
SÖT 13 ELEKTROSEKTIONEN 21 september

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 13
Måndagen den 21 september
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Funq, Tolvan

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:43 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
Erik Lindberg AMSe
Henrik Åkerberg Kontaktor tillika Ambassadeur
Joshua Sadiq Källarmästare
Nina Hjärne Klubbmästare
Simon Weideskog Fø F

1.2 Försenad ankomst

Herr Källarmästare och Fröken Klubbis är sena d̊a detta sker automatiskt
när man närvarar via Zoom.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst. (Typ.)

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan kan under inga omständigheter fastställas d̊a ca fem (5)
nya punkter tillkommit under dagen. Dessa kommer nu att bli “3.2 Funq”,
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“3.3 Lund”, “3.4 Okt-SM”, “3.5 Kanslifrukostar” samt “3.6 Styrelsemidda-
gar”.

Mötet fastställer ändringarna av föredragningslistan.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Näslund inleder med att säg att han är riktigt kokande förbannad p̊a
KTH! Detta till följd av deras bristfälliga hanterande av den r̊adande situ-
ationer med restriktioner samt att informera om dessa. Mycket hat och lite
kärlek hör vi fr̊an Supraledarn. Men med en mer positiv ton berättar han
att han hjälpt en ettan att skriva en motion till kommande SM om att star-
ta en musikgrupp som kan uppträda p̊a gasquer. Han har även deltagit p̊a
ordförander̊ad vilket han tycker har en trevligt vibe och alla verkar uppskat-
ta varandra. Herr Näslund, personligen, uppskattar även Charlie Jönsson.
Fröken Hjärne ger en emoji-reaktion p̊a Zoom och hela mötet förundras d̊a
över hur high-tech1 hon är.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund har käften full med pizza men kan nätt och jämnt berätta att
hans största fokus som Halvledare just nu är att digitalisera samt underlätta
arbetet för nästa person som väljer att axla rollen som Vice. Herr Backlund
m̊ar bra.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Bortsett fr̊an resistansen Fröken Resistor upplever fr̊an Supraledaren2 g̊ar
hennes arbete jättebra.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Kols har haft väldigt mycket för sig och läser fr̊an en l̊ang lista
vad hon har haft för sig sedan sist. Hon har tillsatt MAS till alla program
utom Nanoteknik. Hon har deltagit p̊a ett utbildningsr̊ad där det diskute-
rades studieplatser p̊a Campus och hon har h̊allit i en programmeringskväll
för de nyantagna. Programmeringskvällen blev en HIT och m̊anga nyan-
tagna ville ha den typen av arrangemang fler g̊anger! Tyvärr blev däremot
fejkföreläsningen inställd, vilket lärarmiddagen lär bli lika s̊a. Efter ett möte
Fröken Kols var p̊a ang̊aende särskild behörighet fick hon reda p̊a hur det
förmodligen kommer bli under v̊aren 2021. D̊a kan aktivt deltagande i en

1Högteknologiskt fungerade
2Detta är mest en pik till att Herr Näslund tar (s̊a att säga) år och dar p̊a sig att läsa

protokollen... Detta f̊ar Fröken jag själv att ifr̊agasätta hur det g̊ar för Herr Näslund med
studierna.
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kurs som ligger precis innan spärrkursens start ge dispans3. Fröken Kols
hade ett SNÖT där hela fem (5) nyantagna deltog - vilket hon anser b̊adar
gott för nämndens framtid. Fru Anneli Åkesson (SYV) är tillbaka p̊a heltid
igen och erbjuder istället för vanliga möten promenadmöten! Detta tycker
Styret l̊ater extremt mysigt och undrar om inte detta kan fortsätta även
efter pandemin?! Om inte kan vi släppa ut n̊agot slags superrapid aids för
att återg̊a till det nya normala...

Det sker mycket p̊a EECS skolan för närvarande, lärarlag skapas och mast-
rar utvärderas och sl̊as ihop samt tas bort. Till nästa SÖT ska Fröken Kols
ha deltagit i ett JML-möte, planeringsmiddag med ESN samt marknadsföra
rollen som ÅRe. Fröken Kols är stressad4 - mycket möten nu...

