
Okt-SM ELEKTROSEKTIONEN 6 oktober

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti oktober
Tisdagen den 6 oktober
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan samt Zoomrummet Tol-
van

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

SektionsMötet 4 uti oktober öppnas klockan 17:45:14 av Herr Suprale-
dare Anton Näslund.

Han börjar med att förklara begrepp som förekommer p̊a SM för de
nyantagna som deltar p̊a mötet.

1.2 Tiden och sättet

Fröken Resistor publicerade handlingarna i tid p̊a hemsidan. Hon in-
formerar även om att mötet denna dag kommer ske b̊ade digitalt och
p̊a plats för att lyda restriktionerna samt utföra mötet p̊a bästa sätt, i
enlighet med Stadgan och Reglemente.

Mötet anses behörigt utlyst.

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Ordförande nominerar Fröknarna Ida Kols och Nina Hjärne till
justeringsmän tillika rösträknare.

Mötet väljer Fröknarna Ida Kols och Nina Hjärne till justeringsmän
tillika rösträknare.

1.4 Närvaro

E-20 12 st
E-19 10 st
E-18 12 st
E-17 6 st
E-16 10 st
E-15 och äldre 3 st
Totalt 38 st
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1.5 Adjungeringar

Personer som deltar i mötet p̊a Zoom eller p̊a plats som inte är med-
lemmar i Konglig Elektrosektionen adjungeras med närvaro- och ytt-
randerätt.

1.6 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet publiceras med namn p̊a webben.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet av mötet.

1.8 Föreg̊aende protokoll

Fröken Wallner berättar att föreg̊aende protokoll publicerades i tid p̊a
webben.

2 Rapporter

2.1 Fr̊agor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Näslund tar ordet. Han vill sl̊a ett slag för hemsidan och vill gärna
att folk skapar ett konto d̊a mycket viktig information g̊ar via hemsi-
dan och Facebook. Han uppmanar alla att skaffa Facebook om de inte
redan har det. Herr Näslund fortsätter med ett annat viktigt budskap.
Anslagstavlan är till för information. Inga kränkande meddelanden f̊ar
hängas upp p̊a anslagstavlan. Där ska endast seriös information hänga
vilket är viktigt för v̊art ryktes skull. Detta budskap behövde framföras
till följd av en allvarlig s̊adan händelse förra veckan.

D̊a öppnas det för fr̊agor till Styret. Fröken Ylva Modahl f̊ar ordet
och fr̊agar om Styret jobbat n̊agot mot 10-styret1, n̊agot som st̊ar i
Verksamhetsplanen som presenterades under Feb-SM. Herr Backlund
tar ordet och berättar att självklart har Styret inte glömt detta utan att
planen är en proposition inför Dec-SM vilket innebär att förändringen
inte kan genomföras förrän nästa år2.

2.2 Fr̊agor till kansliet och kansliet informerar

Herr Jaldén tar ordet! Corona-regler och omställningen till och fr̊an di-
gitalt tar mycket tid. Han vill uttrycka att han är väldigt imponerad av
hur duktiga E-20 varit p̊a att delta i möten med studienämnden. Han

1Uppdelningen av posten Halvledare till en kassör samt en Vice Ordförande.
2D̊a en Stadgeförändring m̊aste godkännas p̊a tv̊a efter varandra följande SM.
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vill ocks̊a informera om att han har en budget p̊a 200 000 riksdaler att
utveckla programmet med. Det ska användas för kursutveckling men
ocks̊a viktiga event enligt honom, s̊a som luciafikat för b̊ade internatio-
nella och oss andra samt Noblessebrunchen. Han tar även gärna emot
fler förslag.

2.3 Fr̊agor till funktionärer och funktionärer informerar

Herr Nils Johansson kommer fram. Han talar i egenskap av Carakarl.
Han vill berätta för alla nya till sektionen att tillsammans med Sek-
tionen för Medicinsk Teknik har vi en bil. Man m̊aste ha genomg̊att
en genomg̊ang samt ha körkort för att f̊a hyra den. Bokningar görs via
hemsidan.

Herr Oscar Gustavsson kommer upp och fipplar med kameran. Han
sitter som E-post i sektionen, en post han delar med Herr Thomas
Lundqvist. Han vill dels marknadsföra sin post d̊a det inte finns n̊agra
kandidater än s̊a länge och dels vill han rekrytera till en grupp som ska
arbeta med hemsidans betalsystem. Perfekt tillfälle att fixa betalsyste-
met nu s̊a att betalningen för kommande sittningar3 kan g̊a smärtfritt.
Han fortsätter säga att E-post är en kul post där man inte behöver ha
supermycket förkunskaper d̊a man lär sig löpande när man jobbar med
hemsidan!

Fröknarna Elin Berglund och Silvia Barrett kommer upp. De sitter till-
sammans som StURe. Fröken Berglund sköter rollen som skyddsombud
medan Fröken Barett hanterar JML-ansvaret. De uppmanar sektionen
att s̊aväl söka till JML-gruppen som att följa dem p̊a instagram, @un-
dersammatak.

Herr Nils Paulsrud kommer upp. Han sitter som representant tillsam-
mans med Herr Joar Forsberg i k̊arfullmäktige, THS beslutande organ.
K̊arfullmäktige har haft sitt första möte nu i veckan där det bland an-
nat diskuterades en ny miljöpolicy samt nymbler̊adet, ett nytt r̊ad d̊a
fr̊agor kan tas upp om aktiviteten i Nymble. Han vill ocks̊a säga att det
finns en plats för att vara Suppleant som är vakantsatt fr̊an elektrosek-
tionen som kan sökas i ett fyllnadsval som kommer snart.

Herr Rasmus Jerndal syns p̊a Zoom. Han hoppas att alla m̊ar bra i
Tolvan. Han sitter som projektledare för Potential, Konglig Elektro-
sektionens arbetsmarknadsmässa som kommer g̊a av stapeln 21 januari
2021 i digital form. Det g̊ar att hitta ytterligare information p̊a Poten-
tials sociala medier samt p̊a hemsidan.

