
SÖT 16 ELEKTROSEKTIONEN 9 december

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 16
Måndagen den 6 december
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
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

Herrarna Daniel Saber och Joshua Sadiq samt Fröken Charlotta Bodén ad-
jungeras 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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2 Beslut

2.1 Interimsval av Källarmästare

Herr Sadiq säger att han vill avgå. Herr Jeansson säger att han inte behöva
fråga om lov utan han kan bara säga det. Herr Sadiq säger då att han avgår
och att Fröken Bodén bör ta hans plats. Fröken Bodén går med på att ta
Herr Sadiqs post.

Styrelsen interimsväljer Fröken Charlotta Bodén till Källarmästare.

3 Rapporter

3.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Sadiq och Fröken Bodén lämnar sedan mötet. Herr Jeansson säger se-
dan att SM gick bra men att han sludrade till lite på slutet. Herr Jeansson
säger att Styret har anordnat FUNQ och det blev lyckat. Herr Jeansson sä-
ger att till och med Herr Anders Erninger hade kul. Han kommer att ha
överlämning med Herr Cederberg på fredag och han har skrivit klart sitt
överlämningdokument. Sedan kommer han fara till ”bästkusten”.

3.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Modahl säger att hon kommer ha en första överlämning nästa vecka
och hon har även en del bokföring kvar. Herr Jeansson säger att Funq är
bokat till fördel av Fröken Modahl. Herr Jeansson säger att han har bokat
Funq i 72 timmar i sträck. Fröken Modahl är nöjd att budgeten gick igenom
och hon ska sen kolla om det går att omdeklarera 2015 och hålla en liknande
bokföringskurs som Herr Daniel Ahlberg1 höll i.

3.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Johansson säger att han hade en överlämning tillsammans med Frö-
ken Hellstenius i fredags och att det blev lyckat. Sedan håller han på med
protokollet för december-SM.

3.4 Rapport från SNO

Herr Miksits var på ett möte där de hade enats om riktlinjer för särskild-
behörighet till kurser. Herr Joakim Jaldén har skickat ett utkast till ESN
som de ska läsa igenom. Detta gör personer kan stoppas från att läsa vissa
kurser men det öppnar också upp för möjligheten att läsa programmet i en
annan ordning. Herr Miksits har även tänkt anordna en ESN kick-off. Sedan
vill skolan ha 2-3 studenter som kan vara med och läsa igenom kurs-PM, då
skolan önskar standardisera dessa.

1Halvledare 2018
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3.5 Rapport från AMSe

Herr Forsberg säger att han hade sitt sista event förra veckan. Sedan ska han
planera våren och ”kasta lite bajsmackor på Herr Albin Mosskull2”.

3.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Fröken Hellstenius hade en överlämning tillsammans med Herr Johansson
och det var kul. Fröken Hellstenius säger att peaka tidigt är en grej hos nya
Styret. Tanken var att lära Herr Henrik Åkerberg3 att mingla men det upp-
stod kemiska problem. Sedan ska hon fixa med sitt överlämningsdokument
och hon väntar på julkortsbilderna.

3.7 Rapport från Källarmästare

Herr Cederberg säger att det inte har hänt så mycket men de fick in nya bord
och de ska ha en internfixarkväll. Sedan ska de gå över nissarnas rutiner då
vissa nissar inte har dragit sitt lass.

3.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Saber tar informationspunkten då ordinarie Klubbmästare inte är när-
varande. Herr Saber säger att Lusse- PRe blev lyckat, det var jobbigt men det
var kul. De har även fört en lista över vad som gick åt för att undvika att
man köper för mycket i framtiden.

3.9 Rapport från Fø F

Fröken Häggström säger att de fortfarande väntar på svar från kansliet och
de håller på med överlämningsdokumenten, de håller bland annat på att ta
bort passiv aggresiva kommentarer. Fröken Modahl uppmuntar att de bör få
svar av kansliet innan de går på julledighet då de först kommer att ge pengar
efter ett sådant möte.

