
Extra-SM ELEKTROSEKTIONEN 19 Mars

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti mars
Torsdagen den 19 Mars
u.n.̊a. 1000000 (2020 b.t.)
å “Tolvan”, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Presidiet samt Herr Charlie Jeansson befinner sig i Herr Linus Backlunds
lägenhet med datorer och mikrofoner framför sig. Mötet som alldeles strax
ska öppnas h̊alls p̊a en plattform för videosamtal: Zoom. Detta till följd av
den härjande pandemin Covid-19 som har tvingat KTH att l̊asa sina lokaler
p̊a obestämd tid. Herr Backlund läser ett välkomstmeddelande som Styret
komponerat kring hur mötet ska g̊a till. Där uppmanar han alla deltagare
att visa respekt mot varandra och Styret, att ha t̊alamod med eventuella
tekniska sv̊arigheter och att finna mötet behörigt utlyst s̊a att all ansträng-
ning1 med denna lösning inte ska vara förgäves. Under sändningen är det
endast Presidiet som inte har sin mikrofon “mutead” och för att f̊a ordet
skriver deltagarna till Talarlistan som denna afton är Herr Albin Mosskull
som agerar i Vices plats p̊a Presidiet. Herrarna Simon Weideskog och Jos-
hua Sadiq agerar teknisk support fr̊an Herr Weideskogs bostad och hjälper
förvirrade sektionsmedlemmar med deras tekniska utmaningar. Fröknarna
Ida Kols och Nina Hjärne befinner sig hemma hos Fröken Kols och är be-
redda p̊a att agera rösträknare. Herr Henrik Åkerberg har i Zoom döpt sig
till “Allmänna fr̊agor” och kommer under mötets g̊ang besvara fr̊agor fr̊an
deltagarna.

Herr Halvledare Backlund öppnar det första digitala SektionsMötet n̊agon-
sin klockan 17:43:01. Han använder sig av en lödkolv som han plingar mot
en urna. Urnan st̊ar ovanp̊a Cheng2.

1.2 Val av mötets ordförande

Herr Backlund öppnar för kandidatur till Mötets ordförande och kandiderar
själv.

Mötet väljer Herr Linus Backlud till Mötets ordförande genom en omröst-
ning i VoteIt, där alla omröstningar och acklamationer kommer ske under

1de tv̊a senaste veckornas arbete med Zoom-möten flera timmar varje dag
2Favoritläroboken till TETen.
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detta möte.

1.3 Tiden och sättet

Fröken jag själv informerar om att handlingarna blev publicerade i tid. Herr
Backlund h̊aller andan medan mötet röstar p̊a VoteIt. Han kan andas ut:

Mötet anser mötet vara behörigt utlyst.

1.4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Backlund nominerar Fröknarna Ida Kols och Nina Hjärne till mötets
justeringsmän tillika rösträknare.

Mötet väljer fröknarna Ida Kols och Nina Hjärne till justeringsmän tilli-
ka rösträknare.

1.5 Närvaro

E-19 12 st
E-18 14 st
E-17 16 st
E-16 10 st
E-15 och äldre 10 st
Totalt 62 st

1.6 Adjungeringar

Mötet adjungerar deltagare i mötet som ej är medlemmar i Konglig Elektro-
sektionen med närvaro- och yttranderätt.

1.7 Publicering p̊a webben

Processen blir lite fördröjd men vi har v̊ar talangfulla Tech-support Herrar-
na Sadiq och Weideskog som löser problemet i blixtsnabb hastighet.

Mötet godkänner publicering av protokollet med namn p̊a webben.

1.8 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.9 Föreg̊aende protokoll

Fröken Resistor meddelar att hon publicerat föreg̊aende protokoll i tid. Med
minst sagt knapp marginal3...

3Det är mycket nu.
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2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

P̊a denna punkt har styrelsen återigen komponerat ett informationsrikt ut-
talande om vad vi ägnat oss åt den senaste tiden samt varför vi samlats här
idag som Herr Backlund läser för mötet:

