurser. Fröken Dahlin tror dock
att detta g̊ar att göra om det görs korrekt, och inte inverkar p̊a de fria val som
studenterna vid elektroteknikprogrammet idag har. Hon har även kontaktat
kanslichefen Marianne Lundin ang̊aende problem för studenter att begära

1Drycken är kanske mer känd som Hartwalls “Original Long Drink”; finns som nummer
88683 p̊a Systembolaget.
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ut gamla tentor. Fröken Dahlin tycker att samtliga ärenden har hanterats
mycket väl efter kontakten med den eminenta kanslichefen.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Johansson meddelar att han har mycket “juicy stuff, som är lite ore-
laterat” att berätta. Tillsammans med Herr Joar Forsberg, nästkommande
AMSe, har han varit p̊a ett Näringslivsr̊ad där det framgick att THS har
tagit olika priser för olika arbetsmarknadsmässor, vilket gjorde Herr Johans-
son mycket upprörd. Det verkar som att Sektionen betalat mer än m̊anga
andra, d̊a man i framtiden kommer att betala cirka tretusen (3000) kronor
mindre än tidigare.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Dahlgren inleder sin rapport med fr̊agan “vad h̊aller jag p̊a med?”.
Detta undrar övriga Styrelsen konstant. Han meddelar att han närmar sig
nästa steg i processen att se till att den nya bilen f̊ar ett namn. Han vill
även lägga upp s̊a m̊anga bilder p̊a kattungar som möjligt, och därmed f̊a
ett gott digitalt avslut p̊a årets affärer, med m̊anga gillningar p̊a Styrelsens
sista inlägg.

Han har även haft en mycket gedigen överlämning med Fröken Ebba Hellste-
nius. Ryktet gör gällande att denna överlämning var mycket gedigen, men
att den m̊aste upprepas d̊a Fröken Hellstenius inte besitter n̊agra minnen av
överlämningen i fr̊aga.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Nyström meddelar att han har kontaktat de som var upprörda p̊a
December-SM för att f̊a återkoppling p̊a hur KällarGillets arbete kan förbättras
i framtiden. Han uttrycker ocks̊a ett missnöje över hur utfr̊agningen av Herr
Jonas Cederberg, nästkommande Källarmästare, genomfördes d̊a det mer
verkade som ett sätt att klaga p̊a KällarGillet, istället för relevanta och rim-
liga fr̊agor att ställa till en kandidat. Han önskar att personer med åsikter
om KällarGillets verksamhet uppsöker en Källarmästare innan December-
SM, istället för att klaga p̊a dem indirekt i form av passivt aggressiva fr̊agor
till en kandidat.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Näf har h̊allit sitt sista evenemang som Klubbmästare! Han tyckte att
LusseP(re)ost var ett värdigt avslut p̊a sitt år som Klubbmästare, och att
planering inför framtiden nu vidtar. Han känner sig helt slut, men plane-
rar att skriva ett l̊angt överlämningsdokument till Herr Daniel Saber s̊a att
denne kan göra bättre. Herr Näfs bokföring ser bra ut, och han ser ansvars-
friheten hägra. Han har även ett m̊al om att ge Sektionen en sista g̊ava i
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form av en gemensam Grannsittning med CL och W-sektionerna, där man
ansöker om utökat tillst̊and s̊a att eftersläppet kan h̊allas i b̊ade Gr̊attan
och Tolvan parallellt.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Jeansson är fr̊anvarande och har s̊aledes inget att rapportera.

3 Besluts- och diskussionsärenden

3.1 Fusionsgrupp

Sonderingen för kandidater till Fusionsgruppen har resulterat i sparsam ut-
delning. Herrarna Martin Lindström, Rasmus Antonsson samt Jacob ‘Punsch’
Cederlund har anmält sig som kandidater. Styrelsen väljer in dessa Herrar
som tre (3) av Sektionens fyra (4) representanter i Fusionsgruppen. Sonde-
ringsarbetet fortskrider, och det skulle visa sig att det endast krävdes endast
en natts sondering innan Herr Nils Paulsrud framträder som en lämplig kan-
didat i Fusionsgruppen. Han väljs allts̊a till gruppens fjärde medlem.

