
SÖT 7 ELEKTROSEKTIONEN 23 april

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 7
Tisdagen den 23 april
u.n.̊a. 111111 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 10:10 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
Jonas Cederberg Källarmästare
Daniel Saber Klubbmästare
Malin Häggström Fø F

1.2 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.3 Adjungeringar

Herr Martin Lindström1 adjungeras in med närvaro och yttranderätt, Herr
Lindström ska h̊alla i punkt 3.1, som tas direkt efter Formalian. Funderingar
uppst̊ar ifall Herr Lindström ska ha en st̊aende adjungering, men det f̊ar tas
upp vid ett senare tillfälle.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1Resistor 2018

1 Justeras:
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan kompletteras med punkten ”3.4 Godkännande av Re-
noveringsgruppens specifikation”.

3.1 Nämnder i Fusionsarbetet

Herr Lindström som representerar ”Fusionärerna” säger att gruppen har
kollat över Sektionens struktur och de har kommit fram till att de vill ändra
s̊a lite som möjligt, men tillägger att de inte har tillräckligt mycket insyn
i alla nämnder och det är därför sv̊art att se hur alla nämnder fungerar.
Herr Lindström tycker dock att vissa nämnders poster bör ses över och tar
PR som exempel, där Batman ska fungera som en ”Operativt ansvarig” men

just nu fungerar denna mer som en klubbmästare. ”Fusionärerna” vill även
se över arbetsbördan för respektive post i de olika nämnderna ”D̊a de känns
som en δ(t), där en gör allt jobb och de andra ingenting”. Det måste även
bestämmas om posterna ska väljas internt eller p̊a SM. ”Fusionärerna” tyc-
ker att de stora nämnderna2 ska tänka p̊a hur de vill att verksamheten ska
se ut och hur posterna ska väljas och att KG bör ses över grundligt.
Herr Lindström säger att Fusionsgruppen kommer preliminärt lägga fram ett
förslag ”Om att ändra s̊a lite som möjligt”, men att de kommer ta hänsyn till
nämndernas synpunkter. Fröken Modahl undrar vilket verksamhets̊ar de har
tänkt sig och p̊a det svarar Herr Lindström att de vill att det ska följa kalen-
der̊aret för att det känns hackigt att välja Styrelse i februari för att de sedan
ska g̊a p̊a först i maj. Herr Miksits har hört ett rykte om att SNO ska sitta
tv̊a år för att f̊a kontinuitet, men Herr Lindström dementerar de uppgifterna
men han säger att han tycker det vore bra ifall Vice-SNO blev SNO för att f̊a
bättre kontinuitet och det tycker han borde tillämpas i de flesta nämnderna.
Vad det gäller styret s̊a vill gruppen ändra till en operativ Styrelse som kom-
mer att inneh̊alla posterna: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Sekrete-
rare, Nämndledamot3 och tv̊a stycken ambassadörer, en ”MedTektorped”4

och en som sprider information p̊a Campus Valhalla. Herr Lindström lägger
en liten känga p̊a PR och Herr Saber är därmed inte sig själv under resten av
mötet. Herr Jeansson yrkar p̊a att bordlägga punkten tills Fusionsgruppen
har f̊att in åsikter. Herr Lindström lämnar mötet glad i v̊agen klockan 10:29.

Mötet beslutar att bordlägga punkten tills Fusionsgruppen f̊att in åsikter.

2De som sitter representerade i Styrelsen, men även de ”mindre” nämnderna, JML och
Elin

3Ska h̊alla i möten med nämnordförande tillsammans med Vice Ordförande.
4Sprider information i Flempan
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson öppnar med: ”Vad f*n har jag gjort egentligen?” men kommer
p̊a sig sedan och säger att han har skrivit med ett flertal personer.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl försöker fortfarande hjälpa till med att fixa KGs underlag och
bokföring och hon h̊aller även p̊a med Sektionens övergripande bokföring där
hon upptäckte att det blivit fel p̊a ett ställe men att det är lätt att åtgärda.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson säger skamset att han är sen med senaste SÖT-protokollet.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Herr Miksits säger att han har f̊att en fin penna nu som ska ges till Herr
Mats Bengtsson5 och att han ska skriva ut diplomen.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Forsberg sträcker p̊a sig och med ett lättat ansiktsuttryck säger han
att han är klar med alla event för det här läs̊aret och han har tagit semester
och det återst̊ar bra lite strategiskt arbete.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius befinner sig i marijuanans hemstad Amsterdam och kan
därför inte rapportera n̊agot.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Cederberg har gjort klart en delegationsordning för KG och det har
bokats in en bastukväll 15 maj tillsammans med Kemisektionen där bland
annat deras nya lokalansvariga kommer närvara. Han säger även att han
har f̊att ett sändningsnummer till profilkläderna och att de troligtvis kom-
mer idag eller imorgon. Källarmästarna har haft ett möte ang̊aende maj
källarmästaren, som handlade om att avskaffa posten d̊a dess arbetsuppgif-
ter skulle kunna delas ut p̊a Källarnissarna.

