
SÖT 1 ELEKTROSEKTIONEN 15 januari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 1
onsdagen den 15 januari
u.n.̊a. 1000000 (2020 b.t.)
å Nina Hjärnes hembonad, Stock-
holm/Älvsjö

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 19:55:08 av Supraledare Jonas Cederberg.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Jonas Cederberg Supraledare tillika Ordförande
Linus Backlund Halvledare tillika vice Ordförande
Alice Wallner Resistor tillika Sekreterare
Ida Kols SNO
Albin Mosskull AMSe
Henrik Åkerberg Kontaktor tillika Ambassadeur
Joshua Sadiq Källarmästare
Nina Hjärne Klubbmästare
Simon Weideskog Fø F

1.2 Försenad ankomst

D̊a samtliga deltagande tog tillfället i akt att innan mötets start klappa
Fröken Hjärnes katter, är samtliga närvarande vid mötets start.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Jonas Cederberg har mycket att delge till styrelsen, och han börjar
med att berätta för oss andra att vi nu är ett officiellt styre. Herr ordförande
har skickat ut mejl till samtliga i styret men f̊att intet till svar. Han delar
nu med sig av lite allmän information. Alla i styrelsen ska skapa en mail-
signatur att fästa vid mejl som skickas ut. För bokning av Funq skall Herr
Cederberg eller Herr ordförande av sektionen för Medicinsk Teknik Carl
Ronström kontaktas. Fröken Ida Kols hanterar bokning av ESN-rummet.
Herr Cederberg p̊aminner oss om att om vi vill ändra n̊agot i dagordningen
ska detta ske senast 2 dagar innan utsatt möte. Han avslutar sin rapport
med att säga: “Nu är vi en enad front ut̊at”. Och lägger sedan till “kom igen
det blir kul”. Visdomsord fr̊an Herr Ordförande.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Linus Backlund har haft sin överlämning med Fröken Ylva Modahl,
Vice ordförande emeritus. Det finns mycket kunskap att hämta. Fröken Mo-
dahl har ännu inte färdigställt allt som Herr Backlund ska ta över, men
han st̊ar redo och väntar i kulisserna. Herr Cederberg undrar om n̊agot ro-
ligt hänt i Herr Backlunds liv den senaste tiden. Herr Backlund meddelar
att ja, en ny kaffemaskin har införskaffats till hans hem. Fröken jag själv
fr̊agar vilket märke, men eftersom detta inte känns igen konstaterar styret
endast att det lät väldigt s̊a kallat “fancy”. Styret är angelägna om att ha
ett SÖT hemmas hos Herr Backlund där vi kan f̊a smaka p̊a det flotta kaffet.

Efter att n̊agra fler rapporter under detta möte rapporterats återkommer
Herr Backlund med fler punkter att lägga till sin rapport. Inledningsvis1

berättar han att Fröken Modahl kommer h̊alla i en bokföringskurs för de som
är intresserade av detta, vilket vore en bra satsning av de nämndansvariga i
styret att delta i. Även p̊aminner Herr Backlund om att ifall n̊agra ändringar
vill göras i budgeten för 2020 (tjugotjugo) ska dessa föresl̊as innan februari-
SM. Det finns även pärmar i Funq som ska flyttas till ESN-rummet och
detta vill Herr Backlund åtgärda s̊a fort han f̊att reda p̊a vilka som g̊ar att
förflytta.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken Resistor meddelar att hon färdigställt protokoll i LATEX å Källargillets
vägnar. Detta anser hon varit en lärorik erfarenhet Källarmästare Herr Jos-
hua Sadiq stjälpt av p̊a henne. Annars har Fröken Wallner inget av varken
underh̊allande eller informatoriskt värde att meddela.

1För den andra g̊angen.
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2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Ida Kols har haft officiell överlämning med Herr Adam Miksits, SNO
emeritus. Nu väntar hon bara p̊a att f̊a info ang̊aende mötesbokning. Hon
har även bokat in ett möte med sin vice-SNO Fröken Emelie Modin. Fröken
Kols är styrelsens JML-ansvarige och styret kommer fram till att rapporter
relaterade till detta ska tas upp under denna rubrik - “Rapport fr̊an SNO”.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Albin Mosskull har roliga nyheter att dela med sig av! E-potential2