3När de kan h̊allas igen...
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Herr Joshua Sadiq, dyker nu upp p̊a Zoom. Han pratar å Källargil-
lets vägnar. Han börjar med att säga att ovvekvällar kommer h̊allas
under den kommande tiden där det g̊ar att testa och köpa overaller
samt köpa märken etc. Ett spännande Mumin-märke berättar han är
p̊a väg... Även ska en tv-apparat hängas p̊a väggen4, och det vore bra
om tips kunde ges p̊a vad som ska visas där...

Fröken Ebba Hellstenius dyker även hon upp p̊a Zoom. Hon sitter som
Noblesses ordförande och vill berätta om att det första mötet för läs̊a-
ret h̊alls p̊a fredag under lunchen. Det kommer bli sushi!!! Hon är även
Snövaran och vill tacka för vilket engagemang det blev med Åreresan,
det behövdes till och med läggas till fler biljetter. Hon p̊aminner ocks̊a
om att det fortfarande g̊ar att bli uppskriven p̊a reservlistan.

Fröken Kristina Kjellberg kommer upp som Moby Dick! Hon tycker
det är superkul att s̊a m̊anga har kandiderat! Hon uppmuntrar till folk
att spontankandidera till poster d̊a alla poster ännu inte har kandidater.

Herr Jacob Björns kommer upp i egenskap av Revisor. Han granskar
sektionens ekonomi och att vi i styrelsen gör v̊art jobb. Han berättare
att bokföringen ligger lite efter dock. Mottagningen g̊ar det bra för där-
emot. I summering finns det finns en del att ta i kapp med för Styret -
men det jobbar vi p̊a.

Fröken Nina Hjärne kommer upp och presenterar sig som Klubbmästa-
re i Styret. Hon berättar att det nu efter mottagningen inte kommer bli
n̊agra torsdagspubar d̊a KTH inte kommer godkänna n̊agra festanmäl-
ningar. Om läget ändras eller vidare information ges kommer sektionen
bli informerade om detta.

Herr Simon Weideskog kommer upp och ska prata lite mottagning.
Han vill bara säga att han är imponerad och nöjd över hur bra mottag-
ningen blev med tanke p̊a omständigheterna! Exempelvis förekom inga
fall av n0llesjukan i̊ar vilket bevisar mycket om hur väl restriktionerna
följdes. Nu uppmuntrar Fø Falla nyantagna att svara p̊a en enkät fr̊an
THS om mottagningen. Nu knyter han och resterande Fø Fihop säcken.

2.4 Fr̊agor till k̊aren och k̊aren informerar

Med p̊a Zoom har vi Herrarna Fredrik Troive och Gokul Panneerselvam
som presenterar k̊aren! De berättar att de har deltagit p̊a sektionsmöten

4Efter en springtur med micen p̊a selfiesticken fick mötet reda p̊a att TVn ska hänga
vid E och Ω skylten
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under senaste tiden för att presentera sig och informera lite om diverse.
De uppmuntrar mötet att ställa fr̊agor om s̊adana finns. Herr Erik
Landevall fr̊agar om de vet mer om festanmälningssituationen än vi
gör. Herr Troive svarar att det gör de inte.

3 Motioner och Propositioner

3.1 Proposition ang̊aende StÖTar

Herr Näslund berättar för mötet om propositionen5 Styret knopat ihop.
Han säger att om man trixar lite kan StyrelseÖverläggsningsTräff för-
kortas till StÖT istället för SÖT. Denna ändring betyder inga större
ändringar i Stadga eller liknande och är bara en rolig grej.

Herr Forsberg tar ordet p̊a Zoom och fr̊agar om han ska vänta p̊a
en proposition om att kalla Styret för Ledningen istället d̊a detta vore
mer passande med StÖT6. Fröken Modahl tycker att detta är en onö-
dig proposition. Hon säger även att om det ska ens kunna funderas p̊a
borde Att1 strykas. Styret jämkar sig med detta. Herr Ossian Krödel
tar ordet och säger att denna proposition p̊aminner om en motion för
ett antal år sedan d̊a motionen handlade om att namngiva toaletterna
i Tolvan. Han tycker att om Styret vill göra s̊ant här är det väl Styrets
val men han ser ingen anledning för att rösta igenom propositionen.
Fröken Modahl säger följaktligen att det vore att sänka standarden för
vad som kan accepteras p̊a SM att godkänna detta7. Herr Alpha Heed
säger att han i alla fall tyckte det var ett bra förslag och en kul kontrast!

Styret jämkar sig med att stryka Att1 och mötet godkänner d̊a pro-
positionen med Fröken Modahls ändringsyrkande.

3.2 Motion ang̊aende uppstart av Mit&E-bandet

Motionären ombeds att kliva upp. Herr Axel Back Enocksson kommer
upp och berättar att han varit med p̊a denna motionen efter att han
och n̊agra andra framfört musik p̊a n0llegasquen. De skulle vilja fort-
sätta göra detta p̊a liknande tillställningar och därför har de gjort en
motion om att bli en förening under Konglig Elektrosektionen.

Fröken jag själv läser Styrets motionssvar och därefter öppnas för fr̊a-
gor till motionären. Herr Martin Lindström f̊ar ordet p̊a Zoom. Han
tycker att det är en supermotion och han har även snackat ihop sig
med n̊agra kompisar i sektionen som tycker som han! Han börjar d̊a

5Den han kallar för min bebis.
6Vänta bara...
7Ouch...
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läsa innantill fr̊an en motion han skrivit tillsammans med de här vän-
nerna d̊a han beskriver att Styret varit för h̊arda i sitt svar och att
motionen borde godkännas i sin helhet med ett tilläggsyrkande p̊a att
föreningen ska ha skaffat en ordförande och en kassör tills Feb-SM. De
motiverar detta med att det vore en bra konkurrens till THS-bandet
samt att det behövs mer sköns̊ang i sektionen. Motionen är signerad
med “Kartellen” . Inte visste Fröken jag själv att det var n̊agot slags
Cosa Nostra-samhälle här p̊a sektionen!

