
SÖT 8 ELEKTROSEKTIONEN 14 maj

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 8
Tisdagen den 14 maj
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 09:22 av Halvledare Ylva Modahl öppnar sitt första
SÖT, då Supraledaren saknas och är saknad. <3

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

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

Herrarna Johansson och Forsberg har föranmält att de kommer anlända sent
och kommer därför sent.

1.3 Adjungeringar

Herr Martin Lindström saknas tyvärr idag och därför behöver ingen adjun-
geras.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Punkten 4.9 Utvärdering av Ordförande styrks från föredragningslistan då
Herr Charlie Jeansson inte närvarar.
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2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Supraledaren är frånvarande och upplever svårigheter att rapportera nått.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl har fortsatt med det eviga bokförandet och hjälpt Herr Sa-
ber att betala fakturor. Fröken Modahl har även haft ett möte med sina
motsvarigheter i Sektionen för Medicinsk Teknik vilket är Fröknarna Olivia
Messler1 och Caroline Boström2, där de diskuterade deras ekonomi och eko-
nomin för de nämnder som ingår i båda Sektionerna3. Halvledaren ska även
försöka lösa någon avbetalning på Sektionsbilen. Hoina4 tycker det är nalta5

mycket nu men hoina försöker ta det lugnt.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson säger att haina6 jobbar på med SM-protokollet och under-
stryker att det kommer vara klart i tid, då mötesmedlemmarna verkar tvivla
på Herr Johansson.

2.4 Rapport från SNO

Herr Miksits har haft en namninsamling för de som vill ha en TET-omtenta
efter sommaren då tetamensformen kommer att ändras, haina ska sedan
dubbelkolla med de som skrivit på att haina kan skicka namnen till Herr
Lars Jonsson och annars kanske de kan skickas till Herr Joakim Jaldén.
W-Sektionen vill påverka matten genom att gå ihop flera SNO/PAS och
kontakta kåren tillsammans då de tycker att genomströmningen var för dålig.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Forsberg börjar med att plocka ut nalta kaka ur naveln och säger sedan
att haina har haft nalta kontakt med företag och haina har även hört hur
det går med ePotential. ePotential har fått ”Ja” från tre företag, vilket Herr
Forsberg tycker är väldigt bra jobbat. Till sist inflikar haina att haina missade
ett Näringslivsråd.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius jagar febrilt SIK och överväger en jaktlicens för att få
tag på de finska lejonen, denna febrila jakt har sin grund att hoina vill ha

1Vice Ordförande
2Kassör
3T.ex. Källargillet och Mottagningen
4Hon
5Lite
6Han
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en bekräftelse på att de kommer fredagen innan tentaperioden i P1. Hoina
försöker även få svar av W-Sektionen för att få veta hur många som kommer
på middagen. Fröken Hellstenius befinner sig just mitt i ett informations
bombardemang från THS och Mental Health Week och det förväntas avta
nästa vecka. Hoina bollar även datum med Data- och Mediasektionerna om
en Babyshower till hösten.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg beklagar sig nalta då det inte är lika många Källarnissar
som dyker upp på event som tidigare. Men Herr Cederberg kan glädjas åt
att de som dyker upp är tightare7 än tidigare år. Det har även köpts in en
soffa och den kan vara värd att skydd från dricka på nått sätt. Han har även
haft en diskussion om hur bidragen från Sektionen för Medicinsk Teknik till
Källargillet ska skötas och en lösning vore att alla pengar som Källargillet
gått back delas på Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik.
Haina har även kollat på hur Källarnissar kan få ansvarsposter istället för att
kliva av till hösten för att skapa en bättre ansvarsfördelning. Några exempel
på poster skulle kunna vara Märkesansvarig och Projektansvarig.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Saber har anordnat en Vårbal och det var kul, vilket övriga i Styret kan
intyga. PR har haft ett internkör och Fröken Hellstenius inflikar att det var
kul. Herr Saber säger att köret var bättre än städningen och haina beklagar
detta. Herr Saber har även passat på att gå i skolan emellanåt och planerat
för kick-off och teambuilding för PR.