“Styrelsen har jobbat h̊art tillsammans den senaste tiden med att adressera
de problem som uppst̊att. Problemen som vi diskuterat och försökt lösa är
bland annat; v̊ar verksamhet utan ordförande, valet av ny ordförande samt
hantering av event i samband med Coronaviruset. Jonas Cederberg, v̊ar före
detta ordförande avgick den 1 mars och hans efterträdare är den person vi
kommer välja ikväll. Till följd av den r̊adande situationen med Covid-19 har
vi tvingats att göra detta p̊a ett litet okonventionellt vis. Antalet människor
som f̊ar samlas p̊a en och samma plats blir mer och mer begränsat för varje
dag och ig̊ar stängdes alla KTHs studentlokaler. Därför har Styret valt att
utföra ett SM p̊a distans. Efter att ha testat, diskuterat och konsulterat mer
erfarna har vi kommit fram till att just Zoom och VoteIt är de smidigaste
hjälpmedlen för oss att kunna genomföra detta extra-SM. Trots detta kan
sv̊arigheter uppst̊a och vi ber er därför att ha t̊alamod och tillit för oss. De
problem vi kunnat identifiera p̊a förhand har vi försökt lösa s̊a gott det g̊ar.

Vi har f̊att n̊agra prop̊aer om att det kanske skulle vara ett bättre beslut att
avvakta med ett extra-SM fram tills dess att den värsta krisen med Covid-19
är över. Detta har slagit även oss men vi har gemensamt kommit fram till
att det vore gynnsamt för b̊ade oss och den nya ordföranden att denna kan
kliva p̊a snarast möjligt. Det är sant att ordförandens arbetsbörda kommer
vara mindre nu i och med inställda event med mera, men vi ser det snarare
som en tid för den nya ordföranden att bli varm i kläderna. Vi i Styret har
ocks̊a upplevt mer nu än n̊agonsin att det blir en mycket tung arbetsbörda
för oss alla att gemensamt dra ordförandens last.”

Efter uttalandet uppmanar Herr Backlund mötets deltagare att skriva till
Talarlistan om de har fr̊agor.

Mot all förmodan trillade inga fr̊agor in! Vilken grej!

3 Stadgefr̊agor

3.1 Stadgan och digitala sektionsmöten

Herr Simon Weideskog presenterar en sammanfattning av problemen som
kan uppst̊a med stadgan p̊a ett digitalt SektionsMöte. Punkterna som iden-
tifierats som relevanta har tolkats och lösts av Styret i den m̊an det varit
möjligt. Dessa tolkningar lyder som följande:
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• Digital närvaro kan likställas med “närvaro” (Stadga 2.8, 2.10)

• R̊adande situation med inställd fysisk undervisning är INTE en ferie
eftersom undervisningen fortfarande sker p̊a distans (Stadga 2.2)

• SektionsMötet behöver godkänna dessa tolkningar med ett majoritets-
beslut. (Stadga 1.11)

Krav p̊a ett Sektionsmöte som Styret har löst:

• En talarlista finns som sköts av styrelsen

• Mötet sker i “Tolvan”, i enlighet med kallelsen

• Mötesordförande har en lödkolv för att klubba beslut (Stadga 2.9, som
blev uppdaterad efter feb-SM)

• Kandidater skall ej närvara vid diskussion och personval (Stadga 2.12)

• Sluten votering är möjligt (Stadga 2.12)

• Votering kan ske enligt parlamentarisk voteringsmetod, precis p̊a sam-
ma sätt som vanligt (Stadga 2.10)

• Endast närvarande sektionsmedlemmar har möjlighet att nyttja yrkande-
och rösträtt (Stadga 2.16)

• Kandidaterna f̊ar inte rösträtt i deras eget personval (Stadga 2.16)

Herr Backlund öppnar en fr̊agestund. Herr Erik Landewall f̊ar ordet i Zoom
och fr̊agar om hur öppen röstning ska g̊a till. Deltagarna kan se resultatet
men inte vem som röstade vad, vilket skiljer sig fr̊an verkliga möten. Han
har inget problem med det men han yrkar p̊a att alla omröstningar ska bli
slutna, för enkelhetens skull. Justeringsfröknarna sätter upp en omröstning
i VoteIt om detta.

Mötet godkänner Herr Erik Landewalls yrkande.

Herr Torsten Molitor f̊ar härnäst ordet och p̊apekar att det är skillnad p̊a
beslut och val. Herr Landewalls yrkandet gällde beslut men det stod val
i omröstningen. Olyckligt misstag som muntligt rättas till och mötet g̊ar
raskt vidare till nästa ärende, närmare bestämt godkännandet av hur sty-
relsen tolkat stadgan inför detta möte.

Tolkningarna godkänns av mötet.

