
SÖT 1 ELEKTROSEKTIONEN 17 januari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 1
Torsdagen den 17 januari
u.n.̊a. 111111 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:16 av Supraledare Charlie Jeansson.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Charlie Jeansson Supraledare tillika Ordförande
Ylva Modahl Halvledare tillika vice Ordförande
Nils Johansson Resistor tillika Sekreterare
Adam Miksits SNO
Joar Forsberg AMSe
Ebba Hellstenius Kontaktor tillika Ambassadeur
Jonas Cederberg Källarmästare
Daniel Saber Klubbmästare
Malin Häggström Fø F

1.2 Försenad ankomst

Inga försenade ankomster

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 Jeansson meddelar att han har haft mycket administrativt arbete nu i
början med mycket mejl och diverse prov. Han meddelar även stolt att han
och Fröken Modahl har blivit firma ägare, dvs. ägare av Tolvan.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl meddelar att hon har laddat ner en app1 till sin telefon,
övriga i styrelsen tittar beundrande p̊a deras Halvledare.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson meddelar att halva hans överlämning är gjord och att han
har f̊att tillg̊ang till alla viktiga dokument och mallar som han kan tänkas
behöva. Efter Åre-resan kommer han att ha den andra delen av överlämningen
tillsammans med Fröken Hellstenius.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Eftersom att m̊anga tentor och omtentor krockade i fjol, har Herr Miksits
jobbat med att försöka se över vad som kan göras för att undvika att det
händer igen. Han har även närvarat vid ett skolr̊ad för EECS, där skolan ville
göra fler gemensamma kurser men det var andra sektioner d̊alig inställda
till.2 Eftersom de ans̊ag att kurser med fokus p̊a h̊ardvara är irrelevanta för
dem.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Forsberg är snabb med att p̊apeka att han behöver ha sin dator för
att kunna minnas allt som han har uträttat.3 Herr Forsberg börjar med
att säga att han har varit p̊a ett Näringlivsr̊ad med THS.4 Där blev han
informerad om att prislistan för att boka och genomföra evenemang kommer
att ändras. Det betyder att ArbetsMarknadsGruppen kommer att kunna
boka evenemang till ett billigare pris än tidigare, vilket är en glädjande
nyhet. Det dök även upp en fr̊aga om varför vissa sektioner har betalat mer
än andra sektioner för liknande evenemang tidigare, p̊a den fr̊agan svarar
THS att de inte vet varför, vilket minskar Herr Forsbergs förtroende för
THS. Herr Forsberg har även hunnit med att mejla företag och fastställt ett
kontrakt med Ericsson AB, kontraktet är av samma typ som i fjol.

1Som ska hjälpa Fröken med bokföringen
2Konglig Datasektion och Sektionen för medieteknik
3Resistorn drar en djup suck och knäcker fingrarna
4Tekniska Högskolans Studentk̊ar
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2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius meddelar att hon tror att hon har genomfört den första
delen av sin överlämning, tvivlen beror p̊a att hon förtärde rusdrycker under
den aktuella tiden som överlämningen ska ha ägt rum. Hon säger ocks̊a att
hon inte har kunnat svara p̊a mejl eftersom hon inte har f̊att tillg̊ang till
Kontaktor-mejlen. Hon berättar även att hennes m̊al under det kommande
året är att öka samarbetet med andra sektioner runt om i landet.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Cederberg meddelar att han har haft ett möte med PR ang̊aende städning
och underh̊all av Tolvan. Där kom de fram till att PR ska städa efter pubar
och KG5 ska uppdatera deras rutiner gällande Källarnissar. Herr Ceder-
berg vill även att kommunikationen mellan nämnderna ska bli bättre för
att undvika missförst̊and. En fixarkväll kommer att äga rum 29/1. Herr Ce-
derberg uttrycker även ambitionen att m̊ala om hela Tolvan under v̊aren.
Källarmästarna har även fastställt en checklista för städning av Tolvan efter
evenemang.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Saber meddelade att Tentapub 2 gick bra och att PR har börjat plane-
ringen inför V̊arbalen och att ett datum troligtvis är hittat till Herr Saber
stora bel̊atenhet.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Fröken Häggström meddelar att Fø F-arbetet har börjat och en del evene-
mang är inbokade. Hon meddelar även att hon har kollat över fjol̊arets
mottagningsschema för att se över vad som kan göras bättre och hämta
inspiration.

3 Beslutsärenden

3.1 JML-ansvarig i styrelsen

Den som är JML-ansvarig i styrelsen ska delta i relevanta r̊ad p̊a skolan och
se till att styrelsen tar upp JML-fr̊agor. För mer information om vad det
innebär se SÖT 1 2018. Den valde kommer även att g̊a en JML-utbildning.

