
SÖT 12 ELEKTROSEKTIONEN 2 oktober

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 12
Onsdagen den 2 oktoberber
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Möte öppnas klockan 17:19 av Supraledare Charlie Jeansson, med frasen ”Jag
äter proteinbar, det är torrt som f*n”.

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

Herrarna Forsberg och Saber smitter in på mötet klockan 17:26.
Fröken Häggström infinner sig klockan 18:46.

1.3 Adjungeringar

Herrarna Tim Asking, Martin Lindström och Sven Hedin adjungeras med
närvaro- och yttranderätt.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs i sin helhet.
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3.2 Större IntSekt budget

Herr Asking är sittande IntSekt och han skulle vilja att nästa IntSekt får
en större budget att jobba med. Herr Asking säger att den internationella
mottagningen har en budget på tiotusen (10 000) kr och han tycker att det
känns lite för att anordna två mottagningar. Han har även pratat lite med
andra ansvariga för den internationella mottagningen och de har ofta mer
pengar att röra sig med än han och där för tycker han att en högre budget
är befogad. Han understryker dock att det finns de som har mindre budget
än Sektionens internationella mottagning. Herr Asking skulle vilja att bud-
geten höjs med fem till tiotusen (5-10 000) kr. Då största delen av Styret
har nästintill obefintlig kunskap om pengar, vänds alla blickar mot Fröken
Modahl. Fröken Modahl tycker att mötet inte ska ta ett beslut på detta då
hon inte fått nån riktig helhetsbild på nästa årsbudget. Men Fröken Modahl
ska ta i beaktning att Herr Asking vill se en högre budget för den interna-
tionella mottagningen. Hon säger att beslutet för nästa års budget tas under
December-SM och att hon kan ha ett enskilt möte med Herr Asking senare
i höst. Herr Asking tycker det låter bra och han kan tänka sig kompromissa
med andra budgetposter om det behövs. Herr Miksits undrar om de fick in
några pengar från andra håll under mottagningen. Herr Asking säger att de
fick ett överskott på cirka tvåtusenfemhundra (2 500) kr under ett event med
THS. Fröken Modahl ser gärna att de pengarna spenderas under hösten då
Sektionen inte ska gå med vinst. Herr Miksits tycker att det kan vara vettigt
att höra med EECS om sponsring. Herr Jeansson undrar om allt behöver
vara gratis. Herr Asking säger att det absolut inte behöver vara fallet. Herr
Askning säger att de har spenderat åttatusen (8 000) kr och de har då över
tvåtusen (2 000) kr plus de tvåtusenfemhudra (2 500) kr de fick i överskott
och överskottet måste spenderas innan årsskiftet. Alltså finns det bara kvar
tvåtusen (2 000) kr till Januarimottagningen. Herr Asking vill anordna en
gratis sittning för de internationella men det tycker Herr Jeansson kan stic-
ka lite i ögonen på de svenska studenterna då de inte får en gratis sittning,
men att de kan ge bättre mat än priset på biljetten annars skulle ge. Herr
Asking sammanfattar att de vill höja budgeten med fem- till tiotusen (5-10
000) kr för att kunna göra någonting i januari. Herr Jeansson yrkar på att
stryka punkten ur protokollet och hela mötet röstar med yrkandet förutom
Herr Johansson som vill ha kvar punkten i protokollet och får medhåll av
Herr Lindström som tycker det kan vara en bra grej att ha kvar. Herr Jeans-
son yrkar istället på att bordlägga punkten till ett senare tillfälle och får då
medhåll av hela mötet.

