
SÖT 11 ELEKTROSEKTIONEN 16 september

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 11
Måndagen den 16 september
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Höstens första möte öppnas klockan 17:20 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
Jonas Cederberg Källarmästare
Daniel Saber Klubbmästare
Malin Häggström Fø F

1.2 Försenad ankomst

Herr Viktor Lönnroth infinner sig på mötet klockan 17:33.

1.3 Adjungeringar

Herr Erik Landewall och Herr Viktor Lönnroth adjungeras med närvaro- och
yttranderätt.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av dagordning

Herr Cederberg yrkar på att stryka punkten ”4.4 Budget för renovering” med
argumentet att Fröken Ylva Modahl inte närvarar vid mötet.

Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa SÖT.
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4 Diskussionsärenden

4.6 Internationalisering av dokument och hemsida

Herr Landewall som är inbjuden för att diskutera internationalisering säger
att THS MAIN1 har gjort en undersökning bland internationella studenter
på KTH om hur information från Sektionerna når ut till dem. De kom fram
till att Sektionerna är dåliga på att förmedla information på engelska. Herr
Landewall tycker att det inte bör ta så mycket mer tid att lägga ut infor-
mationen på engelska också och det håller de andra på mötet med om. Herr
Landewall tycker även att Stadgan och Reglementet bör finnas på engelska
och att han och IntSekt2 kan tänka sig ta på sig det arbetet. Herr Ceder-
berg tycker dock att många av Sektionens nämnder och föreningar lägger ut
information på engelska. Herr Forsberg tycker att största fokus bör läggas
på att se till att all information till event kommer ut på engelska istället för
att hemsidan ska ha en bra engelsk version. Herr Cederberg håller med och
tycker även att svenskan på vissa sidor på hemsidan är undermålig och det
bör fixas före och tar exemplet att ElFy fortfarande förekommer på hem-
sidan. Herr Miksits tycker att ett steg för att locka internationella till SM
är att ha en tolk som berättar för dem vad som diskuteras. Herr Jeansson
tycker att ett första steg är att få dem till mötet. Herr Forsberg tycker att
det är onödigt då han tror att internationella enbart kommer att komma om
hela mötet hålls på engelska och det känns inte genomförbart i praktiken
då vissa grejer måste tas på svenska. Samt säger Herr Forsberg att det är
svårt att få med Internationella då sektbildning tar flera år. Herr Jeansson
undrar om det ens är nödvändigt att översätta till engelska på mötet då det
är väldigt svårt att tolka i realtid och tycker därför att fokus ska ligga på att
informationen runt event kommer ut på engelska. Herr Jeansson tar på sig
att ändra riktlinjerna på Facebook. Sen ska det upp en ”Ingen alkohol”-skylt.
Att översätta Stadga och Reglemente blir en potentiell uppgift senare.

4.5 Sektionens ekonomi

Bokföringguden3 Herr Lönnroth har nu anslutit till mötet och han vill in-
formera om hur bokföringen fortskrider. Herr Lönnroth säger att han och
Herr Daniel Ahlberg4 har börjat kolla på bokföringen från 2015 och de har
kommit fram till att PR 2015 har stora problem. Bland annat så saknas det
en pärm med bokföring och den måste försöka hittas, de har redan kollat
i ESN och i Tolvan. De har även frågat runt och skrivit till han som satt
som Klubbmästare 2015 och de har inte fått nått svar och han bryr sig tro-
ligtvis inte. Herr Lönnroth fortsätter och säger att av den bokföring de har
så saknar de bland annat ett kvitto till en Vårbal som uppgår till cirka ett-
hundratusen (100000) kronor. De har då tillsammans kommit fram till att

1THS Master’s and International Group
2Tim Asking
3Den som myntade detta uttryck är okänt.
4Halvledare 2018
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Sektionen får räkna med att det är kört med att få tillbaka pengar från skat-
teverket. Ett alternativ som finns är att höra av sig till Skatteverket och säga
att man gjort bort sig men att man har löst bokföringen sen dess och att
sen ta de åttiotusen (80000) kronor i förlust. Herr Lönnroth tror inte heller
att det kommer att bli ett problem vid en eventuell Fusion då han tror att
de snarare kommer att kolla på Sektionen för Medicinsk Tekniks bokföring
istället. Sen säger han att deklarationen från 2015 har blivit godkänd och
det är bara vi som har valt att få kolla på den igen, vilket stärker att det inte
borde bli några ytterligare problem utöver de förlorade pengarna och kollar
man på in- och utgifter under 2015 så händer det inget extraordinärt. Herr
Lönnroth säger att om det skulle bli en Fusion så kommer alla överföringar
gå vi banken för att se till att allt går till på rätt sätt. Sen kan man alltid
förvarna Skatteverket om en Fusion. Herr Lönnroth lämnar därefter lokalen.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson vill uttrycka sin auktoritet och säger att det är jag. Herr Jeans-
son säger att han har varit och representerat på W-Sektionens n0llegasque
samt på Sct. omegas inskrivningsfest. Sen har han gjort en massa små fix.

