
SÖT 4 ELEKTROSEKTIONEN 19 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 4
..onsdagen den 19 februari
u.n.̊a. 1000000 (2020 b.t.)
å ESN-rummet, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:15:04 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

Hela styrkan är p̊a plats, i alla fall efter att Herrarna Sadiq och Åkerberg
anlänt hela 7 minuter efter mötets början. Herr Åkerberg visste inte vem
som hade hans matl̊ada, vilket resulterade i ett antal fr̊agor men även den
sena ankomsten.

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 Dumbo har inte ännu deltagit i ordförander̊adet d̊a det inträffar ikväll.
Men han har varit p̊a skolr̊ad och det kändes i sin helhet mycket rimligt.
Lillstyret1 har haft möte och skrivit verksamhetsplan. Annars har Dumbo
jobbat p̊a dagordning inför SÖT. Han m̊ar bra men säger att det är mycket
nu. Till nästa möte ska han ha g̊att p̊a ordförander̊ad och skrivit handlingar
till SM.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund var p̊a banken tillsammans med Dumbo och fixade fullmakt.
Där fick de b̊ada herrarna veta att det g̊ar att sammanföra Handelsbanken
med Fortnox och därmed f̊a bättre överblick samt möjlighet till diverse au-
tomatiseringar och digitaliseringar. Herr Backlund har varit med och städat
i Funq och hittat en uppsjö av gammalt trevligt groll. Han vill gärna att
resten av styret ska veta att den del av styret som deltog i städningen vas-
kade en guldklimp2. Till nästa SÖT vill Halvledare Backlund skriva p̊a sin
verksamhetsplan. Herr Backlund m̊ar bra - men det är mycket nu.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken Resistor har skrivit protokoll i vanlig ordning, men även skrivit n̊agra
rader p̊a verksamhetsplanen vilket hon är mycket stolt över. Hon har liksom
tidigare styrelsemedlemmar deltagit i städningen av Funq. Fröken jag själv
m̊ar bra, men det f̊ar erkännas att det är mycket nu.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Kols har varit p̊a skolr̊ad med Dumbo. Hon har ocks̊a deltagit i ett
möte med skolan ang̊aende potentiella ihopkopplingar av Elektro med IN,
Data och Media. Fröken Kols har satt studienämnden i arbete med att skriva
nomineringar till Årets Lärare och Årets Assistent. Till nästa SÖT ska hon
skriva p̊a sin verksamhetsplan. Hon m̊ar bra men det är mycket nu.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Mosskull har förberett e-Potential som g̊ar av stapeln imorgon. Han
har ocks̊a satt upp en plansch i tolvan om sommarjobb och planerat en
case-kväll med FMV. Till nästa SÖT vill han ha fakturor förberedda och
genomfört e-Potential med framg̊ang.

Herr Mosskull svarade tyvärr inte p̊a fr̊agan om sitt m̊aende men Fröken jag
själv tar mig friheten att anta att han m̊ar bra men att det är mycket nu.

1Presidiet
2Slösaktigt att kasta s̊a fint m̊alad frigolit men det är s̊adant som sker i desperata tider.
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2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Åkerberg har mestadels fixat med hemsidan men ocks̊a bjudit in re-
visorer till kommande SÖT med fina handskrivna inbjudningar förseglade
med lacksigill. Det är mycket nu, men han m̊ar bra. Till nästa SÖT ska han
knopa ihop verksamhetsplanen.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq deltog i ett tidigt morgonmöte med EE institutionens gruppled-
ning. Fr̊an detta möte tog Herr Sadiq med sig mycket information, varav
mycket lite p̊averkar inte oss. Det som mest angick oss var hur instituio-
nensgruppledningen kan bäst n̊a ut till oss studenter. Herr Sadiq föreslog
d̊a v̊ar anslagstavla i Tolvan, Facebook, v̊ar hemsida och att de kunde dyka
upp p̊a en pub. Dessa ting visste de knappt om att vi hade! Puben visste
de givetvis om. Mötet diskuterar även att det vore bra att de kunde f̊a en
kontaktperson i elektro. Mer om detta i punkt 4.3. Datum för kommande
möten med institutionsgruppledningen är 27/2 8:30-10:00, 6/3 9:30-11:00
samt 17/4 8:30-10:00.

Herr Sadiq rapporterar att han är ikapp med alla sina verifikat. Belysning
av diskbänken blev åtgärdat p̊a den senaste fixarkvällen, s̊a nu g̊ar det inte
längre att slarvdiska. Källarmästare Sadiq m̊ar tipptopp och ska inte göra
n̊agonting till nästa möte.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Hjärne krigar p̊a i vanlig ordning. Imorrn är det dags för e-Potential
pub vilket alla tycker ska bli roligt! Fröken Hjärne m̊ar bra, till och med
bättre än förra veckan, men det är väldigt mycket just nu.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog har mejlat med företag och därmed skapat nya och un-
derh̊allit existerande kontakter. En middag för Fø Foch alkemisterna har
ätits, vilket Herr Weideskog tyckte var superduper! Fr̊an detta f̊ar styrelsen
reda p̊a att det inte kommer bli n̊agon pub med kemi under mottagningen.
Även Herr Weideskog tycker att det är mycket nu, han har till och med vas-
kat en labb för styrelsearbete - snyggt. Kan man vaska hela kursen ocks̊a? -
Det gjorde Fröken Kols.

I egenskap av hurtbulle har Herr Weideskog även annonserat för en paintball
turnering.

