
SÖT 3 ELEKTROSEKTIONEN 11 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 3
tisdagen den 11 februari
u.n.̊a. 1000000 (2020 b.t.)
å Herr Backlunds lägenhet, Stock-
holm, Bergshamra

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 20:30:21 av Supraledare Dumbo.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Dumbo 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 deltagare deltog i matlagning och förtärande av denna mat, var
samtliga deltagare i tid till detta möte.

1.3 Adjungeringar

Denna kväll adjungerar styrelsen in en av de tv̊a sittande revisorerna, Jakob
Björns. Välkommen till SÖT 3, Herr Björns!

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

Dumbo har skickat mejl i mängder! Många olika spännande möten därtill.
Representerat har Dumbo ocks̊a gjort, genom b̊ade styrelsemiddag med Me-
dicinsk Teknik samt ett besök p̊a Medicinska Föreningens Amphioxgasque
d̊a en hemsnickrad present överlämnades. Han har ocks̊a idéer om hur rap-
porterna p̊a dessa möten ska utformas; 1. Utfördes de punkter fr̊an förra
mötet, 2. Vad återst̊ar att göra och hur ligger detta i fas med verksamhets-
planen?

Han har även en ide om att alla punkter till SÖT ska läggas in i ett doku-
ment för sig som han sedan ska lägga in i dagordningen. För att leva som
han lär berättar Dumbo nu att inför nästa SÖT ska han delta i skolr̊ad,
instututionsr̊ad, och ordförander̊ad. Han ska även fortsätta snickra p̊a sin
verksamhetsplan.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund har grottat ner sig i bokföring. Han och Dumbo ska till ban-
ken s̊a Herr Backlund ska kunna öppna konto till exempelvis Carakarlarna.
Han ska kämpa sig igenom allt som ska betalas. Inför nästa möte vill Herr
Backlund ha haft ett möte med Carakarlarna.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken Resistor h̊aller sig kort som vanligt och säger att hon LATEX:at för
fullt sedan förra mötet. Till nästa g̊ang ska Fröken Resistor vara redo att
skriva motionssvar och nomineringar med Dumbo direkt efter mötet.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Ida Kols har haft ytterligare SNÖT med Studienämnden. Inga no-
mineringar för Årets Lärare/Årets övningsassistent har trillat in ännu, men
dessa ska vara klara nästa vecka p̊a onsdag. Imorgon har hon ett skolr̊ad
att delta i, p̊a fredag ett länkmöte och Vice SNO tillika PAS ska p̊a utbild-
ningsr̊ad nästa vecka.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Mosskull har haft möte nummer 2 med ArG och en kick-off är planerad!
Han har planer p̊a att ordna en masterkväll om robotik. Han har planerat
riktigt noggrant med e-Potential och det verkar bli fräckt tycker styret - en
elektrisk b̊at utanför Nymble l̊ater ju som n̊agot man bara inte f̊ar missa?!

Besöket hos Medicinska Föreningen var svinkul enligt Herr Mosskull. Till
nästa g̊ang ska han skriva p̊a kontrakt och fixa det lilla sista med e-Potential.
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2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Babyshower är åter p̊a tapeten och nu är även Media exalterade. Herr
Åkerberg har snickrat ihop en Alla hjärtans dag-dikt till Kemi som han
läser för oss. Styret konstaterar att Herr Kontaktor är en riktig poet! Kemi
skickade tillbaka ett svar som NÄSTAN var lika fint som det Herr Åkerberg
lyckats skriva.

Han har även bjudit in v̊ar fru1 p̊a middag 27 mars. De var utom sig av
lycka! Han har utlyst feb-SM. Han och Dumbo har även skrivit ett “Hur du
tämjer din mejl” -PM.

