
SÖT 7 ELEKTROSEKTIONEN 3 mars

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 7
tisdagen den 3 mars
u.n.̊a. 1000000 (2020 b.t.)
å Bistrovagnen, n̊agonstans ut-
anför Linköping

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Halvledare Linus Backlund öppnar mötet 09:01:40 i Bistrovagnen strax ut-
anför en dimmig skog i närheten av Linköping. Utsikten är ljuvlig, likas̊a är
Herr Mosskulls grönaktiga uppsyn av illam̊aende1. Ordningsfr̊aga fr̊an Herr
Sadiq: Vilken tidszon är det i Danmark?

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

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

Ingen anländer senare än tänkt d̊a vi alla i Styret är fast p̊a ett t̊ag mot
Köpenhamn tillsammans. Vi inväntar dock Revisorerna Charlie Jeansson
och Jakob Björns. Dessa fick inbjudan till mötet men dock inte kickoffen...

1.3 Adjungeringar

Resten av Bistrovagnen adjungeras med tjuvlyssnande-rätt. Herr Erik Lind-
berg adjungeras även med närvaro- och yttranderätt.

Mötet godkänner.

1I samma nyans som styrelsehoodien.
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1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Herr Åkerberg yrkar p̊a att vi lägger till “3.4 Datum för Middag med W”˙

Mötet godkänner detta.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Det är mycket nu men Herr Backlund m̊ar bra. Det har skett väldigt mycket
den senaste veckan, mycket att h̊alla koll p̊a vilket medför att han ligger
lite efter med bokföringen, men läget är stabilt. Till nästa SÖT ska Herr
Backlund förbereda SM.

2.2 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken Resistor är stressad n̊agot in i helvete. Under omständigheter ligger
hon lite efter med protokollen men hoppas att detta ordnar sig till nästa
SÖT.

2.3 Rapport fr̊an SNO

Fröken Kols m̊ar “n̊agonstans mellan bra och ‘Albin’”. Hon har inte riktigt
koll p̊a livet, liksom vi andra, och ska kämpa med detta framöver. Möte med
MAS inbokat. Årets Lärare och Övningsassstent delades ut p̊a SM. Fröken
Kols ska g̊a p̊a möten inför nästa SÖT.

2.4 Rapport fr̊an AMSe

Hur m̊ar d̊a ’Albin’2? Just nu är det inte toppen, men Herr Mosskull börjar
likna en mer mänsklig färg. Han ligger liksom vi andra lite efter i skol-
arbetet och tänker därför ändra sina val gällande individuella kurser, han
ska ocks̊a sluta ta helg för det hjälper att h̊alla en i fas. Herr Mosskull
ska ha en lunchföreläsning under höstterminen med representationer fr̊an
Järnvägsbranschen3. Dessutom vill han nämna att vi som styrelse höll ett
SM förra veckan, bra jobbat! Inför nästa SÖT ska Herr Mosskull skriva
ett SÖT-protokoll d̊a Fröken Resistor var fr̊anvarande och han ska även
förbereda sig p̊a att han ska agera Vice p̊a kommande Extra-SM.

Herr Weideskog fr̊agar Herr Mosskull om FMV och om har ArG upprätth̊allit

2Herr Mosskull
3Inneh̊allande ca 70 företag.

2 Justeras:
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kommunikationen med dem. Ja, ArG har börjat planera en case-kväll med
dem i Tolvan. N̊agonstans här somnar Herr Källarmästare vid bordet, hop-
pas att han vaknar i tid till punkten 2.6.

2.5 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

En gäspande Vice ger ordet till Herr Åkerberg. Herr Åkerberg m̊ar *djup
suck*. Det är mycket nu men snart kommer det börja g̊a som p̊a räls... Nu
sp̊arar det. Mötet tappar fokus totalt. Herr Kontaktors lägesrapport blir
snarare en platsrapport och vi konstaterar att vi inte vet var vi är. Mer se-
riöst ska Herr Åkerberg svara p̊a mail inför nästa SÖT. Han meddelar ocks̊a
att alla nyvalda fr̊an sektionsmötet är upplagda p̊a hemsidan. Vi befinner
oss i Tran̊as, meddelar den mystiska rösten i högtalaren.

2.6 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq har upptäckt m̊anga problem i stadgan, men det är en punkt
för kommande SÖT. Han ska inte göra s̊a mycket utöver den vanliga ar-
betsbördan. Det ser ut som att alla kommande tomma platser i Källargillet
kommer tillsättas. Till nästa SÖT ska han komma ikapp med bokföringen.
Herr Sadiq är väldigt hungrig.

2.7 Rapport fr̊an Klubbmästare

“Yeyyyy” - Fröken Hjärne m̊ar skitbra d̊a vi är p̊a väg till COPENHAGEN!
Hon ligger däremot efter i bokföringen men det löser sig efter en trevlig
vistelse i Dänemark. Det har varit mycket st̊ahej med v̊arbalen, men fram
tills biljettsläppet4 är det rätt lugnt med det. Fröken Kols fr̊agar Fröken
Hjärne om gratisbiljetter till v̊arbalen för Årets Lärare och Övningsasse, vem
betalar dem? Är det Studienämnden eller Styret? Denna fr̊aga diskuteras
vidare under Övrigt.