kommer g̊a av stapeln den 20 februari 2020 med hela 20 företag. Innan
detta har Herr Mosskull planerat in hela 2 (tv̊a) lunchföreläsningar varav
en med Texas Industries. Spännande Herr Mosskull! Han har planerat ett
uppstartsmöte med ArG imorgon. D̊a ska det diskuteras rekrytering och
potentiella möten. Det inleds en diskussion om hur puben efter e-potential
ska g̊a till. Även en pub med middag och drinkbiljetter ska ordnas efter El-
kraftskvällen tillsammans med W den 18 mars. Dessa kvällar m̊aste planeras
mer ing̊aende av ArG och PR vid senare tillfälle.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Henrik Åkerberg har inte haft överlämning med Fröken Ebba Hellsteni-
us (kontaktor emeritus) än s̊a länge. Herr Åkerberg planerar att återuppta en
idé fr̊an tv̊a år sedan: Babyshower. En fest som anordnades d̊a EECS-skolan
var ny av dess inkluderade sektioner: Elektrosektionen, D-sektionen, Media
och IN-sektionen i Kista. D̊a flikar Herr Ordförande in med en kommentar
om att han inte kunde g̊a dagen efter denna fest, anledning ospecificerad.
Herr Åkerberg vill återuppliva idén med n̊agra sm̊a modifieringar, s̊asom
att “plus-en”regeln m̊aste kompromissas om alla dessa sektioner ska kunna
delta i festiviteterna.

Herr Åkerberg har även lite fr̊agor ang̊aende planeringen av detta årets SIK.
Exempelvis var vi kan inackordera finländarna efter kalaset.

För att visa sitt engagemang skryter Herr Åkerberg litet om sin framg̊ang
med versamhetsplanen och reser sig därefter och tar fram kameran. Bilder
förevigas och kan komma att publiceras.

Fröken Hjärne fr̊agar Herr Åkerberg ifall han vet vilka inbjudningar som ska
skickas till vilka inför den kommande v̊arbalen. Herr Åkerberg svarar med
att emeritus Fröken Hellstenius har skapat ett mycket vackert dokument till
honom med denna information i.

2Elektrosektionens arbetsmarknadsmässa
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2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Joshua Sadiq vill rapportera att godisautomaten i tolvan är litet tom.
I övrigt har Källargillet m̊anga projekt i görningen, varav Herr Sadiq inte
kan komma p̊a en enda att nämna i denna stund. Kan dessa projekt vara
aningen sekreta?! KG och PR pratar - väldigt kontroversiellt och spännande.
Herr Sadiq f̊ar fr̊agor om access till funq, ett problem för fler än en av oss!
Herr Sadiq svarar att det bara är att hugga tag i honom i tolvan för att f̊a
access.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Nina Hjärne har mycket hemligt att prata om! Främst ang̊aende den
mytomspunna v̊arbalen! Mycket diskussion om datum och liknande, vilket
väcker Herr Åkerberg med en fr̊aga om när inbjudningar ska skickas ut. Det-
ta ska ske X veckor innan, väldigt tillfredställande svar p̊a alla kommande
fr̊agor. Det konstateras att styret kommer behöva kriga för biljetter, precis
som resten av pöbeln. Herr Cederberg kommenterar “Kan man inte kriga
för biljetter hör man inte hemma i styrelsen i första taget!”3

Fröken Hjärne annonserar även för tentapuben den kommande fredagen.
Hon har även en beerpong-turnering i sikte.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog har mycket att berätta. Det kommer anordnas en fadder-
pub den 27 februari OCH temat för mottagningen är spikat! Det förtjänar en
sk̊al! Temat förblir hemligt för alla utomst̊aende förutom styret. Det vegeta-
biliska4 styret vet allt. Herr Weideskog har haft överlämning och inlett sin
verksamhetsplan för det kommande året. Han har även undersökt ett möjligt
samarbete med Voi inför mottagningen HT20. Hur ska dessa integreras är
d̊a fr̊agan? Herr Backlund föresl̊ar att de kan ha en Voi som favoritdjur -
underh̊allande vändning fr̊an emeritus-Fø Foch deras flamingos.

Herr Mosskull har en fr̊aga till Herr Weideskog ang̊aende en person som kom
i Tolvan härom dagarna med avsikt att sponsra mottagningen, trots att hans
företag i sig egentligen inte är intresserade av att värva de mer juniora p̊a
v̊ar skola. Herr Mosskulls följdfr̊aga blir d̊a ifall denna sponsring skulle kun-
na användas av ArG änd̊a eller inte. Det visade sig ocks̊a att kapitalet till
förfogande inte var nog för att ordna n̊agot större event, men skulle kunna
räcka till en lunchföreläsning.