2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Lindberg ha varit p̊a näringslivsr̊ad, vilket var mycket roligt. Han har
även haft första mötet med nämnden för läs̊aret d̊a m̊anga dök upp. Han
vill dock ha tips p̊a hur han ska marknadsföra ArG för ettan d̊a de varken
verkar bruka vare sig Facebook eller Instagram. Borde sektionen skaffa Tik-
Tok för att n̊a ut till kidsen? Herr Sadiq mumlar n̊agot men ingen hör vad
han säger d̊a han deltagar p̊a Zoom. Herr Näslund överröstar honom för att
säga att det kanske vore bra att utveckla hemsidan mer d̊a detta är en bra
kanal. En annan bra kanal är ettans lunch! D̊a kan Styret berätta för ettan
att Facebook är n̊agot att ha - kan Förken Resistor skaffa fejan kan de ocks̊a
göra det5.

Imorrn ska Herr Lindberg ha möte med W ang̊aende Elkraftskvällen. I
allmänhet m̊ar Herr Lindberg bra under omständigheterna - omständigheterna
som d̊a är labb 3 i Reglerteknik.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Åkerberg har kallat till SM p̊a alla kanaler - utom d̊a ettans Di-
scord... Han har f̊att svar fr̊an Lund men inte fr̊an Chalmers ang̊aende
besök. Det finns mycket att prata om ang̊aende middagar och andra sek-
tionsöverskridande aktivitet, vilket kommer diskuteras mer under diskus-
sionsärenden. W kan inte datumet d̊a vi föreslog för styrelsemiddag s̊a ett
nytt dautm m̊aste föresl̊as. Herr Åkerberg meddelar att sömnschemat är i
ett insvängningsförlopp.

3Ej bestämt ännu
4Ingen överraskning efter den rapporten!
5Det var faktiskt inte ens s̊a sv̊art...
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2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq unmutear sig p̊a zoom och berättar att han f̊att ovvarna, i ett
större antal än förväntat6 till och med. Han har även lyckats sammanställa
antalet intressenter för posten som nisse - och de är m̊anga! Källarmästarna
och Fø Fhar städat inne i Funq. Herr Sadiq gör en l̊ang paus som i väntan p̊a
ett tack, d̊a resterande medlemmar av Styret i detta nu sitter inne i Funq,
Men inget tack kommer... Han byter ämne och säger att han är väldigt nöjd
med samarbetet med b̊ade omr̊adesansvariga och källarmästare. Han har
betalat fakturor och ska boka in nisseintervjuer. Han har ocks̊a hittat gamla
tishor med Maxwells ekvation p̊a vilka han ämnar att beställa fler av. Herr
Sadiq tror att han är förkyld.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Hjärnes rapport senareläggs till en början d̊a hon för närvarande inte
kan delge den. Men när det är dags för hennes rapport senare s̊a kunde hon
inte vara med längre tyvärr.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Mottagningen är slut och Herr Fø FWeideskog vill berätta lite om den pe-
rioden. Han säger att Fø Fhar behövt ta m̊anga sv̊ara beslut d̊a de ständigt
kastats mellan medvetenhet av pandemin och partysugna studenter. Det har
satt Herr Weideskog och resterande Fø Fi en nästintill omöjlig sits. Trots
detta blev mottagningen mycket uppskattat och som bevis p̊a att pande-
min hanterades ansvarsfullt g̊ar det knappt att märka n̊agot utbrott av den
årliga n0llesjukan detta år. Nu ska kostnader samlas ihop, mottagningen
utvärderas och överlämningsdokument arbetas p̊a. Herr Weideskog sover
inte mycket men det börjar g̊a bättre, hans kurser är inte n̊adiga.

