
SÖT 10 ELEKTROSEKTIONEN 12 augusti

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 10
Måndagen den 12 augusti
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Höstens första möte öppnas klockan 15:56 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

1.2 Försenad ankomst

Ingen sen ankomst.

1.3 Adjungeringar

Herr Carl Ronström adjungeras med närvaro- och yttranderätt då denne karl
håller på att inmundiga en hamburgartallrik i Funq.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
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2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson har som övriga i Styret tagit semester under sommaren, men
viss arbetsbörda har ändå uppstått. Haina1 har löst access till en del personer
samt svarat på mejl. Haina får frågan om sommaren har varit bra. Haina
nickar och säger att sommaren har varit ”lit” och att haina for till Shanghai
under sommaren.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl inleder sin rapport med en djup suck som får de närvarande
att dra efter andan. Hoina2 säger sedan att hoina ligger efter i bokföringen
då det bubblade upp en del under sommaren. Fröken Modahl hoppas att
hoina ligger sist av de som skall föra bok. Herr Jeansson undrar hur hoinas
sommar har varit och får till svar att den har varit bra.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har rättat till två fel i protokollet från Maj-SM som Herr
Anders Erninger uppmärksammade Herr Johansson på. Herr Johansson får
sedan frågan om hur hainas sommar har varit och haina säger att den har
varit bra och haina har jobbat och varit i fjällen.

2.4 Rapport från SNO

Herr Miksits säger att haina fått ett avslut med Lars-Jon3. Herr Miksits
ringde Lars-Jon tidigare i sommar och fick inget svar. Lars-Jon ringde upp
senare och sa att haina inte skulle göra någon ny tentamen om inte hainas
chef tvingade haina, då Lars-Jon ville fokusera på sin forskning. Även Herr
Miksits har haft en strålande sommar.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Forsberg har börjat gå igenom höstens händelser och haina har be-
stämt sig för att fokusera på ArG4 som grupp istället för att dra in pengar
till Sektionen. Anledningen till detta beslut är att ArG har få medlemmar
och haina vill få det mer prestigefullt att vara med i ArG. Herr Forsberg
sammanfattar sin sommar som pengar men haina kan inte tänka sig bjuda
Styret på en runda, till allas besvikelse.

1Han
2Hon
3Herr Lars Jonsson
4Arbetsmarknadsgruppen
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2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius säger att hoina faktiskt har gjort lite i sommar. Då hoina
har haft kontakt med SIK och fixat sovplats åt dem hos Fysik, i utbyte mot
att fem (5) stycken jobbar på Fysiks n0llegasque och säger leende att det inte
behöver vara Styret som jobbar. Hoina har även haft mejlkontakt med Norge
och fixat en extra plats till deras n0llegasque och hoina har börjat kolla på
alumnipuben. Fröken Hellstenius har även varit i Frankrike i två veckor.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg säger att haina bott i Tolvan i sommar, vilket haina säger
har gett resultat. Då haina är ikapp med bokföringen och LED-stripparna
i baren är fixade. Under sommaren har Herr Cederberg börjat kolla över
PG och fixat nya stolar, bord och klädhängare till Tolvan och tillägger att
borden och stolarna var ganska dyra men haina hoppas att de kommer att
hålla. Till sist har även en ny dator till Funq installerats. Herr Cederberg
har haft en kul sommar.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Saber säger att haina inte gjort mycket i sommar men mycket förra
veckan. Herr Saber har fixat med N0llepubrundan och haina har stött på ett
problem då ytan utanför Tolvan är bokad och säger att det förhoppningsvis
beror på att W har missuppfattat när de ska ha n0llegasquen, då deras
eftersläpp ska vara i både Tolvan och Gråttan med staket så att det ska gå
att gå mellan lokalerna och vårt eftersläpp kan få samma lösning. Herr Saber
svarar att haina haft en bra sommar med mycket skärmtid.

3 Beslutsärenden

3.1 Kostnad för reparation av Sektionsbilen

Under sommaren upptäckte Herr Wilhelm Holmberg ett missljud och hörde
av sig till Styrelsen för att få pengar att fixa problemet. Anledningen till att
problemet behövde åtgärdas under sommaren var att försäkringen slutade
gälla efter ett visst antal mil.

Mötet beslutar att bevilja Herr Wilhelm Holmberg tretusenåttahundratre (3803)
kronor för att fixa Sektionsbilen.

