
SÖT 5 ELEKTROSEKTIONEN 19 mars

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 5
Tisdagen den 19 mars
u.n.̊a. 111111 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 15.17 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

Herr Johan R̊agmark adjungeras med närvaro- och yttranderätt, d̊a han ska
h̊alla i punkt 4.1.

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 har pratat med Herr Jonas Stylbäck1 om vad som ska göras
med Fusionsgruppen s̊a att de inte ska tappa momentum. Han har även
skickat mejl i vanlig ordning och sen var det n̊anting...

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl har fortsatt kolla p̊a nya budgetmallar och hon har pratat
med Revisorerna om att g̊a igenom den bokföring som hon hittills har gjort.

Återöppnande av punkt 2.1

Herr Jeansson kom p̊a vad n̊anting var och meddelar att han som har hand
om Annexet har semester till slutet av mars vilket gör bokningen till kick-
offen lite strulig.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har publicerat SM-protokollet och inte mycket mer.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Herr Miksits g̊ar igenom rapporter om grundutbildningen och masterpro-
gramet Elkraft, han h̊aller även p̊a att kn̊apa ihop diplom till ”Årets ...” och
han ska ha ett möte med programansvariga för masterprogrammen.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Forsberg har varit p̊a ett Näringslivsr̊ad, vilket Herr Forsberg tyck-
te var bortkastad tid d̊a det var mitt i tentaperioden och inget intressant
diskuterades men n̊att som kan nämnas är att ArG tar mer betalt än and-
ra Sektioner, vilket Herr Forsberg är nöjd med. Imorgon h̊aller han i en
elkraftskväll och nästa vecka är det en pub där Ericsson närvarar.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius har i vanlig ordning haft koll p̊a mejlen och hon har f̊att
svar fr̊an Datasektionen ang̊aende en Babyshower i v̊ar, vilket de var positiva
till men att det kan bli sv̊art att hitta ett bra datum. Hon ska ocks̊a skicka
ut p̊aminnelser om V̊arbalen till v̊ara l̊angväga gäster.

1Ordförande i Sektionen för Medicinsk Teknik
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2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Cederberg meddelar att de nya uppl̊atelseavtalen är p̊ag̊ang och p̊a
det senaste Lokalr̊adet fick de ta upp önskem̊al om vad som ska finnas med,
Herr Cederberg tog bland annat upp att de som städar toaletterna ska torka
väggen under handtorken d̊a den blir ganska äcklig fort. De nämndes även
att KTH är öppna med att l̊ata Sektioner boka grupprum för att ha möten
d̊a m̊anga sektioner saknar en bra lokal för sm̊a möten. P̊a lokalr̊aden var
det m̊anga som tyckte att KTH och Akademiska hus är d̊aliga p̊a att infor-
mera när de ska uträttar saker, t.ex. byte de l̊askolv p̊a PRs spritsk̊ap utan
att informera PR. Herr Cederberg säger att THS är positiva till ändring av
larmtiderna men att Daniel Häll2 är p̊a v̊ar sida och tycker inte att larm-
tiderna ska ändras, mötet kom med förslaget att larma dörrarna mellan 24
och 03 s̊a att de m̊aste öppnas med kort, d̊a m̊anga inbrott i Meta3 sker
genom att dyrka upp dörren med en skruvmejsel, vilket larmade kortläsare
skulle förhindra. Herr Cederberg har även f̊att in fler intresserade till reno-
veringsgruppen men att det nog skulle behövas n̊agra fler fr̊an Sektionen för
Medicinsk Teknik, men det f̊ar tas upp p̊a det gemensamma mötet. Herr
Cederberg ska även försöka fixa det strulande l̊asen p̊a de ”vita förr̊aden”.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Saber säger att det har varit biljettsläp till V̊arbalen men det känns
som att det är f̊a som missat det och p̊a söndag ska PR g̊a igenom hur m̊anga
biljetter som ska släppas igen.