3.7 Ändring av PM för Val

Tidigare i veckan fick Herr Lindström en fråga om någon hade sökt en spe-
cifik post och Herr Lindström tolkade PM:et som att han får säga det men
han tyckte att det var väldigt svårtyd då det bara stod att valen ska vara
öppna och demokratiska. Herr Lindström skulle därför vilja ha en praxis eller
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liknade att gå efter och kanske uppdatera PM för Val. Herr Saber tycker att
det ska hållas hemligt för att personer kanske inte söker för att de vet att
någonannan har sökt posten. Herr Hedin håller med och säger att det är som
personval i det svenska valet då vallistorna först finns tillgängliga när valet
börjar om inte partierna själva väljer att gå ut med det. Herr Lindström
tycker att det strider mot öppenheten i PM:et. Fröken Hellstenius och Herr
Cederberg tycker att man kan svara om nån har sökt men inte vem som har
sökt. Herrarna Forsberg och Cederberg tycker att om vilka som sökt poster
ska vara helt öppet så ska listorna ligga helt öppet och att man inte ska
behöva söka upp Moby dick för att få svar. Dock är de flesta överens om att
integriteten bör hållas till sökstopp. Herr Lindström tar på sig att skriva ett
yrkande.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson gör sin snabbaste infopunkt någonsin. Han säger ”Lund och
grejer, mejl och grejer”, klockat på under sekunden.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl säger att hon bokförde för första gången på väldigt länge
igår och hon har börjat kika på budgeten som hon skissade på i våras. Hon
har pratat med funktionärer om att de bör ta kontakt med henne för att
diskutera budget inför nästa år. ”Det kommer bli jobbigt.”

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har inget att rapportera.

2.4 Rapport från SNO

Herr Miksits har haft länkmöten nu. ”Yaay.” Det var tre möten med fika. Han
ser även ett högt intresse för studienämnden med fyra sökande från Ettan.
Han har också hört rykten om att KTH vill implementera att man måste ha
klarat vissa kurser för att få läsa vissa kurser och slopa uppflyttningsprinci-
pen.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Forsberg har varit på ett näringslivsråd och det enda vettiga som sas var
att de borde ha internfester. ArG har även fått ett tillskott på tre personer.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius har haft en uppskov av mejl att svara på och hon har
varit på ett kommunikationsråd.
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2.7 Rapport från Källarmästare

Källargillet har valt 10 nya glada nissar och haft två fixarkvällar. Herr Ce-
derberg har även varit på en fridfull kryssning med övriga i Källargillet.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Saber säger stolt att han tagit körkort och att det nu bara är Herr
Wilhelm Westermark som inte har körkort av Klubbisarna. Herr Saber möts
av Jubel och Herr Saber säger stolt ”Jag har åkt1 bilen två gånger och han
har inte sabbat bilen.”

2.9 3.7 Återöppnande av Ändring av PM för Val

Under rapporterna har Herr Lindström knåpat ihop ett yrkande som lyder:
”Innan sökstopp ska anonymiserad information om kandidaterna finnas till-
gänglig. Efter sökstopp ska kandidatlistan finnas tillgänglig och den bör an-
slås skyndsamt.”

Mötet bifaller Herr Martin Lindströms yrkande.
Herrarna Asking och Lindström lämnar därefter mötet.

2.10 4.4 Sven the god of Funq

Hemligt.
Herr Hedin lämnar när punkten är klar.

3 Beslutsärenden

3.1 Digitalisering av band från arkivet

Fröken Modahl fick en förfrågan av Paleografen2 om ett bidrag på sexhundra
(600) kr för att digitalisera två sändningar som han har hittat. Sändningarna
är från när två elektrostudenter kapade SR:s sändningar och sände ett eget
program. Styret är eniga om att de borde bevaras.

Mötet beslutar att ge Paleografen sexhundra (600) kronor för att digitalisera
sändningarna

3.3 Ändring av Stadga/PM för Val

Herr Jeansson tycker att Stadgan är väldigt otydlig om hur personval ska
gå till och den säger emot sig själv. Han skulle därför ändra den. Efter lite
diskussioner kommer mötet fram till denna ändring:

1KÖRT!
2Herr Henrik Åkerberg
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2.12 Val

Vid personval skall diskussion och omröstning alltid ske utan kandidaten/kandidaternas
närvaro. Vid personval skall kandidaterna presentera sig innan valet. Person-
val sker alltid med sluten votering. Kandidat som erhåller mer än hälften av
de avgivna rösterna anses som vald. Blank röst räknas som avgiven röst.

Valprocedur till post med en (1) plats:

1. Samtliga kandidater ställs mot varandra samt blankt. Kandidat som
erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna anses som vald.

2. Inträffar det att ingen av kandidaterna erhåller mer än hälften av de
avgivna rösterna ställs de två med flest röster mot blankt.

3. Ifall ingen kandidat därefter erhållit egen majoritet ställs den med flest
röster mot vakant. Vid lika röstetal ställs ena kandidaten, efter lottning,
mot vakantsättning av posten.

