
SÖT 9 ELEKTROSEKTIONEN 22 maj

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 9
Tisdagen den 22 maj
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 18:02 av Supraledare Charlie Jeansson.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Charlie Jeansson Supraledare tillika 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 Daniel Ahlberg anländer 18:22 och adjungeras in med närvaro- och
yttranderätt.

1.3 Adjungeringar

Herrarna Daniel Eriksson, Martin Lindström1, Patrik Johansson, Linus Dahl-
gren, Max Näf och Fröken Carmen Dahlin adjungeras med närvaro- och ytt-
randerätt.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst men klagomål bubblar upp då Herr Jeansson
skrev sal Q21 och mötet infinner sig uppenbarligen i Q22.

1Styret litons kelgris.
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet men mötet går direkt till Diskus-
sionsärenden med Styret 18 för att de adjungerade ska slippa genomlida
resterande del, men protester kommer från Herr Patrik Johansson då haina2

gladligen skulle närvara hela.

2 Diskussionsärenden med Styret 18

2.1 Överlämningsdokument för Styret

Herr Miksits tycker att det skulle underlätta väldigt mycket om det fanns ett
dokument så man vet vad som ska göras på stora event t.ex. FUNQ och SIK.
Fröken Hellstenius säger att hoina3 har fått mycket sådan information av
Herr Dahlgren i sitt överlämningsdokument, vilket Herr Dahlgren bekräftar
med ett leende. Herr Lindström säger att Pite4 visste allt och sa vad folket
skulle göra. Herr Ahlberg säger att det borde ge sig när Styret 19 fått lite mer
kött på benen. Herr Patrik Johansson tycker att det vore en bra idé och tycker
att det går att kolla över vilka dokument som finns, då Fröken Hellstenius
har fått ett redigt dokument av Herr Dahlgren och sedan sammanställa dem.
Fröken Dahlin tycker att det borde finnas ett överlämningsdokument för hela
Styrelsen också för att alla i Styrelsen ska ha ett hum om vad de ska göra
som grupp. Herr Patrik Johansson tycker även att JML-gruppen borde ha
ett dokument, vilket leder till att alla nämnder borde ha ett dokument så
att nämnderna kan minska uppstarts tiden och öka effektiviteten. En del
nämnder har redan dokument och det kan vara bra att gå igenom och se
vad som finns och inte finns för att sedan sammanställa ett skelett som
nämnderna som inte har ett existerande överlämningsdokument kan skapa ett
eget överlämningsdokument och sedan uppdatera eftersom.Vad det gäller ett
Styrelse dokument vill Herr Dahlgren påpeka att ”Inget dokument i världen
kommer hjälpa när finnarna attackerar från alla håll”. Herr Näf tycker att en
ska ha ”känsla för feeling” och inte vara en paragraf ryttare då alla händelser
måste klaras upp olika. Herr Cederberg tycker att ett sådant dokument skulle
vara publikt för att folk som söker posterna ska se vad som förväntas av en.
Herr Patrik Johansson ser hellre att dokumentet är internt då allt inte är
bra att ha publikt. Herr Cederberg skulle vilja att det fanns ett årshjul för
att det ska vara lätt att få en överblick när saker ska ske. Herr Eriksson och
Herr Jeansson säger att det finns i överlämningsdokumenten för Ordförande.
Herr Näf tycker att alla ska läsa igenom sina dokument igen för att se om det
finns nått som är värt att dela till övriga. Ett bråk om jordgubbar uppstår då
vissa jordgubbs snaskare anklagas för att inte dela med sig. Punkten avslutas
med att Styret 18 uppmanar Styret 19 att sparka på funktionärerna så att
de gör dokument.

2Han
3Hon
4Herr Eriksson
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2.2 Utvärdering av första halvårets SM

Herr Miksits tar ton men med lite mer hunger i blicken än tidigare och
uppmanar styret 18 vänligen men bestämt att ge Styret 19 feedback på de
SM som hållits. Herr Miksits får direkt beröm för sin hantering av att dela ut
clickers. Herr Ahlberg säger att man växer in i det och det ger inget att ha ett
dokument om hur ett SM ska framföras men att dokument om förberedelser
kan vara bra att ha. Styret 18 tycker det är bra att sökande skickas ut till
Funq så att en diskussion kan ske. Herr Jeansson säger att Styret 19 funderar
på att alltid köra sluten votering vid person val. Herr Dahlgren tycker att
det känns ineffektivt och även om det bara tar nån minut så är tid extremt
viktigt under december-SM, Fröken Dahlin är dock positiv till sluten votering
och föreslår en kompromiss om att direkt då det kommer ett motargument
mot kandidaten så ska Ordförande yrka på sluten votering. Vilket mottas
som som en bra kompromiss.