Synpunkter har trillat in till Allmänna fr̊agor samt Talarlistan. Styret tar
en avstickare och diskuterar dessa i ett separat Zoom-rum4. Bland annat är
dessa funderingar kring hur vi tänkt lösa ifall n̊agon av kandidaterna sitter

4Styrets crib

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Linus Backlund

4



Extra-SM ELEKTROSEKTIONEN 19 Mars

med n̊agon som fortfarande kommer vara med i diskussionen vid personva-
let. Lösningen som presenteras är att Herr Weideskog kommer prata med
kandidaterna inne i “Funq”5.

Trots protester blir det nu dags för lunch6.

X.Y. Hungriga magars lystmäte

Mötet ska återupptas 19:08. Det uppdagas för Presidiet att Hoftorsk bjuder
p̊a pausunderh̊allning i form av film till maten.

4 Val

4.1 Val av Supraledare tillika Ordförande

Mötet återupptas 19:08 av ett punktligt styre. Det är nu dags för den verkliga
anledningen till att vi alla samlats p̊a Zoom denna torsdag under karantän-
tider. Moby Dick Herr Martin Lindström presenterar sig och tackar Styret
för dess insats hittills7. D̊a Moby Dick och valberedningen inte utfört n̊agra
intervjuer inleds valet med kandidaternas egna presentationer. Först ut är
Herr Anton Näslund.

Herr Näslund g̊ar i E-17 och berättar att han hoppat runt lite bland pos-
terna inom sektionen och känner nu att han vill försöka sig p̊a Ordförande.
Han har erfarenheter inom sektionen fr̊an Valberedningen som Krill, Källar-
gillet i egenskap av Nisse, och Idrottsnämnden där han varit Hurtbulle. Han
deltar även frekvent i eventen som anordnas av sektionen. Herr Näslunds
m̊al med året som Ordförande är att hjälpa resten av Styret med Covid-19
krisen samt att engagera sig i JML-relaterade fr̊agor.

Kandidat nummer tv̊a (2) är Fröken Carmen Dahlin som g̊ar i E-15. frö-
ken Dahlin satt i styrelsen 2018 och har efter det varit sugen p̊a posten som
Supraledare, men valde att inte söka 2019 och inte heller 2020 d̊a hon tar
examen till sommaren vilket inte är optimalt. Hon brinner för sektionen och
vill det bästa för styrelsen. Fröken Dahlin har haft m̊anga poster p̊a sektio-
nen förutom sin styrelsepost, hon har suttit som ÅRe, PAS, Krill, Fanbärare
och K̊arrepresentant samt har hon varit med i Förfest och hjälpt till mycket
i Tolvan. Hennes m̊al i nuläget med ordförandeposten är att avlasta resten
av Styret s̊a att vi kan fokusera p̊a v̊ara studier igen. Hon vill framöver ocks̊a
undersöka möjligheterna för ett 10-styre.

Moby Dick ställer fr̊agan om kandidaterna är bra ledare. Herr Näslund har

5Ännu en klyftig lösning av Zoomstyret
6Middag är lunch och lunch är middag.
7Det är vi som ska tacka, Herr Lindström.
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ingen konkret ledarerfarenhet inom sektionen men i grupparbeten tar han
gärna p̊a sig den ledande rollen. Det viktigaste för Styret i nuläget är att
vara stadig och det tycker han att han kan bidra med. Fröken Dahlin har
lett Studienämnden i sitt arbete men ocks̊a tagit mycket extra ansvar i sin
d̊avarande styrelse. Liksom Herr Näslund tar hon även den ledande rollen i
sina grupparbeten. Med sin styrelseerfarenhet tror hon även att det kommer
bli naturligt för henne att anta en ledande roll.

Moby Dick säger att styrelsen har redan bildats och svetsats samman, och
undrar d̊a hur kandidaterna ser p̊a att trots det komma in i gruppen och
ta ledarrollen. Herr Näslund anser sig ha bra kontakt med de flesta i sty-
relsen, vilket han tror att kommer ge honom en fördel i att komma in i
gruppen. Styret har redan haft kickoff8 och han tror därför att det är viktigt
att etablera en bra relation till oss alla s̊a tidigt som möjligt. Fröken Dahlin
ser utmaningar med detta d̊a Styret inte bara haft kickoff utan ocks̊a va-
rit med om problematiska tider tillsammans, vilket sammansvetsar en grupp
ännu mer. Med det sagt tror hon änd̊a att det inte skulle bli n̊agra större sv̊a-
righeter d̊a hon tycker att samtliga i Styret 20 verkar vara trevliga individer.

