
SÖT 9 ELEKTROSEKTIONEN 22 april

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 9
onsdagen den 22 april
u.n.å. 1000000 (2020 b.t.)
å Zoom-rummet Tolvan

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:02:31 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

Ingen anländer till mötet med någon typ av försening, vilket uppsving från
föregående möte!

1.3 Adjungeringar

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

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Fröken jag själv gjorde en liten ändring i dagordningen precis innan mötets
början då jag noterade att punkten “2.1 Rapport från Supraledare tillika
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Ordförande" inte var med. Även Herr Näslund lade till punkten “4.1 Maj-
SM".

Mötet godkänner dessa ändringar av dagordnigen.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Näslund rapporterar att inte mycket har hänt sedan sist, han pluggar
flitigt med sitt KEX och ser fram emot E-sport-turneringen. Herr Supraledare
mår bra och är glad över att solen skiner.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund har legat i ordentligt! Han har deltagit i viceråd, ekonomiråd
och bokföringsutbildning. Herr Backlund tycker att det är svårt att fokusera
på studierna i dagsläget men i övrigt mår han bra. Han meddelar även stolt
att han tagit årets första dopp och att detta var “svinkallt".

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Fröken jag själv har inget av vikt att rapportera, men bra mår jag! Det ska
sägas.

2.4 Rapport från SNO

Fröken Kols har varit med på utbildningsråd där det diskuterats mycket om
hur Funka funkar och hur man kan förbättra Funka så att det funkar bättre.
Hon har även haft ett schema-remiss-möte med Herr Joakim Jaldén. Vidare
berättar hon att hon bokat in Stefan Östlund till hösten som fejk-föreläsare
och tillsammans med MedTek gjort en enkät om studiestress. Imorgon är det
skolråd som Herr Näslund ska följa med på. Fröken Kols saknar Stockholm
men hon mår bra.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Mosskull har varit på möte med Medtek1, jobbat på logga för ArG
och arbetat flitigt på E-sport-turneringen tillsammans med Herr Sadiq. Herr
Weideskog vill flika in med att han vill vara med men inte har något lag...

Herr Mosskull vill berätta att han och Herr Lindberg har pratat om hur
man får med nyantagna i ArG. De har kommit på en idé om att anordna ett
case i Bogesund under mottagningen som man får jobba på i en vecka och
priset är en intervju till ett sommarjobb. Mycket bra idé tycker mötet.

1Liksom vi andra men det hade vi glömt. . .
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Inför nästa SÖT ska Herr Mosskull fakturera, hålla i E-sport-turnerningen
samt planera inför höstens kommande överlämning. Herr Mosskull mår skit-
bra.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Åkerberg säger att inte mycket har hänt. Inte alla sommarbalsinbjud-
ningar är ute. Klimat-workshop på THS har han varit med på. Till nästa
SÖT ska alla inbjudningar ut och ett till möte ska hållas om Babyshower.
Herr Åkerberg mår lite extra bra då det är fint väder.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Sadiq berättar att ett Mästarmöte har ägt rum där han fått reda på att
den nya MKM är skön. Även har en lämplig kandidat till ny EKM pratats
med. Lite förändringar ska göras i gillet; 12 nissar framöver istället för 10
samt att dessa på MedTek-sidan ska scoutas mer i 2an än 1an på grund av
svårigheter med vistelse i Flemingsberg. Herr Källarmästare meddelar också
att nya gille-kläder med ny design ska beställas samt att det är gille möte den
28 april över Zoom. Han lägger även till att E-sport-turneringen går bra att
planera. El-projeket rullar på VÄLDIGT bra och mötet får nu beskåda vår
fina logga som Fröken jag själv har designat2. Inför nästa SÖT ska kläderna
vara mer designade och Herr Sadiq ska ha gjort en del pappersarbete3.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Det är påsklov för Fröken Hjärne! Eller inte riktigt men hon är på landet
och har en underbar utsikt. Hon berättar att PR ska ha häng över Zoom
ikväll. Herr Backlund undrar då om hon ska supa i stugan eller i skogen.
Men Fröken Hjärne berättar då att hon har en egen stuga som hon tänker
supa i. Hon mår toppen, mycket på grund av att det börjar bli sommar.