En riktig veteran har hört av sig till Herr Åkerberg och vill ha en alumnigas-
que med musik och ett föredrag i stil med: “S̊a här blev det 40 år senare”.
L̊ater väldigt intressant tycker mötet! De vill repa p̊a sin musik i ett halv̊ar -
för att stolt presentera sig för oss. En s̊adan tillställning kan innebär mycket
jobb, men det kan ocks̊a bli väldigt roligt! Blir en punkt at ta upp p̊a ett
senare SÖT. Herr Åkerberg har samma punkter att jobba p̊a inför nästa
SÖT som han hade till detta.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq rapporterar stolt att Källargillet haft en superproduktiv fix-
arkväll! Källarmästarna i Gillet är även p̊a jakt efter en ny källarmästare.
Godismaskinen h̊aller teknikgruppen p̊a med för fullt, de har kommit fram̊at
i sitt arbete med att godismaskinen ska kunna ta emot kortbetalning!

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

“Alla hjärtans dag” -pub p̊a torsdag! Fröken Hjärne ser gärna att vi är där!
Hon är även mitt i planering av en beerpong-turnering nästa lördag, därefter
en pub i samband med e-Potential nästa vecka. Versamhetsplanen är hon
och resterande klubbisar i full g̊ang med. Fröken Hjärne meddelar ocks̊a att
bokföringen känns okej! Mötet med THS som nämndes vid förra SÖT anser
hon var mycket givande!

Fröken Hjärne har även undersökt utökat tillst̊and och när kan man skippa
+1-regeln. S̊adana tillfällen f̊ar KTHs klubbmästerier tillg̊ang till 10 g̊anger
per år men de blir snabbt uppbokade under året och det finns därför väldigt
lite utrymme för en Babyshower som Herr Åkerberg undersökt. Det kan
g̊a att komma runt och hur mycket det skulle kosta ska Fröken Hjärne un-
dersöka. En lite mindre rolig rapport fr̊an Klubbmästare Hjärne är att det
inte kommer g̊a att spontanöppna baren längre d̊a man m̊aste festanmäla till
vakterna vid ett s̊adant tillfälle och det finns inte längre n̊agot direktnummer
som g̊ar att anmäla via. Förhoppnings är problemet temporärt. Det finns

1Kemistyrelsen
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SÖT 3 ELEKTROSEKTIONEN 11 februari

akutnummer, men det är ingen bra lösning. Styrelsen planerar att lyfta den
här fr̊agan till THS via v̊ara representanter.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog har haft möte med Alkemisterna 2 och har diskuterat sam-
arbete och kom fram till att det är en mysig idé som ska upprätth̊allas. Han
har även varit i kontakt med företag, exempelvis Tritech och Midroc vill va-
ra med p̊a varsin hörna. Voi kan inte ge besked än. - Överlever Voi vintern?
Herr backlund föresl̊ar att Herr Weideskog bjuder in Lime ocks̊a utan att
berätta för Voi, s̊a f̊ar de b̊ada jobba för v̊ar kärlek. Herr Mosskull vill gärna
se över vilka företag som vill samarbeta, d̊a vi som sektion borde n̊a ut till
företag via samma kanal.
Herr Weideskogs verksamhetsplan är i princip klar! Han undrar bara om
formatet. Herr Mosskull har LATEX:at sin vilket genererar ett “Wooooow”
fr̊an alla p̊a mötet.
Nästa SÖT kommer Herr Weideskog dessvärre inte kunna delta p.g.a. mot-
tagningsinternat. Han kommer även ha fullt upp med att planera den kom-
mande Fadderpuben.

3 Beslutsärenden

3.1 Kick-off!

Köpenhamn! T̊ag bokat och ska betalas idag. Det har uppdagats att det
blir billigare att inte boka gruppresa. Fr̊agan är d̊a om vi ska åka klockan
07 eller 08 p̊a morgonen den 3 mars? Herr Sadiq och Fröken Jag själv vill
åka klockan 08 trots att det är aningen dyrare 3, men f̊ar tyvärr inget gehör
fr̊an resten av mötet. Herr Sadiq och jag själv försl̊ar d̊a att vi åker själva i
första klass och dricker whisky ur grismagar.
Mötet beslutar att vi alla lämnar Stockholm klockan 07 den 3 mars.