Valprocedur till post med flera platser:

• Om det finns fler kandidater än platser vid val till post med n platser
ställs först samtliga mot varandra samt blankt. De n kandidater med
flest röster ställs sedan mot vakantsättning av posten.

Interimsval: Interimsval av styrelsemedlemmar eller revisorer åläggs Ordfö-
rande. Interimsvald styrelsemedlem är vald tills fyllnadsval skett. Interimsval
av funktionärer som inte har Styrelseuppdrag åläggs Styrelsen. Vald person
besitter funktionärspost tills mandatperioden är avslutad.

Mötet beslutar att lägga fram propositionen till SM.

Mötet tar därefter paus klockan 19:10 och återupptar mötet klockan 19:21.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Häggström berättar att Fø Fhar publicerat en mottagningsenkät och
hon vill att alla svarar på den.

3.4 Tillägg i Reglemente med Ansvar för Snövaran

Herr Jeansson uppmärksamade att det inte står nått i Reglementet om vad
Snövaranen har för uppgift utan bara att den väljs under Maj-SM. Han skulle
därför vilja att Styret lägger fram en proposition om att ge Snövaranen en
uppgift. Mötet kommer där fram med detta tillägg.
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5.9 Snövaran

5.9.1 Uppgift

Det åligger Snövaranen att varje år planera och genomföra en skidresa.

Mötet beslutar att lägga fram propositionen till SM.

3.5 Motion om Directris

Styret har fått in en motion om att välja Directrisen i oktober istället för
december. Styret tycker att motionen för ett rimligt resonemang, men vill
ändra att-satserna till:

Att1 Flytta punkten Directris från 3.2.4 i Reglementet till 3.2.3 i Reglemen-
tet.

Att2 Uppdatera Reglementet efter Dec-SM men före årsskiftet och stryka
att-sats 3.

Mötet beslutar att lägga fram ett ändringsyrkande.

3.6 Motion om motion

Styret tycker att motionen känns för specificerad och det går att internt inom
ELIN3 besluta att det ska anordnas en kubbturnering.

Mötet beslutar att yrka på att avslå motionen.

3.8 Motion Årets lärare

Herr Miksits har varit medveten om att vissa plaketter inte stämmer och han
blev uppmärksammad på detta av Herr Franz Cech. Herr Miksits säger att
ESN ändrade till att dela ut priset till det föregående året med argumentet
att man bör få utmärkelsen för det man har gjort och inte det man potenti-
ellt kommer göra. Men under skiftet av utdelning har det blivit en miss och
det är att vissa diplom inte matchar plaketterna. Herr Miksits tycker därför
att plaketterna bör ändras för att matcha diplomen.

Mötet beslutar att yrka på att ändra Herrarna Stefan Östlunds och Gunnar
Larssons plaketter till att reflektera deras diplom.

3Elektrosektionens Idrottsnämnd
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3.9 Motion Hedersutmärkelser

Styret tycker att det verkar vettigt att skilja på Funktionärer och Hedersut-
märkelser. Styret håller dock inte med om att utmärkelsen ska gälla för det
år som valet hålls.

Mötet beslutar att yrka på att ändra Motionen till att Utmärkelsen ska gälla
för föregående år.

3.2 3.10 Motion om Esquaderamiralen

Herr Jeansson tycker att det verkar väldigt rimligt att ge ”Equaderamiralen”
en uppgift i Reglemenet. Men Styret känner sig motvilliga till att lämna iväg
skeppsklockan, de ser hellre att den graveras med vinnarens namn. Styret
ser gärna också att beskrivningen av posten är mindre invecklad.

Mötet beslutar att yrka på att lägga ett ändringsyrkande.

4 Diskussionsärenden

4.1 Feltryckta namnbrickor på tidigare ”Årets Lärare”

Herr Miksits yrkar på att stryka punkten då den har behandlats tidigare.

Mötet beslutar att stryka punkten.

4.2 Budget till renovering

Herr Cederberg yrkar på att stryka punkten då det inte finns tillräckligt med
information,

Mötet beslutar för att bordlägga punkten.

