
SÖT 2 ELEKTROSEKTIONEN 28 januari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 2
tisdagen den 28 januari
u.n.̊a. 1000000 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:15:00 av Supraledare Jonas “Dumbo”1 Cederberg.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Jonas “Dumbo”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

Samtliga deltagare vid mötet anlände i tid. Herr Backlund anlände exakt
12:15.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1Fröken Resistor tabbade sig i föreg̊aende protokoll d̊a hon inte hade tagit under be-
aktande att Herr Cederberg m̊aste g̊a under ett alias i dessa protokoll. Närmare bestämt
“Dumbo”, detta till följd av mindre beräknade handlingar vid brusningstillst̊and som Herr
Cederberg utförde under sitt år som Källarmästare i styrelsen 2019.
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs till allas förv̊aning inte i sin helhet. Närmare
bestämt yrkar Herr Sadiq p̊a att lägga till punkten ”3.2 Ny budgetpost:
Fika till Tolvan”. Mötet godkänner detta. Denna handling inspirerar Herr
Mosskull till att ocks̊a flika in med en ny punkt ”3.3 Hantering av suspekta
mejl”. Mötet godkänner även detta. Men Herr Mosskull är inte klar. Han
vill även tillägga punkten ”4.3 Ericsson-avtalet”. Herr Ordförande p̊aminner
om att dagordningen helst ska vara klara tv̊a (2) dagar innan utsatt möte,
men godkänner sedan de adderade punkterna.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Dumbo meddelar att han, Fröken Hjärne och Herr Backlund ska ta
alkoholprovet inom den närmsta framtiden för att elektrosektionen ska f̊a
beh̊alla sitt alkholtillst̊and. Han meddelar ocks̊a att n̊agra intressanta möten
sker nu i veckan, s̊asom THS och PR:s möte p̊a onsdag. Herr Dumbo vill även
meddela att han lagt ner tid p̊a att läsa p̊a om stadgar och reglemente, n̊agot
han uppfattade vara väldigt givande och som han nu uppmuntrar oss andra
att ocks̊a göra. Inför nästa möte vill Herr Dumbo har en verksamhetsplan
klar. Han vill även besluta om THS-representanter ska vara adjungerade p̊a
ett SÖT. Mötet är för detta.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund vill meddela att han gjort s̊a kallad research fär att kunna
göra sitt första verifikat! Grattis Herr Backlund! Han kämpar p̊a i allmänhet
och inför nästa SÖT vill Herr Backlund ha rensat i pärmar s̊a han f̊ar plats
med alla kommande papper fr̊an de fakturor och anmodningar han ska be-
tala. Han vill även p̊aminna om att deadline för ändring av 2020s budget är
den 12 februari, liksom kallelsen till Feb-SM.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken jag själv rapporterar att jag publicerat och hängt upp mitt första
och decenniets första protokoll fr̊an ett SÖT. Fröken Wallner har som m̊al
inför nästa SÖT att vara klar med detta SÖTets protokoll, samt att skaffa
en pärm. Överkomliga m̊al.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Kols har haft ett möte med Herr Dumbo och SNO emeritus Herr
Adam Miksits där de diskuterat spärrkurser och sammankoppling av kurser.
Detta har g̊att bra förutom att det gör det sv̊art att lösa studiesituationen för
de studenter som g̊att OPEN. Fröken Kols ska inom den närmsta framtiden
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även g̊a p̊a länkmöten och skolr̊ad. I egenskap av JML-ansvarig meddelar
hon att JML-nämnden har haft sitt första planeringsmöte där de började
planera en workshop. Herr Weideskog undrar ifall denna workshop är öppen
för allmänheten eller bara JML-nämden. Fröken Kols m̊aste tyvärr svara att
det bara är för JML. Herr Backlund följer upp med en fr̊aga om ett protokoll
efter denna worksshop kommer publiceras. Svaret blir nej p̊a den fr̊agan.
“Årets lärare” -nomineringar ska även vara färdigställt till 12 februari. Detta
ska tas upp p̊a ett framtida SNÖT.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Mosskull har varit och frilansat; han har besökt Ericsson och diskuterat
avtal! Han har även haft ett uppstartsmöte med sin nämnd och ett till är
p̊a g̊ang. Planeringen med e-Potential och elkraftskvällen är i full g̊ang!
Inför nästa möte vill han ha arbetsfördelning inför dessa event redo s̊a alla
inblandade vet “hur”, “var” och “när”uppgifter ska utföras. Han har även
en kommande lunchföreläsning med Sveriges Ingenjörer inplanerad.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Åkerberg har varit i fullg̊ang med att kontakta de inblandade skolorna
i den mytomspunna Babyshowern. Tyvärr är det endast D-sektionen som
svarat p̊a hans mejl, men de är å andra sidan taggade! De föreslog ett möte
och ideal tid för att h̊alla i detta spektakel är enligt dem den kommande
hösten.