Återöppnande av punkt 2.7

Herr Cederberg kom p̊a sig själv och vill nämna att KTH ska öppna fler
grupprum för bokning av vanliga studenter, där en student ska kunna boka
tv̊a stycken tv̊atimmarspass i veckan.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Fröken Häggström rapporterar att de har f̊att in 80 anmälningar och de
har börjat förbereda för intervjuer och de har fixat de flesta företagen till
mottagningen. Hon nämner även att KTH har sura minner efter utbildnings-
helgen p̊a Bosön d̊a m̊anga inte skötte intaget av alkohol men hon säger att
Fø Fskötte sig och övriga Styret tror inget annat.

2Studiesocialt ansvarig p̊a THS
3Data och Medias Sektionslokal
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4 Diskussion

4.1 Avtackning av Styrelse

Herr R̊agmark öppnar med att säga ”Jag tycker det vore fint med ett tack
men man f̊ar inget tack”, ang̊aende om att sitta i Sektionens hjärta, även
kallad Styret. Han tillägger att Klubbmästaren f̊ar ett officiellt tack under
högtydliga former men det är den enda i styrelsen som f̊ar ett avtack om
man inte ska räkna tackfesten för mottagningen som styrelse-Fø F̈ar högst
delaktig i. Herr R̊agmark fortsätter med säga att Sektionen för Medicinsk
Tekniks styrelse f̊ar sina styrelsemedaljer när de kliver av och p̊a s̊a vis blir
avtackade medans Elektros styrelse f̊ar sin medaljer när de kliver p̊a sitt
ämbete och tappar därmed ett avtack. När sedan styrelen kliver av fr̊an
sin post har de sammanställt en verksamhetsplan som väldigt f̊a läser samt
att Ansvarsfriheten är en tung juridisk punkt som har börjat ses som ett
avtack men som enligt Herr R̊agmark ”Man tackas för att man inte aktivt
har arbetat mot stadgan” och Ansvarsfriheten borde där med ses som ett
minimikrav. Herr R̊agmark sa att han ville lyfta den här punkten d̊a det
kan kännas obekvämt för sittande styrelse att ta upp punkten d̊a det kan
kännas konstigt att säga att man vill f̊a ett tack. Herr R̊agmark tycker att
V̊arbalen känns som ett bra forum för d̊a slipper man öppna ett nytt event.
Herr Jeansson tycker att det l̊ater som en bra idé att göra det p̊a V̊arbalen.
Fröken Hellstenius tycker att det vore ”nice” att ge n̊agot, förslagsvis vita
rosor. Herr Cederberg som har blivit insnöad p̊a mantlar sen resan till Sct.
Omegas Broderskab vill självklart ge ut vita mantlar. Mötet tycker även
att det vore en bra idé ifall Ordförande Emeritus berättar om året som
g̊att och vad som har varit höjdpunkterna, ty ingen eller väldigt f̊a läser
verksamhetsberättelsen. Styret kommer fram till att ge vita rosor och att
det bör vara Frekvensnormalen som ger det förra Styret blommorna för att
slippa intuitionen att det är Styret som tackar förra Styret och att man bör
höra med Sektionen för Medicinsk Tekniks Styrelse ocks̊a. Herr R̊agmark
tycker även att syftet med FUNQ-gasquen ska lyftas, vilket övriga i Mötet
ocks̊a tycker.

4.2 Bokning av Stadshuset

Herr R̊agmark skulle egentligen g̊a efter förra punkten men det han stannar
kvar d̊a han har koll p̊a bokningen för 125 års jublet. Herr R̊agmark säger
att Stadshuset är bokat och att det bokades dagen efter 100 års jublet och
att Stadshuset ringer upp varje år för att bekräfta att bokningen fortfarande
gäller men att bokningen st̊ar p̊a n̊agon gammal krigare4 som bör uppsökas.
Herr R̊agmark lämnar därefter mötet.

4De f̊ar denna signatur d̊a Herr Johansson har glömt bort de troliga kandidaternas
namn

4 Justeras:
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3 Beslutsärenden

3.1 Profilkläder

D̊a beställningen av styrelse tröjor och hoodies har dragit ut p̊a tiden tycker
Herr Cederberg att en beställnings ska läggas efter mötet.