Herr Forsberg säger pling till det Herr Lindström läst upp. Han fort-
sätter med att säga att han tror att det kommer rinna ut i sanden om
motionen inte godkänns nu. Herr Patrik Johansson fr̊agar motionären
hur han känner om Herr Lindströms förslag. Herr Back Enocksson var
redo att h̊alla med Styret innan motmotionen men nu tänker han att
det kanske g̊ar att bortse lite fr̊an formalian. Det enda han vill är att de
ska kunna börja spela och planera. Det visar sig d̊a även att de redan
har cirka tio (10) personer engagerade. Herr Back Enocksson jämkar
sig med motmotionen fr̊an Kartellen.

Herr Ordförande tar ordet för att svara p̊a Herr Forsbergs uttalande d̊a
det verkar som att Styret blivit missförst̊adda i sin st̊andpunkt gällande
MiT&E-bandet. Herr Näslund säger d̊a att Styrets poäng är att de kan
utöva musik trots att de inte är under Elektrosektionen ännu, detta
kommer av att vi är rädda att det kommer bli en förening som startas
innan allt är färdigplanerat, liksom ESS8 som grundades 2018, tillgavs
en budget och sedan aldrig höll i ett möte eller event. Styret hjälper
gärna med att skriva en motion framöver om föreningen behöver hjälp.
Ordet passas runt i salen och p̊a Zoom. Sedan dyker Herr Forsberg upp
p̊a Zoom igen och vill svara Styret att han tycker att det är d̊aligt att
Styret inte vill att medlemmar i sektionen ska f̊a starta en förening, han
säger att han blir uppriktigt upprörd. Fröken Hjärne tar ordet för att
försvara Styret d̊a detta självklart inte var v̊ar tanke. Hon säger kort
och gott att det inte handlar om att vi inte VILL att de ska bli en för-
ening under sektionen utan snarare att vi anser att formalian inte var
riktigt klar ännu. Herr Weideskog tar ordet och säger att eftersom han
f̊att känna E-20 p̊a pulsen och märkt hur taggade de är, vet han med sig
att deras intresse inte kommer dö bara för att Styret inte anser att de
var redo för att bli en förening. Han tycker det ligger stort värde i att
starta upp verksamheten innan föreningen sammansätts i Reglementet.

Motionen ang̊aende uppstart av Mit&E-bandet godkänns med Kartel-
lens motmotion.

8Elektros Sauna Sällskap
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3.3 Motion ang̊aende uppdelning av posten StURe

Fröknarna Motionärer; Elin Berglund, Silvia Barett och Ida Kols kom-
mer upp p̊a den lilla scenen och vrider kameran. De har alla suttit
som/sitter nu som StURe och har baserat p̊a den erfarenheten skrivit
denna motion. De har konstaterat att det är väldigt mycket jobb av
tv̊a olika karaktärer i den posten och vill därför att den delas upp i
tv̊a poster. Fröken jag själv läser Styrets svar. Motionärerna väljer att
jämka sig med Styrets svar.

Motionen ang̊aende uppdelning av posten StURe godkännas av mötet
med Styrets ändringsyrkande.

3.4 Återupptagande av Proposition ang̊aende medlemmar i
Stadgan

D̊a en stadgeändring ska bedrivas m̊aste denna godkännas av tv̊a efter
varandra följande SM.

Mötet godkänner ännu en g̊ang Proposition ang̊aende medlemmar i
Stadgan.

4 Val

4.1 Val av IntSekt

Fröken Kristina “Moby Dick” Kjellberg kommer upp. Hon presenterar
Herr Erik Skog som har sökt och är med p̊a distans. Herr Skog g̊ar i
E-19 och han är medlem i ArG. Han själv är väldigt intresserad av att
åka utomlands och vill därför ge de internationella studenterna samma
möjlighet som han vill ha. Han f̊ar fr̊agan fr̊an Moby om vad han har för
erfarenhet av mottagningen. Han svarar att han som helhet har tyckt
väldigt mycket om b̊ade sin mottagning och den i somras. Han har ing-
et specifikt event han tänkt p̊a än men hans plan är att försöka väva
ihop intisarnas event mer med den reguljära mottagningen. Herr Felix
Söderman undrar hur Herr Skog känner om att ingen sjungit p̊a hans
födelsedag. Herr Skog ler lite försiktigt och säger “seNällaaaAAaaa”.
Mötet sjunger “Ja m̊a han leva”.

Herr Erik Skog väljs till IntSekt.

4.2 Val av Krill Åk-1

Fröken Kjellberg yrkar p̊a att öppna för kandidatur till posterna som
inte har eller inte har tillräckligt m̊anga kandidater. Mötet godkänner
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detta och valen fortskrider.

Herr Rahnama Safdari har sökt Krill Åk-1 och finns med oss p̊a Zoom.
Han g̊ar i E-20 och söker till valberedningen för att börja engagera sig
i sektionen. Fröken Kjellberg undrar vad han skulle ställa sig själv för
fr̊aga om han var med i valberedningen. Han skulle fr̊aga varför per-
sonen ifr̊aga vill söka Krill och därefter svarar han p̊a sin fr̊aga med
att det verkar vara en rolig post och han ser framemot att strukturera
valen!

Herr Rahnama Safdari blir vald till Krill Åk-1.

4.3 Val av Krill Åk-2

Detta är en post Fröken jag själv kandiderar till och därför tar Herr
Åkerberg över antecknandet av detta val.

Fröken Wallner och Herr Mikael Lidman g̊ar upp för allmän besk̊ad-
ning, och arbetet som sekreterare tillfaller Herr Åkerberg. Fröken Wall-
ner säger att hon gärna fortsätter sitt arbete i sektionen efter att hon
klivit av sin post i Styret. Herr Lidman säger att han varit Krill i en
mandatperiod och att det var najs. Fr̊agan som kandidaterna skulle
ställa till sig själva var fr̊an Fröken Wallner om det kommer bli sv̊art
att balanserat Styret med Valberedningen under Dec-SM. Hon svarar
p̊a det genom att säga att hon snarare tror att det blir en fördel. Herr
Lidman startar en oändlig loop när Moby Dick fr̊agar samma fr̊aga och
sedan ber honom att besvara den9. En evighet senare fortsätter SM.
Herr Joshua Sadiq fr̊agar om n̊agon har en bakgrund i LATEX. Fröken
Wallner svarar att b̊ada har det. Herr Sadiq fr̊agar om b̊ada vill bli
valda i klump. Herr Lidman visar att han gjort sin research i sitt svar
om att det är tv̊a poster som kandideras till, och han vill ha en hel,
och ingalunda en halv post.