Herr Åkerberg vill ocks̊a p̊aminna om att datumet för middagen med Kemi
m̊aste spikas innan 15 februari om inbjudning ska skickas ut i god kutym.
Han tar även upp att det saknas n̊agra poster p̊a hemsidan. Detta beror
främst p̊a att dessa inte tillsatts p̊a föreg̊aende SM. Dessa poster m̊aste
därför läggas till i dagordningen för det kommande feb-SM.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq har mycket p̊a agendan med möten och fixarkvällar! Han medde-
lar ocks̊a stolt att KG är i full g̊ang med att anordna en Källarmästar-resa.
Spännande!

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Hjärne berättar att hon har rekryterat en del nya ansikten till PR
vilket alla tycker är väldigt roligt! Imorgon ska hon ha ett möte med THS
där de ska diskutera tillg̊ang till köket p̊a tentapubar. Detta har varit ett
problem d̊a trots att PR bokat köket, behövt flytta p̊a sig d̊a köket blir n̊agot
slags garderob under tentapubar. Inför nästa SÖT vill Fröken Hjärne att
bokföring och rutiner ska sitta s̊a gott som i muskelminnet!
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2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog delger att mycket har utförts i planeringen av mottagningen.
Även m̊anga av datumen under mottagningen har blivit spikade. Han har
även varit flitig och p̊abörjat sin verksamhetsplan. Imorgon ska han delta i
ett mottagningsr̊ad med THS och den 21-22 februari är det mottagningsin-
ternat. Mycket kul för Herr Weideskog.

3 Beslutsärenden

3.1 HumF:s recentiorsmiddag

Tv̊a personer fr̊an v̊ar styrelse är välkomna p̊a middag hos Humanistiska
Föreningen p̊a Stockholms Universitet den 22 februari. Denna middag är i
stil med v̊ara nollegasquer. Vilka ska d̊a g̊a p̊a denna? D̊a klockan rusar fram
väljer vi att skjuta upp denna fr̊aga en aning. O.S.A. m̊aste göras innan 15
februari.

3.2 Ny budgetpost: Fika till Tolvan

Herr Sadiq inleder med att p̊apeka att det i reglementet punkt 4.2.2 st̊ar att
KG ska införskaffa fika till Tolvan. Han fortsätter sedan att p̊apeka att det
inte finns n̊agon tydlig budgetpost för detta i KGs budget. Tidigare år har
detta skett med rester fr̊an budget, snarare än att n̊agra pengar lagts undan
i detta syfte. Tidgare källarmästare Herr Dumbo p̊apekar att under hans
tid som källarmästare spenderades ca 4000 kr p̊a kaffe medan endast 1000
kr är vad KG har f̊att sin budget utökat med. Herr Sadiq föresl̊ar även att
han skulle kunna söka sponsring för kaffe i framtiden. Mötet kommer fram
till att det som egentligen ska lösas inte är mer pengar till KG utan snarare
en ommöblering i KGs budget. Inget beslut fattas, punkten bordläggs.