3 Diskussionsärenden

3.1 KTHs beslut om sammankomster

Herr Näslund undrar vad som ska sägas till KTH om de nya besluten fr̊an
KTH om sammankomster. Har vi möjlighet att ställa fr̊agor och f̊a reda p̊a
motivationen till detta beslut? Herr Näslund vill praktiskt veta hur KTH
och väktare ser p̊a alkoholfria tillställningar s̊a att Styret kan bedriva sin
verksamhet p̊a bästa sätt. Fröken Hjärne visar sig ha haft kontakt med THS
om detta och f̊att reda p̊a att det kan vara fr̊an väktare till väktare vad som
accepteras vid åtgärd eller vad som stängs ner p̊a en g̊ang. Styret beslutar att
fr̊agor ska formuleras som Fröken Hjärne ska skicka till THS. Det beslutas
ocks̊a att Herr Sadiq ska göra en flowchart för hur sektionen ska hantera
coronasäkra evenemang.

6Samt betalat för
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3.2 Funq

Fröken Kols och Herr Lindberg har diskuterat lite om Funq och vill därför
återberätta lite av deras idéer för oss andra. Efter att ha svävat ut lite p̊a
ämnet Funq kommer Styret fram till att Funq borde diskuteras kontinuerligt
p̊a varje SÖT.

Under tiden detta diskuterats har Herr Sadiq gjort ett mycket fint flowchart
över v̊ar plan att hantera event i Tolvan p̊a ett coronasäkert sätt.

3.3 Lund

Herr Åkerberg berättar att vi f̊att svar fr̊an Lund om v̊ar plan att bjuda in
oss själva dit p̊a middag. De är taggade p̊a att vi kommer dit och att de ska
f̊a komma hit! För att detta ska kunna genomföras och planeras kommer vi
behöva ett planeringsmöte med Medicinsk teknik. En poll skickas därför ut
till dem i Quaranteam7.

3.4 Okt-SM

Inför Oktober-SM är den sv̊ara fr̊agan hur det ska hanteras med distans
eller p̊a plats. Styret börjar fundera p̊a att kolla med THS om vi kan f̊a l̊ana
en lokal8 s̊a vi slipper oroa oss för att mötet ska bli nedstängt av väktare9.
Alternativet är att ha mötet i Tolvan där vissa kan vara i den fysiska Tolvan
och andra i Zoom-rummet Tolvan. Åtgärder för att göra detta hybrid-SM
lite smidigare ska diskuteras närmare när vi närmar oss sjätte (6e) oktober.
Men det är bestämt att röstningssystemet kommer vara VoteIt liksom p̊a
tidigare digitala SM. Herr Sadiq fixar ett formulär som folket kan fylla i där
det är tydligt vilka personer som är prioriterade att vara p̊a plats.

3.5 Kanslifrukostar

Vi har blivit inbjudna till kanslifrulle å Zoom 22 oktober klockan 9-10. Men
det g̊ar ju absolut inte d̊a det är mitt under tentaperioden. Istället ska vi
föresl̊a att detta sker vecka 40 eller 41.

3.6 Styrelsemiddagar

Fröken Resistor springer iväg för att pudra näsan och antar därför att inget
viktigt sades under denna korta vistelse.

D̊a m̊anga middagar kommer bli nu finns risken att det blir tajt med just
att bjuda och bli bjuden. Förslaget är därför p̊a n̊agot sätt ha gemensamt
ansvar för en middag. Detta är dock stora delar av Styret negativa till d̊a de

7Elektrostyrets och Styrelsen för Medicinsk Tekniks gemensamma chatt.
8Till billig slant eller ingen slant
9Detta funkade inte efter ett ytterst ödmjukt mejl till THS. :(

5 Justeras:
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upplever att det vore mindre kul att veta att man har ansvar p̊a alla mid-
dagar. Däremot verkar Styret taggade p̊a att ha en stor gemensam middag
med Kemisektionen för att fira v̊ar tjugonde (20e) bröllopsdags.

Bergismiddagen är även runt hörnet och denna tänker Styret att kan passa
bra i november.

4 Övrigt

4.1 Övriga fr̊agor

En mycket intressant proposition ska skrivas inför Okt-SM... Stay tuned.

Styret diskuterar även lite kort när ettans lunch borde vara och kommer
fram till att detta inte kommer hinnas med inom de närmaste tv̊a (2) vec-
korna och skjuts därför upp tillsvidare10.

10Möjligtvis vecka 41.
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4.2 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 20:11 av Supraledare Anton
Näslund.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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