
SÖT 6 ELEKTROSEKTIONEN 3 april

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 6
Fredagen den 3 april
u.n.̊a. 111111 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas hastigt klockan 12:20 av Supraledare Charlie Jeansson för att
för att f̊a in en försenat ankomst.

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

Dörren h̊alls stängd till 12.21 d̊a Fröken Hellstenus äntligen f̊ar komma in.

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.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan kompletteras med punkten ”4.11 Avtackning”.

1Resistor 2018
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3.1 Bil till Quarnevalen

Herr Lindström säger att hans familj äger en bil som inte har klarat be-
siktningen tidigare i v̊ar och den kommer därmed f̊a körförbud under som-
maren. Mamma Lindström erbjuder därför sektionen att köpa denna för en
mindre peng, för att användas under den stundande Quarnevalen. Styret
är väldigt positiva till Mamma Lindströms förslag men att de inte vet vars
den ska förvaras och hur den ska tas till KTH när den har körförbud lagom
till Quarnevalen. Herr Lindström säger att den kan st̊a hemma hos hans
familj där den st̊ar nu men helst inte. Herr Johansson säger att han har
BE-behörighet och att han därmed kan ta bilen p̊a en släpvagn när den ska
flyttas. Ett annat förslag är att besikta den innan den f̊ar körförbud och d̊a
f̊a tv̊aor och tid att åtgärda dessa och p̊a s̊a vis f̊ar den aldrig körförbud
men d̊a m̊aste bilen besiktas varannan m̊anad och det är nog ingen sugen
p̊a göra. Herr Lindström tycker att bilen bör skrivas p̊a sektionen och inte
en person ur Styret d̊a Styret kommer ha g̊att av när Quarnevalen g̊ar av
stapeln och att den bör ställas av för att inte st̊a och kosta pengar. Herr
Jeansson yrkar p̊a att bordlägga punkten till nästa SÖT och att Styret ska
försöka hitta n̊agonstans att förvara bilen.

Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa SÖT.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Lindström lämnar mötet medans Herr Jeansson berättar att han tittat
p̊a hur en avtackning ska g̊a till och att han har n̊agra förslag och p̊apekar
även att han har varit i Finland.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl har försökt hjälpa Herr Cederberg med KGs bokföring för
att f̊a den s̊a korrekt som möjligt men att det blev jobbigare än väntat, hon
var även p̊a ett vicer̊ad 2 april.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har inget att rapportera.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Herr Miksits har träffat MAS och att det var bland annat en kille som hade
jobbat med studierelaterade fr̊agor tidigare och hade bra input. Herr Miksits
har även fixat diplom till ”Årets lärare och övningsassistent” och han har
även f̊att nyss om att Herr Mats Bengtsson är högerhänt och att det därmed
g̊ar att köpa en reservoarpenna till honom.

2 Justeras:
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2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Forsberg börjar se ljuset i slutet p̊a tunneln och att han har fixat
läs̊arets sista företagsevent, det ena är p̊a torsdag och det andra är 24 april.
Herr Forsberg informerar att JML-enkäten snart skickas ut och han vill att
s̊a m̊anga som möjligt ska svara p̊a den och han tillägger att han har kollat
p̊a möjligheterna att börja ta betalt med E-faktura.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius har p̊abörjat kallelsen till SM och hon försöker f̊a kontakt
med elektrosektionerna i Uppsala och Lund ang̊aende V̊arbalen.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Cederberg fattar sig kort och säger att en Fixarkväll anordnades i hans
fr̊anvaro och den gick bra.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Saber har fullt upp med V̊arbalen men han vill flika in att THS har
ett cocktailparty 13 april för sektionsaktiva.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Fröken Häggström meddelar att Fø Fsnart är klara med alla intervjuer och
att det är kul att det är s̊a m̊anga som sökt fadder men att det är tr̊akigt
att alla inte kommer kunna vara fadder och att det kommer bli jobbigt att
s̊ala ut vilka som inte kommer f̊a vara fadder när alla känns rimliga. Det är
ungefär 100 stycken som har sökt fadder men det är ungefär 60 som kommer
kunna bli fadder.

