
SÖT 8 ELEKTROSEKTIONEN 1 april

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 8
onsdagen den 1 april
u.n.̊a. 1000000 (2020 b.t.)
å allas v̊ara hem, Sveriges alla hörn

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Dagens möte via Zoom öppnas klockan 17:40:14 av Supraledare Anton Näslund.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Anton Näslund 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

I dessa tider av prövning är det mycket vanligt att lyckas glömma hur en
klocka fungerar. Dygnen tar aldrig slut och klockan g̊ar ibland baklänges.
Tyvärr drabbade denna åkomma Herr Sadiq, Herr Åkerberg och även Fröken
Jag själv vid mötets start. Mötet hade överseende.

1.3 Adjungeringar

Herr Joar Forsberg adjungeras med närvaro- och yttranderätt d̊a han skrivit
ett mejl till Styret som ska diskuteras under detta SÖT. Även de b̊ada
revisorerna Herrarna Charlie Jeansson och Jakob Björns är närvarande med
yttranderätt.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan styckas upp och ändras om. Punkten “4.5 PRs v̊arbalsbiljetter”
läggs istället direkt efter Formalia d̊a Herr Joar Forsberg befinner sig p̊a
mötet just för att diskutera denna fr̊aga. En diskussionspunkt läggs ocks̊a
till; “4.7 Styrelsens ställning till evenemang utanför campus”.

Mötet godkänner den nya föredragningslistan.

4.5 PRs v̊arbalsbiljetter

Fröken Hjärne tar ordet för att kommentera Herr Forsbergs mejl. Herr Fors-
berg har i sitt mejl skrivit att han anser det fel att PRs medlemmar ska f̊a
sina biljetter till V̊arbalen betalda. Fröken Hjärne inleder med att säga att
Herr Forsbergs p̊ast̊aenden inte stämmer och att han f̊att det om bakfoten.
Hon säger även att det är ett missriktat mejl d̊a Styrelsen inte har n̊agot
med detta att göra utan det är n̊agot han istället borde ta med henne direkt.
Herr Forsberg säger att s̊a länge det inte hanteras s̊a som han p̊ast̊att s̊a är
det lugnt för honom. Fröken Hjärne förklarar gärna mer ing̊aende över mejl.
Herr Forsberg jämkar sig med detta.

Herr Forsberg uttrycker att han gärna stannar kvar under rapporterna.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Det sprillans nya tillskottet till Styret Herr Anton Näslund meddelar att
han flytt fr̊an innerstan till västligare breddgrader1. Han uppdaterar oss om
att han inte ännu f̊att den utlovade accessen till Tolvan. Han planerar även
ett besök till banken med Herr Backlund. Herr Näslund ska även anmäla sig
till, och skriva, alkoholprovet.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund berättar att han gör kontinuerliga besök till banken för att
hämta posten och vidarebefordrar till oss andra vid behov. Än s̊a länge
är han inte ikapp med bokföringen, d̊a han är en riktig vardagshjälte och
3D-printar skyddsvisirer!

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken Jag själv rapporterar att protokollet fr̊an Extra-SM ligger uppe p̊a
hemsidan efter godkännande av mina justeringsmän. Ett problem som jag
stött p̊a är hur den r̊adande situationen med Corona och stängningen av Tol-
van p̊averkar möjligheten att f̊a mina protokoll p̊askrivna. Mötet sp̊anar lite

1Närmare bestämt den djupa djungeln i Västerort.
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idéer om p̊askrifter i Paint2 alternativt andra litet mindre primitiva medel
för digitala p̊askrifter3. Fröken Wallner vill även berätta att hon “nördat”
ner sig i gamla protokoll och vill gärna dela med sig av vad hon hittat!4

En extremt rolig läsning kan en sektionsmedlem finna under maj-SM 2001
“Motion ang. Osquar”. Även under SÖT-protokollen 2005 ligger tv̊a (2)
MYCKET intressanta motioner som definitivt är värda lite extra läsning.
Tack för mig!

