
SÖT 5 ELEKTROSEKTIONEN 21 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 5
..fredagen den 21 februari
u.n.̊a. 1000000 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:15:20 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

1.2 Försenad ankomst

Herr Åkerberg anländer 12:16:50.

1.3 Adjungeringar

En av revisorerna, Charlie Jeansson, adjungeras till mötet.

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

Ordförander̊adet ig̊ar var kul! Där erhöll Dumbo mycket information och
idéer som han tänker integrera i v̊art arbete. Exempelvis att Styret ska äta
lunch tillsammans en g̊ang i veckan1. EECS skolan f̊ar relativt lite pengar
jämfört med andra sektioner per elev under mottagningen. Andra sektio-
ner f̊ar även högre bidrag än vi för att genomföra JmL-arbete. Inte bra! P̊a
ordförander̊adet togs det även upp andra ekonmiska orättvisor samt pro-
blemtik gällande bokadet av föreläsningssalar för lunchföreläsningar.

Herr Supraledare har inte mycket annat att rapportera sen förra söt. STAD
har ännu inte hört av sig om utbildningen nästa vecka men det löser sig nog.
Dumbo m̊ar bra men det är mycket nu.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund har skissat p̊a verksamhetsplanen och satt upp m̊al som kan
underlätta det ekonomiska arbetet. Herr Backlund m̊ar bra.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken Wallner har skrivit protokoll och pluggat, det är sv̊art att hinna med
ibland! Men annars m̊ar hon bra och ser fram emot Styrets kickoff under
tentaperioden.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Kols har skrivit verksamhetsplan och Herr Martin Lindström, nuva-
rande Moby Dick, har f̊att nomineringar till Årets Lärare och Övningsassistent.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Mosskull rapporterar glatt att e-Potential genomfördes och att allt gick
som smort! Framöver ska datum p̊a kommande event spikas. Herr Mosskull
m̊ar jättebra.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Åkerberg har fixat med hemsidan och arbetat p̊a verksamhetspla-
nen. Han rapporterar även att Kemi har svarat p̊a v̊ar middagsinbjud-
ning. 8 personer fr̊an deras styrelse kommer! Inför nästa SÖT ska han mejla
EE-institutionen2. Herr Åkerberg har även inspirerats av Civilingenjör och
lärares ordförandes idé om att sektionernas hemsidor ska g̊a att kunna hitta
via kth.se.

1utan protokoll
2Om ämnen nämnda i protokollet fr̊an SÖT 4
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2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq presenterar stolt att godisautomaten nu tar kort! Detta tack
vare Herr Jakob Björns insatser. Handling i godisautomaten sker nu med
en ny valuta: Epsiloner. Fröken jag själv kan inte l̊ata bli att fr̊aga i vil-
ken kurs denna valuta ligger. Det visar sig att en epsilon är värd exakt
1.00 svenska kronor. Innan nästa SÖT kommer Herr Sadiq ha genomfört en
STAD-utbildning samt kommer vi som styrelse ha h̊allit i v̊art första SM.
Herr Källarmästare m̊ar bra.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Hjärne är i full g̊ang med att planera Beerpong-turneringen och den
kommande V̊arbalen, vilket tar upp mycket tid. Ig̊ar var det pub med drink-
biljetter som nu m̊aste tas hand om. Inför nästa SÖT ska Fröken Hjärne ha
tentapub-möte samt se till att ytterligare info om v̊arbalen kommer ut. Hon
ska även planera Köpenhamn d̊a hon är Styrets självutnämnda reseledare.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog är ej närvarande. Han roar sig p̊a mottagningsinternat.

3 Beslutsärenden

3.1 Motionssvar

Inte en enda motion har kommit in, men Styret har 3 propositioner att
skriva, vilka Fröken jag själv och Herr Dumbo ska sätta tänderna i efter
mötets slut.

3.2 Datum SM

Preliminära datum för kommande Sektionsmöten kan sättas redan nu! Det
visade sig vara mer komplicerat än vi trodde men datumen sattes som
följande: 11 maj, 6 oktober och 2 december. Dessa är endast preliminära,
baserade p̊a tidigare år samt Styrets scheman.