3Alla blickar p̊a den oerfarne resistorn, jobbig pik, tar igen det mot Herr Cederberg
vid senare tillfälle.

4En hänvisning till färgen p̊a de underbart fina profilkäder som packades upp innan
mötets början.
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Herr Weideskog f̊ar en fr̊aga fr̊an Herr Åkerberg om hur det blir med flaggis-
faddrar den kommande mottagningen. Herr Weideskog redogör för att han
har stora planer för dessa poster framöver, ett exempel p̊a detta är att de
ska var med och anordna s̊a kallade paralleller, middagar för faddrar i sam-
band med de nyantagnas sittningar. Det är även p̊a förslag att flaggisar ska
ha varit faddrar n̊agot tidigare år, d̊a de ska ta större ansvar framöver. Herr
Weideskog och Fröken Hjärne konstaterar att de kommer behöva ta möten i
framtiden för att diskutera pubar under mottagningen. Herr Weideskog rap-
porterar ocks̊a att det kan komma att bli färre pubar under mottagningen
i höst d̊a vissa kommer ersattas med grillkvällar eller liknande för att lätta
p̊a arbetsbördan för PR.

3 Beslutsärenden

3.1 Datum för att handla kavajer

Styret ska bege sig till Hennes & Mauritz för att inhandla kavajer! Detta
föresl̊ar Herr Cederberg att ska ske s̊a snart som möjligt d̊a de m̊aste va-
ra färdigbroderade till februari-SM. Innan den efterlängtade vallfärden till
Sälen p̊a lördag blir sv̊art att hinna med, men det konstateras att det inte
f̊ar ske s̊a l̊ang tid efter heller. Förslaget ligger p̊a 24 januari. 24 januari
klubbas igenom. Herr Backlund kommenterar att vi nog f̊ar ta en hel vecka
med systuga för att befästa de mytomspunna paljetterna.

3.2 Datum Middagar

Vi som ny styrelse har i uppgift att anordna ett antal middagar med v̊ara
kompissektioner. Exempelvis förväntas vi bjuda Kemisektionens styrelse p̊a
en trerätters middag under terminen. Herr Cederberg föresl̊ar efter tenta-
perioden i mars, vecka 12. Datumet 20 mars bokas preliminärt in. Herr
Kontaktor skickar inbjudningar.

3.3 Datum Feb-SM

Datumet för e-styret 2020s första sektionsmöte m̊aste spikas! Herr Cederberg
föresl̊ar 26 febrauri. SM p̊a en onsdag känns revolutionerande för vissa, men
samtliga bifaller änd̊a detta. Kallelse till sektionen inför detta storslagna
möte ska skickas ut ca 14 dagar innan.

3.4 Tammerfors 52

Styrelsen 2020 är inbjudna till en representativ vistelse i Tammerfors p̊a
deras V̊arjubel. Intresset för att åka är inte superhögt i dagsläget. Herr Ce-
derberg informerar om att det är en b̊atfärd som åker under natten, avg̊ang
cirka 22 p̊a kvällskvisten (tio). Herr Sadiq blir alldeles upprörd över detta
d̊a det enligt honom är mitt i natten.
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SÖT 1 ELEKTROSEKTIONEN 15 januari

Styrelsen sp̊arade iväg fr̊an ämnet just Tammerfors och började diskutera
andra resm̊al och summan av kardemumman var att vi är m̊anga som vill
p̊a representationsresa till Linköping.

3.5 Ansvarig att hämta posten

Vi har ett postfack (nummer 12 närmare bestämt)5 som post m̊aste hämtas
fr̊an. Herr Åkerberg anmäler sig som frivillig. Alla för? Alla yttrar ett
rungande JAAA förutom en okoncentrerad Herr Weideskog som säger ett
försiktig ja p̊a fr̊agan om n̊agon är däremot. Herr Cederberg suckar och
fortsätter trots detta med att förslaget finnes bifallet. Herr Åkerberg väljs
till ”Hämtare av posten” (utöver sin post som kontaktor).