3 Beslutsärenden

3.2 Baler W/Bergs och Kemi/CL

Fröken Modahl lämnar mötet klockan 12.46 för att g̊a p̊a ett annat möte
men hon kommer tillbaka senare och hon har lämnat ett papper med sina
åsikter p̊a de kommande punkterna. Styret har blivit inbjudna till tv̊a baler
och Herr Jeansson tycker att mötet ska bestämma vem som ska g̊a till vilken
bal. Herr Saber säger att han inte vill g̊a p̊a n̊agon av balerna för att han
ska se Eurovision-finalen istället. Herrarna Miksits, Forsberg och Cederberg
och Fröknarna Modahl och Häggström vill g̊a p̊a en bal. P̊a Fröken Modahls
kvarlämnade papper st̊ar det att hon helst vill g̊a p̊a W:s bal vilket även
Herrarna Forsberg och Cederberg vill. Herr Saber lägger en edgy kommen-
tar som inte ska tas upp i ett protokoll. Herr Jeansson tycker att Fröken
Modahl ska f̊a en av de tv̊a platserna till W:s bal och att Herrarna Fors-
berg och Cederberg f̊ar göra upp med en rafflande stensaxp̊ase-match vilket
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mötet tycker l̊ater rimligt. Herr Cederberg vinner en rafflande duell med
3-2 efter en vass upphämtning. Vilket betyder att Fröken Modahl och Herr
Cederberg g̊ar p̊a W.s bal och Herrarna Miksits och Forsberg och Fröken
Häggström g̊ar p̊a Kemis bal. Herr Saber som är fortsatt edgy lägger en till
edgy kommentar som kan försnällas till ”Ät skinka, dö snabbt”.

3.3 Åsikt inför KEX

Herr Jeansson undrar vad som är det smartaste sättet att f̊a in åsikter fr̊an
sektionens medlemmar ang̊aende de nya KEX kraven, som sedan ska skickas
vidare till skolan. Herr Forsberg tycker att ett googelformulär är smidigast,
där det st̊ar information om de nya gränserna och sedan f̊ar folket skriva
in sin åsikt. Styret tycker det l̊ater som en bra idé och Fröken Hellstenius
börjar genast att kn̊apa ihop ett formulär som han sedan ska lägga upp i
klassgrupperna p̊a Facebook.

Mötet beslutar att använda klassgrupperna p̊a Facebook som kanal.

3.4 Kanslifrukost

Herr Jeansson säger att Styret ska komma fram till n̊agra datum för att
anordna en kanslifrukost och lägger fram 14 eller 15 maj som förslag, vilket
övriga i mötet tycker funkar bra.

4 Diskussionsärenden

4.1 Årlig avsättning för större investeringar i Tolvan

Herr Cederberg har kollat runt och har insett att det finns jättefina soffor
p̊a Blocket och han har hört med gamla Källarmästare om vars det finns
billiga inventarier, men han tycker änd̊a att det bör avsättas pengar till
s̊adana investeringar och han tycker att det bör avsättas cirka 2000 kronor
per år. P̊a pappret som Fröken Modahl lämnat st̊ar det att det g̊ar att göra
avsättningar men att dessa m̊aste göras när budgeten läggs.

4.2 Ämnen att lyfta p̊a mötet med Medtek

Herr Jeansson undrar om det är n̊agon fr̊aga som n̊agon vill lyfta p̊a det
gemensamma mötet med Sektionen för Medicinsk Teknik förutom punkterna
”Boende V̊arbal”, ”preV̊arbal”, ”Sektionsbilen”, ”Renoveringsgruppen” och
”Möta upp gäster”. Ingen som är närvarande p̊a mötet har n̊agonting att
tillägga.
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4.3 Babyshower och Fadder/Skændarstugan

Punkten stryks d̊a Fröken Hellstenius löst detta för längelängesen.

4.4 Kontakt med funktionärer

Fröken Modahl som nu har kommit tillbaka fr̊an sitt andra möte och tycker
att det ska skapas en Slack med alla funktionärer. Herr Johansson undrar
varför det inte räcker med att ha en maillista och f̊ar till svar att alla inte
f̊ar en ordentlig överlämning och därför har en del mailadresser förlorats.
Fröken Modahl fortsätter och säger att alla SM valda poster ska finnas med
i Slacken och hon tycker det ska finnas en informationskanal och en kanal
med fr̊agor till Styret och i den förstnämnda f̊ar enbart Styret skriva. Ett
förslag som kommer upp är att den ska uppdateras efter varje SM och att
det är n̊an i Styret som inte sitter p̊a Presediet eller är rösträknare som f̊ar
ansvar att den uppdateras Mötet tycker att det l̊ater som en bra tanke och
Herr cederberg tar p̊a sig att skapa en Slackgrupp.

4.5 Tid för fix

Fröken Modahl tycker att Styret ska bestämma en tid d̊a Presediet ska
renoveras och hurtsen i Funq ska monteras. Herr Jeansson föresl̊ar att det
görs p̊a Kick-off och f̊ar ett rungande ja till svar.