3.2 Ändring av Budgetförslag

Herr Backlund har f̊att in förslag p̊a ändring i budgeten till ArG, Källargillet
samt Mottagningen. Kort sagt syftar dessa ändringar p̊a en omplacering
av pengar med bibeh̊allen balans mellan intäkter och utgifter, snarare än
utökad finansiering. Herr Backlund undrar därför om mötet kan godkänna
dessa ändringar.
Mötet godkänner Herr Backlunds ändringsförslag.

3.3 Grovstädning av Funq

Förslaget ligger uppe om att boka in ett datum för städning av Funq. Herr
Sadiq föresl̊ar fixarkvällen nästa vecka p̊a tisdag (18 februari). Mötet beslu-

2Kemis mottagningsansvariga
3En följd av v̊ar extravaganta och kräsna livsstil
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tar att styret träffas och städar Funq vid klockan 17 den 18 februari.

3.4 Ändring av Messengerfärg

Herr Backlund har under en längre tid nu funnit att färgen p̊a styrets
Messenger-chatt är aningen gräslig och vill nu ändra den till n̊agot mer
mossigt4.
Mötet godkänner detta förslag5.

4 Diskussionsärenden

4.1 V̊ar Styrelse

22.00 och nu är styret inte i sin mest produktiva timme. Men en viktig
punkt p̊a agendan är denna tunga punkt om styrelsens gemensamma verk-
samhetsplan. Vilka ambitioner har vi och vad vill vi förbättra under det
kommande styrelse̊aret? Mötet gick varvet runt kring bordet och kom fram
till n̊agra breda punkter att arbeta utefter; Synlighet, transparens, infor-
mation, kontinuitet, struktur och uppföljning. Mer om dessa punkter kom-
mer s̊a sm̊aningom g̊a att läsa mer om i styrets gemensamma verksamhets-
plan. Mötet gick även varvet runt och diskuterade hur styrelseposterna med
nämndansvar ser p̊a styrelsearbetet. P̊a denna fr̊aga var alla eniga om att
nämnden g̊ar först men att de gärna engagerar sig i styrelsearbetet i den
m̊an tiden till̊ater.

Styret kommer även fram till en riktigt bra punkt att agera utefter: en fr̊aga
som borde besvaras i rapporterna p̊a SÖT: Hur stressad är du p̊a en skala
1-10.

4.2 Sektionsenkät

V̊ara plikter och åsikter om THS är vad denna enkät tar upp - mötet beslutar
att Herr Dumbo tar hand om detta. Vi fr̊agar oss alla även hur stressade
THS är p̊a en skala 1-10 egentligen?

4.3 Porslinsbröllop med Kemi

Mötet tvingas tyvärr bordlägga denna punkt d̊a tiden blir knapp s̊a här
l̊angt in p̊a kvällen en vanlig tisdag.

4.4 Datasektionensv̊arbal

Bordläggning.

4Färgen som beskrevs i underlaget var snarare solid grön, men vad gör man inte för en
ordvits.

5Till allas förv̊aning helt utan protest.
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SÖT 3 ELEKTROSEKTIONEN 11 februari

4.5 H̊allbarhetspolicy

Bordläggning.

4.6 Medicinska Föreningens förbund

Bordläggning.

4.7 Slack

Bordläggning.

4.8 Budgetplanering av Styrelsemiddagar

Bordläggning.
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5 Övrigt

5.1 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

5.2 Nästa SÖT

Lunchmöte: onsdagen den 19 februari i ESN-rummet. Fikat fixas av självaste
Fröken Resistor.

5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 22:55:45 av Supraledare Dum-
bo.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Dumbo
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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