
StÖT 1 ELEKTROSEKTIONEN 30 oktober

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 14
fredagen den 30 oktober
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Campus

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Tidernas allra första StÖT öppnas klockan 17:35 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

Ingen försenad ankomst.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Punkten “3.5 Kemimiddag” läggs till och mötet godkänner detta.
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2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Näslund har deltagit p̊a Ordförander̊ad där det diskuterades hur man
ska f̊a studenterna att söka till poster p̊a sektionerna samt hur man gör en
bra överlämning. Detta fick Herr Näslund att känna sig stolt över v̊ar sek-
tion d̊a vi inte brukar ha problem med att fylla poster och verkar skriva
mycket bra överlämningar. Han berättar ocks̊a att en viss Sara G fr̊an KTH
vill ha hjälp att n̊a ut till studenter och undrar därför om det finns studenter
som är villiga att hjälpa. Han informerar ocks̊a om att det snart är dags för
Nymbler̊ad och att han g̊att festutbildningen.

Han har även d̊aliga nyheter att berätta för Styret (samt sektionen) om...
Han blev kontaktad av vice enhetschef p̊a EECS ang̊aende v̊ar lokal i Q-
huset, ESN-rummet. Fr̊an och med den 1 januari 2020 har EECS valt att
säga upp lokalerna. Detta är p̊agrund av att skolorna inte direkt uppl̊ater lo-
kalerna till sektioner och ser inga skäl till ett undantag. Det är en 6 m̊anaders
uppsägningstid s̊a lokalen ska vara tömd den sista juni.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund har g̊att festutbildningen och ägnat sig åt en jäkla massa
bokföring. Han funderar ocks̊a p̊a hur hans budgetförslag till nästa verk-
samhets̊ar ska bli, det är sv̊art att föresl̊a ändringar d̊a detta år varit s̊a pass
annorlunda fr̊an tidigare år.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Protokollet fr̊an Okt-SM är publicerat p̊a hemsidan. Dock skedde detta
aningen, aningen sent till följd av en TET KS...1

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Kols goes straight to business. Det har kommit ett beslut fr̊an skolan
om att det inte längre kommer vara möjligt att skräddarsy sin egen master.
Det ska g̊a att göra den s̊a pass flexibel änd̊a s̊a detta inte kommer att
behöva kännas som en förlust. Hon berättar ocks̊a att ESN har startat ig̊ang
sitt arbete med rasande fart! KTH vill uppmana studenter att inte vistas
p̊a skolans omr̊ade och diskuterar därför att begränsa åtkomsten till vissa
lokaler. Nymble kommer dock vara öppet att plugga i. Fröken Kols är frisk
igen efter en förkylning.

1Väntar bara p̊a en kör p̊a SM som nynnar “AVGÅ! AVGÅ!”...
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2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Lindberg berättar att ArG har anordnat ett Zoomföredrag med JBS
som blev lyckat men tyvärr med en liten publikliga. Nämnden har även
invigt det nya PS4 under ett teambuildingevent. Han har deltagit i dis-
kussioner om Potential och hoppas att Armada och D-dagen kan hjälpa
till med eventuella sv̊arigheter. Han har även upptäckt sv̊arigheter gällande
kontakten med den studentansvariga p̊a Ericsson, n̊agot som b̊ade han och
Potential-projektledaren Herr Rasmus Jerndal erfarit.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Åkerberg berättar att han lagt ner mycket tid p̊a kommunikationen
med Lund och Chalmers, n̊agot som nu inte blir av med tanke p̊a de nya
restriktionerna. Han har även undersökt datum och intresse för styrelse-
middagar i framtiden samt publicerat information fr̊an kanslifrukosten p̊a
hemsidan och Facebook. Herr Åkerberg säger att han är glad att P1 är
över. Dock kunde Fröken jag själv inte l̊ata blir att notera att “HJÄLPstod
p̊a Herr Åkerbergs hand...

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq tar ordet och berättar att märken som har beställts har anlänt.
Även har han g̊att ut med datum för ovvekvällar samt internkör men som
b̊ada m̊aste ställas in p̊a grund av de nya restriktionerna. Han har planer
p̊a att fixa nytt betalsystem med accesskortet även till läskautomaten samt
att beställa Elektrotröjor med Maxwells ekvationer p̊a. Herr Sadiq känner
att det var väldigt skönt att P1 bestämde sig för att ta slut.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Hjärne tycker att det är extremt tr̊akigt att allt som PRplanerar f̊ar
ställas in2... I nuläget följer de utvecklingen och hoppas att det n̊agon g̊ang
g̊ar att fixa n̊agot roligt event under Fröken Hjärnes tid som Klubbis. Annars
m̊ar hon bra.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog har inte mycket att rapportera. Han m̊ar bra efter att ha
f̊att ta igen sig lite.