Styrelsen beslutar att Herr Joar Forsberg ska vara JML-ansvarig i styrel-
sen.

5KällarGillet
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3.2 Februari-SM

Februari-SM bestäms till att äga rum onsdagen den 27/2, motionsstop ons-
dag 20/2 och handlingarna ska publiceras lördag 23/2.

3.3 L̊an till tackfest

Herr Sandis Freimanis önskar om ett l̊an p̊a tiotusen (10.000) kr för att
kunna anordna en tackfest för alla faddrar som var engagerade under mot-
tagningen u.n.̊a. 111111 (2018 b.t.). Herr Freimanis skulle ocks̊a vilja ha
ett bidrag fr̊an budgetposten Sektionsengagemang”. Styrelsen beviljar ett
l̊an p̊a tiotusen (10.000) kronor till Herr Sandis Freimanis för att kunna ge-
nomföra en tackfest. Styrelsen ger dock avslag p̊a förfr̊agan om bidrag, p̊a
grund av att evenemanget inte är öppet för alla sektionsmedlemmar.

4 Diskussionsärenden

4.1 Styrelseformalia

Herr Jeansson informerar om att vi ska framföra v̊ara egna åsikter under
styrelsemöten. Alla i styrelsen ska även fixa tillträde till lokalerna i Nymble.
För att kunna boka Funq m̊aste man mejla Herr Jeansson.

4.2 Representation

När en styrelsemedlem ska representera Elektrosektionen p̊a en annan ort
ska den personen fylla i ett exceldokument för vilka resor den gjort. Styrelse-
medlemmen kan f̊a tillbaka upp till halva resekostnaden. För att f̊a tillbaka
pengar m̊aste alla kvitton och banköverföringar sparas och bifogas i anmo-
dan.

4.3 Kavajer

När punkten kom upp är styrelsen oenig om tr̊akigt svart eller om styrel-
sen ska representera staterna med kavajer liknande Stjärnbaneret.6 Fröken
Hellstenius p̊apekar att hon m̊aste ha en herrmodell som ska vara i billigaste
laget, eftersom det är ”otroligt dyrt” att sy in en kavaj. Herr Cederberg skul-
le gärna se sammetskavajer p̊a årets styrelse men Herr Jeansson avsl̊ar fort
idén eftersom att en fläck aldrig skulle g̊a bort, Supraledarens snabba avslag
tyder troligtvis p̊a att Herr Jeansson spiller mycket. Styrelsen bestämmer
sig för Fröken Hellstenius linje och väljer att införskaffa kavajer p̊a H&M.

4.4 Tröjor

Styrelsen enar sig snabbt om att färgen ska vara SuperHalvFø F-röd7. Styrel-
sen enig om att man ska bära tröjan närmast kroppen, sedan tjocktröja och

6USAs flagga
7Efter Supraledarens, Halvledarens och Fø Fs matchande tröjfärg
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kavajen ytterst, detta för att kunna representera sektionen även om kavajen
helt plötsligt skulle flyga av. En oro som uppst̊ar är ifall n̊agon skulle missta
styrelsen för Kista-studenter, men denna tanke sl̊as snabbt bort eftersom
ingen vet vem dom är.

4.5 Post

Posten delas ut av KTHpost, vilket de är väldigt d̊aliga p̊a. Postnord?
Bland annat har de slarvat bort intyg som skulle fr̊an Kista till campus
Valhallavägen. Men trots det m̊aste änd̊a postfacket i Nymble kollas. Herr
Jeansson visar övriga i styrelsen vars nyckeln kan finnas och p̊apekar vänligt
men bestämt att nyckeln ej f̊ar förvaras hemma hos Kontaktorn.

4.6 Kick-off

Fröken Hellstenius kommer med förslaget att kick-offen kan vara i hennes
familjs stuga8 p̊a Sandhamn, men hon p̊apekar att det kan vara hurvigt att
fara dit. Herr Cederberg föresl̊ar en överlevnads kurs p̊a deras lantställe i
Uppsala. Mötet kommer överens om att alla ska tänka över möjliga kick-off
aktiviteter till nästa SÖT.

4.7 Kick-off med Ericsson

Kontraktet med Ericsson säger att styrelsen och Ericsson ska ha en gemen-
sam kick-off. Ericsson kom med förslaget att bjuda styrelsen p̊a lunch eller
after work. Styrelsemedlemarna ställer sig positiva till förslaget om after
work och kommer fram till att vecka 10 skulle passa bäst. Ericsson vill även
anordna en workshop under v̊aren.