2.8 Rapport fr̊an Fø F

Vi befinner oss i närheten av Gränna. Det är mycket nu men det löser sig.
Han är taggad p̊a Köpenhamn! Sen senaste SÖT har Fø Fdelat ut fika p̊a
elproj-2-mässan. Det blev en jäkla massa morotskaka. Ett mail fr̊an Redbull
har trillat in, de vill vara med p̊a mottagningen5. Funka för intromatten
diskuterades p̊a ett kanslimöte och ska diskuteras vidare.

Herr Mosskull lämnade Bistrovagnen, ska han kräkas? Nej, han kommer
tillbaka med mat till och med.

Hur var mottagningsinternatet? Många lärdomar och bra mat6 men inte

4Den 24 mars.
5Vilken toppgrej!
6Mat med öl och brädspel med Frugan (Kemi)
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alltid s̊a tidseffektivt. Fadderintervjuer ska bokas in. Anmälan stänger 8
mars. Hur m̊ar Herr Weideskog? Han mår. . . Bra! P̊a en skala “‘Albin’-till-
‘Nina’” m̊ar han ‘Nina’.

Herr Mosskull ger en tumme upp och trycker en macka med ett leende.

3 Beslutsärenden

3.1 Marknadsföringspolicy

D̊a Herr Källarmästare anländer till bordet med en bulle börjar beslutsärendena
diskuteras.

Grundidén är att dela upp ideella verksamheter mot vinstdrivande företag.
Exjobb ska vara gratis att marknadsföra men resten ska kosta. Samt rikt-
linjer för var och hur det ska marknadsföras. Herr Mosskull har TEX:at
det, snyggt jobbat. Det skulle kunnas lägga upp som ett PM. Vi befinner
oss i Nässjö. Det noteras att mängden snö ökar ju längre söderut vi kommer.

Mötet godkänner policyn för marknadsföring med tilläggsyrkanden p̊a att
specificera punkten för framtiden (istället göra en lista som kan ändras d̊a
framtiden blir nutiden) samt vad ett tidigt skede för startup är. och slutligen
att det är AMSe och kontaktor som avgör. D̊a ingen klubba infinns använder
vi Klubbis till detta.

3.2 Överg̊ang till Pappershanddukar

Varför snuskluft p̊a händerna? Pappershanddukar är mer hygieniska! Let’s
do that instead (also)! Toalettbesökarna ska f̊a ett fritt val mellan snuskluft
och pappershanddukar. Dock backar han p̊a Att27 d̊a budgeten redan är lite
tajt. Det kan undersökas om det finns pengar över för pappershanddukar.
Handsprit är ocks̊a trevligt s̊ahär i pandemitider, med det är dyrt.

Det yrkas p̊a att vi ska kontakta Akademiska Hus och därefter göra ett
försök med pappershanddukar för att se hur det konsumeras. Ämnet kom-
mer att tas upp igen senare.

3.3 Boka Finland

Inför finland m̊aste följande beslutas om: resan dit, samt biljetter. Ang̊aende
resan dit kommer vi fram till att det är billigare att åka kryssning och hoppa
av i Finland. Lite oetiskt men ekonomiskt. Biljetter är punkt tv̊a (2). Vi har
sex (6) biljetter till sittningen, det vill säga vi behöver en till. Men frukta
ej, vi har en 3-stegs plan: Steg 1, kontakta TF och fr̊aga om en till biljett.
Steg 2, kontakta Amiralitet. Steg 3, offra Herr Sadiq.

7Utöka budgeten för förbrukningsartiklar.
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Mötet beslutar att Steg 1 och 2 ska träda i kraft snarast.

3.4 Datum för Middag med W

21 april beslutas det att det blir middag med W. Medtekmiddagen kommer
preliminärt h̊allas den 18 maj.

4 Diskussionsärenden

4.1 Överlevnadsguide

Bordläggning.

4.2 Sektionskalender

Bordläggning.

4.3 G̊avor under året

TF är närmaste tillställningen d̊a vi behöver present. Vi har en lista med
saker som givits tidigare. Mötet sp̊anar idéer som m̊anga involverar bäsk
och annat roligt. Innan Danmark är slut ska vi ha beslutat om en present
är det enda mötet kommer fram till.

4.4 Budget middagar

Bordläggning.

4.5 Mat/arrangemang Middagar

Bordläggning. Vi vill hinna med annat innan vi ska ‘fucka ur’.

5 Övrigt

5.1 Övriga fr̊agor

En lista med gäster till V̊arbalen behöver ordnas. Fröken Hjärne och Herr
Åkerberg ska sl̊a sina kloka huvuden ihop kring detta.

Gällande Medtekfunq sköter alla nämndansvariga sina underordnade, Herr
Åkerberg tar hand om de övriga.

I Hässleholm diskuterar vi var vi ska äta brunch/lunch i Copenhagen.

5 Justeras:
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5.2 Nästa SÖT

Onsdagen den 18e mars.

Hur m̊ar d̊a Albin8? Mycket bättre!

8Herr Mosskull

6 Justeras:
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

Med det avslutar Herr Backlund StyrelseÖverläggninsTräffen p̊a t̊aget kloc-
kan 11:07:18 med orden “full fart for helvede”.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Linus Backlund
Halvledare
Elektrosektionen
THS
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