
StÖT 2 ELEKTROSEKTIONEN 11 november

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 15
onsdagen den 11 november
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Zoom, Tolvan

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:23 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

Fröken Resistor och Herr Källarmästare blev sena d̊a de köpte mat, reste-
rande p̊a mötet käkade sin föda hemma.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.
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1.6 Publicering p̊a webben

Herr Näslund informerar mötet om att detta är en punkt som ska tas upp
p̊a alla StÖT men som vi tidigare glömt... Ops!

Mötet godkänner att protokollet publiceras p̊a webben.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

Herr Näslund har uppdaterat överlämningsdokumentet och är han nästan
klar! Han har även scoutat lite personer som kan tänkas vilja ta över kronan
och manteln1. Ett annat akut ärende han tagit tag i är att skapa en taskforce
för att rädda ESN-rummet. Det nästa steget är att boka in ett möte med
Vice Enhetschefen p̊a EECS.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Backlund har bokfört som fan och börjar komma i kapp med rasande
fart. Det g̊ar bra och han pushar2 folk att uppdatera sin bokföring. Han har
även rett ut oklarheter fr̊an förra året och jobbar med en ny tydlig guide till
digital bokföring för nästa person som kliver p̊a hans post.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

För första g̊angen i världshistorien har Fröken Resistor n̊agot att rapportera!
Hon har erh̊allit sin mail esekret@e.kth.se fr̊an Herr Johansson. Och fann
där åtminstone tv̊a (2) intressanta mail bland all reklam för n̊agot oklart
sexleksaksföretag3... Ett mejl var fr̊an en gammal E-82 som vill att gam-
lingarna ska synas p̊a hemsidan. Denne Herr Johan Westberg ska bidra med
en lista p̊a de som suttit p̊a intressanta poster under åttio- och nittiotalet
(80/90-tal) som Fröken jag själv sedan vidarebefordrar till Paleograferna för
verifiering. Det andra mejlet var fr̊an Herr Lindström samt Qp2-kartellen
som vill vara med och kriga för ESN-rummet.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Fröken Kols har haft det första SNÖTet med nya ESN. De gick igenom
kurserna och hon ans̊ag att det var förv̊anansvärt lite problem just nu, al-
ternativt att m̊anga kurser hade samma problem med exempelvis tekniska
sv̊arigheter. Förra veckan hade Fröken Kols ett schemamöte och nästa vecka
deltar hon p̊a ett länkmöte.

1Om Herr Ordförande nu har s̊adana vill jag gärna se dem...
2Piskar
3Måste bero p̊a namnet p̊a mejlen...
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2.5 Rapport fr̊an AMSe

Herr Lindberg hoppas att h. a.n int...e... la. g.g.g.g.g.g AAaaaR. Jikes! Han
hörs bättre efter ett tag och inleder d̊a sin rapport. ArG har haft ett elkrafte-
vent tillsammans med W-sektionen i form av en digital föreläsning där hela
70 pers kom. Det senaste ArG-mötet fick ocks̊a oväntat mycket deltagare,
15 stycken! Vilket är rekord för nämnden! Herr Lindberg ska ha möte med
Ericsson ang̊aende kontraktet som inte kan h̊allas lika bra nu p̊a grund av
pandemin. Han har för närvarande flera järn i elden.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Åkerberg har inte s̊a mycket att rapportera. Han jobbar p̊a en propo-
sition till dec-SM samt undersöker sin verksamhetsplan och utvärderar vad
han åstadkommit. Kallelsen till dec-SM kommer upp imorrn.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Sadiq har inte gjort s̊a mycket men han har bokfört och borde vara klar
med 90% innan söndag. KG st̊ar relativt still just nu, men de flitiga nissarna
jobbar p̊a. Han letar upp nya MKM d̊a Herr Nurm hoppade av sin post.
Inför nästa StÖT ska det mesta av bokföringen vara klart, gillekläder samt
Maxwell-tröjor ska vara beställda och han ska börja jobba med överlämning.
Borden fortsätter vara ett problem men det jobbar sig fram̊at.

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Fröken Hjärne har inte heller s̊a mycket att rapportera. Hon arbetar bland
annat med att försöka lura till sig en efterträdare, fila p̊a överlämning samt
komma ikapp med bokföring.

2.9 Rapport fr̊an Fø F

Herr Weideskog berättar att han f̊att resultaten p̊a mottganingsankäten fr̊an
THS. Vissa av de punkterna med förbättrningar kommer han att beskriva i
sin överlämning s̊a framtida Fø Ff̊a ta del av dessa. Nästa vecka är det dags
för möte med THS och sedan Studievägledningen.

2.10 Statusrapport kring propositionen om Ändring av sty-
relsen

En hel bakgrund är skriven, tanken är Fø Fska ut ur styrelsen och att
vi istället stoppar in en kassör. Planen är d̊a att Vice-posten främst ska
bist̊a ordförande samt driva det strategiska arbetet. Det problem som främst
uppst̊ar är hur det ska lösas med att-satserna för att inte motsäga det som
redan ändrats samt att f̊a ändringarna att bli i logisk ordning. Planen är att
propositionen ska vara klar till nästa StÖT.
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3 Diskussionsärenden

3.1 Uppsägning av ESN-rummet

Herr Åkerberg skrev upp denna punkt d̊a han ännu inte visste att Herrar-
na Näslund och Sadiq tagit p̊a sig detta ärende. Revisor Charlie Jeansson
hänger ocks̊a med p̊a detta uppdrag i att ordna möte med Fröken Minnema
som är Vice enhetschef.