Styrelsen beslutar att lägga en beställning eftermötet.5

3.2 Inköp av hurts till förvaring av kontorsmaterial i Funq

Fröken Modahl sneglar bort mot skrivaren och konstaterar att det finns out-
nyttjad yta brevid den med god potential för en svart NORDLI. Mötet är
positiva till att införskaffa en hurts men Herr Forsberg tycker att en HEL-
MER vore ett bättre alternativ d̊a dess l̊ador är mindre och man kan därmed
sortera bättre, Herr Forsberg kan vara jävig d̊a han själv har ägt en Hel-
mer. Herr Jeansson föresl̊ar att man g̊ar ett varv s̊a att alla f̊ar säga vilken
de föredrar. Herr Cederberg verkar inte ha först̊att Supraledarens förslag
och börjar köra ett l̊angt utlägg om diskussionspunkter, Herr Cederberg in-
ser senare sitt missförst̊and och skriker ”PASS!”. Fröken Häggström tycker
att HELMER känns mer strukturerad och röstar därför p̊a HELMER övriga
mötesmedlemmar h̊aller med Fröken Häggström och g̊ar därför p̊a Herr Fors-
bergs ändringsyrkande och Fröken Modahl jämkar sig med det.

Mötet beslutar att köpa in en liten byr̊a/hurts av modell HELMER fr̊an
IKEA om Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik godkänner detta.

3.3 Frukost/kvällsmys med GoT och Ericsson

När Styret var p̊a After Work hos Ericsson, föreslogs det att Sektionen skul-
le anordna visningar av ”Game of Thrones” i Tolvan när den nya säsongen
släpps och att Ericsson skulle bjuda p̊a frukosten vid uppstartningstillfället.
Herr Forsberg säger att han redan har kontaktat Qulturattachéerna och de
ska ta det vidare.

Mötet beslutar att stryka punkten.

3.4 Maj-SM

Mötet tar upp sina kalendrar och försöker hitta ett lämpligt datum, m̊andagen
den 6 maj verkar passa bäst. Mötet tycker att det ska starta 17.43.6 Mo-
tionsstopp sätts till 22 april klockan 23.59 och ett motions-SÖT ska äga rum
dagen efter motionstoppet allts̊a 23 april.

5Även om Styret ser ungt ut s̊a har de ett gammalt sinne och glömmer därför bort att
lägga en beställning

6Observera primtalen
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3.5 Present TF147

Herr Jeansson säger att vi m̊aste ha en present och föresl̊ar en b̊at med en
ljuvligt inbyggd flaska med inneh̊allet bäska droppar, idéen har han troligt-
vis hämtat fr̊an gummiankan i FUNQ. Herr Jeansson tillägger att om det
inte hinns med att bygga en s̊adan b̊at s̊a finns det ett annat förslag. Ett
förslag är att g̊a i samma fotsp̊ar som ”Årets julklapp 2018”.

Mötet beslutar sig för att ge bort en fin present.

4 Diskussionsärenden

4.3 Nytt uppdrag till Fusionsgruppen

En liten f̊agel har viskat i Fröken Modahls öra att Fusionsgruppen villiga att
göra mer. Fröken Modahl tycker därför att det vore bra ifall Styret kunde
prata om vad nästa steg skulle vara s̊a att Styret har lite kött p̊a benen inför
det gemensamma mötet med Styrelsen fr̊an Medicinsk Teknik. Herr Jeansson
tycker att det ska h̊allas ett kort möte med Fusionsgruppen separat och säga
åt dem att börja kolla p̊a hur en ny Sektions struktur skulle kunna se ut.
Det vill säga kolla p̊a vilka nämnder som ska finnas, om det ska sl̊as ihop
n̊agra nämnder eller om det ska skapas helt nya och tillslut lägga fram ett
Stadgaförslag. De ska allts̊a m̊ala upp en drömsektion med klubbmästeri
och tjejförening osv. Mötet tycker att det l̊ater som en bra förslag och Herr
Jeansson tar p̊a sig att boka in ett möte med Fusionsgruppen tillsammans
med Herr Stylbäck.

