
StÖT 1 ELEKTROSEKTIONEN 17 Januari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 1
Söndagen den 17 Januari
u.n.̊a. 1000001 (2021 b.t.)
å Zoom, Cyberrymden

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Årets första möte öppnas över Zoom klockan 15:05 av Supraledare Mikael
Lidman.

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Mikael Lidman Supraledare tillika Ordförande
Jakob Björns Halvledare tillika vice Ordförande
Alpha Heed Resistor tillika Sekreterare
Joar Forsberg SNO
Carl Svensson Kontaktor tillika Ambassadeur
Tom Eriksson Källarmästare
Alexander Malmberg Klubbmästare
Sofie Berglund Fø F

1.3 Försenad ankomst

Inga försenade ankomster

1.4 Adjungeringar

Herr Simon Weideskog samt Herr Daniel Saber adjungeras till mötet under
punkt 3.4 och 3.5. I övrigt inga adjungeringar.

1.5 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.6 Fastställande av föredragningslista

Herr Mikael Lidman yrkar p̊a att lägga till punkten ”1.7 Publicering p̊a web-
ben”.

1 Justeras:
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Mötet godkänner föredragslistan med Herr Lidmans ändringsyrkande.

1.7 Publicering p̊a webben

Mötet godkänner att protokollet publiceras med namn p̊a webben.

2 Rapporter

2.1 Rapport fr̊an Supraledare tillika Ordförande

P̊a grund av Corona har Herr Ordförande inte ännu f̊att mycket gjort. N̊agra
mejl har skickats och ett p̊askrivet protokoll fr̊an December-SM har väntats
p̊a.

2.2 Rapport fr̊an Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Jakob Björns har haft möte med Herr Rasmus Jerndal ang̊aende Po-
tential och har f̊att erh̊alla positiva besked: 50 till 60-tusen kronor i vinst!!

Herr Björns förmedlar även att han ska p̊a bokföringsutbildning med THS
kommande vecka och ytterligare en bokföringsutbildning med sektionen in-
om kort.

Herr Ordförande flikar in och fr̊agar hur Herr Björns m̊ar egentligen. - Han
m̊ar bra.

2.3 Rapport fr̊an Resistor tillika Sekreterare

Herr Alpha Heed har spenderat tid p̊a att försöka f̊a grepp om relevan-
ta dokument och skapat sig en bättre uppfattning om jobbet som ligger
framför honom. Herr Heed ska kommande vecka även träffa Resistor Eme-
ritus, Fröken Alice Wallner, för överlämning.

P̊a fr̊agan om han m̊ar bra blir svaret “ja”.

2.4 Rapport fr̊an SNO

Herr Joar Forsberg är orimligt glad över att han f̊ar vara den fjärde att
rapportera vilket är högre upp p̊a listan än n̊agonsin(!) men har i övrigt inte
gjort n̊agonting. Däremot ska han kommande vecka ha överlämning med
SNO Emeritus, Fröken Ida Kols, och även överlämning till v̊ar nya Fø F,
Fröken Sofie Berglund.
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2.5 Rapport fr̊an Fø F

“Fø Fska rapportera sist” - Herr Forsberg

Fröken Berlund och övriga Fø Fhar dragit ig̊ang för fullt och har pone-
rat teman, datum och evenemang för höstens mottagning, det är mycket
att göra. Fröken Berglund vill även meddela att hon är mycket nöjd över
att det fortfarande är god stämning i Fø F-gänget s̊apass l̊angt in i styrel-
se̊aret. “Men hur m̊ar du?” Fröken Berglund svarar att hon är lycklig över
att tentorna är inlämnade.

2.6 Rapport fr̊an Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Carl Svensson har f̊att tillg̊ang till sektionens hemsida, Facebook och
Instagram och har publicerat information om Potential p̊a Facebook och
Instagram, men inte p̊a hemsidan som han än inte riktigt först̊ar hur den
fungerar. Han har även f̊att i uppdrag av Herr Ordförande att publicera
information om k̊arens dag. Men hur m̊ar han? - Han överlever.

2.7 Rapport fr̊an Källarmästare

Herr Tom Eriksson har haft överlämning med Källarmästare Emeritus, Herr
Joshua Sadiq, och har f̊att tillg̊ang till allt förutom bankkontot och kan
därmedelst förära andra med tillg̊ang till Funq. Kommande verksamhet in-
nefattar att medverka p̊a lokalr̊ad med alla lokalansvariga nästa vecka. Herr
Eriksson vill även nämna att han är medveten om att Tolvan varit stökig de
senaste veckorna i anslutning till julledigheten men att lokalen planeras att
städas kommande torsdag. Herr Eriksson tillägger att han m̊ar bra innan
ordförande hinner fr̊aga. Föredömligt!

2.8 Rapport fr̊an Klubbmästare

Herr Alexander Malmberg p̊ast̊ar att han inte hunnit göra särskilt mycket
p̊a grund av tentor, men har haft flera möten med Klubbmästare Emeritus,
Fröken Nina Hjärne. Han har dessutom hunnit att boka in en del kom-
mande verksamhet, däribland pubr̊ad med samtliga klubbmästare p̊a KTH
kommande vecka.