2.3 Kommunikationsproblem med andra styrelser

Fröken Hellstenius har stött på problem under sin tur i Styret och det beror
på att framför allt Herr Cederberg blir för bra kompis med de andra Sty-
relserna och därför sker kontakten via Facebook och inte via hoinas mail.
Men även att ingen svarar på mail, detta leder till att hoina får det svårt
att veta vilken information som gått ut och in. Hoina undrar vad Styret 18
gjorde för att undvika att detta hände eller om de upplevde samma problem.
Herr Dahlgren börjar med att säga att Fröken Hellstenius får lov att skriva
roligare mail och att Styret ska vara stenhårda med att all information ska
gå via Fröken Hellstenius. Herr Eriksson och Herr Dahlgren säger att de slet
tag i finnarna direkt och sa att allt skulle gå via Herr Dahlgren och om de
inte gjorde det skulle de inte få nått svar, vilket togs bra av dem men de
kan ha berott på att detta ägde rum under efterfesten och att de därför var
lite avtrubbade. Fröken Dahlin skulle vilja att det fanns en maillista till alla
funktionärer för att undvika att viktigt information glöms bort och syftar
framför allt på det som hände under senaste FUNQ, där många inte fick en
inbjudan. Fröken Hellstenius säger att det är svårt då alla funktionärer inte
har en ordentlig överlämning och de mailadresser som finns registrerade är
borttappade och de som inte har en vill inte ha en mail.

2.4 Oavslutat arbete för styret 18

Herr Jeansson undrar om Styret 18 har något oavslutat arbete som Styret
19 bör ta över. Fröken Dahlin säger att det främst är ”PM för Sektionsbilen”.
Herr Jeansson svarar Fröken Dahlin att nya PM för Sektionsbilen kommer
att röstas igenom på fredag. Herr Dahlgren säger att haina kommer att veva
på nästa SM om det nya PM:et kommer innebära att det kommer att ske
intern fakturering, Herr Dahlgren blir försäkrad om att det inte kommer att
ske. Styret 18 säger att de hade några långsiktiga mål och de var: Fusion,
EECS-Sektionerna och bättre relationer i allmänhet. De förtydligar att med
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Fusion som långsiktigt mål innebär att de ville kolla på vad det innebär. Herr
Näf säger att Sektionen har ett rykte att vara gammal, dryg och dräggig,
vilket kan vara bra att försöka få bort den stämpeln och det gör man inte
genom att springa till M utan yttre ekipering. Styret 18 säger att en Baby-
shower är en bra grej för att binda bra kontakter med EECS-Sektionerna och
de gjorde det under våren och det var väldigt uppskattat. Fröken Hellstenius
säger att Styret 19 har koll på det och det kommer att anordnas i höst
då det inte fanns tid att ha den under våren. Herr Ahlberg säger att en
bokföringstjänst kommer att köpas in för att få kolla på ekonomin igen. Herr
Lindström som sitter i Fusionsgruppen säger att en fusion kommer att kunna
ske om Sektionerna kan komma överens om fana, namn och färg. Styret 19
bestämmer sig för att tänka över de som Styret 18 sagt och formulera egna
mål som kan föras vidare till nästa Styre.

2.5 Arbetsfördelning inom styrelsen och problem med intern
verksamhet

Herr Cederberg undrar om de upplevde att någon post i Styret hade en större
arbetsbörda än någon annan och om de kände att det kunde avlastas på
någon med mindre arbete. Herr Dahlgren pekar hånfult på Herrarna Ahlberg
och Näf. Herr Ahlberg säger att ekonomin tar mycket tid och det går inte
att lägga på någon annan. Herr Dahlgren tycker inte att det ska göras på
samma sätt som Sektionen för medicinsk teknik och leja bort tjänsten. Herr
Ahlberg säger att haina enbart har varit Kassör och noll Vice Ordförande
och hanina tycker att posten borde lättas och försöka fördela arbete som inte
ligger på en specifik styrelsemedlem som t.ex presenter och mottagningen.
Fröken Dahlin tycker inte heller att en bör vara med i DKS under tiden
personen sitter i Styrelsen och lägger ton på att det inte är personligt mot
Herr Dahlgren. Herr Cederberg tycker att det kan vara en bra grej att höra
med Styrelsemedlemmarna om hur det går i skolan för att inte bränna ut
folk. Det kan också vara en bra idé att föra ett dokument över vem som
gör vad för att undvika att göra slut på några arbetshästar. Fröken Dahlin
tycker att Styret 19 gör det bra på Styrelsemiddagarna genom att fördela
arbetet och inte ha nån som simmar på golvet under slutet av middagarna.
Då detta är sista punkten som Styret 18 är med på vill de ge en sista visdom,
vilket lyder: Sänk W fort de är farligare än de ser ut och med de orden sagda
lämnar de mötet 18:54 och lämnar en present5.

