
SÖT 13 ELEKTROSEKTIONEN 1 november

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 13
Fredagen den 1 november
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:17 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
Malin Häggström Fø F

1.2 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.3 Adjungeringar

Herr Daniel Saber adjungeras med närvaro- och yttranderätt, Herr Saber ska
fylla in för Herr Max Näf.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs i sin helhet.

1 Justeras:



SÖT 13 ELEKTROSEKTIONEN 1 november

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson klagar på att han är förkyld12 och att Herr Saber smittade
honom. Herr Jeansson säger att oktober-SM gick bra och det var kul att
många nämnder gick upp och presenterade sig. Herr Jeansson meddelar den
glädjande nyheten att alkoholtillståndet är i hamn. Herr Jeansson fortsätter
och säger att SIK gick bra och att finnarna var nöjda och han har skickat ett
mejl med klagomål till KTH om att väktarna inte kom under kvällen som de
sa att de skulle göra.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl säger att det börjar bli dags för budget snart och att hennes
arbete går långsamt framåt. Hon har kvar att ha möte med de stora nämn-
derna samt mottagningen. Hon har även ringt och pratat med skatteverket
och där sas det en del hoppfulla grejer.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson meddelar att SM-protokollet är publicerat och att det vart
lika långt som förra December-SM.

2.4 Rapport från SNO

Herr Miksits säger att Lärarmiddagen var skoj och det var kul att snacka
konspirationsteorier med Herr Lars Jonsson. Herr Miksits meddelar att KEX-
kraven för E-17 är samma som tidigare och får ett jubel till svar. Herr Miksits
fortsätter och säger att han kommer att börja samtala om KEX-kraven för
nästa årskull nu. Sedan kommer strax länkmöten för period 2 hållas och han
ska planera för ett internkör med ESN.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Forsberg har haft en lunchföreläsning tillsammans med Flygsektionen
och Scania och den gick bra. ArG har även planerat in en case-kväll hos
Knightec och ett Studiebesök hos Syntronic om två veckor. Herr Forsberg
säger att ansökan till JML-nämnden stänger imorgon och att det kommer
vara ett JML-råd på måndag.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius har just nu fokus på Alumnipuben nästa vecka. Fröken
Hellstenius säger även att det har uppstått kommunikationssvårigheter runt

1”Förkyld”
2Kan ha att göra med Kemimiddagen dagen före
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Alumnipuben men det har löst sig. Sedan håller hon på att planera event
med Uppsala.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg säger att KG3 har haft Gillemöten och gjort klart KG:s
schema för hösten och att de ska ha en bastukväll med Kemisektionens mot-
svarighet till KG. Sedan ska han beställa en ny skrivare som kan skriva ut
dubbelsidigt och han har skrivit klart alla pappersverifikat.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Saber säger att PR har haft en tentapub och en rymdpub och båda gick
bra.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Häggström säger att de kommer att ha ett möte nästa vecka och gå
igenom mottagningsenkäten och sedan prata med kansliet. Sedan ska de bara
knyta ihop säcken och förhoppningsvis ha en spa-dag.

3 Beslutsärenden

3.1 Datum December-SM

Mötet beslutar att December-SM ska hållas 3/12 klockan 17:26 och kallelsen
kommer skickas ut 19/11 och sökstopp kommer att vara 26/11.4

3.2 Middag med Ion-Secten

Herr Jeansson säger att varje år ska en middag med Ion-Secten hållas och
datum måste bestämmas.

Mötet beslutar att middagen ska hållas antingen 9/12 eller 10/12.

3.3 Pengar till digitalisering

Fröken Modahl säger att Herr Henrik Åkerberg5 hade fel på beloppet för
att digitalisera de två banden och vill ha ettusen (1000) kronor istället förr
sexhundra (600) kronor.

Mötet beslutar att ge Herr Henrik Åkerberg ett tusen (1000) kronor istäl-
let för sexhundra (600) kronor för att digitalisera två band.

3Källargillet
4Dagens klubba består av en tom PET-flaska
5Paleograf
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3.4 Kaffepengar

Herr Cederberg säger att kaffepengarna som skulle förse Tolvans invånare
med gratis kaffe tog slut efter bara nån månad och han tycker att det bör
funderas på igen. Han säger att det står i Reglementet att det är KG som
ska ansvara för det. Herr Cederberg säger att han minns när beslutet togs
på SM och att det var en ganska lång diskussion och han tycker därför att
Styret inte borde ta det beslutet men att det går att lägga fram en proposi-
tion och säger att kilopriset på kaffe hos Snabbgrossen är väldigt lågt. Fröken
Hellstenius tycker att man i första hand borde höra om något företag vill
sponsra och hon säger att det brukar vara ganska lätt att få. Herr Cederberg
undrar om man ska lägga fram det som proposition men Fröken Hellstenius
tycker att man ska kolla om sponsor först och får medhåll från övriga.

Mötet beslutar att höra om något företag kan sponsra med kaffe.

4 Diskussionsärenden

4.1 Donation från Franz Čech

Herr Miksits säger att under Lärarmiddagen sa Herr Franz Čech att han
skulle vilja lägga en donation till Sektionen runt Vårbalen men han vill att
det ska gå till ett lämpligt projekt och att donationen kommer vara runt
femtio tusen (50 000) kronor men att det kan bli mer om det blir lämpligt.
Fröken Hellstenius säger att det bör läggas på 125-års jublet men att det
kanske är för långt bort. Herr Miksits säger att han har funderat på att
lägga det på renoveringen av baren och rista in ”Franz Čech” och döpa baren
till ”Franz Čechs bar”. Övriga tycker att det låter som en bra idé. Herr Miksits
ska höra med Herr Čech på Whats-up om det låter som nått som han vill
donera till.

4.2 Nämndevent

Herr Cederberg tycker att Sektionens event är lite ”instängda” och det är
svårt att se alla event om man inte följer alla nämnder på Facebook. Han
tycker det vore bra om Sektionen co-hostade alla event så att alla event
hamnade på Sektionens Facebook-sida. Herr Forsberg säger att det är enkelt
att göra så då man bara behöver få en bekräftelse från Sektionens Facebook.
Fröken Modahl som är aningen ambitiös tycker att alla event även borde
läggas in i kalender på hemsidan. Herr Jeansson säger att det ser fint ut om
vi använder hemsidan men att vi borde börja med Facebook.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Nästa SÖT blir 14/11 klockan 17:15.
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5.2 Router

Herr Cederberg säger att routern i Funq är skräp6 och att Herr Wilhelm
Westermark tycker att Sektionen ska köpa en ny router och han har skickat
förslag på fyra olika routrar som varierar mellan ettusen (1000) och ettu-
sentrehundra (1300) kronor. Herr Miksits tycker att det låter som lite väl
mycket då den bara ska vara i Funq men att det kanske känns lite rimligare
om det delas med MedTek7. De flesta tycker dock att det är lite väl mycket
ändå och att en billigare router vore bättre då den bara ska användas i Funq
och att vi inte utför så saftiga grejer på internet. Sedan så befinner sig Funq
bakom en plåtdörr vilket gör att en dyrare routers signaler knappt skulle nå
ut.

6Bokstavligen, routern hittades i en soptunna.
7Vilket det kommer att göra.
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 12:57 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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