2.2 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har skrivit klart protokollet för det gemensamma mötet med
Sektionen för Medicinsk Teknik.

2.3 Rapport från SNO

Herr Miksits ska ha höstens första ESN-möte och han har hittat några E-19
som kan tänka sig vara med även fast ÅRe inte har valts än. Sen ska han
träffa kursansvariga tillsammans med PA5, årskurs och periodvis, vilket är
nytt för i år.

2.4 Rapport från AMSe

Herr Forsberg har inkasserat en del intresseanmälningar till ArG och han
ska börja planera inför våren. ARg kommer att ha tre till fyra event nu i
höst och han uppskattar att han kommer att gå ungefär tjugotusen (20000)
kronor under budget i höst men att det kommer att vägas upp under våren.

2.5 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg har marknadsfört KG under mottagningen och han har fått
in tolv intresserade Källarnissar. Han har köpt in nya bord, märken och
overaller för cirka fyrtiotusen (40000) kronor och han skulle vilja veta hur

5Programansvarig
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mycket budget han har kvar. Det har även blivit fart i renoveringsgruppen
som har börjat kolla på trefasspisen men det går tyvärr väldigt tungt.

2.6 Rapport från Klubbmästare

”Det har varit mottagning.” Så det har varit fullt upp. PR löste biljetter till
n0llegasquen genom att sälja biljetter via hemsidan och de fick tyvärr slut
på märken under Pubrundan.

2.7 Rapport från Fø F

”Det har varit mottagning.” Fröken Häggström säger att mottagningen har
gått hyfsat felfritt och de har nu börjat med efterarbetet. Sedan ska de
försöka få bidrag från skolan för inköpet av tallrikar med argumentet att de
gör det för miljön och det borde de uppmuntra.

3 Beslutsärenden

3.1 Datum Oktober-SM

Alla tar fram sina kalendrar och konstaterar att tisdagen 8 oktober passar
bäst. Herr Jeansson tycker att ansvarsposterna kan delas upp redan nu. Herr
Saber säger att han kan stå i baren och Herr Jeansson säger att Herrarna
Miksits och Forsberg får lösa utdelningen av clickers då de har fått in ett
bra strategi. Herr Cederberg och Fröken Häggström får sköta grafiken på
datorn, där Fröken Häggström får lite extra ansvar efter Herr Cederberg ti-
digare missöden. Fröken Ebba Hellstenius får det angenäma uppdraget att
ta bilder och agera tolk.

Mötet beslutar att Oktober-SM ska hållas 8 oktober klockan 17:28

3.2 Datum Bergsmiddag

Herr Cederberg träffade några från Bergssektionen och de sa att de kommer
ha fullt upp i höst, då de kommer ha 200-års jubel och de skulle därför vilja
ha datum snarast och gärna många så de får välja. Efter en tid i kalendrarna
så får Styret fram följande datum: 7/10, 9/10, 12/10, 30/10

Mötet beslutar att skicka följande datum till Bergssektionen: 7/10, 9/10,
12/10, 30/10

3.3 Bidrag till Silliz

Crapula skulle vilja ha ett bidrag på ett tusen (1000) kronor för att de anord-
nade en Sillis efter N0llegasquen. Det tycker Mötet är självklart och skippar
därför diskussionen.
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Mötet beslutar att ge Crapula ett bidrag på ett tusen (1000) kronor.

4 Diskussionsärenden

4.1 PM för Profilkläder

Herrarna Forsberg och Cerderberg säger att denna punkt och nästa inte har
med PM att göra utan de inte kom på nått bra namn för punkten. Herr
Cederberg tycker att Sektionen bör samla alla sina inköp till samma återför-
säljare för att förhoppningsvis få bättre priser och att Mera Profil Reklam
har allt. Detta tycker övriga låter som en bra idé och att det bör skrivas i
överlämningsdokumenten att inköp ska göras från Mera. Herr Cederberg tar
på sig att skriva till Mera om en rabatt.