3 Rapporter

3.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson har varit på ett Skolråd där fokuset låg på utbildningsfrågor.
De togs upp att det är lite problem i en dataklass. Haina har lånat ut fan-
ställningen till Flyg och de var väldigt tacksamma. Haina har även haft ett

5Tips: 23
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möte med ÖSK där de gick igenom frågor inför Mottagningen och haina har
svarat på mail6.

3.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl är inte närvarande och punkten bordläggs.

3.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har publicerat maj-SM och jobbar med protokollet för SÖT-
8.

3.4 Rapport från SNO

Herr Miksits har haft årets sista pluggfika och haina tycker att det är svårt
att veta hur många som dyker upp då inte alla svarar på eventet. Haina
jobbar även på att försöka lösa en omtenta i TET:en då examinationsfor-
men ändras, haina hade hoppats att Herr Joakim Jaldén skulle nappa under
kanslifrukosten men det uteblev och haina hoppas att det ändå går då Herr
Lars Jonsson7 har sagt nej till att anordna den tidigare. Herr Miksits behöver
även nya MAS.

3.5 Rapport från AMSe

Herr Forsberg har börjat gå igenom vad som ska hända till hösten och haina
har haft kontakt med Sweco och Knightec. Haina har även kollat till ePoten-
tial och det ser ut att rulla på bra. Herr Forsberg meddelar även att haina
äntligen har kunnat tvätta och att han använder tre kalsonger per dag och
JML-gruppen håller på att läsa igenom sångboken och revidera den.

3.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius meddelar glatt att hoina fått svar från SIK och de kommer
det uttalade datumet. Hoina ska även höra med Fysiksektionen om det går
att övernatta i deras lokal. Hoina har även fått svar från W-Sektionen och
de kommer sex stycken och alla dricker sprit och föredrar vegetariskt. Herr
Forsberg inflikar att det måste köpas currypulver för att kunna tillaga det
vanliga.

3.7 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg har varit på en bastukväll tillsammans med de lokalansvariga
i Kemisektionen, tyvärr dök inga Källarnissar upp men Herr Joshua Sadiq
var där och Herr Forsberg ersatte Herr Sadiq när haina gick. Haina har
även haft en kick-/fuck-off men Fröken Anna Kinnander dök inte upp. Herr

6Som vanligt
7Lars-Jon
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Cederberg försäkrar att bokföringen kommer att lösas efter haninas tentor
och då ska haina även kolla på vad som går att göra i Pelarsalen.

3.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Saber har skrivit alkoholprovet och känner sig ganska självsöker på att
klara det då det var väldigt likt det förra provet. Haina håller även på att
planera sista tentapuben och säger att det kommer vara frukttema.

3.9 Rapport från Fø F

Fröken Häggström har fixat fika till elproj 1 redovisningarna och de hade
då strul med popcorn-maskinen vilket ledde till att popcornen fick bäras in
under filmvisningen. Fø Fhar även varit på flertal möten och de har gjort
det mesta som går att göra. De har diskuterat med Sektionen för Medicinsk
Tekniks skola angående pengar till mottagningen. Hoina har även pratat med
Kemisektionen och de får 400 kronor per person och Sektionen för Medicinsk
Teknik får 250 kronor per person och båda Sektionerna ligger under samma
skola. Fröken Häggström har dock den glädjande nyheten att Sektionen för
Medicinsk Teknik verkar få ett studiebesök då flera företag har visat intresse
och hoina får äntligen sova igen.

4 Diskussionsärenden utan Styret 18

4.1 Revision av Personval i Stadgan

Herr Saber lämnar mötet 19:29 för att se Aladin. Fröken Ylva Modahl tog
upp under förra SÖT att Stadgan borde ändras då den är ologisk. Styret
vill se att Stadgan ska ha en kronologisk ordning i hur valen ska utföras och
de ska följa Herr Patrik Johanssons skiss och ha att de två kandidater med
flest röster ställs mot Blankt och Vakant. Herr Jeansson tycker även att vi
snor Sektionen för Medicinsk Tekniks tilldelningsstycke och Herr Forsberg
vill att det ska stå när ett beslut börjar gälla. Herr Jeansson och Herr Nils
Johansson kommer att knåpa ihop en Proposition till hösten.