4.4 Renoveringsgruppen

Herr Cederberg säger att det är sex personer som har anmält intresse till
att vara med i Renoveringsgruppen och enligt Herr Cederberg verkar alla
vettiga. Herr Cederberg tycker därför att Styret bör överlägga med Styrelsen
fr̊an Medicinsk Teknik ifall de vill att n̊agon fler fr̊an dem ska vara med d̊a
det bara är en anmäld fr̊an Sektionen för Medicinsk Teknik eller om det nöjer
sig med att det är m̊anga fr̊an Elektrosektionen. Vad det gäller riktlinjer till
gruppen tycker mötet att trefas-spisen är prio ett och Herr Forsberg undrar
ifall en kolfilterfläkt är en bra lösning. Om gruppen inte skulle hitta n̊agon
lösning f̊ar de se till att sälja spisen.

4.5 Middag Med Kemi

Fröken Hellstenius undrar vad mötet tycker det ska bjudas p̊a middagen
och vem som kan laga den. De mest erfarna mötesmedlemarna Fröknarna
Modahl och Häggström och Herr Miksits meddelar att de kommer att sitta
frihetsberövade fram till 18.00 och kommer därför inte kunna hjälpa till. Vad
det gäller middagen tycker mötet att det vore bäst om alla kunde äta samma
mat och därför borde maten vara antingen vegansk eller vegetarisk. Herr
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Jeansson informerar att Styret 2018 gjorde wok men att han ocks̊a vill höja
ett varningensfinger ang̊aende att äggnudlar INTE är veganska, vilket han
fick höra fr̊an Herrarna Daniel Eriksson7 och Linus Dahlgren8 som serverade
detta till en vegan under en tidigare styrelsemiddag. Mötet undrar ifall de
inte hörde p̊a namnet att det inte var veganskt men till det har Herr Jeansson
inget bra svar. Fröken Hellstenius föresl̊ar att det bör serveras currygryta
och ris vilket styret l̊ater som en utmärkt middagsförslag. Hon kan även ta
p̊a sig att laga maten hemma hos sig d̊a det är nära och d̊a slipper man hyra
köket i Nymble och hon kan även tänka sig att handla maten. Herr Forsberg
g̊ar med p̊a att hjälpa Fröken Hellstenius med detta. Fröken Modahl m̊aste
nu lämna mötet d̊a hon m̊aste närvara n̊agon annanstans.

4.6 Prev̊arbal

Herr Forsberg tycker att Styret bör börja planera inför V̊arbalen, d̊a alla
boenden inte är löst än och vilka aktiviteter som ska anordnas. Herr Jeansson
säger att det p̊a fredagen dagen före v̊arbalen kommer det att h̊allas en
sittning tillsammans med de l̊angväga gästerna som kommit under fredagen
som anordnas tillsammans med Sektionen för Medicinsk Teknik och att p̊a
dagen för själva V̊arbalen kommer det att h̊allas en gemensam samling med
de inbjudna gästerna innan alla drar gemensamt till Moderna museet. Herr
Jeansson tillägger att Styret kan anordna lite andra aktiviteter beroende p̊a
när de anländer och att punkten ska tas upp p̊a det gemensamma mötet
med Styrelsen fr̊an Medicinsk Teknik.

4.7 Årlig Avsättning för större investeringar i Tolvan

D̊a Fröken Modahl nyligen lämnade mötet känns den här punkten sv̊ar att f̊a
ett svar p̊a men Herr Cederberg vill änd̊a framföra det han ville med punk-
ten. Herr Cederberg tycker att sofforna i Tolvan har blivit alltför nedsuttna
och han skulle därför vilja införskaffa nya enhetliga soffor och det vore därför
bra att börja göra avsättningar till en s̊adan investering men Herr Saber och
Fröken Hellstenius vill hellre att sofforna ska vara begagnade d̊a nya soffor
är ”apdyrt” och det finns jättefina soffor p̊a Myrorna. Mötet beslutar att
bordlägga punkten till nästa SÖT d̊a Fröken Modahl åter kan närvara.

4.8 Vappen

Styret har blivit bjudna till Helsingfors för att delta i ”Vappen” som p̊ag̊ar
mellan 29 april och 1 maj men d̊a Styret redan har andra planer s̊a väljer
Styret att tacka nej till inbjudan.

7Supraledare 2018
8Kontaktor 2018

7 Justeras:
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5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Nästa SÖT beslutas att äga rum onsdagen 3 april fr̊an lunch och fram̊at.

5.2 Mötets högtidliga avslutande

SÖT 5 avslutas klockan 17:49 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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