3.2 Representation n0llegasquer

Herr Forsberg säger att det kommer att finnas många chanser till represen-
tation under hösten och det kan vara bra att reda ut vem som vill fara vars.
Representationen i Norge är redan beslutad och de är Herrarna Jeansson,
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Johansson, Forsberg och Cederberg samt Fröken Hellstenius. Sedan har Sty-
ret fått en inbjudan till MF5 men det är oklart hur många platser som Styret
får. Herr Saber inflikar att det är samma dag som ”storm area 51”. Herrarna
Jeansson och Saber och Fröken Hellstenius kan tänka sig att gå på Maskins
n0llegasque då rykterna säger att de har en hoppborg, dock har inbjudan
inte kommit än. Herr Jeansson är kluven på vilka evenemang haina vill del
ta i och velar mellan Norge och Kallefestivalen. Alla mötesnärvarande vill till
Lund och Herrarna Saber och Cederberg vill till Kallefestivalen. Herr Ron-
ström flikar in att Maskins n0llegasque troligtvis är samma dag som W:s.
Till W:s n0llegasque har Styret fått en inbjudan med två platser men de
flesta vill gå på den, därför beslutar Herr Jeansson att höra med dem om
fler platser innan ett beslut om vilka som ska få gå på den tas.

4 Diskussionsärenden

4.1 SIK

Herr Forsberg vill efter sommarens uppehåll få koll på SIK igen. Fröken Hell-
stenius säger att hoina har fixat sovplats i form av Fysiksektionens sektions-
lokal i utbyte mot arbetskraft på deras n0llegasque. Herr Forsberg undrar
då vars själva festen ska vara. Herr Cederberg säger att hela Nymble och
därmed Gasquen är bokad men Herr Jeansson kan höra med KårX om vilka
som har bokat och sen höra med dem om de behöver använda Gasquen och
ifall vi då kan använda den. Alternativ kan annars vara Idun och Jerum, Herr
Cederberg säger att haina kan höra med Fröken Emelia Holst6 som enligt
rykten bor där. Fröken Holst svarar snabbt och skriver att hoina inte bor
där längre och att de har slutat hyra ut lokalen på grund av skadegörelse.
Ett sista alternativ är Tolvan men Styret hoppas att det inte ska behöva ske.

4.2 Övriga arrangemang under hösten

Herr Forsberg vill att Styret reder upp vad som kommer att ske under hös-
ten. Mötesdeltagarna räknar då upp följande arrangemang: Middag med Ion-
Secten, Tolvan 50 år, aluminipub, middag med Bergsektionen och Herr Ron-
ström säger att de7 troligtvis kommer bjuda Styret på middag i oktober.
Förslagsvis kan Tolvan 50 år och alumnipuben kombineras. Herr Cederberg
säger att haina ska försöka fixa nya snärtiga märken till Tolvans jubileum.

4.3 Ettans lunch

Herr Jeansson förklarar att det är en chans för Styret att presentera sig
på riktigt för de nyantagna och att ifjol bokade de salen direkt efter ettans
lektion och sa att de fick sitta kvar och lyssna på en presentation och efter det

5Medicinska föreningen
6Appendix i Styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik
7Medicinsk Tekniks styrelse
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fick de mat och en möjlighet att snacka med Styret. Herr Jeansson föreslår
att ha ettans lunch 19 september efter elkretsanalysen och att haina fixar en
powerpoint. Övriga tycker att det låter bra.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Ett MedTek-möte måste ske innan mottagningen är slut. Detta för att kunna
sparka igång fusionsgruppen och ge dem i uppgift att skapa en enkät som
alla sektionsmedlemmar ska svara på och den ska ge svar på om sektions-
medlemarna verkligen vill ha en fusion eller ej. Ettorna kommer dock ha
väldigt lite insyn i detta och därför behövs troligtvis ett infoblad bifogas till
enkäten. Tiden för detta möte bestäms med Styrelsen för Medicinsk Teknik
och bestäms med mer digitala hjälpmedel. Nästa SÖT bestäms till måndag
16 september klockan 17:12.

5.2 Quarnevalbilen - update från Q-folket

Herr Cederberg får en fråga om haina har fått nått svar om transport av
Martins mammas bil till Quarnevalen, men Herr Cederberg svarar att haina
skickade ett mejl till en gammal Stabmedlem som vidarebefordrade det till
den sittande Staben som inte har svarat än.
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

Vårterminens sista SÖT avslutas klockan 17:18 av Supraledare Charlie Jeans-
son.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS

6


	Formalia
	Närvaro
	Försenad ankomst
	Adjungeringar
	Behörigt utlyst

	Rapporter
	Rapport från Supraledare tillika Ordförande
	Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande
	Rapport från Resistor tillika Sekreterare
	Rapport från SNO
	Rapport från AMSe
	Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur
	Rapport från Källarmästare
	Rapport från Klubbmästare

	Beslutsärenden
	Kostnad för reparation av Sektionsbilen
	Representation n0llegasquer

	Diskussionsärenden
	SIK
	Övriga arrangemang under hösten
	Ettans lunch

	Övriga ärenden
	Nästa SÖT
	Quarnevalbilen - update från Q-folket
	Mötets högtidliga avslutande