4.2 Sommaravslutning

Herr Jeansson tycker att Uggleviksparken är ett bra ställe att ha avslutningen
på då det går att dricka alkohol där och det är nära om en vill in till staán
sen och haina tycker det vore fint att kunna grilla. Avslutningen bestäms att
äga rum på Nationaldagen och att vädret får bestämma lokal, Herr Jeansson
är dock lite osäker på när Nationaldagen är, ”Nationaldagen är den 6 juni
va, va?”
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4.3 Sammanfattning av Kanslifrukost och utskick till sektio-
nen

Fröken Hellstenius som är en mästare på isbrytare säger att hoina tyckte
det var trevligt för att få igång diskussionen. Det var ett stort plus att Herr
Jaldén och Fröken Marianne Lundin satt kvar och snackade. Herr Cederberg
tycker att det vore bra att informera medlemmarna om de viktigaste punk-
terna som togs upp på frukostarna. Det viktigaste som togs upp på frukosten
var att KEX-gränsen på 135hp slopas och att de har tillsatt en arbetsgrupp
för att se över informationsflödet till studenterna och kansliet har skickat
kritik till KTH centralt för hur de skötte mastermässan och de hoppas att
de kommer ta åt sig kritiken till nästa år.

4.4 Utvärdering av ordförande

Nu när Styret börjar närma sig halvtid vill Herr Jeansson ha feedback på sitt
agerande. Fröken Hellstenius börjar och hoina säger att det är bra att haina
påminner hoina att svara på mail då hoina inte får några notiser. Fröken
Häggström tycker att Herr Jeansson är öppen för förändringar vilket hoina
tycker är bra. Herr Miksits tycker att Herr Jeansson är duktig på att delegera
arbete och håller en struktur då alla andra är på samma höjd i hierarkin.
Herr Cederberg håller med Fröken Häggström och Herr Miksits och haina
tycker att det märks en förändring delegeringen då Herr Jeansson tog på sig
att fixa styrelsernatröjorna men sedan glömde bort det och Herr Cederberg
tog på sig ansvaret. Herr Forsberg har ett klagomål och det är att haina
tycker det är onödigt att gurgla mer än 23 gånger.

4.5 Verksamhetsplan för styret med konkreta mål

Herr Cederberg undrar vad vi som Styrelse vill lämna efter oss. Herr Ceder-
berg säger att de mål Styret har satt upp är kontinuitet i styrelsen själv och
skriva en långsiktig plan för Sektionen. Det Styret hittills har gjort är att
skapa en delegationsordning. Herr Cederberg vill se mer interna mål nu och
långsiktiga mål efter mottagning och haina vill att de ska vara mätbara. Ett
första internt mål vore att synas mer genom att göra saker under mottag-
ningen och lägga ut mer arbete på Instagram så att det syns att Styret inte
bara har kul. Herr Forsberg tycker att Sektionen borde marknadsföra sig mer
externt mot de som söker programmet och haina tycker att det är konstigt
att inte fler söker elektroteknik då det är ”the shit” i utlandet men i Sverige
är det maskin och industriell ekonomi. Herr Jeansson tycker att det låter
som en bra idé och att Styret ska höra med kansliet under nästa frukost om
tips på hur det går att göra. Herr Jeansson tycker det känns svårt att ändra
Sektionens rykte på campus över en natt men det går att jobba mot. För att
sammanfatta det som har sagts under hela mötet och så vill Styret se över
Nämndernas hierarki och underlätta för de styrande i nämnderna. Styret vill
också göra ett överlämningsdokument för hela Styrelsen också och inte bara
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individuella för respektive post. Till sist vill Styret synas mer för de nya i
Sektionen och det arbetet börjar direkt efter mötet med en Instagram bild.
Se över nämndernas hierarki Överlämningsdokument till framtidens styrelse
Synas mer och ge en bättre image för de nya på sektionen Funktionärers
verksamhet

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Nästa SÖT blir under mottagningen och tiden och sättet bestäms närmare
inpå.

8 Justeras:



SÖT 9 ELEKTROSEKTIONEN 22 maj

5.2 Mötets högtidliga avslutande

Vårterminens sista SÖT avslutas klockan 20:21 av Supraledare Charlie Jeans-
son.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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