Mötet väljer Fröken Alice Wallner och Herr Mikael Lidman till Krill
Åk-2.

4.4 Val av Krill Åk-3

Till Krill Åk-3 kandiderar Herr Puya Faghi i E-18. Han söker för att
han vill prova p̊a att sitta i valberedningen d̊a han inte testat det för-
ut. Han skulle fr̊aga sig själv om han gillar val, och svarar med att det
beror p̊a. Valar sjunger ganska vackert och sedan radar han upp olika
typer av valar och Fröken jag själv har tappat kollen.

9D̊a han själv format denna fr̊aga d̊a han förnärvarande sitter i Krill.
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Mötet väljer Herr Puya Faghi till Krill Åk-3.

4.5 Val av Krill Övriga

Den enda sökande förnärvarande är Herr Åsnan10. Åsnan är Åsnan och
han g̊ar i E-16. Han söker posten för att f̊a höra skvaller och för att
kanske engagera sig lite i sektionen igen. Han skulle fr̊aga sig själv om
han har koll p̊a läget, och svara med att han absolut har det, b̊ade
gällande Källargillet och Styrelsen. Det var även där han fick namnet
Åsnan kan ju berättas...

Fröken Sofie Berglund f̊ar ordet p̊a Zoom. Hon vill kandidera! Likas̊a
väljer Herr Milad Javadi och Herr Erik Nordgren. Herr Javadi börjar
och säger att han heter Milad och han har suttit som Krill fram tills
nu och vill söka igen. Han skulle fr̊aga sig själv fr̊agan han fick förra
året - om han gillar banantacos. Svaret är fortfarande nej.

Herr Erik Nordgren g̊ar i E-20 och vill f̊a en bättre bild av sektionen.
Han skulle fr̊aga sig själv om hur han skulle garantera sitt oberoende,
vilket han personligen skulle göra genom att vara totalt hjärtlös.

Fröken Sofie Berglund g̊ar i E-19 och känner att hon gärna skulle vilja
hjälpa till mer i sektionen. Hon skulle fr̊aga sig själv om hon har koll
p̊a läget, vilket hon tycker att hon har bortsett fr̊an TETen.

Fröken jag själv fr̊agar kandidaterna varför de inte sökte krill i sina
respektive årskurser. Fröken Berglund säger att hon visste att Fröken
jag själv samt Herr Lidman skulle söka och därför inte ville st̊a ivägen
för oss11. Herr Javadi hade tydligen ingen koll trots att han förnärva-
rande sitter som Krill. Herr Nordgren säger att antingen har han ingen
koll eller s̊a gjorde n̊agon ett d̊aligt jobb med informationen...

Mötet väljer Herrarna Åsnan, Milad Javadi och Erik Nordgren samt
Fröken Sofie Berglund till Krill Övriga.

Å.Ä. En Ub̊at

Herr Ordförande Näslund gurglar hela tio (10) g̊anger och det blir b̊ade
bäsk hos mig och Herr Backlund.

10Aka Jonatan Nyström.
11Nawwww
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4.6 Val av ÅRe Åk-1

Denna post har tre kandidater. Den första heter Kasper Malm och han
har varit med p̊a ett lärarmöte nu under sina första m̊anader. Han
tyckte det var kul och han upplevde sig bra p̊a att samla in fr̊agor fr̊an
klassen. Han vill framför att han tycker att kommunikation är det vik-
tigaste i s̊adanna här sammanhang. Den andra kandidaten heter Axel
Lindberg och har varit med p̊a ett mötet med studienämnden som fick
honom att vilja vara med i nämnden! Han tycker det är viktigt att föra
fram klassens åsikt. Den tredje kandidaten, Alex Härkönen, d̊a han ser
att det är den här nämnden som kan göra förbättringar direkt. Han
har mycket tidigare erfarenhet som kommunikationsansvarig och eve-
nemangsansvarig p̊a LTU där han tidigare studerade. Kandidaterna f̊ar
fr̊agan om de kan tänka sig att kandidera i klump. Det är de villiga att
göra.

Mötet väljer klumpen till ÅRe Åk-1.

4.7 Val av ÅRe Åk-2

Till denna post presenterar Fröken Dick tv̊a (2) kandidater, Herrarna
Johan Bellbrant och Gustaf Zachrisson. Herr Bellbrant presenterar sig
och berättar att han inte vet vem han är s̊a han fr̊agade runt och fick
veta att han var engagerad och drivande, och han vill göra skillnad
vilket han tänker att han kan göra i studienämnden. Han sitter även
som kursnämnd i TETen just nu. Herr Zachrisson satt som Åre Åk-1
förra året och vill gärna fortsätta i̊ar d̊a han tyckte det var givande och
roligt. B̊ada kandidaterna har konkreta planer för hur kurserna de läser
just nu skulle kunna förbättras. Kan de kandidera i klump? Ja.
Mötet väljer Klumpen till ÅRe Åk-2.

4.8 Val av ÅRe Åk-3

En kandidat finns sedan innan: Herr Puya Faghi. Men änd̊a kommer
ett nominerings regn som slutar med att Herr Åkerberg bestämmer sig
för att kandidera. Herr Åkerberg sitter just nu som Kontaktor och vill
fortsätta göra n̊agot inom sektionen när han kliver av i december. Han
har ingen erfarenhet av ESN men är nyfiken. Herr Faghi söker för att
han diggar ESN och har diggat den ett bra tag. Fröken Barrett undrar
om Herr Faghi har bytt tröja. Han säger ja och tackar för att hon märk-
te det, han anser att varje post kräver sin egen utstyrsel. Kandidaterna
g̊ar med p̊a att klumpas.

