
SÖT 15 ELEKTROSEKTIONEN 27 november

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 15
Onsdagen den 27 november
u.n.å. 1000000 (2019 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:15 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
Ebba Hellstenius Kontaktor tillika Ambassadeur
Jonas Cederberg Källarmästare
Malin Häggström Fø F

1.2 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av dagordning

Herr Cederberg vill lägga till punkten 5.2 Styrelsen går och bastar men
får avslag. Fröken Hellstenius vill lägga till punkten 4.4 W-present och 4.5
Uppsala och får bifall.
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2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Jeansson säger säger att han inte gjort så mycket sen sist och bollar
punkten vidare.

2.2 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson har inget att rapportera.

2.3 Rapport från SNO

Herr Miksits vet inte längre vad han har gjort men han har haft en möte om
de som ska examineras 2025/2026. Han sammanfattar och säger att EECS
vill att alla som går ut från skolan ska ha en gemensam kompetens och att
det ska vara lättare att välja andra masters inom skolan, så att vi på elektro
ska till exempel kunna läsa datas masterprogram. Han säger även att skolan
har beslutat att plocka bort programmering i C från programmeringskuren
nästa år och att projektet i den kursen kommer att bli lite större istället.
Sedan har han fortsatt kolla på behörighets krav.

2.4 Rapport från AMSe

Herr Forsberg säger att han har en lunchföreläsning med FOI1 nästa onsdag
och pekar besviket på Herr Jeansson och Fröken Häggström och säger att de
inte har anmält sig. Herr Jeansson anmäler sig direkt efter Herr Forsbergs
uttalande. Fröken Häggström skyller istället på att hon läser en kurs på SU2

och de barbarerna använder sig inte av akademisk kvart och hon hinner därför
inte. Herr Forsberg säger att han inte har hittat någon efterträdare men ska
ligga på Herr Carl Nordengren om att söka AMSe istället för BAMSe. Herr
Cederberg säger att han redan gjort detta. Övrigt så meddelar Herr Forsberg
att han tvättade igår ikläd pyjamas.

2.5 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius säger att hon varit och representerat i Uppsala tillsam-
mans med Herr Cederberg och Herr Wilhelm Westermark. Herr Cederberg
undrar varför hon inte la upp bilden då han slickar på en annan killes tunga.
Fröken Hellstenius säger att den inte kändes representativ. Herr Cederberg
tycker att hon skulle lagt upp den ändå för att han var trevligt. Vilket inte
kommer som en chock för övriga på mötet då de uppenbarligen har varit
intima. I övrigt fixar Fröken Hellstenius med FUNQ.

1Totalförsvarets forskningsinstitut
2Stockholms universitet
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2.6 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg säger att Källargillet har haft en intern fixarkväll som blev
lyckat och sedan har de haft ett interkör som gick superbra. Sedan har de en
fixarkväll idag och då ska han mingla och basta med Kemi. Herr Cederberg
försöker få med övriga i Styret med de är nog svettiga redan.

2.7 Rapport från Fø F

Fröken Häggström säger att de håller på att skriva överlämningsdokument.

3 Beslutsärenden

3.1 Motionssvar klubbning

Herr Henrik Åkerberg har skickat in en motion om att det som inträffade
under förra SektionsMötet inte ska hända igen och han vill därför lägga till
ett stycke i Stadgan om att man kan använda något annat än Lödkolven för
att klubba beslut. Det tycker mötet låter som en bra idé.

Mötet beslutar att yrka på att mötet bifaller motionen i sin helhet.

3.2 Motionssvar val av Carakarl

Sektionens mest bilkunniga herrar har skickat in en motion om att lägga in
en gräns för hur många Carakarlar som kan väljas samt ändra verksamhets-
året för Carakarlarna. Styret tror att dessa Herrar vet bäst om hur posten
fungerar och håller därför med dom.

Mötet beslutar att yrka på att mötet bifaller motionen i sin helhet.

3.3 Bergslusse

Styret har fått en inbjudan till Bergssektionens årliga luciasittning och pre-
miären av Bergsspexet och Herr Forsberg visade tidigt intresse om att vilja
göra en sista representation.. Herr Jeansson säger att han inte vill gå på
spexet eftersom att man inte får dricka där men han kan tänka sig gå på
sittningen. Även Herr Cederberg kan tänka sig gå men han står över om de
inte får en till biljett.

Mötet beslutar att Herrarna Jeansson och Forsberg ska gå på sittning och
ackompanjerade av Herr Cederberg i mån om plats.
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4 Diskussionsärenden

4.1 Mat Ion-sectmiddagen

Herr Forsberg tycker att det skulle vara kul att köra riktigt klassisk hus-
manskost och föreslår pitepalt. Herr Forsberg får medhåll av Herr Johansson
om att palt vore kul. Fröken Häggström tycker dock att palt ser lite för
oattraktivt ut. Herr Cederberg tycker att man kan pynta med en liten grön
kvist. Herr Miksits tycker att man kan servera laxsoppa med saffran eller
med någon annan tvist. Det tycker övriga låter bra och man bestämmer sig
för att gå på den linjen. Förrätten blir bruchetta och till efterrätt blir det
chokladfondant med glass och bär.

4.2 Proposition Elab

Fröken Modahl har redan skrivit klart motionen men hon är osäker på att-
satserna. Då dessa redan har diskuterats internt så formuleras dessa enligt
följande:

Att1 Elab ska skapa ett konto och föra över deras tillgångar till det kontot
innan de 31 augusti 2020.

Att2 Om pengarna inte har överförts från det befintliga kontot innan den
31 augusti 2020 förs pengarna över till huvudkassan.

Att3 När pengarna är överförda ska Elabs befintliga konto strykas från kon-
toplanan i PM för Ekonomi.

4.3 Kanslifrukost, nytt datum

Herr Jeansson säger att Kansliet inte kunde det datum som vi föreslog.
Fröken Hellstenius föreslår 30 januari, tillsammans med den nya styrelsen.
Övriga tycker det låter bra och Herr Jeansson ska föra det datumet vidare.

4.4 W-present

Herr Jeansson säger att vi hade bestämt att ge dem ett tåg med något extra.
Fröken Hellstenius tycker att vi ska sätta en liten flaska på den och det tycker
övriga låter bra. Herr Jeansson säger att han tar på sig att fixa ett lok och
Herr Johansson fixar ett paket med svenska nubbar.

4.5 Uppsala

Fröken Hellstenius säger att det har kört ihop sig med planeringen av eventet
med Uppsala. De har skickat henne ett mejl där de säger att de inte kan det
planerade datumet då det kör ihop sig med tentor. De vill föreslå ett datum
i vår istället och de vill veta vilka datum som passar oss. De säger även att
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de inte kommer att fixa sovplatser. Mötet tycker att 15, 22 eller 29 februari
passar bäst och att alla får fixa hemresa själva.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Nästa SÖT blir 9/12 kring 17:14, vilket kommer att bli Styret 19 sista SÖT3.

3:(
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5.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 18:22 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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