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Kols befinner sig i Dalarna! Hon har kunnat ägna sig mycket åt
styrelsearbete p̊a distans. Det har varit MAS-möte samt utförliga diskus-
sioner om hemtentor och muntliga tentor. Vi är alla mycket nyfikna p̊a att
höra hur detta kommer g̊a till! Tentor med Zoom-övervakning? Schemalag-
da toalettpauser verkar vara p̊a tapeten. Herr Jeansson skojar till det lite
och tänker p̊a Britta åttiofem (85) bast som fr̊agar en student p̊a tentamen
“Vad är det du har där i bakgrunden, hjärtat?”. Fröken Kols rapporterar att
spärrkurserna som trätt i kraft kommer att ge dispans för situationen med
omtentor i nuläget. Fröken Kols m̊ar bra, med undantag för lite känningar
av allergi.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Mosskull berättar glatt att ArG har haft möte där de planerat mycket
verksamhet inför hösten d̊a mestadelen av verksamheten nu i v̊ar skjutits
upp eller ställts in. Det är ocks̊a p̊a tapeten att hitta företagsrepresentanter
fr̊an sektionen. En annan god nyhet är att Ericsson godkänt kontraktet vil-
ket bara lämnar den eviga fr̊agan; signa i Paint eller skicka pappersbrev?
Herr Mosskull ska ocks̊a börja arbeta p̊a en ny logga till ArG! Han med-
delar ocks̊a att e-Potential 2021 har börjat planeras! Den kommer genomg̊a
n̊agra större förändringar, bland annat kommer den att kallas för Potential
och h̊allas p̊a ett datum d̊a sektionen vanligtvis åker till Åre (Sälen)... Herr
Moskull m̊ar bra.

Styret börjar nu sp̊ara ur och diskutera vem som egentligen befinner sig
p̊a västligast breddgrad. Fröken Kols är i Ludvika, Herr Mosskull i Väster̊as
och Herr Näslund i Hässelby. Som en annan västerortsbo som jag är m̊aste
jag ju säga att det definitivt är Herr Näslund som vinner i denna gren.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Åkerberg har svarat p̊a en mängd mejl. Det ser även ut som att pla-
nerna p̊a Babyshower i höst inte kommer skrotas. Han har även skickat ut

2Ett tekniskt hjälpmedel som jag själv faktiskt kan hantera!
3Hjälp
4Tips till uttr̊akade sektionsmedlemmar i karantän är att ta en titt p̊a dessa!
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inbjudningarna till V̊arbalen som nu heter Sommarbal och h̊alls p̊a ett an-
nat datum, det vill sägas rond ett (1) är klar men nu väntar rond tv̊a (2)
d̊a rätt information ska komma ut. Han har även f̊att fr̊agan fr̊an ett antal
l̊angväga gäster om fler biljetter vilket är mycket roligt.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq verkar ha tekniska sv̊arigheter5 och försvinner ur bild efter ett
väldigt kort tag i bild. Han dyker istället upp i chatten och skriver att han
återkommer i slutet av rapporterna.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Hjärne har arbetat mycket med V̊arbalen p̊a sistone. Datumet är nu
flyttat till 6 juni men om regeringens restriktioner för folksamlingar fortfa-
rande kvarst̊ar, kommer Sommarbalen behöva bli en Vinterbal.

Fröken Hjärne har under sin karantänstid ocks̊a agerat ekonomiskt geni!
Hon har kommit p̊a en idé om att sälja presentkort till Tolvan för att rädda
PRs ekonomi. Hon har även andra briljanta planer för att rädda PRs ekonomi

som Styret nu för höra om. Fr̊an och med i höst kommer inträde tas för
att f̊a delta i pubar anordnade i Tolvan. En rimlig summa anser hon vara
tv̊ahundra (200) riksdaler6. En idé vore däremot en StureP-pub.

Fröken Hjärne m̊ar bra, men hon är lite ledsen över att hon inte flytt till
landsbyggden under dessa utmanande tider.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog vill glatt meddela att fadderintervjuerna är klara och fad-
dergrupperna kommer att presenteras i mitten p̊a april. Den information
han f̊att fr̊an kansliet ang̊aende mottagning är att det bästa är att jobba p̊a
som vanligt. Han meddelar ocks̊a att Redbull vill vara med och sponsra p̊a
exempelvis n0llegasquen7. Fadderutbildningen kommer att äga rum i slu-
tet p̊a april. Herr Weideskog undrar om alla i Styret svarat p̊a den enormt
br̊adskande enkäten8 som ligger uppe p̊a mottagningens instagramsida. Herr
Backlund hade tydligen missat denna dessvärre... Herr Weideskog ställer sig
fr̊agande till att just Shrek-crocsen blev de mest populära, men accepterar
detta9. Fröken Hjärne fr̊agar Herr Fø Fhur det blir med faddergasquen och
stugan nu när Corona härjar i v̊art samhälle. Faddergasquen lär inte bli av,
om inte KTH släpper restriktionerna illa kvickt.

5Ingen “Tech-support Josh” fr̊an extra-SM idag inte.
6APRIL APRIL SEKTIONEN
7Vilka underbara drinkmöjligheter! Bäsk+Rebull?
8APRIL APRIL SEKTIONEN 2.0
9Fröken Jag själv valde spiderman...
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SÖT 8 ELEKTROSEKTIONEN 1 april

Herr Weideskog m̊ar bra men han börjar bli trött p̊a att inte f̊a vistas i
Tolvan.