Mötet väljer Klumpen till ÅRe Åk-3.

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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4.9 Val av E-post

Inga kandidater finns till denna post till en början men det ändras
snabbt efter att Herr August Näsman kandiderat och Herr Felix Söder-
man godtog en nominering. Herr Söderman g̊ar i E-19 och han söker
posten d̊a han hanterat hemsidan förut i samband med Potential. Herr
Näsman g̊ar i E-20 och söker posten för att han vill bidra till sektionen
och han tycker E-post verkar vara ett roligt jobb. B̊ada kandidaterna
har erfarenhet av Wordpress och PHP, dock verkar Herr Näsman inte
vilja g̊a in i detalj om vad för erfarenhet han har... Kandidaterna g̊ar
med p̊a att kandidera i klump.

Mötet väljer Klumpen till E-post.

4.10 Val av Esquaderamiralen

Herr Faghi dyker upp igenom p̊a Zoom - i en ny outfit och en ny bak-
grund som är “havsanpassad”. Herr Faghi hade sin första upplevelse av
Esquadern i ettan d̊a han aldrig hade seglat förut. Året därp̊a var han
med i staben. I år vill han göra Esquadern ännu bättre och han har
storslagna planer för en sittning under resan.

Mötet väljer Herr Puya Faghi till Esquaderamiralen.

4.11 Val av Vice Idrottsledar(en)

Till Vice Idrottsledaren presenterar Fröken Kjellberg en kandidat: Frö-
ken Sarah Reichhuber. Hon g̊ar i E-18 och hon söker för att hon tycker
det är tr̊akigt att vi inte kan ha s̊a mycket event nu för tiden, men
hon anser att man fortfarande kan sporta! Hon skulle vilja genomfö-
ra stegräknartävlingen igen och event där man f̊ar testa p̊a sporter
som andra i sektionen utövar. Fröken Kjellberg fr̊agar kandidaten vad
hennes distanslöpningsrekord är och varför det är hela åttio (80) km?!
Fröken Reichhuber svarar med att hon m̊aste ha tappat det.

Mötet väljer Fröken Sarah Reichhuber till Vice Idrottsledar(en).

4.12 Val av Directrise

Fröken Kjellberg presenterar en kandidat till denna post: Herr Sebasti-
an Montén. Han syns direkt i Zoom d̊a han headbangar i takt med sin
remix han gjort inför n0llespexet“100 balobas n0llan”. Herr Montén g̊ar
i E-20 och söker till Directrise för att han älskar att skratta samt att
f̊a andra att skratta. Han har erfarenhet av spex fr̊an gymnasiet samt
n0llespexet. Hans planer för att Elogen är mycket exposure, han vill
att de ska synas även g̊anger d̊a det inte finns en scen. Han delger ett

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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skämt för mötet: “Vad kallar en elektriker sin lärjunge? Stötdämpare.”.

Mötet väljer Herr Sebastian Montén till Directrise.

4.13 Val av Carakarl

Till Carakarl har vi en kandidat! Herr Axel Boström. Men det verkar bli
fler d̊a Herr Nils Johansson f̊ar ordet och vill kandidera! Herr Boström
g̊ar i E-20 och har alltid gillat att skruva i saker och underh̊alla for-
don. Han erh̊aller körkort samt mellan MC-kort. Herr Johansson sitter
förnärvarande som Carakarl och vill gärna fortsätta med det. Kandi-
daterna f̊ar fr̊agan om vad sektionsbilen heter. Herr Boström vet inte
och Herr Johansson säger att den heter Sektionsbilen. Kandidaterna
g̊ar med p̊a att kandidera i klump.

Mötet väljer Klumpen till Carakarl.

4.14 Val av Vice IntSekt

Fröken Kjellberg meddelar mötet om att det till denna post inte finns
n̊agon kandidat ännu och väntar därför p̊a spontankandidaturer. Det
dröjer länge innan nomineringarna haglar och tillslut faller lotten p̊a
Herr α Heed som godtar nomineringen. Han presenterar sig och berät-
tar att han alltid velat söka denna post och att han därför är mycket
glad att denna dagen äntligen kommit. Skämt å sido - han personligen
är visserligen taggad p̊a att åka p̊a utbyte vilket motiverar honom till
denna post. Det uppst̊ar dock ett smärre problem när det uppdagas att
detta är ett fyllnadsval fr̊an Maj-SM vilket innebär att det inte finns
en mottagningen att välja en Vice IntSekt till d̊a verksamhetsperioden
är halv̊arsvis. Herr Heed är dock intresserad änd̊a och väljer att inte
kliva ner fr̊an sin kandidatur.

Mötet väljer Herr Alpha Heed till Vice IntSekt.

Q.Z. Opuz till den fromma

Herr Milad Javadi kliver upp och vinklar kameran mot sig. Han pre-
senterar sig som alltid med “Hej jag heter Milad och det här är en
kärlekss̊ang”. Han nämner allt fr̊an extraföräldrar, folk i badrockar,
knark och hans ånger att han inte sökte fadder.