4 Diskussionsärenden

4.1 Årsuppföljning

Fröken Modahl tycker att Styret borde gå igenom alla beslut och se om
Styret glömt uträtta något och att styret bör börja kolla igenom verksam-
hetsplanen. Herr Jeansson säger att styret har uppföljd sin verksamhets plan
då samarbetet med EECS har fortsatt med kanslifrukostarna och även sam-
arbetet med andra sektioner har fortsatt. Herr Jeansson säger att det enda
som egentligen kvarstår är att dokument ska skrivas.

2AMSe 2020
3Kontaktor 2020
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Herr Miksits tycker ESN har gått bra men att det är svårt med MAS. De
som gick på i somras har inte riktigt kommit igång än. Herr Miksits tror att
det är för att studenter inte vet riktigt vad MAS är för något. De ska aggera
som ett bollplank med respektive programansvarig och studenter ska komma
till den med åsikter.

Herr Forsberg säger att ArG har jobbat mycket med sammanhållningen i
gruppen men lite mindre på att få nya företag. Han tycker det märks att
engagemanget i ArG har ökat.

Herr Saber tycker att allt gjort som står i verksamhetsplanen och de har
haft två utvecklingssamtal istället för ett och han tycker det var givande.

Fröken Häggström säger att de satsade mycket på team-building och de
introducerade mer JML. De fixade även en förfest-ansvarig som de tyckte
underlättade mycket. De har även gjort en lita med fler bra roller som de
ska ge nästa Fø F. Mottagningsenkäten såg bra ut och många verkar känna
sig inkluderade.

Herr Cederberg säger att de öppnade upp för källarnissarna att öka sitt
engagemang genom att dela ut ansvarsposter. En nackdel som de har upp-
täckt är att de är svårt för nya nissar att ta sig in i gruppen då många äldre
nissar valde att fortsätta. Herr Cederberg tycker att det mesta har uppnåtts.

Herr Cederberg tycker även att de övriga i styrelsen ska skriva en verksam-
hetsplan och att punkterna bör hållas konkreta. Ett förslag är att protokoll
bör föras på kanslifrukostarna, kanske inte på dator men det viktigaste bör
antecknas analogt med papper.

Mötet börjar sedan kolla igenom de beslut som har tagits. Då upptäcker
man att Herrarna Jeansson och Johansson har glömt uppdatera PM för
Funqrummet och att plakat till Årets lärare ska uppdateras.

4.2 Styrelseöverlämningsdokument

Herr Jeansson säger att det ska göras två dokument, ett rent överlämningsdo-
kument och en delegationsordning. Herr Jeansson ska fila lite på dokumentet
och ett städschema för Funq bör inrättas och även det tar Herr Jeansson på
sig att skriva. Fröken Modahl har skrivit en lista med några punkter som
hon vill ha med. Bland annat hur ekonomin och representation bör skötas.
Sedan är det att beslutsunderlag och diskussionsunderlag bör skrivas. Hon
uppmanar att gå in på Styretsdrive för att se vad hon menar mer specifikt.
Herr Forsberg tycker att JML-rollen i Styret känns luddig då han egentli-
gen alla har går runt honom. Fröken Modahl tycker att posten ska vara en
kontaktperson mellan Styret och JML-nämnden. Herr Miksits tycker att den
posten ska informera om vad som händer mellan nämnden och Styret. Herr
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Forsberg vill tillägga att JML-posten bör marknadsföras bättre. Herr Fors-
berg tycker att mediaträning för att undvika utspel kan vara en bra grej.
Fröken Hellstenius tycker att det är bra att vi delar upp middagarna så att
alla inte plockar av bordet och lämnar gästerna själva. En bra sak att nämna
är att om man vid representation swishar ett privatnummer så går det inte
att få kvitto och ersättning för det. En arbetsordning för FUNQ bör också
bifogas som innehåller tips som lokal och barstoppslista.

4.3 Fuck-off!

Styrelsen beslutar att ha ett planerings möte den 25 februari.

5 Övriga ärenden

5.1 Nästa SÖT

Det blir inget nästa SÖT för Styret 19 och nästa SÖT hålls av Styret 20.
Styret 19 over and out.
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5.2 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 19:45 av Supraledare Charlie Jeansson.

Vid protokollet Justeras

Nils Johansson
Resistor
Elektrosektionen
THS

Charlie Jeansson
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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