
SÖT 14 ELEKTROSEKTIONEN 14 november

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 14
Torsdagen den 14 november
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:17 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

Fröknarna Anna Wilhelmsson och Sofia Bedoire och Herrarna Daniel Saber,
David Rozenbeek och Erik von Keyserlingk adjungeras med närvaro- och
yttranderätt, varav de två sistnämnda blir uppringda på telefon när deras
punkt ska tas. Även Herr Ossian Krödel närvarar i egenskap som revisor.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs i sin helhet.
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4.1 Plan för Noblesses ekonomiska utträde

Fröken Modahl säger att Noblesses ekonomi inte kan ligga på Sektionen då
det går emot Reglementet och att den bästa lösningen vore ifall Noblesse
spenderade alla pengar som de tjänat de två senaste åren under nästa verk-
samhetsår. Fröken Modahl säger att om de vill anordna några företagsevent
i fortsättningen ska de gå via ArG. Fröken Wilhelmsson1 förstår detta. Frö-
ken Modahl undrar hur mycket de har planerat att gå plus nästa år. Fröken
Bedoire2 säger att de planerar att resultatet ska likna föregående år. Fröken
Wilhelmsson fortsätter och säger att de håller på att skriva överlämnings-
dokument och att de kommer skriva in de nya riktlinjerna. Därefter lämnar
Fröknarna Wilhelmsson och Bedoire mötet.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson säger att han har varit på ett ordföranderåd och det var lika
spännande som alltid och med det menar han att det inte pratades om något
viktigt. Men en sak som diskuterades var hur de olika sektionerna skötte sin
styrelseöverlämning och värt att nämna är att vår överlämning är roligast.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl säger att hon jobbar med nästa års budget och hon säger att
den är nästan klar och hon räknar med att den ska vara klar på måndag. Det
hon väntar på är lite sista klartecken från PR och mottagningen. Hon säger
även att hon räknar med att Sektionen ska gå back nästa år.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har inget att rapportera.

2.4 Rapport från SNO

Herr Miksits säger att han var på ett kul möte om särskildbehörighet till
kurser. Där kom de bland annat fram till att det kommer bli undantag för
kurser som fortsätter direkt efter varandra, till exempel vektoranalysen och
TET:en. Progamansvarig kommer att göra en överskådlig karta över vilka
kurser man kommer att ha behövt klara för att få läsa en specifik kurs.
Herr Cederberg och Fröken Hellstenius tycker att det kommer bli hårt med
Flervariabelanalysen och TET:en då de är stora svåra kurser som väldigt
många kurser är beroende av. Herr Forsberg undrar varför man gör det här
och Herr Miksits svarar att det är ett rektorsbeslut. Herr Forsberg undrar
ytterliggare om någon på kåren ens har lyft ett finger för att stoppa det här.

1Ordförande Noblesse
2Kassör Noblesse
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På det kan inte Herr Miksits svara. Herr Miksits avslutar sin punkt genom
att säga att han strax har ett länkmöte.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Forsberg har hållt i ett studiebesök hos Syntronic i Gävle tillsammans
med Fysiksektionen och några Sektioner från Uppsala universitet. Han var
enda från vår sektion där men han hade kul ändå. Case-kvällen med Knightec
har blivit framflyttad och han ska börja lägga planer för våren.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius säger att Alumnipuben blev en succé och hon tycker det
är kul att den blev lyckad. Sedan fortsätter planeringen om utbytesfesten
med Uppsala. Sedan ska hon på 5-års jubel i Uppsala med Herr Cederberg
och Herr Wilhelm Westermark3. Sedan skulle Fröken Hellstenius närvara på
ett kommunikationsmöte men det blev uppskjutet då de inte hade något att
prata om. Herr Jeansson vill flika in att det kommer bli en Styrelsegasque
den 15 december på Nymble med övriga styrelser. Herr Forsberg är besviken
på valet av datum då det krockar med omtentor.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg berättar att KG har haft en fixarkväll och de fick mycket
gjort och han har pratat budget med Fröken Modahl. KG har även beställt
fem nya bord och tillsatt en teknikgrupp och de ska bland annat kolla på
om det går att implementera någon sorts kortläsare i automaterna. Han är
även glad för att det kommer bli en bastukväll med Kemi igen och att den
nya skrivaren kommer imorgon.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Saber säger att det är GT-pub och valpub idag och det vore vettigt ifall
vi var där. Herr Cederberg säger att vi jobbar på det. Annars jobbar Herr
Saber på med Bokföringen.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Häggström säger att de väntar på svar från Kansliet om när de vill äta
lunch med dom och hon fick just ett mejl av THS om deras mottagningsenkät.
Fröken Häggström är fortfarande smått triggered på Mottagningssamordna-
ren och att han skriver ”Allt gott”.