3.2 Verksamhetsplan

Det börjar närma sig slutet p̊a Styret 2020s verksamhets̊ar. Det är därför
hög tid att utvärdera hur väl vi h̊allit v̊ara m̊al för det g̊angna året.

Herr Weideskog börjar och berättar att hans verksamhetsplan för mottag-
ningen hölls väldigt bra, i vissa fall t o m i överkant gentemot vad de pla-
nerade för. Exempelvis var ett m̊al att ha ett nytt event, men (tack vare?)
p̊a grund av Corona blev detta en mängd nya event. Han tillsatte även nya
ansvarsfaddrar.

Herr Backlund berättar att hans verksamhet i princip dog d̊a han behövde
leka ordförande. Och om den inte dött tillräckligt s̊a dog den ännu mer
d̊a Corona gjorde sitt int̊ag och vi tvingades planera mycket och länge för
distans-SM. Under sommaren jobbade han dock mycket h̊art med Fortnox.
Han har även kollat upp bankintegration men kom fram till att det skul-
le kosta mer än det smakar, även ett eget konto för sektionsbilen har han
kommit fram till att det g̊ar att lösas smidigare om det är sektionskontot
som Vice har hand om. Det skapar visserligen mindre transparens men även
mindre risk för fel. I övrigt kan han följa resten av m̊alen i sin verksamhets-
plan.

Herr Sadiq hade fem (5) punkter p̊a sin verksamhetsplan, varav han an-
ser att alla är uppfyllda. KG har f̊att en ny grafisk design, mer ljus har
installerats över diskbänken, ytterligare förvaringsutrymmen för väskor har
implementerats, KGs sociala plattformar har blivit mer aktiva och nya tröjor
har beställts som visserligen har en gammal design. Till sist har han även
drivit projektet om att göra godismaskinen möjlig att handla med kort i
vilket är hans stoltaste bedrift.

Herr Åkerbergs verksamhetsplan bestod till stor del av fysiska event som
han till följd av Corona tvingats ställa in. Ett nyhetsbrev var ocks̊a p̊a ta-
peten men som inte blivit av, mycket för att det inte finns s̊a mycket roligt
att skriva om fr̊an Styret när skolan var stängd vilket minskade intresset för
detta. Liksom denna punkt har även kontakten med EE-institutionen runnit
ut i sanden.

Fröken Kols har kunnat göra det mesta hon planerade för. SNÖT samt
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länkmöten har genomförts samt att ESN synts mer i år, mycket tack vare
mottagningen. Lärarmiddagarna gick inte att genomföra och kommunikation
med EECS har varit problematisk. Som JML-ansvarig (och SNO) gjorde hon
en stressenkät, men ins̊ag att det är sv̊art att f̊a stressade människor att sva-
ra p̊a en enkät.

Fröken Hjärne har m̊anga event som inte kunnat bli av och det g̊ar inte
att göra n̊agot åt. Men sammanh̊allningen och arbetsstrukturen i PR har
hon lyckats förbättra.

Herr Lindberg berättar att även han har planerat för event som inte g̊att
att genomföra, men annars har nämnden jobbat p̊a och haft interna event.
Elkraftskvällen blev digital istället för att ställas in. Han är nöjd över anta-
let medlemmar i ArG och sammanh̊allning i nämnden.

Fröken Wallner hade en ganska luddig verksamhetsplan och är därför li-
te osäker p̊a om den har följts. Det konkreta m̊alet som sattes upp var att
skapa större inblick i sektionen och det har Fröken Wallner nog uppn̊att mer
hittills i valberedningen än i Styret. Hon har däremot försökt upprätth̊alla
stilen i dokumenten och skrivit m̊anga motionssvar och propositioner.

Herr Näslund skrev inte n̊agon egen verksamhetsplan men utg̊ar fr̊an den
Herr Cederberg skrev. Det som Herr Cederberg skrev om kontakten med
THS har h̊allits bra och en proposition om ett styre med en kassör kommer
att skrivas till dec-SM.

Styrets allmänna verksamhetsplan har h̊allits i det stora hela. Kanslifru-
kostar publiceras p̊a hemsidan och facebook. Även att ha StÖT p̊a Zoom gör
mötena mer tillgängliga och vi har även haft exempelvis Herr Joar Forsberg
som gäst p̊a ett StÖT. En generell överlämning om hur man lägger till/tar
bort funktionärer ur maillistor ska ges till funktionärerna. Den främsta an-
ledningen till att mycket inte genomförts i verksamhetsplanen är p̊a grund
av Corona.

4 Övrigt

4.1 Övriga fr̊agor

Fröken Hjärne fr̊agar mötet om dec-Sm kommer att h̊allas digitalt eller halvt
p̊a plats som okt-SM. Mötet kommer fram till att detta kan diskuteras mera
vid ett senare tillfälle men att det förmodligen blir digitalt.

Styret ska h̊alla i Ettans lunch p̊a fredag den 13e4, dilemmat är om vi ska
träffas eller köra att alla pratar hemifr̊an. Vi bestämmer oss för att sitta

4:O
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hemma.

Det är även en bra idé att börja skriva en verksamhetsberättelse. Vi bestämmer
oss att börja skriva den efter dec-SM.

Fröken Kols uppmärksammar om att det är v̊ar tur att bjuda kansliet till
frukost. Vi kommer fram till att detta f̊ar ske efter dec-SM.

4.2 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer att ske efter dec-SM d̊a tiden är knapp nu och vi m̊aste
klämma in ett motionsmöte mellan sökstopp och d̊a handlingarna ska ansl̊as.
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4.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 13:31 av Supraledare Anton
Näslund.

Vid protokollet Justeras

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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