
SÖT 3 ELEKTROSEKTIONEN 22 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 3
Fredagen den 22 februari
u.n.̊a. 111111 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:19 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

Herr Cederberg anländer 12:27 och skyller p̊a en oställd väckarklocka, vilket
känns väldigt konstigt d̊a klockan är eftermiddag.

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 sorgset att han har missat sitt första OR med anled-
ningen att det har varit mycket annat. Han har även bokat in ett alkoholprov
i april tillsammans med Herr Saber.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Även Fröken Modahl har missat ett r̊ad, i detta fall gällde det ett ekor̊ad.
Mer glädjande är att hon ligger i fas med bokföringen och att det rullar p̊a
bra och att hon ska p̊a ett vicer̊ad p̊a m̊andag.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har inget att rapportera.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Herr Miksits meddelar att han har f̊att in alla nomineringar till årets lärare,
övningsassistent och kamrat i tid. Han berättar även att han har tänkt se
över en del möten och försöka skapa nya som kan vara mer effektiva och
hjälpa till att utveckla och fixa programmet p̊a ett bättre sätt.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Forsberg rapporterar att ePotential blev bättre än väntat och att Meg-
ger Sweden AB var den stora överraskningen och det h̊aller Herr Johansson
med om. Herr Forsberg är även nöjd att det är personer som har sökt pos-
terna bAMSe och projektledare för ePotential 2020.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius har haft en del mejlkontakt med andra sektioner. Hon
har även tillsammans med den kommunikationsansvariga i sektionen för me-
dicinsk teknik skickat ut alla inbjudningar till v̊arbalen.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Källarmästaren har varit i Tammerfors och representerat sektionen och han
har även planerat inför fixarkvällen som äger rum p̊a tisdag i Tolvan. Herr
Cederberg har inte hört n̊att om när fönstret i Funq ska vara fixat och det
är oklart om det ska installeras larm.
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2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Saber har varit hos RN Eventteknik och bokat ljud och ljus till v̊arbalen.
Det är även ett pubr̊ad p̊a m̊andag där Herr Saber är sugen p̊a att höra vad
THS har att säga efter v̊arbalsfriktionen.1

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Fröken Häggström meddelar att Fø Farbetar p̊a starkt och att de har fixat
en del bokningar och börjat planera in event med andra sektioner och det
börjar rulla smidigare med THS. Summan av kardemumman är att arbetet
g̊ar fram̊at men att de börjar känna lite stress.

3 Diskussionsärenden

3.1 Proposition om tillägg av upplösning i stadgan

Diskussionen handlar om en upplösning ska kräva tv̊a tredjedelars majoritet
eller tre fjärdedelars majoritet. Diskussionen landar i att det bör vara tre
fjärdedelars majoritet eftersom att Sektionen för medicinsk teknik har tänkt
föresl̊a det i deras proposition om upplösning i deras Stadga. Eftersom att
en eventuell fusion mellan Konglig elektrosektionen och Sektionen för medi-
cinsk teknik hänger i luften vore det bra om Stadgorna är lika p̊a liknande
punkter. Mötet bestämmer sig därför för att ha tre fjärdedelars majoritet i
propositionen.

3.2 Proposition om ändring av reglemente för Cykeln

Mötet tycker att Herr Jeansson och Herr Johansson har formulerat sig bra
och har därför inget att tillägga.

3.3 Codé aux couleur

Styret bestämmer sig för denna färgkod:
VIT: Vitt ljus lyser alltid över Elektrien
GUL: Där är skylten!
BLÅ: Presidiet äro törstigt!
RÖD: Talaren börjar bli l̊angrandig
GRÖN: Var är skylten?

3.4 Vem bokar annexet till v̊arbalen

Mötet tycker det vore bäst ifall Sektionen för Medicinsk Teknik kunde boka
annexet d̊a de är p̊a bättre fot med THS och annexet troligtvis redan är
bokat av THS själva.

1THS och v̊ar v̊arbal ligger p̊a samma datum, vilket inte är uppskattat hos THS
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3.5 TF

Styret har f̊att en inbjudan till TF i mars och där vill alla fara och repre-
sentera Styret men Fröken Hellstenius kan tyvärr inte. Inbjudningen gäller
endast tv̊a personer men det brukar g̊a att lösa fler platser, om det inte g̊ar
brukar det finnas en till sittning för de som inte f̊ar plats med gemensamt
eftersläpp. Sittningen äger rum helgen vecka 12 och det är smidigast att ta
b̊aten över, men de som har br̊attom hem tar flyget. Styret tycker det vore
smart att r̊adhöra med Amaralitetet d̊a det ocks̊a är inbjudna och har farit
m̊anga g̊anger.

4 Övriga ärenden

4.1 Nästa SÖT

SÖT 4 bestäms till torsdag 28/2 kl.13 det vill säga dagen efter Feb-SM.

4.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 12:54 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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