3Batman

3 Justeras:



SÖT 14 ELEKTROSEKTIONEN 14 november

4.2 Plan för Elabs ekonomiska utträde

Styret ringer upp Herrarna Rozenbeek och Keyserlingk på telefon och det
är väldigt svårt att höra vem som säger vad. Därför kommer de att tilltalas
som Klumpen. Fröken Modahl öppnar konversationen genom att påpeka att
de hade kommit överens om att göra Elab till en fristående förening och
hon undrar hur det bemötes av Elabs medlemmar. Klumpen säger att det
bemötes bra men de har ingen ny styrelse på gång och det bör vara dem som
tar hand om det här. Fröken Modahl undrar hur det går med att hitta en ny
Styrelse. Klumpen svarar att det är svårt att hitta folk som vill engagera sig
men att de kommer hålla ordning fram tills årsskiftet och om inga nya har
visat intresse då så kommer de att lägga ner swishnumret och lägga Elabs
ekonomi på is. Fröken Modahl säger att Styret funderar på att lägga fram
en proposition om deras utträdde på nästa SM och den kommer att säga att
Elab ska skapa ett eget konto och föra över pengarna dit innan ett visst da-
tum och annars kommer deras pengar tillfalla huvudkassan. Klumpen undrar
varför det är så hårda krav. Fröken Modahl svarar att det är för att uppläg-
get som är nu strider mot Reglementet. Klumpen undrar när detta kommer
att börja gälla och Fröken Modahl svarar att det kommer vara någongång
under 2020. Herr Jeansson säger att anledningen till att Styret vill ställa
ett sådant ultimatum är för att det ser jätteskevt ut om Sektionen överför
pengarna till ett privatkonto. Fröken Modahl förtydligar att Styret inte vill
ta Elabs pengar. Klumpen säger att de ska försöka hitta efterträdare innan
årsskiftet men om de inte gör de så ska de försöka fixa ett organisationsnum-
mer och ett konto. Herr Krödel undrar ifall det finns stadgar sen tidigare.
Klumpen svarar att de inte tror det men det finns många fina mallar på nä-
tet. Herr Jeansson undrar vad de tycker är en rimlig tidsram. Klumpen säger
att de gärna ser ett datum i augusti och gärna 31 augusti 2020, vilket Styret
tycker låter bra. Herr Forsberg säger att om det kör ihop sig kan de alltid
yrka på ett möte om mer tid. Klumpen avslutar med att säga att de håller
på med Elabs bokföringen och att Ylva kommer få pärmarna vid årsslutet.

3 Beslutsärenden

3.1 Ny termos till kaffekokaren

Herr Jeansson säger att Fröken Carmen Dahlin skrev till honom och sa att
ena ”kaffetermosen” är trasig och hon tycker Sektionen bör köpa en ny.

Mötet beslutar att köpa en ny kaffetermos till Tolvan och Herr Jeansson
tar på sig att fixa det.

3.2 Datum Kanslifrukost

Herr Jeansson säger att det är dags för kanslifrukost och vill att alla kollar
sina kalendrar. Herr Saber blir vit i ansiktet då han inser att den hårda fest-
middagen med Ion-secten är dagen före en KS i eleffektsystem.
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Mötet beslutar att föreslå 12/12 till kansliet.

3.3 Nominering till Fan- råttbärare

Herr Cederberg vill föreslå Fröken Dahlin, då hon har gjort mycket för Sek-
tionen. Fröken Hellstenius vill kolla på facebook och se vilka personer som
finns. Mötet tycker att alla ska fundera på det och återkomma med förslag.

Mötet beslutar att bordlägga punkten men om inget annat sägs nominerar
Styret Fröken Carmen Dahlin.

3.4 Bord till Tolvan

Fröken Modahl säger att KG har köpt bord till Tolvan för niotusenfemhund-
ra (9500) kronor och de vill ha ett godkännande på det.

Mötet beslutar att bevilja Källargillets köp av bord.

4 Diskussionsärenden

4.3 Plan för Tolvan 50 år

Herr Cederberg säger att KG har fått in märkerna. Herr Saber säger att han
och Herr Westermark har hittat ett gammalt dokument från 40års jublet
och där serverade de en gryta och därför tänkte de också servera den. Styret
tycker det låter bra om PR gör ordentlig mat och Styret bjuder på tårta.
Fröken Modahl tycker att ett bildspel vore kul och då får Paleografen jobba
lite. Sedan kan alumner bjudas in via facebook. Fröken Modahl säger det
finns femtusen (5000) kronor i budget och att det ska räcka till tårtor och
dekoration. Herr Jeansson säger att han kan fixa några snygga ballonger och
Fröken Hellstenius tar på sig att fixa tårtor.

4.4 Present W-middag

Herr Jeansson säger att vi är bjudna till W-sektionen 4/12 och då måste vi
givetvis ha en present. Herr Saber tycker man kan ge ”bäskast”. Herr Jeansson
tycker man kan ge bort Herr Cederberg då han gillar att hänga4 med dom.
Dock vore ett vandringspris bra för då slipper man tänka på det i framtiden.
Herr Forsberg tycker man kan ge bort ett tåg för det gillar vi båda och sen
kan man fylla på med en vagn eftersom. Det tycker alla låter som en bra idé
och Herr Jeansson kan tänka sig fixa ett tåg.

4ä=å, g=gl
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4.5 Julkort

Fröken Hellstenius vill att Styret ska ta ett julkort. Ett förslag är att ta det
under en planeringsträff för FUNQ. Det tycker alla låter bra och alla kommer
överens om att man ska ha kavajen med sig till alla träffar.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Nästa SÖT blir 28/11 kring 17:00.
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5.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 18:26 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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