2.9 Rapport från Fø F

Fø Fhar haft en Faddergasque och de fick stöd av PR för att kunna sälja
biljetter och öppna baren, ”Det var nice!”. Nu säger Fröken Häggström att
de har börjat förbereda för Nollegasquen och Sektionen för Medicinsk Tek-
nik har problem hitta ett företag som de kan göra studiebesök hos under
mottagningen.

3 Beslutsärenden

3.1 Middag med W

Fröken Modahl säger att vi måste bestämma vem som ska göra vad till
middagen. Vi har dock inte fått svar om speciall kost och hur många av dom
som kommer, då de inte svarar på Fröken Hellstenius mail. Ett förslag som
kommer upp är att gå över till Gråttan och skrika på dom. Då middagen är
efter alla tentor är det många som kan hjälpa till. Fröknarna Hellstenius och

7Tolkas hur man vill

3 Justeras:



SÖT 8 ELEKTROSEKTIONEN 14 maj

Modahl och Herr Johansson kan laga maten hemma hos Fröken Hellstenius.
Herrarna Johansson och Miksits och Fröken Häggström löser handlingen och
Herrarna Forsberg och Cederberg får stå standby och Herr Saber löser den
högprioriterade festanmälan.

3.2 Sommaravslutning

Styret närmar sig halvtid och Styret tycker det vore behagligt med en nal-
ta avslutning. Herr Saber skulle personligen gå och ta en drink på en sylta
på Söder. Fröken Modahl har ett önskemål om att mäta strömstyrkan i
handsken. Fröken Modahl tycker att det är dags att gå runt mötet så att
alla får säga ett förslag och låter Herr Saber börja. Herr Saber har inte änd-
rat sin inställning och tycker Styret ska ”Chilla på Medis på en uteservering
med kavajerna och dela ut visitkort. Fröken Häggström som befinner sig till
vänster om Herr Saber ”plingar” Herr Sabers förslag. Herr Cederberg skulle
gärna hitta på nått utomhus och haina tycker att grillning står högt i kurs.
Herr Miksits här inne på samma spår som Herr Cederberg och säger att
det finns vackra klippor i Bergshamra, som det även går att bada vid. Herr
Johansson fattar sig kort och säger ”Jag gillar att vara ute”. Någon8 föreslår
6 juni som datum för avslutningen- Herr Forsberg tycker att ett preliminärt
back-up datum är en toppen grej och föreslår 8 juni. Herr Johansson säger
att haina far hem då och det skule passa bättre med ett tidigare men om
det inte finns nått sådant kan haina tänka sig att vaskas. Herr Cederberg
ser gärna att en avslutning är efter tentorna då ett eventuellt KEX hänger
på dem. 5 juni och 31 maj läggs som förslag men Fröken Modahl och Herr
Miksits kan inte 5 juni och 31 maj ligger uppenbart före tentorna.

3.3 Uppdatering av PM för Val

Fröken Modahl har hittat en del fel i ”PM för Val” och hoina skulle vilja
ändra dessa. Dessa innefattar att i Punkt 2.2 ändra fjärde meningen till att
den börjar med en versal och att ändra första meningen i avsnitt 2.3.2 till
”Personliga åsikter och känslor får aldrig förekomma i valgrunden.”. Övriga
mötes medlemar tycker detta låter sunt.

Mötet bifaller Fröken Ylva Modahls yrkande.

4 Diskussionsärenden

4.1 Möte med Styret 18

Fröken Modahl säger att vi måste sätta upp mål och planera för hur vi ska
nå dessa mål och under mötet med Styret emeritus kan vi få svar på hur de la
upp det. Herr Forsberg tycker att Styret 19 inte har satt upp några konkreta

