
SÖT 11 ELEKTROSEKTIONEN 18 juni

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 11
torsdagen den 18 juni
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Zoom, Cyberspace

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 18:05:02 av Herr 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

Trots lockelserna fr̊an Systembolaget och andra platser en kan tänkas vilja
vara dagen innan midsommar ankommer samtliga deltagare i tid till dagens
möte.

1.3 Adjungeringar

Herr Erik Lindberg adjungeras med närvaro och yttranderätt.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Punkten “3.1 Nya AMSe” tas istället upp under punkten 5.1 som nu läggs
till som “5.1 Nya AMSe”.
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Näslund rapporterar att ingen längre m̊aste oroa sig för hans sol-
glasögon som nu återfunnits hemma hos Herr Weideskog efter förra veckans
roligheter p̊a Gärdet1. Han meddelar även att revisorerna ska anmälas till
att f̊a betalt s̊a snart som möjligt. Herr Näslund m̊ar bra.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund lagar mat och jobbar som redovisningsekonom nu p̊a som-
marn2.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken Resistor gör ingenting styrelserelaterar men hon solar n̊agot in i
helvete! Hon m̊ar bra och brännan sitter som en smäck3.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Arbetet med stressenkäten är klart och ska skickas ut. Fröken Kols rappor-
terar vidare fr̊an Herr Jaldén att föreläsningar i höst kommer främst ske p̊a
distans, medan övningar h̊alls p̊a Campus. Även meddelar hon att särskild
behörighet kommer att träda i kraft till v̊aren istället för nu till hösten.
Fröken SNO har även haft möte med SNOarna Emeritus4 ang̊aende MAS.
Fröken Kols m̊ar bra men hon har varit lite krasslig.

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Mosskull har haft näringslivsr̊ad där det bland annat diskuterats digita-
la länkföreläsningar. Det lyftes även idéer om att pengarna fr̊an lunchföreläsningar
kan g̊a till priser vid fr̊agesport eller utkörning av mat. Herr Mosskull vill
även passa p̊a att tacka för ett trevligt sommarhäng Styret hade i fredags!
Han m̊ar ocks̊a bra!

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Sedan senast har Herr Åkerberg inte gjort s̊a mycket. Men mejllistan har
uppdaterats lite efter en smula kr̊angel. Han ger mötet en preview p̊a att
han senare vill diskutera alumnipub, babyshower med mer under punkt fem
(5). Herr Åkerberg hade det ocks̊a trevligt i fredags och han m̊ar bra. Bilder
fr̊an hänget ska upp p̊a @elektrostyret samt @zoomerstyret5.

1Där avnjöt Styret en sommaravslutning.
2Vidareutbildning mitt i sin post, get on his level folks!
3Schmeck?!
4Fröken Dahlin och Herr Miksits
5Vars h̊aller de hus?
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2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq har börjat rulla med verksamheten igen! Nya EKM Fröken Elin
Berglund ska f̊a överlämning av Fröken Bodén och MKM är utomlands s̊a än
ligger mycket av arbetet p̊a is. Sommaraccess vet tydligen ingen n̊agonting
om, detta har b̊ade Herr Sadiq och Herr Näslund erfarit. Mattvätten har bli-
vit pausad, d̊a de tog betalt trots att de inte f̊att tillg̊ang till mattorna vilket
förbryllat Herr Sadiq en aning. Även han vill ocks̊a tacka för supertrevligt
häng i fredags.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Hjärne har ett problem. Hon var aningen l̊angsam p̊a bollen med
accessen till Tolvan - men den behöver hon! Storstädning och bokföring
m̊aste kunna genomföras. Hon avslutar med att tacka för i fredags.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog är nog den som har mest att göra just nu. Han och de andra
Fø Fhar p̊abörjat omplanering av mottagning d̊a de nu m̊aste planera för en
socialt distanserad mottagning. Turligt nog kommer m̊anga event änd̊a kun-
na utföras liknande som tidigare år. Det kan även bli p̊a tapeten att skjuta
upp N0llegasquen tills FHM6 släppt sina restriktioner, detta skulle d̊a in-
nebära att en annan avslutningsceremoni sker vid den tiden p̊a hösten. Herr
Weideskog har varit p̊a b̊ade Esquadern och Styrethäng under den senaste
tiden. Början p̊a juli blir intensiva planeringsveckor för de mottagningsan-
svariga - det är mycket nu.

3 Beslutsärenden

3.1 Nya AMSe

Se punkten “5.1 Nya Amse”.