4.6 Kick-off!!

Herr Jeansson tycker att Annexet är en helt makalös mackapär och han
har bokat Annexet 13.00 till 13.00 lördag till söndag och han ska hämta ut
nyckeln p̊a fredag. Herr Jeanssons flickvän fyller år p̊a lördagen s̊a kommer
han ej sova i Annexet d̊a han ska vara en ängel och servera frukost p̊a
sängen. D̊a även andra i Styret hellre sover hemma blir det enbart Herrarna
Johansson, Miksits, Forsberg och Cederberg och Fröken Häggström som ska
sova där och där Fröken Häggström f̊ar ansvaret för nyckeln för att man kan
lita p̊a henne.

4.7 Middag med Medtek

Mötet plockar fram sina kalendrar och ser att tisdagen 7 maj passar bäst
och det bestäms att middagen ska anordnas d̊a, mot Fröken Häggströms
vilja d̊a hon ska öva kärlekens spr̊ak2.

4.8 Middag med Uppsala

Mötet beslutar att laga samma mat som Styret bjöd sin maka p̊a och att
Herrarna Jeansson, Miksits och Cederberg ska handla. De ska även laga
maten men med förstärkning fr̊an Herr Johansson minus Herr Jeansson.

2Franska
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4.9 Middag med W

Mötet fortsätter h̊alla en hög effektivitet och det bestäms att W ska bjudas
7 juni eller till hösten, men d̊a ska de gärna vara en fredag s̊a att de kan bli
skickade.

4.10 Tecknande av iZettle go plus till KG

Elektrosektionen är en organisation som har en omsättning p̊a över 200
000 kronor, vilket gör att Sektionen är tvungen att logga alla försäljningar
enligt Skatteverket, vilket KG har lite strul med. Fröken Modahl säger att en
lösning p̊a problemet är att l̊ata KG ta över PRs gamla kassaregister eftersom
PR endast använder det för Nollepubrundan. Men rent praktiskt blir det
sv̊ara att öppna och stänga kassan d̊a KG inte säljer under specifika tider
men att det är säkert lugnt om man gör det varje dag. Annars tycker Fröken
Modahl att använda iZettle kassaregister i molnform vilket gör att allt sparas
automatiskt men hon vet inte hur det fungerar med att öppna och stänga
kassan och ett annat problem är att PR redan använder detta och det g̊ar
endast att ha ett konto per organisationsnmmer. Vilket leder till en tredje
lösning om att KG skrivs över till Sektionen för Medicinsk Teknik och s̊aledes
f̊ar de ett annat organisationsnummer. Efter detta blivit sagt uppst̊ar det
en diskussion mellan Halvledaren, Källarmästaren och Klubbmästaren med
m̊anga fina ekonomiska termer som gör att de övriga närvarandes tankar
sl̊ar knut p̊a sig själva. Men den röda tr̊aden i diskussionen är varför det
skulle vara en d̊alig idé att dela kassa mellan KG och PR. Mötet beslutar att
bordlägga punkten till nästa SÖT och att Fröken Modahl ska anordna ett
möte med relevanta parter.

4.11 Inköp av ny högtalare till mottagningen

Herr Cederberg tycker att är tr̊akigt att ena av Sektionens högtalarryggsäckar
gick sönder under mottagning och att det skulle vara bra att införskaffa en
ny, ”Jag har hittat en som ska l̊ata som en motherfucker”. Övriga i Styret är
inte lika s̊alda som Herr Cederberg och Herr Jeansson säger att det kanske
g̊ar att l̊ana Herr Sven Hedins ryggsäck om man fr̊agar först, med betoning
p̊a fr̊agar. Fröken Häggström tillägger att KTH har haft klagom̊al p̊a att
mottagningen redan är för högljud och att det inte vore det bästa att leva
om ännu mer. Mötet tycker s̊aledes att det inte behöver införskaffas en ny
ryggsäck.

4.12 Avtackning

Fröken Modahl har en tanke om att kombinera Kontaktorns tal med av-
tackningen, Fröken Hellstenius skulle kunna tänka sig att göra det d̊a hon
inte har börjat skriva sitt tal än, men Herr Forsberg tycker att det blir lite
eljest för d̊a kommer det tillbaka till känslan att nya Styret tackar gamla
Styret. Herr Jeansson sammanfattar det som föreslagits tidigare, vilket är:
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Herr Johan R̊agmark kallar upp det gamla Styret p̊a scen och Herr Jeans-
son tackar var och en av de gamla Styret och därefter delar Herr R̊agmark
ut vita rosor till det gamla Styret och Ordförande emeritus sammanfattar
det g̊angna styrelse̊aret. Men fr̊agan som uppst̊ar d̊a är om det redan är för
m̊anga tal p̊a V̊arbalen men mötet tycker änd̊a att den ursprungliga planen
ska följas.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

SÖT 7 bestäms till tisdag 23/4 kl.10.01.

5.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 14:36 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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