
SÖT 10 ELEKTROSEKTIONEN 5 maj

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 10
tisdagen den 5 maj
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Zoomrummet Tolvan

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 10:07:13 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

Inga försenade ankomster.

1.3 Adjungeringar

Herrarna Erik Lindberg och Charlie Jeansson adjungeras med närvaro- och
yttranderätt.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Fröken Resistor lade till tv̊a hela diskussionspunkter i dagordningen: “3.2
Motionssvar” samt “3.3 Propositioner”. Herr Näslund adderade även punk-
ten “3.4 Slack Utvärdering”.
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Ändringarna i dagordningen godkänns av mötet.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Anton Näslund har varit p̊a Ordförander̊ad. Där diskuterades det hur
man kan vara aktiv p̊a sektionen och öka studiesocialt engagemang genom
exempelvis möten med sektionen, musikquiz och företagsevenemang p̊a di-
stans. Detta var ett givande Ordförander̊ad tycker Herr Näslund. Accessen
till Tolvan diskuteras kontinuerligt och kommer förmodligen vara fixat till
den kommande m̊andagen. Herr Näslund m̊ar bra.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Linus Backlund säger att inte mycket händer. Livet rullar p̊a i l̊angsam
takt. Han har hanterat lite maillistor och haft kontakt med en toppenbra
IT-admin p̊a KTH, “Eskil”. Herr Backlund m̊ar bra.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken Wallner har inget av värde att rapportera. Hon m̊ar bra och ser fram
emot Maj-SM.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Ida Kols har varit p̊a länkmöte, MAS-möte och kanslifrukost. Till
nästa SÖT ska hon g̊a igenom svaren fr̊an stressenkäten. Fröken Kols m̊ar
bra.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Albin Mosskull kämpar p̊a! Workshops med Potential-ledningsgruppen
med temat “Vad kan elektro erbjuda arbetsmarknaden?” har ägt rum. Herr
Mosskull m̊ar bra trots mycket i skolan.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Henrik Åkerberg meddelar att sommarbalsinbjudningar har pausats
och återbud har skickats. Han har även skickat ut kallelse till SM. Studierna
flyter p̊a och han m̊ar bra.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Joshua Sadiq har inte mycket att säga. Han vill väldigt gärna ha access
till Tolvan. Han m̊ar bra men det är mycket i plugget.
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2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Nina Hjärne vill säga igen att v̊arbalen är inställd, vilket känns
mycket tr̊akigt för alla, det var ett tuffare beslut att ta än hon trodde.
Annars m̊ar hon bra.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Simon Weideskog säger att extra merch kommer finnas med hjälp av Er-
icsson under mottagningen. Alla lokalbokningar är fixade. Fler företag svarar
l̊angsammare och är lite oklara ang̊aende representation under mottagningen
vilket oroar honom. Herr Weideskog vill vinna Stegräknartävlingen och han
m̊ar FETT bra men det är mycket nu. Faddergasque kommer att äga rum
p̊a Zoom nästa vecka den 13e. “Hur blir det med maten?”, undrar nästan
samtliga deltagare p̊a mötet.

3 Diskussionsärenden

3.1 Bonsia Campus

Herr Nöslund fick ett mail fr̊an en tjomme i Göteborg som gjort en app som
är bra p̊a att hantera sektionsverksamhet - s̊asom betalning och biljettköp,
informationsspridning. Är vi intresserade av en presentation? Herr Jeansson
säger att samma tjomme har erbjudit samma tjänst sedan 2017. Efter en
kort diskussion bestämmer sig Styret för att tacka nej till detta erbjudande
d̊a vi anser att v̊ara kanaler i dagsläget fyller de funktioner vi vill att de ska
göra.

3.2 Motionssvar

Det har kommit in en motion fr̊an Herrarna Anton Näslund och Charlie
Jeansson om en JML-policy. Styret diskuterar vad vi tycker om motionen
och konstaterar att vi i helhet är väldigt positiva till den bortsett fr̊an n̊agra
mindre ändringsyrkande som ska skrivas i motionssvaret. Stavfel eller da-
tumfel är n̊agot som kommer korrigeras innan den laddas upp p̊a hemsidan
och därför inkluderas dessa inte i ändringsyrkandena.

3.3 Propositioner

Fr̊an Feb-SM skrev Styret en proposition om Sammansättning, en punkt i
Stadgan. Denna blev avslagen och därmed st̊ar fortfarande fel information
i Stadgan. Efter mer eftertanke och diskussion ska Styret skriva en ny pro-
position som behandlar detta, men denna g̊angen även ändra lite i punkten
Medlemskap s̊a inga missförst̊and uppst̊ar.
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3.4 Slack Utvärdering

Styret har nu använt Slack under ett bra tag och det är därför dags att
utvärdera. Det kommer fram att Slack fungerar rätt s̊a väl! Ett stort pro-
blem som uppmärksammas är dock att man måste följa en tr̊ad för att f̊a
notiser d̊a meddelanden skickas i den, n̊agot som m̊anga av oss stött p̊a.

Sammanfattningsvis är Styret änd̊a rätt nöjda och kommer fortsätta tillämpa
Slack för större delen av v̊ar kommunikation.

4 Övrigt

4.1 Övriga fr̊agor

Extra-SM m̊aste skrivas under och detta g̊ar att genomföra digitalt med Sig-
nEasy. Herrarna Backlund och Näslund ska även till banken inom en snar
framtid och fixa med firmateckningen.

Maj-SM är nu p̊a m̊andag - vem ska göra vad? Fröknarna Kols och Hjärne
kommer agera rösträknare och justeringsmän och Herrarna Åkerberg, Wei-
deskog och Sadiq kommer hjälpa till med teknisk support.

4.2 Nästa SÖT

D̊a SM kommer äga rum innan det är dags för nästa SÖT kommer det
datumet att bestämmas senare.
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4.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 11:56:08 av Supraledare An-
ton Näslund.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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