Sista fr̊agan fr̊an Moby Dick riktas till Fröken Dahlin handlar om hur hon ska
kunna balansera arbetslivet och ordförandeposten om hon blir vald. Fröken
Dahlin svarar med att berätta att hennes exjobb g̊ar bra, bättre än planerat,
och att hon därför till och med kommer bli klar lite tidigare än planerat.
Detta kommer ge henne tid att kunna fokusera p̊a teambuilding med Styret.
Hon har även tänkt att hon kommer undvika att ta ett jobb som inte är
kompatibelt med ordföranderollen. D̊a hon satt i styrelsen som SNO genom-
förde hon sin första termin p̊a sin master, vilket hon lyckades balansera. För
henne är det ocks̊a viktigt att styrelsen ska kunna avlasta arbetet p̊a henne
d̊a hon inte tycker att vi borde behöva bortprioritera skolan.

Nu p̊abörjas en allmän fr̊agestund till kandidaterna.

Herr Joar Forsberg hinner först med att skriva upp sig p̊a talarlistan. Han
säger att det nu är mycket fokus p̊a problem, men vad ser kandidaterna för
möjligheter med den r̊adande situationen? Herr Näslund säger att det är vik-
tigt att, nu när det är kris och allt är p̊a ända, rusta upp för framtiden om en
liknande situation händer igen. Fröken Dahlin ser detta som en möjlighet att
göra mer generellt styrelsearbete litet grundligare, s̊a som att ha och förbe-
reda en ordentlig överlämning, studera stadgan och ordna bra teambuilding.

Herr Max Näf har fr̊agor till Styret. Han undrar om vi har pratat med
kandidaterna och hur det känns att n̊agon av kandidaterna ska bli en del av
styrelsen. Herr Backlund anser detta vara en punkt som kan besvaras bättre
och utförligare i diskussionen och senarelägger därför fr̊agan.

8En riktigt succéresa till Köpenhamn.
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Herr Jonatan Lindgren säger dramatiskt att vi befinner oss i pestens tid,
viktigt att tänka p̊a när humöret p̊a mötet börjar bli för glatt. I samma
sinnesstämning undrar han därför hur ser kandidaterna p̊a den r̊adande si-
tuationen och samarbetet med THS? Herr Näslund tycker att det alltid är
bra att ha en god kommunikation med THS. Fröken Dahlin anser att THS
har hjälpt mycket med att göra det här mötet möjligt. THS tar situationen
seriöst och det tycker hon är bra. Trots situationens tragedier tycker hon att
det är en positiv utveckling att KTH tvingats ge kurser p̊a distans.

Herr Jonatan Nyström meddelar att hösten kommer bli hektisk med mid-
dagar och andra representationer och undrar därför hur kandidaterna ser
p̊a tidsprioritering under denna period. Herr Näslund tycker att det är synd
att mycket som skulle skett under v̊aren nu kommer ställas in, och ser det
därför som n̊agot positivt om det mesta istället skjuts upp till hösten. Han
p̊apekar även att det s̊aklart kräver mer planering, men att det borde lösa
sig. Fröken Dahlins favoritnöje i styrelsen när hon var med var middagarna
med andra styrelser och tycker därför att det är väldigt synd att dessa lagts
p̊a is. Med hennes kommande arbetssituation är hon heller inte säker p̊a hur
m̊anga middagar hon kommer kunna delta i under hösten.

Herr Jens Eilers Bischoff har en fr̊aga riktad till Fröken Dahlin om möj-
ligheten att historien kan upprepa sig. Närmare bestämt att Styret kan bli
utan Ordförande igen om hennes framtida jobb krockar med styrelsearbetet.
Fröken Dahlin säger att detta är det sista hon vill, det är redan tr̊akigt att
ha missat de första tre (3) m̊anaderna i verksamhets̊aret och d̊a vill hon
verkligen inte missa de resterande. Hon har erfarenhet av att med god fram-
g̊ang prioritera sin tid och kommer att använda sig av denna förm̊aga för
att lyckas kombinera arbetslivet med styrelseverksamheten. Fröken Dahlin
vill att Styret ska f̊a det de behöver, vare sig det är hennes insats eller Herr
Näslunds. Herr Eilers Bischoff fr̊agar Herr Näslund i farten om det är n̊agot
mötet behöver veta om hans situation som kan komma att vara i vägen för
honom. Herr Näslund erkänner att om han blir smittad av Corona kommer
han att stanna hemma9 men annars kommer han ge hundra procent (100%).