8Resistorn är inte alert men haina är ju seg.
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mål och tycker att det är dags. Herr Saber håller med Herr Forsberg och
tillägger att det känns som att han egentligen inte är i behov av att sitta i
Styret, då haina egentligen bara skriver verifikat samt att ha nått att lämna
över till nästa Klubbmästare och det känns som att en bara är med i Styret
för att han ska vara där. Fröken Häggström håller med Herr Saber och Herr
Forsberg. Herr Cederberg vill prata om problem och hur dessa kan lösas
och prata om organisationsmål för Sektionen. Fröken Hellstenius tycker det
har varit problem med kommunikationen inom och utom Sektionen då folk
inte svarar på mail och hör av sig till andra i Styret på messenger, när det
egentligen ska gå via hoina och tar upp exemplen där SIK skrev med Herr
Cederberg och Ordförande för Sanctus Omega Broderskab skrev med Herr
Saber, vilket får Fröken Hellstenius att känna sig bortglömd och det blir
svårt för hoina att ha koll på vilken information som finns. Herr Miksits har
två punkter som han vill lyfta och den ena är att haina vill få en utvärdering
av SM och det andra är om det finns några dokument som de saknade i
sin överlämning som kan vara bra att ha. Herr Cederberg har ett förslag
om att lägga in den gamla Styrelsens drive i vår och mötet tycker det låter
som en bra idé. Fröken Modahl vill fråga vad de hade gjort om de hade mer
tid på sig, vilket Herr Johansson håller med om. Fröken Modahl undrar där
efter hur mötet ska läggas upp och Herr Forsberg svara att det borde tas i
samband med ett SÖT och hålla samma struktur.

4.2 Städning efter event

Herr Cederberg tar ton och säger att innan haina tillträde som Källarmäs-
tare gick haina in i Tolvan efter ett internkör för att fixa en godtycklig sak
och haina mötes då av alkoholfläckar överallt. Haina tog upp det med den
berörda nämnden och de sa förlåt och att det aldrig skulle hända igen men
det hände igen på nästa internkör. Herr Cederberg vill ge beröm till Herr
Wilhelm Westermark då haina dök upp svinbakis och städade för att se-
dan kollapsa i soffan. Fröken Hellstenius tycker att den som bokar Tolvan
ska vara ytterst ansvarig och att någon går och kollar i Tolvan dagen efter
för att se om det ser respektabelt ut och annars får den ansvarige komma
och städa oavsett vad och konsekvensen blir att den personen inte får hyra
Tolvan mer. Herr Forsberg tycker att internfakturering ska undvikas och att
ett livstidstraff känns nalta hårt och att ett tidsbestämnt straff är rimligare.
Haina tilläger även att det ska finnas en utvärderande makt för att undvika
att en person som är avstängd inte ska kunna skicka in en festanmälan till
KTH och då få väktarna på sin sida. Herr Saber håller med och att ingen
ska behandlas med silkeshandskar och att alla ska behandlas lika, sen tycker
haina också att man ska ha ”lite känsla för feeling” och med det menas att
man kan missa en fläck men är det uppenbart att det inte har städas ska det
bli konsekvenser. Herr Miksits håller med tidigare talare och vid fallen då
det inte blivit städat efter ett interkör får berörd nämnd ha nästa interkör
på annan plats och de får då insikten om hur skönt det är att ha Tolvan.
Herr Cederberg håller med om att golven inte behöver svabbas efter varje

5 Justeras:



SÖT 8 ELEKTROSEKTIONEN 14 maj

event och tar exemplet med företagsevent. Fröken Modahl tycker dock att
det borde räcka med en tillsägelse då det är centrala organ i Sektionen, men
att man kan tillsätta några som är ansvariga för eventet och som inte behöver
bli jättefulla. Herrarna Johansson och Forsberg tycker att en statusbaserad
städlista skulle underlätta jättemycket. Herr Saber säger att alla vill värna
om Sektionen och dess saker och uppskattar att de finns tillgängliga. Haina
vill påpeka att PRs internkör under våren anordnas av de tidigare Klubbmäs-
tarna och haina vill då undvika att straffet läggs på dess efterträdare, vilket
övriga håller med om.

