
SÖT 12 ELEKTROSEKTIONEN 24 augusti

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 12
måndagen den 24 augusti
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Funq, Tolvan

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:16:09 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
Erik Lindberg AMSe
Henrik Åkerberg Kontaktor tillika Ambassadeur
Joshua Sadiq Källarmästare
Nina Hjärne Klubbmästare
Simon Weideskog Fø F

1.2 Försenad ankomst

Klockan har slagit 17:15 men änd̊a saknas hela tre (3) styrelsemedlemmar.
Första fysiska SÖT och d̊a kan det bli sv̊art att h̊alla tiden tydligen.

1.3 Adjungeringar

V̊ara kära revisorer.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Fröken Nina Hjärne lägger till “4.2 Funq” till dagordningen.

Dagordningen fastställs.
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Anton Näslund m̊ar helt okej. Det har varit mycket nu med mottag-
ningen men det är kul att vara tillbaka. Nu tycker han att vi ska köra h̊art
under det kommande halv̊aret.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Linus Backlund har tömt kontot och bokat biljetter till Thailand s̊a
vi åker nästa vecka... ;) Han har även jobbat med Fortnox samt med att
komma ikapp med bokföring och underlag. Herr Backlund är taggad p̊a att
f̊a tillbringa ett halv̊ar p̊a campus1!

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Fröken jag själv är taggad p̊a att f̊a plugga lite igen! Även är hon/jag taggad
p̊a att f̊a kicka ig̊ang styrelse-st̊ahejet igen!

2.4 Rapport fr̊an AMSe

Herr Erik Lindberg m̊ar bra efter första skoldagen. Han har p̊a sistone mejlat
och presenterat sig för massa människor han anser lämpligt nu när han klivit
p̊a rollen som AMSe.

2.5 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Henrik Åkerberg är sen... Denna punkt kommer därför tas upp efter
punkten “2.8 Rapport fr̊an Fø F”.

2.6 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Joshua Sadiq har beställt ovvar till en kommande ovvepub. Tolvan har
omhändertagits liiiite grann och nästa vecka blir läs̊arets första fixarkväll.
Herr Källarmästare m̊ar bra och har äntligen f̊att diplomet fr̊an STAD-
utbildningen.

Herr Sadiq ställer sig upp, avbryter sig själv och skriker “ORDNINGSFRÅGA”.
Han tar d̊a fram tv̊a splitternya pluntor till v̊ara nya styrelsemedlemmar fr̊an
sektionens egna Mr Fix-it, Sven. Dessa är dock aningen mindre än v̊ara ur-
sprungliga... 2

1Förhoppningsvis...
2Coincidence? I think not.
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2.7 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Hjärne tycker att mottagningen har g̊att bra. Hon har haft mycket
kul och nästa vecka väntar ett möte med PR ang̊aende pubar etc. i höst.
Hon konstaterar dessutom att det ekonomiskt gick finfint med 50-personers-
gränsen p̊a pubarna under mottagningen.

2.8 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog har minst sagt haft det intensivt p̊a sistone! Han är nöjd d̊a
han f̊att mycket bra feedback om de första veckorna under mottagningen.
Han meddelar att han utvecklat ett handsspritsberoende samt en tendens
att somna p̊a Zoom-föreläsningar med kameran p̊a... Han är trött men m̊ar
bra och lever och frodas.

Det är mycket spring i Funq idag, inklusive finbesök av Herrarna Sven,
Joar Forsberg, Tom Eriksson och t. o. m. v̊ar Kontaktor som nu trillar in
hela 20 minuter sent.

2.5 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Nu är Herr Henrik Åkerberg här och kan berätta om vad han har haft
för sig. Styrelsemiddagar har diskuterats tidigare och det ska dubbelkollas
med andra styrelser inom kort. Hemsidan ska fixas lite idag och bilder till
@elektrostyret ska läggas upp. Herr Åkerberg f̊ar en fr̊aga om varför han
fortfarande har ovve p̊a sig. Han informerar d̊a fr̊ageställarn om att mot-
tagningen fortfarande p̊ag̊ar, varp̊a Herr Charlie Jeansson hörs säga “Fuck
me...”.

3 Diskussionsärenden

3.1 Silverepsilon

Herr Sadiq tar ordet. Han har nu tagit fram vad kandidaterna Styret tidi-
gare diskuterat har gjort för sektionen. Det finns tre (3) kandidater Styret
tagit fram som aspiranter till Silverepsilonet. Styret diskuterar.

Styret har tagit beslut och utmärkelsen kommer att delas ut p̊a Avslutnings-
gasquen för mottagningen tillsammans med hedersutmärkelsen som delas ut
av Sektionen för Medicinsk Teknik.

3.2 Funq

Fröken Hjärne informerar Styret om att vi m̊aste börja planera Funq s̊a snart
som möjligt! Sektionen för Medicinsk teknik har skjutit fram Medtek-Funq
fr̊an i v̊aras till n̊agon g̊ang d̊a Elektro-Funq brukar h̊allas3. Det är därför

3Edit: Fake news
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viktigt att preliminärt boka ett datum s̊a det inte krockar. Herr Backlund
leker med idéen att det änd̊a kan vara dagarna efter varandra s̊a vi kan kalla
det Funqathon. Planeringen mynnar ut i att samtliga styrelsemedlemmar
ska snoka runt efter en bra lokal till festligheterna.

4 Övrigt

4.1 Övriga fr̊agor

Styret har f̊att en högtalare av Sven som spelar musik när man tar bort en
bit tejp med en magnet p̊a. Styret anser att vi kan ha mycket roligt med
denna uppfinning. Många planer smids. They wont know what hit them...

Styrelsemiddag med Medicinsk teknik ska spikas och Herr Kontaktor ska
skicka ut en poll med datum i den gemensamma chatten “Quaranteam”.

Styrelseslacken är DÖD - äntligen!!! Ska en begravning planeras? Nej, nu
saktar vi i backarna, helt död är den kanske inte - den kanske bara var i
dvala under sommarn.

4.2 Nästa SÖT

December föresl̊ar Fröken jag själv som ett lämpligt datum. Men istället
planeras en poll i Slack för att bestämma ett mer närliggande datum4.

4De tog första bästa chansen att återuppliva Slack-fan...
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4.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 18:37:29 av Supraledare An-
ton Näslund.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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