Styrelsen har även, i samr̊adan med Styrelsen för Sektionen för Medicinsk
Teknik, skrivit en kravspecifikation för Fusionsgruppen. Denna diskuteras
livligt, men Styrelsen n̊ar till slut ett enigt beslut.

3.2 Representation under 2018

Styrelsen har representerat mycket gediget. Tillsammans har Styrelsen spen-
derat 43547,64 svenska kronor i representativa syften, vilket Styrelsen med
rätta är stolta över. Denna siffra är betydligt större än Styrelsen 2017s siffra,
vilken är 37612 kronor i representationskostnader. En sammanställning av
utgifterna visar att Herr Ahlberg är Styrelsens mest gedigna representant,
att Herr Eriksson är bland de bättre i Styrelsen samt att Herr Lindström är
Styrelsens medelm̊atta. Det visar sig ocks̊a att blivande Supraledaren Herr
Charlie Jeansson har representerat sämst under årets g̊ang. För detta önskar
Styrelsen utdela en smisk p̊a handleden med den starka uppmaningen att
“Herr Jeansson snarast tar sig samman och börjar representera Sektionen”.

I ett försök att f̊a ut mer pengar fr̊an Sektionen, förordar vissa Styrelsemed-
lemmar att Herr Ahlberg ska idka bokföringsfusk. Dessa Herrar är “anonymt
öppet emot att inte idka bokföringsfusk”, men Herr Ahlberg lyckas avvärja
alla försök att förstöra hans i övrigt fina bokföring.

3.3 Sect-ionering

Herr Stefan Östlund, Sect-reterare i Den Vitsomfrejdade Ion-Secten, ut-
tryckte under Styrelsens middag med honom att han önskade införliva en
ny medlem i Den Vitsomfrejdade Ion-Secten. Styrelsen instämmer i denna
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bedömning, och diskuterar därmed ett namnförslag som skall överlämnas
till Sect-reteraren.

3.4 Ansvarsfrihet

Herr Ahlberg pratar om Styrelsens utsikter att f̊a ansvarsfrihet p̊a Februari-
SM. Han har under året haft mycket god och löpande kontakt med Revi-
sorerna, och bedömer Styrelsens chanser till ansvarsfrihet att vara mycket
goda. Det krävs dock att en del småsaker löses, samt att Herr Kristian
Westerlund, Sn̊alFø Funder Mottagningen, löser sin bokföring omg̊aende.

3.5 Uppföljning av m̊al

Styrelsen satte flera m̊al innan sommaren, b̊ade l̊angsiktga och kortsiktiga,
som man önskade arbeta med under resten av året. Styrelsen återger hur
det har g̊att med dessa m̊al.

Kortsiktiga m̊al

• Rapport om Fusion – Herr Eriksson meddelar att denna är klar inom
kort.

• Vara aktiva under Mottagningen och h̊alla en Ettans föreläsning –
Ettans föreläsning hölls, och Styrelsen tycker att de var mycket aktiva
under Mottagningen.

• Skriva en krisplan – Denna är skriven och kommer publiceras s̊a fort
samtliga inblandade Styrelser formellt godkänt den.

• Instifta MAS – Detta gjordes under Oktober-SM.

• H̊alla en middag för EECS – Detta hanns inte med.

• Instifta en JML-nämnd – Detta gjordes under Maj-SM.

• H̊alla möten med Funktionärer – Detta hanns inte med

L̊angsiktiga m̊al

• Undersöka en Fusion med Sektionen för Medicinsk Teknik – Detta
arbete har p̊abörjats, och kommer att fortsättas.

• Involvera fler i Sektionen – Detta har p̊abörjats. Styrelsen har gjort
ett par inspring p̊a föreläsningar, och det har varit mycket folk p̊a de
senaste SektionsMötena. Detta tycks indikera att Styrelsen i vilket fall
inte misslyckats.