4.3 Personval i Stadgarna

Fröken Modahl har läst i Stadgarna och hoina tycker de är otydliga och de
har tolkats olika under SM och hoina tycker därför att det kan vara bra att
ändra på det. Hoina vill se att det alltid ska vara sluten votering och att
personen/personerna alltid ska gå ut till Funq och att den punktlista som
finns i Stadgarna säger emot sig själv och det vore bra med ett flödesdiagram.
Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa SÖT för att kunna arbeta
fram en bra ändring.

4.4 Sammansätting i Stadgarna

Fröken Modahl kör på snabba puckar och säger att punkten ”sammansätt-
ning” i Stadgarna måste ändras och det glömdes bort under maj-SM. Hoina
tycker därför att det vore bra att skapa en okt-SM mapp nu för att det inte
ska falla mellan stolarna igen. Herr Miksits tar på sig det och fem sekunder
senare har en sådan mapp skapats.

4.5 Uppdatering av PM för Ekonomi

Fröken Modahl tycker att PM för Ekonomi är förlegat och då är det främst
kontoplanen. Under förra verksamhetsåret försöktes det dra ner på antalet
konton, det vill säga att interna konton för nämnder tas bort för att undvika
internfakturering och det blir jobbigt för Vice då pengarna är öronmärk-
ta. Fröken Modahl skulle då vilja ta bort följande konton, ”DKS”, ”Anders
Tillings minnesfond”, ”E-DJ”, ”Spärrmedel mot BC” och ”E-Kapitalkonto”.
Herr Forsberg tycker att det känns tråkigt att ta bort en minnesfond men
Fröken Modahl säger att den inte har nått syfte då det inte är nån fond och
pengarna för ”Årets lärare” tas från ESNs budget. Mötet ger Fröken Modahl
godkännande att ta bort de konton hoina känner är oviktiga.

4.6 Sovsal SIK

Fröken Hellstenius räcker genast upp handen och säger att hoina kan tän-
ka sig ta det när hoina har fått svar från SIK. Hoina säger att hoina har
kontakter på Fysiksektionen. Fröken Modahl tycker att det kan vara bra att
preliminär boka och Fröken Hellstenius kan tänka sig att göra det. Fröken
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Modahl säger att Styret också bör se sig runt för att hitta alternativa sov-
salar ifall det blir nej från Fysik och Arkitekt. Hoina tilläger att de ifjol var
på Forum men att man inte får sova där.

4.7 Bidrag från EECS

Fröken Modahl har blivit kontaktad av folk som var upprörda över att Sek-
tionerna får olika mycket bidrag från sina respektive skolor. Fröken Modahl
säger att hoina är osäker på hur mycket respektive Sektion får, men hoina
är säker på att Sektionen för Medieteknik får femtiofemtusen (55000) kronor
i bidrag till deras mottagning, vilket är allt bidrag de får från skolan. Hoi-
na fortsätter och säger att Sektionen för Industriell Ekonomi får pengar till
mer saker än bara mottagningen och ett exempel är studiebevakning. Fröken
Modahl säger att hoina känner sig minst upprörd av kassörerna, då hoina
tycker att Elektrosektionen har andra fördelaktiga samarbeten men tilläger
att ”Pengar är nice”. Mötet håller med Fröken Modahl och säger att hoina
inte behöver ta en ledande roll och mötet förstår att pengarna kan göra stor
nytta för mindre Sektioner och även Elektrosektionen.

5 Övriga ärenden

5.1 Mottagningen och DKS

Fröken Modahl tycker att det borde framgå mer om vem som är ansvarig för
mottagningen och det borde specifieras någonstans. Detta eftersom Styret
inte har nån insikt i DKS verksamhet, vilket är konstigt då det är Ordförande
som står som ytters ansvarig och att Styret är okej med att det inte har nån
insyn.

5.2 Nästa SÖT

SÖT 9 bestäms till onsdag 22/5 kl. 18:01 tillsammans med Styret 18.

5.3 Nästa möte med MedTeks Styrelse

Mötet spikas till fredag 24/5 kl. 09:00.
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 11:54 av Halvledare Ylva Modahl.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Ylva Modahl
Halvledare
Elektrosektionen
THS
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