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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Ett utdrag från Musikborgarrådets samling av ärliga 
råd 
Skrivet av Milad Javadi 
som en interpolering av Don’t Think Twice, It’s All Right (Bob Dylan, 1963) 
 
Så du trodde att du skulle komma hem ikväll 
Mitt på en torsdagsnatt 
Du trodde att du skulle komma hem ikväll men 
SL tycker något annat 
När din sista buss precis har fart så 
Ta dig till närmsta bar och 
Beställ Mariestads tills 
Det känns som du tuppar av 
Polisen som hittar dig däckad mitt på stan 
Kan nog bli din skjuts hem 
 
Så du trodde att du hade pluggat nog, min vän 
Inför tentan du nu har 
Du trodde att du hade pluggat nog, min vän, men 
Man blir aldrig riktigt klar 
Som tur så är allt digitalt och 
Man kan googla alla svar 
Men ändå finns en vakt i 
Din videotentasal 
Tur då att luren får bra plats i fickan bak 
När du går på toapaus 
 
Så du trodde att ditt kaffe skulle räcka 
I alla år du plugga skall 
Du trodde att ditt kaffe skulle räcka men 
Du har redan tolerans 
När koffein har blivit svagt så 
Finns andra preparat 
Du har nog hört något om det 
De kallar adderall men 
När även det slutar ge resultat 
Så finns det alltid kokain 
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4.15 Val av Idrottsledar(en)

Till denna post finns en kandidat, Herr Kasper Hellgren som g̊ar i E-
19. Han har under det g̊anga året suttit som Vice Idrottsledar(en) och
är nu redo att ta sig an Idrottsledar(en). Han är mycket nöjd med
stegräknartävlingen och poängjakten i Sälen som ELIN ordnade. Han
vill gärna återinföra fussballturneringen och spadtävlingen under sitt
kommande verksamhets̊ar.

Mötet väljer Herr Kasper Hellgren till Idrottsledar(en).

4.16 Val av AMSe

D̊a har vi kommit till detta fyllnadsval av AMSe. Situationen ligger
till s̊a att Herr Albin Mosskull och Herr Erik Lindberg kandiderade
tillsammans under Dec-SM 2019 för att sitta i Styret ett halv̊ar var-
dera. Herr Erik Lindberg blev interimsvald av Herr Näslund d̊a Herr
Mosskull avgick i juni. Herr Lindberg presenterar sig. Han g̊ar i E-18
och har stort intresse för arbetsmarknanden samt har en l̊ang erfaren-
het inom ArG. Han har även bra koppling till Styret d̊a han deltog i
v̊ar kickoff i Köpenhamn i v̊aras och har suttit i Styret i n̊agra m̊ana-
der sedan interimsvalet. Han f̊ar fr̊agan om han är sugen p̊a ännu mer
gediget styrelsearbete? Jajamensan!

Mötet väljer Herr Erik Lindberg till AMSe.

5 Övriga ärenden

5.1 Övriga fr̊agor

En i ettan undrar vad Codé aux couleur är. Detta förklarar Herr Näslund
med den knackigaste franskan jag n̊ansin hört.

5.2 Närvaro

E-20 9 st
E-19 7 st
E-18 10 st
E-17 6 st
E-16 2 st
E-15 och äldre 0 st
Totalt 38 st

5.3 Publicering p̊a webben

Mötet till̊ater att protokollet publiceras med namn p̊a webben.

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte nummero fyra (4) avslutas av
Supraledare Näslund klockan 22:58:39.

Vid protokollet Mötesordförande

Alice Wallner
Resistor
Elektrosektionen
THS

Anton Näslund
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Ida Kols
SNO
Elektrosektionen
THS

Nina Hjärne
Klubbmästare
Elektrosektionen
THS

Justeras:

Nina Hjärne Ida Kols Anton Näslund
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti oktober
tidagen den 6 oktober
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende StÖTar

Bakgrund

Efter en period som Resistor i v̊ar underbara sektion har Fröken Resistor
jobbat med att bibeh̊alla stilen som de heliga dokumenten vi lever efter
är skrivna i. Genom detta arbete kan det tydligt ses att det finns ett be-
hov i sektionen för underh̊allande ordvitsar samt klyftiga beteckningar som
skvallrar om att vi hantera elektriska fenomen p̊a v̊ar sektion. Det är ingen
hemlighet att m̊anga av v̊ara poster samt företeelser är döpta med glimten
i ögat och elen i hjärtat. Exempel p̊a detta kan vi hitta i Styret1, Sektions-
tidningen2 samt v̊ar Arbetsmarknadsmässa3. Tar vi oss en promenad i v̊ar
kära sektionslokal ser vi fler (lite mindre diskreta) tecken p̊a att vi är en
sektion som gärna leker med el i dess alla former, för att inte nämna hotet
fr̊an Handsken... Men trots att specifikt Styret är s̊a präglat av de elektriska
termerna finns det ingen indikator p̊a detta under Styrets egna samman-
drabbningar. Detta blev Fröken Resistor smärtsamt medveten om efter en
diskussion med en nära vän i Sektionen för Medicinsk teknik.

Förslag

D̊a styrelsemedlemmarna samlas för StyrelseÖverläggningsTräff är det nio
(9) olika röster och åsikter som möts, liksom laddningar som strömmar till en
nod. Och ibland kan det nästan kännas som ström som färdas genom krop-
pen d̊a sv̊ara beslut ska fattas. Förslaget som Styret därför enats om är att
StyrelseÖverläggningsTräffen härmed borde benämnas i korthet som StÖT.
Detta beslut innebär ingen p̊averkan p̊a varken Stadgan eller Reglementet
d̊a StÖT endast benämns i hela sin utdragna härlighet i de styrdokumen-
ten. Denna typ av förkortning där andra bokstaven i ett ord även tas med är
dessutom inte helt främmande för sektionen, exempelvis posten AMSe som
st̊ar för ArbetsMarknadsSekreterare.

1Supraledare, Halvledare, Resistor och Kontaktor.
2Emissionen.
3Potential.

1
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Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 StyrelseÖverläggningsTräffen benämns som StÖT i folkmun4. Ett ex-
empel p̊a detta är “Tja Alice, är protokollet färdigställt fr̊an föreg̊aende
StÖT?” eller “Fröken jag själv vill verkligen ha en StÖT omg̊aende”.

Att2 StyrelseÖverläggningsTräffen benämns p̊a hemsidan under fliken Sek-
tionen, Protokoll som “StÖT (tidigare SÖT)” istället för SÖT.

Att3 StyrelseÖverläggningsTräffen benämns p̊a hemsidan under fliken Sek-
tionen, Styret som “StÖT (tidigare SÖT)” istället för SÖT.

Att4 Protokollen p̊a hemsidan fr̊an StyrelseÖverläggningsTräffen numera
kommer betecknas StÖT-XX.