4.2 PM för Grafiskprofil

När Styret var i Trondheim reagerade Herrarna Cederberg och Forsberg på
att alla deras föreningars loggor var snygga med ett tydligt Ω med i designen
och tycker därför Sektionen bör göra likadant. Sektionens föreningars logoty-
per saknar en gemensam röd tråd och ser inte ut att tillhöra Sektionen med
Noblesse som enda undantag och sen har inte alla en logga. Herr Cederberg
tycker det vore bra med riktlinjer så att alla skaffar sig en logga och så de
får synas mer. En idé för att de ska göra en snygg logga är att sätta upp
en tavla i Tolvan med alla föreningars logga. Herr Cederberg tycker att man
kan använda Noblesses logga som mall med den röda ringen och vingarna.
Herr Forsberg tycker att samma typsnitt också vore bra så att alla planscher
ser enhetliga ut. Herr Cederberg tar på sig att hitta lösa en lämplig mall till
nästa SÖT.

4.3 PM för Funqrummet

Herr Forsberg har kollat igenom Sektionens olika PM och han tycke att ”PM
för Funqrummet” innehöll felaktig information och dåligt språk. Herr Fors-
berg tycker att ett Styrdokument inte får se ut på det sättet. Herr Jeansson
håller med och säger att han och Herr Johansson ska lösa det innan de går
av.

4.7 SIK

Då det inte går att hyra Gasquen till SIK så måste Gasquen vara i Tolvan.
Sittningen kommer då att hållas som en vanlig sittning med ett fixt antal
enheter per person och utan möjlighet att köpa mer under sittningen och
under eftersläppet är det PRs alkohol som säljs. Under bilresan till Trondheim
kom det en idé om att ha ett redigt förkrök utomhus före själva sittningen
för att göra finnarna nöjda. Herr Saber påpekar att Styret måste ha stenkoll
så att ingen alkohol kommer in i Tolvan. En plan är att ha bilen stående
utanför Tolvan där finnarna kan lämna sina väskor och sen om man hittar

5 Justeras:



SÖT 11 ELEKTROSEKTIONEN 16 september

alkohol på dem kan man lägga det i bilen, då vi inte har befogenhet att hälla
ut den och sen kan man köra bilen till Fysik. Fröken Hellstenius ska mejla
SIK och informera dem om läget.

4.8 Riktlinjer för fakturering av Sektionsbilen

Carakarlarna har fått klagomål för hur de fakturerar, men de har inte fått
några riktlinjer heller. Herr Wilhelm Holmberg vill därför att Styret sätter
ut riktlinjer för fakturering. Mötet kommer snabbt fram till att nämnder kan
faktureras en gång per termin och övriga varje månad.

4.9 Uppsala

Uppsala vill bjuda igen för att de blev bjudna hit på middag och det skulle de
vilja göra med en sittning för hela Sektionen. Fröken Hellstenius fick det här
förslaget på mejl och där stod det att de ville anordna en fotbollsmatch för att
kora den bästa Elektrosektionen och sedan ha en gemensam sittning. Mötet
tyckte det lät som en strålande idé och börjar kolla upp möjliga datum. Dessa
datum kändes mest lämpliga: 16/11, 23/11 och 14/12. Fröken Hellstenius ska
skicka dessa datum till Uppsala för att se om nått passar.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Nästa SÖT blir ett SM-SÖT och de blir onsdagen 2/10 klockan 17:12

5.2 Festansvarig Lärarmiddagen

Herr Miksits behöver någon som kan vara festansvarig och Herr Saber tar
på sig det.

5.3 Borttagning av namn från webben

E-post har redan börjat kolla på det och de kommer försöka dölja informa-
tionen istället för att ta bort den.

5.4 Lund

I inbjudan har vi fått fyra platser till sittningen men det är sex stycken som
vill fara. Därför måste två stycken stå över sittningen och ansluta senare.
Herrarna Johansson och Cederberg kan tänka sig stå över sittningen.

5.5 FUNQ

Herr Sven Hedin har en del idéer till FUNQ och skulle vilja vara med på ett
möte och framföra dom.

6 Justeras:



SÖT 11 ELEKTROSEKTIONEN 16 september

5.6 Kemi

Herr Forsberg stötte ihop med några kemister och de sa att de skulle vilja
ha ett möte för att reda ut alla knutar som har uppstått.
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5.7 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 19:04 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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