4 Diskussionsärenden

4.1 Styrelsens Överlämningsdokument Möte med Styret 19

Elektrostyrelsen 2019 arbetar febrilt p̊a ett överlämningsdokument till den
nya styrelsen, men tyvärr är detta ännu inte färdigställt. Tillsammans med
detta ska även ett möte med Styrelsen 19 planeras. I god tid till detta möte
vill Herr Cederberg att samtliga medlemmar av styrelsen förberett fr̊agor
till styrelsen emeritus.

4.2 Sponsring av Elektroprojekt

En fr̊aga och samtidigt ett förslag fr̊an Herr Sadiq är om det kan g̊a att utlysa
n̊agra “vardagsproblem” som Tolvan har till ettans Elprojekt. Och en vida-
refr̊aga p̊a det ifall det kan sponsras av sektionen/styrelsen d̊a Tolvans un-
derh̊all är en styrelsepunkt. Diskussionen öppnas. Herr Mosskull tänker att
detta nog kan presenteras i samband med att ettan f̊ar elproj-introdutkionen
efter konsultering med projektansvarige. Herr Moskull fortsätter med att det
är viktigt att uppdragen formuleras mer som problem som ettan ska lösa
snarare än att ge en uppgift. Fröken Hjärne belyser att det finns nackdelar
med detta, exempelvis att en handledare i fr̊agan m̊aste finnas s̊a inte et-
tan m̊aste “simma fritt” med sitt uppdrag. Ang̊aende eventuell sponsring är
styret inte eniga. Det konstateras tillslut att ett dyrt projekt som kommer
till användning i Tolvan möjligvis kan generera lite betalt, men det är inget
som utlovas fr̊an starten. Ett sätt att marknadsföra denna idéen är med en
stor poster p̊a anslagstavlan i Tolvan.

4.3 Slack

Herr Cederberg tar upp ämnet Slack, är det ett medel vi ska använda oss av
eller inte? Många delade åsikter kommer nu fram. R̊akade till och med bli
s̊a att p̊a ena sidan av bordet sitter slack-motst̊andarna och p̊a den andra

5Ingen tillfällighet tror vi.
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slack-kämparna. Det största problemet kokas ner till faktumet att det inte
är säkert att det blir nödvändigt att ha mer kommunikationsmedel för styret
än Messenger och Drive. Skulle vi bestämma oss för att använda Slack skulle
det vara det enda forumet för kommunikation. Men det tar bort lite av den
avslappnade kommunikationen tycker vissa. Och vissa ser det som ett större
offer än vinst att behöva vänja sig vid ett nytt sätt att kommunicera.

En fördel med Slack är att m̊anga samtalstr̊adar kan vara ig̊ang samtidigt,
vilket gör att det är lättare att s̊alla ut vad som är viktigt att scrolla upp för
att läsa jämfört med det som mer är allmänt s̊a kallat skitsnack. Fröken Kols
ser detta som en stor fördel med tanke p̊a att konversationer om t. ex. Funq
och SIK m̊aste kunna h̊allas isär. I slutändan är det ungefär lika m̊anga som
vill ha en Slack till styrelsen som de som är emot det. Det konstateras att vi
har tre olika alternativ: en Slack till all sorts kommunikation, en Slack för
de mer seriösa samtalsämnena eller att strunta i Slack och fortsätta som det
är. Fröken Hjärne kommer med det brilljanta förslaget att vi forsätter som
vi har det nu och känner efter ifall det kommer räcka med Messenger och
Drive, med en efterföljande uppföljningsdiskussion vid ett senare tillfälle d̊a
vi blivit lite mer erfarna om hur v̊ara medel fungerar med styrelsearbetet.

4.4 Kick-off!

D̊a klockan börjar närma sig skrämmande sent denna onsdagskväll väljer
styrelsen att återkomma till punkten om kick-off vid ett senare tillfälle. Herr
Weideskog har däremot lite sv̊art att tygla sig och föresl̊ar därför att vi kan
ha v̊ar kick-off i samband med Esquadern. Detta till Herr Sadiqs förfäran
d̊a det visar sig att han inte riktigt kommer till ro ute p̊a havet.
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5 Övrigt

5.1 Nästa SÖT

Nästa SÖT bokas preliminärt in under lunchen den 28 januari.

5.2 Mötets högtidliga avslutande

Styrelsen 2020s första StyrelseÖverläggninsTräff avslutas klockan 22:13:57
av Supraledare Jonas Cederberg.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Jonas Cederberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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