2.10 Återupptagande av Rapport fr̊an Källarmästare10

Herr Sadiq återkommer nu fr̊an sin bil. Han berättar att han inte har mycket
att göra nu när Tolvan är stängd. Desto mer kommer han ha att göra inom
snar framtid d̊a en ny MKM11 tillsatts! Han heter Oskar Nurm och g̊ar i
MiT-19. Ännu har Herr Sadiq inte f̊att chansen att prata med honom och
han har inte varit nisse tidigare s̊a en utförlig överlämning kommer krävas.
Även en ny EKM12 ska väljas om en m̊anad samt nya omr̊adesansvariga.
Herr Sadiq funderar ocks̊a p̊a hur KG ska lösa internköret som var planerat
till om n̊agra veckor. Han tänker därför att det kanske g̊ar att h̊alla i tv̊a (2)
internkör i höst, om ekonomin till̊ater.

Herr Simon Weideskog fr̊agar Herr Sadiq hur snabb hans nya bil är. Herr
Sadiq svarar med att Herr Weideskog gärna kan f̊a ta reda p̊a det själv och
bjuder lite löst in Styret p̊a roadtrip. En toppidé nämns om att kombinera
denna roadtrip med att samla in underskrifter till protokollen!

3 Beslutsärenden

3.1 Sovplatser SIK

Förra året var det sv̊art att hitta sovplatser till v̊ara gäster fr̊an öst. Herr
Jeansson berättar att det även kan hända att Sektionen för Medicinsk Teknik
inte är s̊a sugna p̊a att fortsätta samarbetet gällande den här tillställningen.
Många som varit med och anordnat SIK tidigare år har upplevt att det tar
mer än det ger. Å andra sidan är det en tradition värd att upprätth̊alla. Det
noteras ocks̊a att hösten kommer bli väldigt intensiv med alla evenemang
som nu skjutits upp. Styret bestämmer sig för att den här fr̊agan är n̊agot
som bättre lämpar sig p̊a ett möte där Sektionen för Medicinsk Teknik är
med. Med det sagt börjar mötet istället diskutera tider för ett möte. Styret
kan klämma in ett Zoom-möte alla dagar efter klockan 17 i den kommande
veckan. Herr Ordförande kommer skicka ut en Doodle-länk till den nya och
gamla styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik.

3.2 Finlandsfärjebiljetter

En annan absolut förödande konsekvens av Corona-utbrottet är att Tekno-
logföreningens 148 års-fest blivit uppskjuten p̊a obestämd tid. Styret hade
redan köpt biljetter till färjan och m̊aste nu därför besluta hur vi ska göra
med återbetalningen. Det är nämligen s̊a att vi har en valmöjlighet; hela

10Lallarmästare
11Medtek-Källarmästare
12Elektro-Källarmästare
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summan tillbaka eller en värdecheck med summan + 20% extra. Lite extra
valuta för pengarna l̊ater inte helt fel, men samtidigt är det inte säkert att
alla kan åka det datum TF bestämmer sig för.

Styret beslutar att kräva pengarna tillbaka. Herr Mosskull utnämns till in-
drivare.

3.3 Slack för intern kommunikation

Herr Weideskog är minst sagt en envis man! Nu är han tillbaka p̊a ämnet
Slack med en prototyp gjord för hur v̊ara kanaler och tr̊adar kan komma att
se ut. Han ser även sin chans d̊a vi har en ny styrelsemedlem som ännu inte
hört pitchen. Herr Näslund är mycket nyfiken. Det är sv̊art att för styrelsen
inte bli imponerade av Herr Weideskogs mycket fina arbete med att övertyga
oss. När mötet d̊a g̊ar varvet runt och tar ställning till Slack visar det sig
att samtliga är redo att ge det en chans13. Herr Weideskog kommer genast
sätta ig̊ang med att implementera ett Workspace i Slack åt Styret 20.

4 Diskussionsärenden

4.1 Överlevnadsguide

Fröken Kols har idéer om en överlevnadsguide att ge till nyantagna under
mottagningen. En blandning mellan rolig läsning, matnyttig information
och “s̊a är du en elektrolog” -tips. Fröken Jag själv har varit litet sugen för
att göra n̊agot liknande14 och är därför väldigt taggad p̊a att engagera mig
vidare i detta. Styret tänker att det kan vara givande att sätta upp en liten
kommitté för detta! Fröken Jag själv och Herr Joshua Sadiq anmäler oss till
att vara med. Hur vi g̊ar vidare med detta är att diskutera ämnet p̊a det
gemensamma mötet med MedTek.