2Puben som skulle ha ägt rum den 29 oktober i Nymble
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3 Beslutsärenden

3.1 Byta datum p̊a dec-SM

Styret har preliminärt bokat in dec-SM p̊a en onsdag. Detta tycker inte
Herr Sadiq är bra d̊a han föredrar om det inte är mitt i veckan exempelvis
m̊andag/tisdag. Dock s̊a dyker Fröken jag själv upp med en åsikt om att jag
vill kunna publicera protokollet i tid OCH plugga inför TET KS 3. Därför
vill Fröken jag själv ha SM p̊a torsdagen istället.

Styret är sköna med mig och godkänner därför ändringen till torsdagen
trots att de som skrev beslutsunderlaget hellre velat ha SM tidigare...

Mötet beslutar att december-SM sker p̊a en torsdag.

3.2 Funq eller inte Funq

Herr Weideskog har skrivit en mycket utförligt proposition ang̊aende ge-
nomförandet av Funq detta (ursäkta franskan) skit̊ar. Det visar sig dock
vara nästan överflödigt d̊a hela Styret är enigt om vad som tyvärr m̊aste
ske. Till följd av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner känner tyvärr he-
la Styret att det vore oansvarigt att h̊alla i en fest liksom Funq. Styret
hoppas att alla funktionärer har först̊aelse för detta beslut.

Mötet beslutar att ställa in Funq.

3.3 Ändring av Styrelsen utformning

Det har varit mycket snack i sektionen och speciellt i v̊art Styre om en
förändring i Stadgan som delar upp Vice ordförande till tv̊a olika poster.
Detta ska bli en proposition som Styret ska skriva till dec-SM. Fröken Wall-
ner och Herrarna Lindberg, Weideskog och Åkerberg tar p̊a sig att skriva
den. Det finns även fr̊agetecken som m̊aste besvaras som hur det blir med 10
styrelsemedlemmar och om det i s̊adana fall ska avvecklas en post ur styret.
Det finns spekulationer p̊a att Vice skulle kunna ta Kontaktorns uppgifter
och därför avveckla dennes post, eller att Fø Fska bli en frist̊aende post
utanför Styret. Stay tuned för hur det blir med dessa idéer.

3.4 Ändra PM för Tackfest

Under Styrdokumenten p̊a hemsidan finns PM för Tackfest. Detta PM är
rätt otydligt och utdaterat d̊a den framförallt uttrycker att endast SM-valda
funktionärer f̊ar g̊a p̊a Funq3 vilket inte stämmer i dagsläget. Styret ändrade
därför detta PM s̊a det blev mer aktuellt.

3Med undantag för PR
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3.5 Kemimiddag

Ännu ett event som m̊aste omvärderas d̊a de nya restriktionerna kommit. Å
andra sidan uttalar Fröken jag själv mig om att det vore väldigt tr̊akigt att
ställa in redan nu... Vi har missat s̊a pass mycket redan och det skulle kännas
bra att änd̊a ha hoppet uppe om en sista representation innan v̊art verk-
samhets̊ar är över. Mötet beslutar därför att avvakta, men ocks̊a höra med
Kemisektionen hur de ser en middag och om de skulle kunna hosta den. Vi
kan erbjuda sponsring! Herr Kontaktor tar hand om den kommunikationen.

4 Diskussionsärenden

4.1 Verksamhetsplanen

Herr Weideskog har skrivit ett diskussionsunderlag för utvärdering av verk-
samhetsplanen. Har vi gjort det vi skulle? Många planer har behövt backa
till följd av Corona-pandemin och det har blivit sv̊art att h̊alla alla m̊al.
Men Styret kommer fram till att det som gjorts ska sammanfattas till nästa
StÖT.

4.2 FHMs nya restriktioner

KTH har talat. De uppmuntrar nu folket att helst stanna hemma fr̊an Cam-
pus i den mån det g̊ar. Herr Kontaktor ska n̊a ut till sektionen med den-
na information. THS säger att de inte kommer g̊a ut med specifika regler
för sektionerna utan bara uppmana alla studenter att följa restriktioner-
na, vi tänker därför i samma banor. Herr Sadiq ska sätta upp lappar med
p̊aminnelse om att h̊alla avst̊andet i Tolvan.

5 Övrigt

5.1 Övriga fr̊agor

Ettans lunch! MÅSTE hinnas med innan dec-SM. Detta kommer att behöva
ske digitalt i smittspridningssynpunkt. Mer om datum etc kommer disku-
teras vid ett senare tillfälle. Varje styrelsemedlem f̊ar i uppgift att fixa en
egen PowerPointslide till detta. En idé som ocks̊a dyker upp är att ha en
digital valpub tillsammans med Vaberedningen! Detta f̊ar Fröken jag själv i
uppgift att diskutera med Moby Dick och Krillarna.

5.2 Nästa StÖT

StÖT 2 kommer att äga rum som en l̊ang lunch 11 november med start
klockan 12.
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 19:29 av Supraledare Anton
Näslund.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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