4 Diskussionsärenden

4.1 Silverepsilon

Till följd av den r̊adande situationen med Corona-pandemin blev V̊arbalen
inställd. P̊a denna tillställning skulle bland annat Silverepsilonet delas ut
till en person i sektionen som bidragit mycket till dess verksamhet. Styret
är väldigt m̊ana om att den som f̊ar epsilonet ska f̊a det vid en festlig till-
ställning. Därför beslutar Styret att det enda rätta är att vänta med att
dela ut utmärkelsen till N0llegasquen, men den belönade person kommer
att bestämmas inom kort.

6Folkhälsomyndigheten
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4.2 Andra priser och utmärkelser

Inte bara Silverepsilonet skulle ha delat ut p̊a V̊arbalen, även Årets Lärare
med flera. Efter en medell̊ang diskussion beslutar Styret att det rimligaste
vore att antingen dela ut dem p̊a N0llegasquen i m̊an av tid i programmet
alternativt p̊a nästa års V̊arbal och därmed reservera pengar för detta i
budgeten för nästa år.

4.3 Mottagningen

Herr Weideskog tar ordet. Han berättar att eventen där Styret syns under
mottagningen kommer att kunna utföras i det stora hela likadant som tidi-
gare år. Därmed kan de tidigare lekarna Styret h̊aller i återanvändas - men
om vi vill vidareutveckla dem är det välkommet, s̊a länge tv̊a (2) meters
avst̊and h̊alls mellan deltagarna samt övriga rekommendationer fr̊an FHM.

5 Övrigt

5.1 Nya AMSe

V̊ar käre AMSe Herr Albin Mosskull har sedan länge förvarnat Styret om
vad som komma skall7 men trots detta skär det i hjärtat p̊a oss alla att han
i höst bestämt sig för att utföra ett års studier p̊a västligare breddgrader,
närmare bestämt Amerikat. Denna avg̊ang kommer innebära att en ny AM-
Se ska tillsättas, som interimsväljs under detta möte av Herr Supraledare.
Herr Mosskull tar ordet och tackar Styret för ett mycket trevligt halv̊ar samt
offentliggör att han härmed avg̊ar fr̊an sin post som Arbetsmarknadssekre-
terare i Konglig Elektrosektionen.

Herr Näslund tar ordet och läser en motivering till hans kommande beslut:

“Eftersom att nuvarande AMSe, Albin Mosskull har avg̊att åligger det
därför mig att interims välja en ny AMSe. Jag har därför valt att

interimsvälja Erik Lindberg och min motivering lyder: Erik Lindberg och
tidigare AMSe, Albin Mosskull presenterade gemensamt p̊a December SM
en plan om att Albin skulle sitta som AMSe p̊a v̊aren samt att Erik sitter

p̊a Hösten. Erik och Albin har arbetat tillsammans och har haft god
kontakt under den tid Albin satt p̊a posten. Erik har varit delaktig p̊a ett

flertal SÖT samt har haft god kontakt med m̊anga i styret. Jag anser
därför att Erik är en god kandidat och har därför valt att interimsvälja

honom fram tills nästa fyllnadsval p̊a Oktober SM. Jag finner därmed Erik
Lindberg interimsvald.”

Herr Näslund interimsväljer Herr Erik Lindberg till AMSe.

Herr Lindberg tackar Herr Mosskull för hans insats under det g̊angna halv̊aret

7Fr̊an valdagen t o m.
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och vänder sig därefter till resten av Styret och säger “HEJ”. Fröken jag själv
tycker mig se att Herr Mosskull fäller en t̊ar8.

5.2 Övriga fr̊agor

Herr Åkerberg vill kolla läget lite hur det blir med alla event som in-
te kan h̊allas i höst, exempelvis almunipuben. Det konstateras av Fröken
Klubbmästare att om en pub ska h̊allas i höst och restriktionerna är de
samma kommer endast trettiofem (35) personer kunna delta. Detta innebär
tyvärr att exempelvis alumnipuben förmodligen inte kommer att bli av.
MEN Styret poängterar gärna att olagliga skogsraves funkar d̊a det redan
är ett olagligt evenemang. Det är även bara olagligt om man åker fast... Herr
Åkerberg konstaterar även att Babyshowern kommer att behöva skjutas upp
till nästa år.

Styrelsemiddagar kan vara de enda eventen som faktiskt kan h̊allas trots
pandemitider. För att planera dessa m̊aste nog ett extrainsatt möte h̊allas
om Styret ämnar h̊alla i en middag under slutet av sommarn.

5.3 Nästa SÖT

Efter sommarn y’all!

Ha en toppen midsommar och ett superbra sommarlov önskar Styret.

8Kanske inte men det behövdes lite sentimentalt värde i protokollet...
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 19:52:45 av Supraledare An-
ton Näslund.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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