4 Diskussionsärenden

4.1 Representant fr̊an KS

THS Ordförande skulle varit här och presentera sig men hon är tyvärr p̊a
mottagningsr̊ad.
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4.2 H̊allbarhetspolicy

Herr Åkerberg informerar Styret om ett mejl vi mottagit fr̊an Samhällsbyggnad
- de tänker införa en h̊allbarhetspolicy som bl.a. inneh̊aller regler för kli-
matkompensation och riktlinjer som t.ex att inte flyga vid representation.
Det dyker upp en fr̊aga om vi faktiskt behöver en policy för att agera
miljövänligt. Vi sp̊anar p̊a lite idéer som kan göra v̊art arbete lite miljövänligare:
gasquer som inte sker med förbrukningsvaror, en plastinsamling/allmän källsortering
i Tolvan. Källarmästare Sadiq säger att kontamineringsrisken är för hög för
att detta skulle vara en vinnande idé, men ändrar sig sedan och tänker att
om vi har tydliga kärl borde det g̊a bra. Under pubar och liknande vore det
bra d̊a det slängs enorma mängder plast d̊a. Vi funderar ocks̊a över sats-
ningen Fø Fgjorde förra året med att köpa in servis och bestick som inte
är eng̊angsvaror, skulle dessa kunna bli n̊agot som resten av sektionen f̊ar
tillg̊ang till p̊a exempelvis Funq? Herr Backlund föresl̊ar att vi skriver en
policy där vi skriver att vi inte ska hyra en helicopter till mottagningen...

Herr Moskull som gärna effektiviserar diskussionen föresl̊ar att vi ändrar
ärendet till ett beslutsärende som n̊agon undersöker till ett kommande SÖT.
Herrarna Sadiq och Weideskog tar sig an detta uppdrag. Det kan ju ocks̊a
nämnas att Styret åker t̊ag till Köpenhamn, vilken miljöinsats!

4.3 Alumnigasque

Alumnerna som hört av sig vill gärna ha en gasque där de kan f̊a spela
sin musik och snacka med ungdomar. Vet de om “Rock i Tolvan”? Herr
Åkerberg tror att de gärna vill “steal the show” lite mer än de f̊ar i Rock i
Tolvan, men det kan änd̊a vara en idé att informera dem om. Om det inte
är ett vinnande koncept för dem; när, var, hur skulle en Alumnigasque ske?
Det konstateras att Herr Åkerberg behöver ta reda p̊a lite mer information
om hur alumnerna tänkt sig denna tillställning.

4.4 Porslinbröllop med Kemi

Det har g̊att hela 20 år sedan Konlig Elektrosektionens giftem̊al med Ke-
misektionen. “Ska vi hitta p̊a n̊agot?” är den första fr̊agan, följt av den
andra: “Hur ambitiöst?”. En riktigt bra idé dyker upp om att vi kan piffa
upp middagen med Kemi som sker nu i mars; bjuda dem p̊a s̊ang, dans och
kärleksfullt pynt. Även att vi fr̊an Styret klär oss i högtidskläder för att visa
v̊ar kärlek för v̊ar maka. En annan tanke p̊a dyker upp är att Kemi och
Elektro skulle kunna fira 110 år tillsammans! En idé värd att diskutera över
den kommande middagen.

4.5 Medicinska Föreningens förbund

Det visades sig p̊a representationen förrförra veckan att Medicinska Föreningen
redan erh̊allit en pacemaker fr̊an oss... Tufft. Det uppmärksammades även
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SÖT 5 ELEKTROSEKTIONEN 21 februari

att vi ing̊att i ett förbund med MF, som inte upprätth̊allits p̊a länge. Förbundet
gällde att anordna en fest varje år för de b̊ada sektionerna. En fest är myc-
ket arbete men en middag med deras styrelse och en inbjudan til v̊ar v̊arbal
kanske är en idé att utforska? Det konstateras att det m̊aste undersökas om
v̊ar budget för styrelsemiddagar h̊aller för det innan ett beslut fattas.

5 Övrigt

5.1 Övriga fr̊agor

Den gemensamma styrelselunchen som nämndes under punkt 2.1 är n̊agot
Dumbo gärna följer upp med. Det beslutas om att styrelsen ska äta lunch
tillsammans p̊a fredagar.

5.2 Nästa SÖT

Nästa SÖT kommer att äga rum p̊a t̊aget mot Köpenhamn. Mötet efter
tentaperioden kommer bli ett lunch-SÖT: 18 mars 12-13.
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggninsTräffen avslutas klockan 13:17:23 av Supraledare Dum-
bo.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Jonas “Dumbo” Cederberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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