Herr Ossian Krödel har en intressant fr̊aga till kandidaterna. Han vill att
de ska beskriva den bästa egenskapen och största utmaningen hos varand-
ra. Herr Näslund börjar och benämner Fröken Dahlins erfarenhet av att
balansera jobb och styrelsen som en stor styrka hos henne. Den största ut-
maningen ser han i hennes int̊ag i arbetslivet inom kort där han kan se att
konflikter och tidsbrist kan uppst̊a. Fröken Dahlin börjar med att svara p̊a
Herr Näslunds syn p̊a hennes utmaningar och poängterar d̊a att där hon
jobbat med sin master har det varit helt lugnt att jobba flextider. Hon fort-
skrider sedan till fr̊agan och säger att Herr Näslund är driven, insatt och

9“Det ska sägas.”
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kommer befinna sig i skolan och därmed ha bra möjligheter till kommunika-
tion. Utmaningen hon ser är att han inte besitter n̊agon styrelseerfarenhet.
Även Herr Näslund vill svara p̊a sin kritik. Han säger att han har god kom-
munikation med Supraledare emeritus Herr Charlie Jeansson som berättat
mycket för honom om vad han ägnade sig åt under sitt år i styrelsen. Han
vill även sl̊a ett slag för alla bra dokument som finns att använda sig av i
stunder av svaghet.

Herr Rasmus Antonsson fr̊agar vilka av kandidaternas egenskaper som pas-
sar sämst med rollen som ordförande och hur ska de hantera dem. Fröken
Dahlin säger sig ha sv̊art med vissa sociala företeelser, exempelvis att det
är kämpigt att prata inför en stor folkmassa. Detta är n̊agot hon vill träna
bort och hon tror att det blir en bra utmaning. Herr Näslund berättar att
han ibland är d̊alig p̊a att fr̊aga om hjälp. Han vill gärna klara det mesta
p̊a egen hand. Han tror dock att detta inte kommer bli ett stort problem d̊a
han har bra kontakt med de flesta i Styret och därför är mer bekväm med
att fr̊aga om hjälp. Det underlättar även att han har en nära relation till
Herr Jeansson.

Herr Felix Söderman funderar p̊a hur Herr Näslunds hösttermin ser ut, nu
när vi vet vad Fröken Dahlin kommer ha för sig. Herr Näslund ska studera
vidare i vanlig ordning och inleder i höst sina masterstudier. Herr Söderman
ställer en följdfr̊aga om hur krävande han tror att det kommer bli och hur
han d̊a planerar att distribuera sin tid. Herr Näslund svarar bestämt att han
kommer prioritera styrelsen först.

Herr Torsten Molitor undrar vilket det viktigaste eventet p̊a året för Elektro-
sektionen är enligt kandidaterna. Fröken Dahlin velar mellan V̊arbalen och
N0llegasquen d̊a dessa event innefattar l̊angväga gäster. Hon lutar sedan
mer åt N0llegasquen d̊a den välkomnar ettan till sektionen. Herr Näslund
väljer ocks̊a N0llegasquen d̊a det är mycket nya människor som kommer till
sektionen och det är hos dem som framtiden hos sektionen ligger.

Fröken Ylva Modahl undrar hur kandidaterna tror att de kommer passa
in i styrelsen och vad de kommer bidra med. Fröken Dahlin tycker att alla i
Styret 20 verkar väldigt trevliga och tror därför att det kommer g̊a bra att
passa in. Den enda sv̊argiheten hon kan komma p̊a är att de flesta i Styret
är lite yngre än hon, men även det borde inte bidra med s̊a stora problem.
Herr Näslund säger självsäkert att han kommer passa in hur bra som helst!
Han kommer bidra med att vara den som styr upp och som vi andra kan
lasta av arbetsbörda p̊a. Han vill ocks̊a ha roligt med oss och kunna umg̊as
utanför arbetet.

Herr Torsten Molitor undrar d̊a varför Herr Näslund inte sökte Ordförande
i december. Han svarar med att det var ett sv̊art val mellan just Vice och
Ordförande. Han s̊ag vid det tillfället mer charm i att sätta sig in i ekonomin
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hos sektionen. Men nu ser han det här som en chans att göra om och göra
rätt val.