Ett stötande styre

4Sektionsmun

2



Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 06 oktober

Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 3 uti oktober
Tisdagen den 6e oktober
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende uppstart av förening MiT&E-bandet

Bakgrund

Efter n0llegasquen detta år (2020 b.t.) fanns det en längtan bland de som
utförde ett musikaliskt framträdande att göra n̊agot liknande i framtiden
eftersom endast en spelning inte tycktes vara nog och framträdandet var
mycket uppskattat av närvarande lyssnare. När saken diskuterats har andra
medlemmar beklagat avsaknaden av musikföreningar som tidigare funnits i
sektionen.
Vi vill därför skapa en förening under sektionen som p̊a ett organiserat
sätt kan se till att fler framträdanden utförs under kommande gasquer och
eventuellt andra evenemang. Om intresse för saken finns kommer ocks̊a
föreningen vara i en lämplig sits att organisera eller medorganisera musika-
liska event som Rock i Tolvan. Föreningen kommer vara känd som MiT&E-
bandet vilket är ett akronym för “Musicerande Ingenjörer, Teknologer och
andra Eländiga-bandet”.
Föreningen kommer att vara öppen för de musikaliskt intresserade studen-
ter p̊a Konglig Elektrosektionen, Sektionen för Medicinsk Teknik och andra
THS-medlemmar (i m̊an av plats) som finner att de innehar färdigheten
att musiscera med andra. Det kommer allts̊a vara ganska öppet. Föreningen
kommer inte behöva n̊agon finansiering vid uppstart, behovet av materiel
kommer utvärderas löpande och föreningen hoppas ha möjlighet att finan-
siera sig genom att framträda vid evenemang utanför E&MiTs regi.
Som en del av uppstarten planeras en inbjudan av möjliga intressenter till ett
uppstartsmöte där föreningens organisation, m̊alsättningar och kännetecken
skall diskuteras och formaliseras. Detta eftersom det som ny förening finns
mycket att konkretisera och även de intressenter som inte framträdde under
årets n0llegasque ska ha möjlighet att göra sin röst hörd i dessa fr̊agor.
Förhoppningen är att föreningen skall underh̊alla sektionens medlemmar
och kunna förgylla fler festliga tillfällen framöver samt se till att var E-
Osquarulda f̊ar höra mer musik i allmänhet.

Yrkande

Musicerande Ingenjörer, Teknologer och andra Eländiga-bandet (MiT&E-
bandet) yrkar p̊a

1
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Att1 Musicerande Ingenjörer, Teknologer och andra Eländiga-bandet (MiT&E-
bandet) skall läggas till i Konglig Elektrosektionens reglemente under
punkt nr 6, “Sektionens föreningar”.

Att2 Musicerande Ingenjörer, Teknologer och andra Eländiga-bandet (MiT&E-
bandet) skall tillkännages som en förening under Konglig Elektrosek-
tionen

Axel Back Enocksson E-20
Casper Matthäi E-20

2
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti oktober
tisdagen den 6 oktober
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende uppstart av
MiT&E-bandet

Resonemang

Styret vill börja med att säga att vi är mycket imponerade över er fina
motion och att vi tycker att initiativet är utomordentligt! Däremot kan Sty-
ret se sv̊arigheter med att det är s̊a pass tidigt i uppstartningsprocessen
som denna motion skickas in. Det kan därför bli sv̊art att i nuläget kunna
beskriva i Reglementet hur punkter som sammansättning, fana och namn
kommer att se ut. Vi uppmuntrar därför motionärerna att fortsätta under-
söka hur föreningen kommer kunna arbeta samt hur stort intresset är och
därefter återkomma med en ny motion. Risken med föreningar som startas
innan en utvecklad plan är klar är att dessa aldrig hinner vara aktiva innan
engagemanget dör.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 motionen avsl̊as i sin helhet.

Att2 Motionärerna sp̊anar vidare p̊a idéen och sedan skriver en ny motion
till exempelvis Dec-SM.

Ett dansande styre

1
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Motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti oktober
Tisdagen den 6 oktober
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende uppdelning av posten StURe

Bakgrund

StURe var fr̊an början endast sektionens skyddsombud vilket sedan ändrades
december SM 2016. D̊a kom en motion för att sektionen ska ha en JML-
ansvarig och det ansvaret lades d̊a p̊a StURe. Det är tv̊a stora ansvar och
mycket för en ensam funktionär. De tv̊a senaste åren har StURe best̊att av
tv̊a personer i klump där skyddsombuds- och JML-ansvar delats upp. Att
StURe delas upp i tv̊a separata poster skulle skapa en tydlig uppdelning
mellan skyddsombud och JML-ansvarig vilket skulle göra det tydligare vem
som har hand om vilka fr̊agor b̊ade för postinnehavarna och för sektionens
medlemmar. D̊a skyddsombud och JML-ansvarig är tv̊a viktiga uppdrag är
tydlighet viktig i vart ansvaret ligger. Med denna förändring kan även nya
namn som bättre speglar posternas ansvarsomr̊aden införas.

Yrkande

Vi yrkar p̊a

Att1 i Reglementet under punkt 3.2.4 ta bort ”StURe”.

Att2 under punkt 3.2.4 lägga till ”Ekvivalenten” och ”Isolator tillika skydds-
ombud” som separata punkter.

Att3 under punkt 4.1.1 ta bort ”Studiesociala utskottets representant,
StURe”.

Att4 under punkt 4.1.1 lägga till ”Isolator tillika skyddsombud”.

Att5 ta bort punkt 4.1.4 Studiesociala utskottets representant, StURe.

Att6 följande text läggs till Reglementet:

4.1.4 Isolator tillika skyddsombud

Det åligger Isolator tillika skyddsombud att:

• Vara sektionens skyddsombud.

1
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• Föra sektionens talan i relevanta r̊ad.

• Ansvara för p̊afyllning och underh̊all av Tolvans förbandsl̊ada.

Att7 under punkten 4.9.1 ersätta ”Studiesociala Utskottets Representant,
StURe” med ”Ekvivalenten, Isolator tillika skyddsombud”.

Att8 ta bort punkt 4.9.3.