3.3 Hantering av suspekta mejl

Herr Mosskull har lite funderingar kring vilka mejl som är seriösa och inte
som ramlar in i hans inkorg. Detta har inte mötet n̊agon riktig inblick i. Men
alla konstaterar att KTH-innovation som mejlat oss l̊ater väldigt intressant.
KTH-innovation vill att vi hänger upp lite affischer i Tolvan. Herr Mosskull
yrkar p̊a att Herr Mosskull tar hand om den saken. Mötet godkänner detta.

4 Diskussionsärenden

4.1 Planering Kanslifrukost

Styret-19 har bokat in en kanslifrukost nu p̊a torsdag som vi ska h̊alla i. Herr
Dumbo g̊ar rakt p̊a sak säger att de som handlar inför frukosten inte behöver
komma tidigare och preparera frukosten men att de som kommer tidigare
behöver infinna sig lite efter 08 p̊a morgonen den kommande torsdagen.
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Kansliet dyker upp klockan 09 och även Styret-19 kommer delta i frukosten.
Budgeten för frukosten är 300-400 kr. Idéer till vad frukosten ska best̊a i
planeras. Herr Backlund tillägger: “Vi behöver inte köpa n̊agon juice - vi
har ju Mountain Dew!”

4.2 V̊ar styrelse

Herr Dumbo vill ta upp den lite tyngre diskussionspunkten om hur vi ska
lägga upp v̊art styrelsearbete och hur man egentligen agerar som styrelse,
men han anser och inser att vi inte kommer ha nog med tid för denna punkt
under detta möte. Punkten bordläggs.

4.3 Ericsson-avtalet

Herr Mosskull meddelar att Ericsson är taggade p̊a att involvera sig mer i v̊ar
fina sektion. Fr̊agan återst̊ar d̊a vad vi kan engagera dem i. Herr Weideskog
föresl̊ar Esquadern. Herr Backlund säger att Elogen behöver en lövbl̊as. Herr
Dumbo kommer med den briljanta idéen att Elogen kan göra ett spex om
5G och f̊a sponsring kring det. Det utbryter ett “oooooOOOoooOOOoooo”
av inspiration. Fröken Kols fortsätter sp̊ana p̊a om Ericsson skulle vara in-
tresserade av att ha ett samarbete JML-mässigt. Styrelsen kommer iallafall
överens om att det vore riktigt trevligt att f̊a v̊ar kick-off sponsrad...
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5 Övrigt

5.1 Övriga fr̊agor

Fröken Hjärne har en fr̊aga till Herr Dumbo ang̊aende verksamhetsplanerna:
ska de vara skrivna i punktform eller löpande text. Herr Dumbo säger att en
blandning av dessa nog vore bra. Vi ska sedan LATEX:a allt och d̊a blir det
snyggt oavsett.2 Fröken HJärne fr̊agar “Ska den vara l̊ang?”. Herr Dumbo
svarar “Den behöver inte vara kort”.

5.2 Nästa SÖT

Det bokas in ett middagssöt hos Herr Backlund tisdagen den 11 februa-
ri. Herr Sadiq erbjuder sig att sova över kvällen innan ifall Herr Backlund
behöver hjälp att ställa iordning sitt hem för SÖT3. Det visar sig att han
gärna sover över oavsett Herr Backlunds behov av hjälp.

Det bokas preliminärt även in ett SÖT den 21 februari för att skriva mo-
tionssvar till Februari SM.

5.3 Mötets högtidliga avslutande

Styrelsen 2019s första StyrelseÖverläggninsTräff avslutas klockan 13:17:48
av Supraledare Herr Dumbo.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Jonas “Dumbo”Cederberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

2Det jobbet lär högst troligt falla p̊a undertecknad med mina “mad skills” i LATEX.
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