5Årets Lärare 2018
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2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Saber har inga problem men han har väldigt mycket att göra. Han vill
dock dela med sig av att han har varit p̊a ett Klubbmästarr̊ad och där fick
han lära alla andra klubbmästare hur man söker utökat tillst̊and, d̊a Google
har visat sig vara övermäktigt.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Fröken Häggström säger att de nu har mejlat de som blivit fadder. Hon säger
att det är ungefär 70 faddrar och de har s̊a pass m̊anga för att de räknar
med ett visst bortfall. Hon avslutar med, ”Det g̊ar bra nu”.

3 Beslutsärenden

3.2 Bil till Quarnevalen

Herr Jeansson undrar hur Styret vill göra med Mamma Lindströms bil där
förvaringen behöver lösas och han undrar hur det är att byta ägare p̊a en
bil. Han f̊ar till svar att det är lätt att byta ägare p̊a en bil men att den bor-
de flyttas innan den blir avställd, vilket sker under juni m̊anad. Mötet har
dock inget bra förslag p̊a vars bilen kan förvaras. Fröken Häggström undrar
ifall Quarnevalen kan fixa med transport av bilar som ska användas under
Quarnevalen, Herr Cederberg säger att han ska kolla upp det. Herr Ceder-
berg försöker mjölka ut en förvaringsplats genom att försöka f̊a in Styrets
mest l̊angväga medlemmar genom att fr̊aga, ” Har n̊an en förvarings plats 4
timmar fr̊an skolan? (Herrarna Jeansson och Johansson skakar p̊a huvudet),
6 timmar? (De skakar p̊a huvudet än en g̊ang), 8?”. D̊a svarar Herr Jeansson
att han nog kan ha en plats för bilen och att det f̊ar bli en styrelse roadtrip.
Herr Miksits tycker det är en str̊alande idé men Herr Jeansson yrkar p̊a att
bordlägga punkten till nästa SÖT.

Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa SÖT.

3.3 Motion ang̊aende förbandsl̊ada

Styret har f̊att in en motion fr̊an stURe ang̊aende att införskaffa en förbandsl̊ada
till Tolvan för klumpiga Sektionsmedlemmar och en förbandsl̊ada till Sek-
tionsbilen. Mötet tycker att detta är en bra idé men att det bör st̊a i Regle-
mentet att det är stURe som ska ansvara för förbandsl̊adan och att det ska
höras med Carakarlarna om det redan finns en förbandsl̊ada i bilen. Det ska
ocks̊a ses över vars Carakarlarnas ansvar ska skrivas. Herrarna Jeansson och
Johansson ska skriva ihop ett svar till motionen under nästa vecka. Mötet
tar nu rast klockan 10:54 för att läsa p̊a sig om nästa punkt.

4 Justeras:
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3.4 Godkännande av Renoveringsgruppens specifikation

Mötet återupptas klockan 11:04. Herr Cederberg sammanfattar specifikatio-
nen, han säger att prio ett är trefas spisen, där de ska se vad som kan göras
av den och att de sedan ska de kolla p̊a hur köket kan optimeras och att de
förslagsvis bör fr̊aga ett företag om hur det bör designas. Mötet tycker att
specifikationen ser bra ut och Herr Jeansson yrkar p̊a att godkänna specifi-
kationen.

Mötet godkänner specifikationen.

4 Diskussionsärenden

4.1 Representation ADA

Herrarna Forsberg och Cederberg är som vanligt intresserade och Herr Fors-
berg tror att Fröken Hellstenius ocks̊a är intresserad och ska höra med henne.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

SÖT 8 bestäms till tisdag 14/5 kl. 09:02.

5.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 11:14 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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