Att9 följande läggs till Reglementet:

4.9.3 Ekvivalenten

Det åligger Ekvivalenten att:

• Ansvara för sektionens JML-fr̊agor.

• Föra sektionens talan i relevanta r̊ad.

• Utse Ekvilibrier och leda EJNs arbete.

• Ansvara för att JML Policyn upprätth̊all, i samr̊ad med Styrelsen
samt Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd (EJN).

Att10 under punkten 4.9.4 Ekvilibrier ersätta ”StURes direktiv” med
”Ekvivalentens direktiv”.

StURe, Elin Berglund E−18 och Silvia Barrett E−17
StURe emeritus, Ida Kols E−17
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Svar p̊a motion till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 4 uti oktober
tisdagen den 6 oktober
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Styrelsens svar till Motion ang̊aende uppdelning av
posten StURe

Resonemang

Styret gillar det de läser. Motionen är välskriven och välgrundad och Styret
ser en stor fördel med att dela upp posten p̊a det vis som motionärerna
beskrivit. Därför vill Styret bifalla motionen i dess helhet med en mindre
ändring i fomuleringen i Att7. Där vill vi ändra ordningen p̊a posterna s̊a
det blir tydligare till vilken nämnd de olika posterna tillhör.

Beslut

Styrelsen yrkar p̊a

Att1 Att7 ändras till:
“under punkten 4.9.1 ersätta ‘Studiesociala Utskottets Representant,
StURe’ med ‘Isolator tillika skyddsombud, Ekvivalenten’ .”

Att2 motionen bifalles i sin helhet med Styrelsen ändrings yrkande.

Ett spänningsdelande styre

1
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Proposition till:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
Måndagen den 11 maj
u.n.̊a. 1000001 (2020 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

Proposition ang̊aende medlemmar i Stadgan

Bakgrund

Sektionens stadga utgör grundpelaren för verksamheten och reglerar (till-
sammans med Reglementet, samtliga PM samt Policys) hur sektionen fun-
gerar och är uppbyggd. Med nuvarande formuleringar av punkt 1.1 Sam-
mansättning och 1.8 Medlemskap stämmer inte stadgan helt överens med
verkligheten. Exempelvis existerar inte skolan för elektro- och systemteknik
längre, men den finns likväl inkluderad i Stadgan punkt 1.1.

Punkt 1.8 anger bland annat att “samtliga masterstudenter vid program
tilldelade Konglig Elektrosektionen” som erlagt k̊aravgift är sektionsmed-
lemmar. Detta är en vag beskrivning som dock änd̊a är väldigt specifik,
n̊agot som kan vara lite problematiskt. Som exempel har Sektionen för Me-
dicinsk teknik i sin stadga istället formuleringen:

Studerandemedlem är varje person som hos THS är registrerad medlem i
Sektionen för Medicinsk Teknik samt har betalat k̊aravgiften.

Den formuleringen skildrar mer korrekt hur sektionstillhörighet avgörs, nämligen
av THS enligt THS Stadga (Punkt 1.17).

Förslag

Styrelsen föresl̊ar att genomföra en stadgeändring med inspiration fr̊an stad-
gorna tillhörande b̊ade THS samt andra sektioner. Ändringarna rör punkt
1.1 Sammansättning samt 1.8 Medlemskap. P̊a punkt 1.8 föresl̊as ändring
p̊a beskrivningen av sektionsmedlemmar.

Yrkande

Konglig Elektrosektionens styrelse yrkar p̊a

Att1 Stadgan 1.1 ändras till:

1.1 Sammansättning
Konglig Elektrosektionen är en sammanslutning av personer med an-

1
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knytning till civilingenjörsutbildningen inom Elektroteknik p̊a Kung-
liga Tekniska Högskolan.

Att2 Stadgan 1.8 ändras till:

1.8 Medlemskap
Inom Elektrosektionen finns tre (3) olika typer av medlemskap: sek-
tionsmedlem, seniormedlem samt hedersmedlem. Alla dessa betecknas
som medlemmar.

Samtliga studerande vid Kungliga Tekniska Högskolan som hos THS är
registrerad medlem i Konglig Elektrosektionen, samt erlagt k̊aravgift,
är sektionsmedlemmar av Konglig Elektrosektionen.

Samtliga utexaminerade vid civilingenjörsutbildningen inom Elektro-
teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan kan bli seniormedlemmar av
Konglig Elektrosektionen vid Tekniska Högskolans Studentk̊ar.

Till hedersmedlem har Konglig Elektrosektionens sektionsmöte rätt
att utse person som synnerligen främjat Konglig Elektrosektionens in-
tressen och strävanden. Hedersmedlemmarnas antal f̊ar ej överstiga
nio (9). Förslag till val av hedersmedlem skall vara framställt av med-
lem av Konglig Elektrosektionen. För att beslut om hedersmedlem
skall bli gällande krävs tv̊a tredjedelars majoritet. Faller fr̊aga om
val av hedersmedlem, införes varken förslag eller beslut i protokol-
let. Förteckning över hedersmedlemmar föres av Ordföranden i därför
avsedd bok.

Ett k̊aravgiftsbetalande styre
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P o s t K a n d i d a t Å r s k u l l

IntSekt Erik Skog E-19
Krill Åk-1 Rahnama Safdari E-20

Krill Åk-2
Mikael Lidman E-19
AliceWallner E-19

Krill Åk-3 Puya Faghi E-18
Krill Övriga Jonatan Nyström E-16

ÅRe Åk-1
Axel Lindberg E-20
Kasper Malm E-20
Alex Härkönen E-20

ÅRe Åk-2
Johan Bellbrant E-19
Gustaf Zachrisson E-19

ÅRe Åk-3 Puya Faghi E-18
E-post — —

Esquaderamiralen Puya Faghi E-18
Vice Idrottsledar(en) Sarah Reichhuber E-18

Directris Sebastian Montén E-20
Carakarl Axel Boström E-20

Vice IntSekt — —

Idrottsledar(en) Kasper Hellgren E-19
AMSe Erik Lindberg E-18