Fröken jag själv har en fr̊aga som jag funderat litet p̊a; vad för slags ledare
kommer kandidaterna vara? D̊a Styret under den senaste perioden tagit alla
beslut kollektivt och tillsammans agerat Ordförande kommer det innebära
en stor omställning att en Ordförande tillsätts. Fröken Dahlin vill verkligen
inte köra över Styret p̊a n̊agot sätt, hon vill göra sitt bästa för att avlasta oss
men kommer försöka ta beslut med oss snarare än åt oss. Hon vill lära sig av
de erfarenheter vi samlat p̊a oss under v̊ara m̊anader men ocks̊a bespara oss
diskussioner om bagateller. Herr Näslund ser en vinst i att försöka korta ner
överlämningsperioden s̊a mycket som möjligt för att kunna avlasta oss. Med
detta sagt tycker han att det även är viktigt att sätta sig in i arbetssättet
ordentligt innan verksamheten kan fortskrida friktionsfritt.

Tech-support-herrarna för kandidaterna in i Funq10 där Herr Weideskog
kommer h̊alla dem sällskap för att försäkra sig om att de ej tar del av dis-
kussionen p̊a annat h̊all.

Efter ett effektivt letande hittade Tech-support-herrarna en ljudfil med en
dörr som stängs för att l̊ata mötet veta att kandidaterna nu befinner sig i
Funq11.

Mötet finner Herr Anton Näslund vald till Supraledare tillika Ordförande.

Presidiet12 appl̊aderar och gratulerar Herr Näslund.

5 Övriga ärenden

5.1 Övriga fr̊agor

Q.Z. Opuz till den fromma

Herr Milad Javadi syns i bild och medger att han är livrädd. Opuzet som ska
framföras komponerades p̊a ynka 10 minuter. Han inleder som han brukar
med orden “Jag heter Milad och det här är en kärlekss̊ang.”

10I Funq är det alltid kod GUL som gäller
11Det fina ligger i detaljerna.
12Som är de enda som inte är muteade.
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Glas med brus 
Skrivet av Milad Javadi 
som en interpolering av Stad i ljus (Tommy Körberg, 1988) 
 
Min resa var mot söder, långt bortom slipsar och kostym 
Inträdet är oändligt, och åldersgränser har för evigt suddats ut 
Jag blev erbjuden piller av en tjej som sa “de gör dig glad” 
Men jag har redan funnit lyckan, som börjar växa när jag sänkt mitt första glas 
 
Glas med brus på en klubb utan namn 
Fem punkt tre, i glaset utan is 
 
Efter det första glaset, så tar jag nog fem, sex, sju fler 
Och världen börjar snurra, jag vaknar upp i sängs, det enda jag vill se 
 
Glas med brus, efter en kväll utan napp 
Ersättning av vätskor jag spytt upp 
Glas med brus, som spilltes ut igår natt 
På väktarens blus så snabbt jag slängdes ut 
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Styret är förförda. Efter Herr Javadis sköns̊ang trillar det in n̊agra övriga
fr̊agor. Herr Jens Eilers Bischoff tycker att denna virtuella tillställning har
varit väldigt mysig och undrar om det g̊ar att fortsätta med det här uppläg-
get även efter Corona. Styret blir väldigt glada för den här feedbacken och
tackar för Herr Eiler Bischoffs uppskattning, men förhoppningsvis kommer
fysiska SektionsMöten vara möjliga inom en snar framtiden. Det skulle Sty-
ret föredra.

Fröken Ebba Hellstenius undrar om Fø Fhar f̊att n̊agon information om hur
mottagningen kommer p̊averkas av den nuvarande situationen med Corona.
Herr Joar Forsberg13 deltog i ett möte tidigare idag med kansliet men detta
ämne kom tyvärr inte upp. Fø F̈ar i varje fall taggade till tänderna.

5.2 Närvaro

E-19 8 st
E-18 15 st
E-17 14 st
E-16 10 st
E-15 och äldre 10 st
Totalt 57 st

5.3 Publicering p̊a webben

Mötet godkänner publicering av protokollet med namn p̊a webben.

13Sn̊alFø F

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Linus Backlund
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

D̊a mötet närmar sig sitt avslut vill Herr Backlund uttrycka ett tack fr̊an
Styret till sektionen för det visade t̊alamodet och respekten under mötet.
Stundtals gick det knakigt men vi tog oss igenom det här och nu har Styret
20 f̊att en ny Ordförande!

Konglig Elektrosektionens Extrainsatta SektionsMöte avslutas av Herr Halv-
ledare Linus Backlund klockan 21:15:13.14

Vid protokollet Mötesordförande

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Linus Backlund
Halvledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Ida Kols
SNO
Elektrosektionen
THS

Nina Hjärne
Klubbmästare
Elektrosektionen
THS

14Nu blir det skumpa!

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Linus Backlund
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