4.8 Projektgrupp för renovering av Tolvan

Tolvans kök och bar börjar bli nalta9 slitet och det börjar vara dags att reno-
vera. Mötet tycker därför att det ska tillsettas en projektgrupp som ska un-
dersöka vad som kan göras för de tidigare avsatta pengarna. Källarmästarna
ska därför peta p̊a människor som är insatta i Tolvans kök och bar, förslagsvis
gamla klubbmästare och källarmästare. Det ska även fastställas riktlinjer
över vad projektgruppen förväntas åstadkomma. En doodle ska även göras
för att samla idéer.

4.9 Fusionsgruppen

Fusionsgruppen jobbar p̊a bra, de har redan haft tv̊a möten och de har även
planerat in ett möte med personer i THS som vet hur det g̊ar till att ta bort
en sektion. Senast den 5/2 ska fusionsgruppen ha en muntlig redovisning till
styrelserna för Elektrosektionen och Sektionen för medicinskteknik.

8Lantställe
9Lite/ganska
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4.10 Kanslifrukost

Herr Jeansson har mejlat Herr Joakim Jaldén10 ang̊aende en eventuell kans-
lifrukost, men Herr Jaldén har ännu ej besvarat mejlet. Herr Jeansson tycker
att kanslifrukost är ett bra sätt för styrelsen att f̊a veta vad som händer p̊a
utbildningen och varför det sker. En kanslifrukost är att styrelsen blir bjudna
p̊a frukost av kansliet och under tiden diskuterar vi vad som vi vill ska hända
och vi f̊ar information. Herr Jeansson avslutar med att kanslifrukostar kan
komma att uppst̊a mindre frekvent ty EECS-kansli tycker att det är dyrt
med frukost en g̊ang varannan m̊anad, men att Herr Jaldén är väldigt po-
sitiv till frukost och jobbar för att övertala kansliet. Trots kansliets h̊arda
inställning till kanslifrukost blev m̊anga p̊a kansliet positivare till idén när
de blev bjudna p̊a lussefika Tolvan.

4.11 Bergs

Herr Jeansson tycker att det är viktigt att p̊apeka att Bergssektionen är en
vecka yngre än oss och övriga i styrelsen tycker ocks̊a det är viktigt. Han
säger sedan att vi har blivit bjudna till en styrelsemiddag hos Bergssektionen
fredagen 26/4 men säger att det krockar med v̊arbalen. Mötet enar sig om att
24-25/4 skulle passa bättre men befarar att m̊anga kommer lida av bakishet
dagen efter och det kan därför vara smart att integrera en spyp̊ase i kavajen.

4.12 Omega 100-̊ars jubel

Styrelsen har blivit inbjudna till Omegas 100-̊ars jubel med ett brev skrivet
med kursiv norska, som alla i styrelsen tycker är fullkomligt oläsligt. Trotts
det har styrelsens gemensamma hjärnkapacitet lyckats tyda det kryptiska
meddelandet. Det är fem styrelsemedlemmar som vill fara och representera
sektionen men för att göra det m̊aste boende och resa kollas upp. Ett 100-
års jubel utan en present vore inget bra jubel, därför ska styrelsen försöka
komma med bra idéer till en oförglömlig present.

4.13 Bokningsprioritet för Tolvan

Herr Forsberg tycker att det är eljest11 att företagsevent inte har högre
prioritet än andra funktionärer och anser att företagsevent ska höjas till
nästa steg där styrelserna och PR ligger. För att undvika att n̊an är obror
och avbokar deras tid”. Andra i styrelsen tycker det känns nalta troligt att
n̊agon skulle göra n̊agot s̊adant eftersom det aldrig har hänt tidigare. Men
det vore en bra säkerhet för att förhindra en vilsen källarmästare prioriterar
en spelkväll över 50 lök fr̊an Ericsson”. Styrelsen enar sig om att lägga till
ett extra prioriteringssteg i PM för Tolvan och att Herr Jeansson och Herr
Johansson ska komma med ett förslag.

10Programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik
11udda/konstigt
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4.14 SÖT

SÖT 2 bestäms till torsdagen 7/2 klockan 17.16

5 Övriga ärenden

5.1 Krishantering

Herr Jeansson lyfter att det är bra om alla i styrelsen läser sektionens kris-
plan.

5.2 Verksamhetsplan till februari-SM

Herr Jeansson ska skriva en verksamhetsplan för hela styrelsen och Herr
Miksits, Herr Forsberg, Herr Cederberg, Herr Saber och Fröken Häggström
ska skriva en verksamhetsplan för deras respektive ämbete.

5.3 Mötets högtidliga avslutande

Styrelsen 2019s första StyrelseÖverläggninsTräff avslutas klockan 19:03 av
Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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