2.9 Rapport från Fø F

Herr Weideskog meddelar att fadderuppsättningen är klar. Tillfällen för fad-
derutbildning är nu och om en vecka. Just nu arbetar alla mottagningsan-
svariga med att lösa krockar i lokalbokning och än så länge har de kommit
långt. Herr Weideskog berättar också att Unionen tyvärr har hoppat av alla
mottagningsevent. Han själv tycker att det är lite läskigt med företagens
reaktioner på Corona. Till nästa SÖT kommer alla lokalbokningar vara kla-
ra. Han ska även delta i ett diskussionsmöte med mottagningsansvariga för
att diskutera eventuella lösningar på hur mottagningen i höst kan lösas om
Corona fortfarande härjar i samhället. Herr Weideskog mår jättebra förutom
att han bränt sig på näsan.

2projektlama.se, check it out
3“Hmm pengar, hmm bokföring. . . "
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3 Beslutsärenden

3.1 Pris till Spelturneringen

Herr Mosskull tar ordet och säger att det vore väldigt kul att ge pris till
vinnarna av E-sport-turneringen. Det finns budgeterat för dessa typer av ut-
gifter, exempelvis Rock i Tolvan. Herr Mosskull undrar därför om det finns
idéer till pris och om det nu finns pengar att få för att sponsra detta. Bud-
geten för sektionsevenemang passar perfekt till detta säger Herr Backlund.
Herr Weideskog förslår att vinnarna kan vinna Epsiloner, som går att handla
med i godismaskinen. Efter många olika idéer enas mötet om att det bästa
priset att dela ut är en typ av pokal som ingraveras med vinnarnas namn.
Denna kommer då befinna sig i Tolvan och kunna ingraveras fler gånger om
denna typ av turneringen blir en tradition. Designen på denna pokal lämnas
åt Herr Mosskull och Herr Sadiq att bestämma4. Fröken Hjärne tipsar på en
sida hon använde till Beerpongturneringen.

Mötet beslutar att 1000 kr avsätts för detta ändamål.

4 Diskussionsärenden

4.1 Maj-SM

Maj-SM närmar sig med stormsteg. Sektionsmötet kommer att hållas i Zoom
liksom Extra-SM. Herr Näslund undrar nu om propositionerna från Feb-SM
ska tas upp igen eller förkastas. Fröken jag själv tar också upp 10-Styret
som vi i vår verksamhetsplan sagt att vi vill arbeta för. Detta är dock ett
uppdrag som kommer kräva mycket tid och research, vill vi prioritera den
till detta SM så att det hinner gå igenom till nästa verksamhetsår? Herr
Mosskull säger att det är väldigt bra att börja med detta men om det inte
hinner bli klart till maj är det ingen katastrof.

Mötet kommer fram till att Herrarna Backlund och Weideskog samt Frö-
ken jag själv undersöker upptagande av propositionerna från Feb-SM samt
frågan om 10-Styret. Även andra delar av styret vill vara med och diskutera
- kanske över en Frukost5 med Styret.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Herr Näslund berättar att Fröken Yrsa Þórisdóttir, blivande Ordförande för
Sektionen för Medicinsk Teknik, vill ha access till vår hemsida. Herr Åker-
berg ska fixa detta.

4Men en gyllene XBOX-kontroll tycker mötet vore coolt.
5Tidigare lunch, men då ingen av oss längre äter lunch i normal tid är detta nu frukost.
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Det uppdagas att Herr Näslund inte har en styrelsekavaj och inte kommer
hinna fixa detta inför Maj-SM6.

Styret bestämmer sig även för att bjuda in Kansliet till en kanslifrukost
den 5 maj då det är så trevligt att äta frukost med Kansliet7!

Det föreslås att Styret borde ha ett häng liksom PR över Zoom någon kväll
och bara umgås då det blivit lite tunt med sådant efter Corona-utbrottet.
Fredags-frukost med Styret kan istället bli Fredags-pub med Styret!

5.2 Nästa SÖT

SÖT nummero tio (10) kommer att äga rum klockan 10.00 den 5 maj.

6Stor skada!
7Speciellt över Zoom

5 Justeras:



SÖT 9 ELEKTROSEKTIONEN 22 april

5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 18:25:50 av Supraledare An-
ton Näslund.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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