Herr Weideskog f̊ar lite fr̊agor fr̊an styrelsen om hur mycket som ska pre-
senteras om mottagningen p̊a den kommande fadderpuben. Herr Weideskog
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svarar med att det inte kommer delges n̊agra detaljer men att tema och
uppläget i stort kommer att avslöjas.

3 Beslutsärenden

3.1 Ansvarsfördelning SM

Inför SM behöver styret bestämma hur ärendena ska fördelas. Det beslutas
bli som följer:

• Justeringsmän och rösträknare kommer styrelsen att nominera Her-
rarna Sadiq och Weideskog till.

• Upphämtare och utdelare av clickers väljs till Fröken Kols och Herr
Mosskull.

• Utskriftsansvarig av handlingar och QR-koder väljs till Fröken Wall-
ner.

3.2 Uppdatering av Krisplan

I PM för Krisplan st̊ar felaktiga telefonnummer samt namn. Detta m̊aste
åtgärdas varje år. Dumbo nominerar honom själv samt mig själv till att
åtgärda detta p̊a fredag i samband med skrivandet av motionssvar, vilket
godkänns av mötet.

3.3 Proposition om vice fan- och r̊attbärare

Utnämnandet av Vice fan- och r̊attbärare st̊ar i stadgan men ej i reglemen-
tet. Det skulle vara nyttigt att ha en beskrivning av vad posten innebär
och vad styrelsen grundar sin nominering p̊a i reglementet. Därför vore det
förm̊anligt att skriva en proposition om detta inför februari-SM. Dumbo och
Fröken Wallner tar p̊a sig detta ansvar och mötet godkänner det.

4 Diskussionsärenden

4.1 Marknadsföring

Herr Mosskull har en lite längre diskussionfr̊aga att ta upp. Denna grundar
sig i dilemmat om hur mycket och i vilken grad marknadsföring i alla dess
former ska tas betalt för inom Elektrosektionen. I dagsläget är det mycket
mejl som ArG tar emot som inte n̊ar sektionen d̊a dessa företag inte betalat
för marknadsföring. Detta tycker Herr Mosskull är sorgligt men är osäker p̊a
om det finns undantag för vissa typer av marknadsföring, exempelvis ifall
ett företag utlyser en specifik tjänst respektive vanlig rekrytering. Mötet dis-
kuterar till vilken grad företagen själva g̊ar med vinst p̊a marknadsföringen
de gör. Företagen tjänar t. ex. i längden mer p̊a att erbjuda exjobb än som-
marjobb. Diskussionen g̊ar fram och tillbaka i fr̊agan vad företagen tjänar
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bäst p̊a och hur det ska korrelera till kostanden för marknadsföring. Dumbo
pekar även p̊a att det kan vara en morot för medlemmarna i ArG att de f̊ar
ta del av jobberbjudandena som inte n̊ar ut till sektionen. D̊a diskussionen
inte riktigt kommer hela vägen i m̊al bestämmer mötet att Herr Mosskull
ska undersöka fr̊agan lite närmare och sedan komma med ett förslag.

4.2 Slack

Herr Weideskog lyfter att det vid flera tillfällen har det visat sig att det
vore fördelaktigt att ha kommunikationen uppdelad i kanaler för att lättare
kunna g̊a tillbaka till relevant konversation. Konkreta exempel p̊a detta är
planeringen av presenten till Medicinska Föreingen samt d̊a den strategiska
delen av styret skulle träffas för att skriva verksamhetsplan. Mötet g̊ar ett
varv där deltagarna f̊ar ställa sig positiva eller negativa till att testa Slack.
Det visar sig att n̊agra ställt sig positiva som tidigare varit mer avvaktande.
Men d̊a inte alla är för Slack och tiden börjar bli knapp föresl̊ar Dumbo att
Herr Weideskog presenterar ett förslag p̊a hur en Slack för Styret 20 skulle
kunna se ut p̊a ett kommande SÖT. Herr Weideskog godtar denna uppgift
och mötet g̊ar vidare till nästa punkt.

4.3 Kontaktvägar samt kontaktperson mellan Elektrosektio-
nen och EE institutionsgruppledning

Som tidigare nämnts behövs en kontaktperson för EE institutionsgruppled-
ningen som hjälper dessa att n̊a ut till sektionen. Herr Sadiq nominerar Herr
Åkerberg för denna uppgift och Herr Åkerberg godtar nomineringen. Mötet
godkänner.

4.4 Datasektionens V̊arbal

Herr Åkerberg meddelar att vi f̊att tv̊a biljetter till Datasektionens V̊arbal
den 25/4. Fröken jag själv och Herr Mosskull är taggade p̊a att representera
p̊a denna tillställning. Det uppdagas för oss denna v̊arbal ligger placerad
mitt emellan ett ännu hemligt event och Valborgspubrundan. Fröken Wall-
ner ser inga problem med denna belastning, hon kan ta en nap3 p̊a toan -
s̊a överlever hon det mesta.

4.5 H̊allbarhetspolicy

D̊a klockan är mycket och vissa av oss m̊aste rusa till föreläsning bordläggs
denna punkt.

3Tupplur
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5 Övrigt

5.1 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

5.2 Nästa SÖT

Nästa SÖT kommer att ske s̊a snart som den kommande fredagen, lunchtid i
Funq. Mötet efter det kommer ske p̊a resande fot ca 1 timme efter att Styret
20 klivit p̊a t̊aget till Köpenhamn den 3 mars.
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas av Dumbo klockan 13:09:56.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Jonas “Dumbo” Cederberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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