4.3 Förbättra JML-arbetet hos Funktionärer

Herr Jeansson saknar en JML-utbildning för funktionärerna och han tycker
att det är lite snålt att bara ha en utbildning för faddrarna. Han tycker att
det borde vara med i nästa styrelses verksamhetsplan. Dock tror han inte att
de som behöver gå kommer att gå. Ett förslag är att ha en utbildning per
termin och att den ska vara giltig en viss period och om en person inte går på
någon utbildning får den till exempel inte gå på FUNQ. Herr Forsberg säger
att han ska på JML-möte med Sektionen för Medicinsk Teknik imorgon och
han ska ta upp det med dom också.

4.5 SM och förklaringar för Ettan

Herr Jeansson vill ha tips på vad han ska förklara för Ettan, för att veta
vad de ska rösta på och inte rösta ”ja” på allt. Då Oktober-SM brukar kallas
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för ”Ja-SM”. Fröken Häggström tycker att ”pling” borde förklaras och Herr
Forsberg tycker att Herr Jeansson borde försöka förklara varje gång det dyker
upp en ny term.

4.6 Möte med Kemi

Herr Jeansson informerar att Styret kommer att ha ett möte med Kemi-
Styrelsen på fredag. Fröken Modahl och Herrarna Cederberg och Saber säger
att de inte kommer kunna delta, men Herr Saber säger att han ska försö-
ka sälja sin biljett till Kalle-festivalen4 och då kanske kan vara med. Herr
Jeansson undrar vad vi sakanr i vårat förhållande och tips på åtgärder. Herr
Forsberg tycker att det kan anordans en sittning med samma tema som årsda-
gen. Fröknarna Modahl och Häggström tycker att det borde satsas på något
mindre som en pub då det är ganska mycket jobb med sittningar. Fröken
Häggtröm tycker även att det kan vara bra att skippa puben efter KErMIT
då det är där mycket av friktionen uppkommer. Herr Jeansson håller med
och han har hört från andra att det eventet alltid har haft problem. Fröken
Häggström tycker istället att man kan ha en pub med ISF istället då de är
schyssta och bjuder oss till Flemingsbreg. Men för de borde få beröm för att
de bjöd på biljetterna till deras N0llegasque, även fast ingen kunde fara på
den då den vart flyttad och de flesta i Styret var i Lund det nya datumet.

4.7 Mottagningssamarbete med W

Herr Jeansson yrkar på att stryka punkten då ingen i Styret vet av vem som
lagt till punkten.

Mötet beslutar att stryka punkten.

4.8 Sista detaljerna för SIK

Herr Jeansson säger SIK kommer att hållas som en vanlig sittning i Tolvan
och att det kommer att vara en förfest i ugglan där folk får ta med sin egen
sprit. Finnarna får betala sina biljetter i dörren och svenskar får köpa sina
biljetter i förtid. Vid insläppet kommer Herrarna Jeansson och Johansson
stå tillsammans med Fröken Yrsa Thorisdottir5 och de ska tillsammans se
till att det inte kommer in nån alkohol i Tolvan.

4.9 Tolvan 50 år

Tolvan fyller 50 år och Herr Cederberg skulle vilja fira det och undrar om
amn kan slå ihop det med Alumnipuben. Fröknarna Modahl ochc Hellstenius
samt Herr Saber tror att en vanlig torsdagspub är bättre då Alumnipuben
brukar vara väldigt uppskattad med redan mycket folk. I jubelfonden finns
det femtusen (5 000) kr undanlagt till Tolvans 50-års kalas, vilket gör att

4Elektrosektionen på Chalmers årliga festival
5Appendix, Sektionen för Medicinsk Teknik
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det går att ha mängder med dekoration och något snyggt märke. Herr Saber
säger att 21 november är en ledig pub och mötet tycker det blir ett bra
datum att fira Tolvan.

4.4 Representation Stadshus

Herr Jeansson säger att vi har blivit bjudna till två event i stadshuset och
de är Flygsektionen 50 år och Bergssektionen 200 år och han undrar om
någon är intresserad att gå på nån av de sittningarna. Herr Forsberg kan
tänka sig att gå på båda sittningarna och Herr Cederberg är småfrestad att
gå på Bergs. Fröken Modhal kände också ett litet sug för Flyg men hon blev
tveksam då hon fick höra att det var samma dag som Fysiks N0llegasque.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Nästa SÖT blir ett lunch-SÖT 1 november.
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5.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 21:25 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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