4.2 Sektionskalender

Fröken Kols forsätter p̊a litet samma sp̊ar som i den tidigare punkten med
en till idé för ökat engagemang; En Sektionskalender där allt roligt finns
som kan vara värt att ha koll p̊a. Styret diskuterar i vilket forum denna
skulle göra sig bäst. En Google-kalender att följa kan vara litet invasivt
tycker n̊agra. En idé är att ha kalendern som en flik p̊a hemsidan. Dock
kräver denna idé mycket jobb för E-post. Det diskuteras även att kunna ha
en kalender rullande p̊a en TV-skärm i Tolvan. Denna idé gillar b̊ade Herr
Sadiq och Herr Jakob Björns15.

13Hade mötet inte varit över Zoom hade vi nog f̊att se Herr Weideskog hoppa av glädje.
14Se Verksamhetsplanen.
15Som är mycket engagerad i Teknikgruppen inom Källargillet.
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4.3 Budget middagar

Styret vill bordlägga denna punkt d̊a vi alla ser den som relativt irrelevant
under dessa pandemitider. Det uppst̊ar d̊a en fr̊aga om det g̊ar att bordlägga
en punkt p̊a obestämd tid. Herr Jeansson säger att vi kan bordlägga den
tills vi tar upp den igen. Ironiskt nog diskuterades bordläggningen ungefär
lika länge som den ursprungliga punkten förmodligen hade.

4.4 Mat/arrangemang Middagar

Med samma motivering som till föreg̊aende punkt bordläggs även denna
punkt till ett tillfälle d̊a vi behagar diskutera den.

4.6 Digitalt studiesocialt

Just nu finns det väldigt m̊anga studenter som sitter hemma och har tr̊akigt.
Vad kan Styret göra för att underh̊alla sina kära sektionsmedlemmar? Skapa
en Instagram och exempelvis publicera “Veckans Vlogg” p̊a IG-TV. Vi har
mycket roligt att bjuda p̊a; fina bilder, sjunga kan vi göra och kanske till
och med svara p̊a fr̊agor16. In och följ @zoomerstyret p̊a momangen!

4.7 Styrelsens ställning till evenemang utanför campus

Herr Weideskog vill diskutera denna punkt d̊a han funderar över hur det
ska bli med Esquadern i sommar. Eftersom KTH stängde sina lokaler innan
Styret hann ta ett beslut om hur det skulle bli med aktiviteter anordnade
av sektionen uppst̊ar det nu litet fr̊agor. Under Esquadern befinner man sig
fem (5) personer per b̊at, vilket (ännu) inte bryter mot n̊agra av regeringens
restriktioner. Det uppst̊ar däremot problem med det faktum att sektionen
som organisation inte f̊ar anordna större evenemang under dessa kristider.
Hur detta ska lösas kommer Esquaderamiralen och Herr Weideskog fundera
vidare p̊a.

5 Övrigt

5.1 Övriga fr̊agor

Herr Sadiq har en fr̊aga gällande bokningar av Tolvan. Trots l̊asandet av Tol-
van kommer det in bokningar fr̊an diverse personer. Ska dessa godkännas
eller borde de f̊a avslag direkt? Han tänker att han vill ge högsta prioritet
till PR och liknande i de fall att Tolvan skulle öppnas. Herr Sadiq undrar
därför ifall det är okej att godkänna bokningar men att säga till de som
bokar att de kan förlora sin bokning till exempelvis PR om det kommer att
krocka. Styret ser detta som en vettig lösning.

Herr Näslund kommenterar i förbifarten att det kan vara bra att diskutera

16H̊all utkik efter Pandoras Ask, Styret 20-style.
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visionen om ett tio(10)-styre p̊a ett SÖT innan maj-SM d̊a det innebär en
stadgeförändring som m̊aste klubbas igenom p̊a tv̊a (2) SektionsMöten innan
det kan träda i kraft. Det vore ju önskvärt att det skulle kunna tillämpas
redan under nästa verksamhets̊ar.

Fröken Kols vill ocks̊a lägga till att det är tr̊akigt att Årets Lärare/Övningsassistent
tackat nej till inbjudningarna till V̊arbalen d̊a de inte är bekväma med att
g̊a p̊a en tillställning under dessa tider av oro. Vi hoppas att de tänker om
när de f̊ar det nya datumet samt att de först̊ar att vi inte skulle ordna n̊agon
stor tillställning i nuläget.

5.2 Nästa SÖT

Nästa SÖT kommer att h̊allas p̊a onsdag 22 april klockan 17:0017.

17Spännande att se vilka som anländer sent den g̊angen. Fröken jag själv ska se till att
vara i tid.

8 Justeras:
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 20:16:13 av Supraledare An-
ton Näslund.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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