• Utveckla samarbetet med kansliet p̊a EECS-skolan – Samarbetet har
fortsatt, och det tycks som att samtliga inblandade i EECS blir mer
och mer positiva till samarbetet. Arbetets positiva effekt har p̊atalats
b̊ade till Styrelsen privat, men även offentligt p̊a SektionsMöten.
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SÖT 17 ELEKTROSEKTIONEN 18 december

• Göra mer tillsammans med övriga Sektioner under EECS – Utöver en
BabyShower i v̊aras har inget hunnits med.

• Vara Sektionens ansikte ut̊at – Styrelsen finner 43567,64 anledningar
till att detta gjorts p̊a ett bra sätt. Styrelsen tycker även att sitt eget
arbete under Mottagningen var bra.

3.6 Revisor

Herr Eriksson informerar Styrelsen om att han har rätten att tillsätta den
andra posten som Revisor interimt till Februari-SM. Efter samtal med Herr
Ossian Krödel har han beslutat att välja Herr Krödel till Revisor 2019, och
informerar övriga Styrelsen om detta. Detta tycks vara ett mycket bra val,
d̊a Herr Krödel har tidigare erfarenhet av bokföring p̊a Sektionen.

Ordningsfr̊aga: Svep den

Herr Lindström tycks vara alldeles för törstig, och uppmanas därför av övriga
mötet att svepa det som finns kvar av hans Rekorderlig cider Skogsbär. Herr
Ahlberg och Fröken Dahlin ser ocks̊a törstiga ut, men dessa önskar inte
dricka upp inneh̊allet i sina burkar. Herr Dahlgren tycker att det är sorgligt
att Herr Lindström f̊ar dricka ensam, och väljer därför att knäcka en ny öl
och sympatisvepa denna. Detta resulterar i att Herr Dahlgren rapar under
resten av mötet.

3.7 PM för Cykeln

Ett gemensamt Styrelsemöte med Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Tek-
nik gav upphov till fr̊agor om vilken policy Sektionen bör ha ang̊aende vem
som är betalningsskyldig för skador, parkeringsböter och fortkörningsböter
som åläggs Sektionsbilen. Styrelsen har följande tankar:

• Att bötfälla Sektionens organ leder till dubbelarbete d̊a dels en faktura
m̊aste utfärdas och sedan betalas. Samtidigt är det samma pengar
som bara slussas runt internt. Vidare leder s̊adant till illvilja mellan
Carakarlar och Sektionens organ.

• Vad skulle ske om Sektionens organ vägrade att betala? Ska exempelvis
PR förbjudas fr̊an att använda Sektionens bil i s̊adant fall?

• Det finns ingen som krockar med flit.

• Det finns ingen anledning att köra för fort.

• Alla borde kunna undvika parkeringsböter d̊a detta bara är enormt
slarvigt.
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• Om boten erhölls utan upps̊at, ska inget vite krävas av ett organ eller
en privatperson.

Detta ger upphov till åsikten att parkeringsböter och fortkörningsböter bör
betalas av den individ som framförde fordonet. Om ett organ eller utskott
skadar bilen ska Sektionen betala för detta, inte organet eller utskottet i
fr̊aga. Om en privatperson skadar bilen ska privatpersonen betala för att
återställa skadan.

Det poängteras att ett nytt PM m̊aste skapas för den nya bilen, d̊a det
nuvarande PM:et heter “PM för Cykeln”. Det poängteras att det nya PM:et
inte borde döpas efter bilen, vilket skulle undvika liknande problematik nästa
g̊ang bilen byts ut.
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3.8 Mötets högtidliga avslutande

Styrelsen 2018s sista StyrelseÖverläggninsTräff avslutas klockan 19:12 av
Supraledare Daniel Eriksson.

Vid protokollet Justeras

Martin Lindström
Resistor
Elektrosektionen
THS

Daniel Eriksson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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