Herr Malmberg st̊ar inför ett stort dilemma ang̊aende v̊arbalen: “Vara eller
icke vara?”. Personligen ser han inte att ett evenemang med 200 personer
kommer att kunna genomföras inom snar framtid. Herr Malmberg har även
funderat p̊a om det är möjligt att revidera Programmr̊adets budget med
hänsyn till den senaste tidens brist p̊a inkomst. Han avslutar med att säga
att det kan förefalla att PR ligger p̊a is just nu men försäkrar om att det är
saker p̊a g̊ang inom en snar framtid. Men hur m̊ar han egentligen? - I övrigt
har det varit stressigt med tentorna men han m̊ar bra nu efter en mängd
skid̊akning.
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3 Beslutsärenden

3.1 JML-ansvarig i styrelsen

Styret ska välja en av ledamötena till JML-ansvarig inom styrelsen. Ett
ansvar som innebär att man för löpande dialog med Ekvivalenten och JML-
gruppen samt att man äger sakfr̊agor i ämnet d̊a dessa uppst̊ar i styrel-
searbetet. Herr Forsberg som tidigare innehavit posten berättar kort om
ansvaret och förmedlar att det inte är en särskilt tung post.

N̊agon frivillig?

Efter en kort diskussion om vem som ska f̊a äran axlar Fröken Berglund
ansvaret med stor hänförelse.

Mötet väljer Fröken Sofie Berglund till styrelsens JML-ansvarig.

3.2 Feb-SM

Februari närmar sig och styrelsen behöver fastsälla ett datum för årets första
sektionsmöte där, förhoppningsvis, ett par välbehövda revisorer kan väljas.
Diskussion om datum inleds men avbryts nästan omg̊aende av Herr Malm-
berg som f̊ar infallet att istället klargöra hur man skriver datum p̊a bästa
sätt: P̊a korrekt sätt (dag - m̊anad - år) eller p̊a fel sätt (månad - dag - år)?
Mötet kommer fram till att man bör skriva datum p̊a rätt sätt och diskus-
sionen om Februari-SM kan återupptas.

Mötet beslutar att Februari-SM ska ske p̊a tisdagen den 9 februari klockan
17:42

3.3 Vice-fanbärare

Det åligger styrelsen att utse en Vice-Fanbärare, en hedersutmärkelse som
kan tillägnas sektionsmedlemmar som har utmärkt sig p̊a ett, för sektionen,
främjande vis.

Herr Forsberg nominerar Fröken Ida Kols med följande motivering:

“Fröken Ida Kols har utmärkt sig enormt under sina år p̊a KTH, dels genom
sin insats inom studienämnden, men främst genom sitt arbete som StURE
där hon skapade och ledde JML-gruppen under flera år. Jag anser att detta
är n̊agot vi bör lyfta och hylla, varför jag nominerar henne”.

Övriga Styret h̊aller helhjärtat med Herr Forsberg i hans motivering.

Styrelsen utser Fröken Ida Kols till Vice-Fanbärare!
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3.4 Entledigande av Sn̊al-Fø F

Herr Simon Weideskog valdes under December-SM till Sn̊al-Fø Fmen önskar
nu avg̊a denna post. Tacksamt är det d̊a att en f̊agel viskat i Styrets öra att
en viss Herr Daniel Saber ska vara intresserad av rollen.

Av ren tillfällighet passerar just dessa tv̊a herrarna förbi det digitala rum-
met och bjuds in till mötet. Synnerligen besynnerligt men mycket passande!

Herr Weideskog och Herr Saber adjungeras till mötet.

Herr Weideskog har klippt sig en riktigt fräsig frisyr vilket f̊ar bli det in-
ledande samtalsämnet. Även Herr Saber är väldigt fin i h̊aret.

Efter ett par snabba formaliteter f̊ar Herr Weideskog sin önskan uppfylld,

Mötet entledigar Herr Simon Weideskog fr̊an sin post som Sn̊al-Fø F.

3.5 Interimsval av Sn̊al-Fø F

“Daniel vill allts̊a vara Sn̊al-Fø F”

(L̊ang paus)

“...ja”

(Ytterligare en l̊ang paus)

Mötet interimsväljer Herr Daniel Saber till Sn̊al-Fø F!

Snabba puckar, stort grattis! Herrarna Saber och Weideskog tackar för sig
och lämnar mötet.

4 Diskussionsärenden

4.1 Styrelse-swag

Styret beslutade tidigare om att använda Kungligt Bl̊a som färg p̊a Styrets
utstyrsel men detaljer om tryck och hur införskaffandet ska g̊a till återst̊ar
att beslutas om. Diskussionen inleds med spekulering om möjligheten att
förse Styret med riktigt fräna egentryckta strumpor. Utan att riktigt kom-
ma fram till n̊agot definitivt i den fr̊agan överg̊ar diskussion efter ett tag till
mer logistiska fr̊agor. Herr Ordförande tar p̊a sig ansvaret att erh̊alla Styrets
swag och den erfarne Herren Forsberg delar med sig om hur inskaffandet av
kavajer g̊att till tidigare.

Eftersom att en AMSe fortfarande saknas styrelsen s̊a övervägs det att
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invänta med inköp av swag tills AMSe hittat hem. I vilket fall s̊a fastställs
en deadline, 15 februari, d̊a n̊agon framg̊ang inom fr̊agan ska uppn̊atts. Om
detta inkluderar styrelsens strumpor är oklart.

4.2 Kick Off

Styret vill genomföra n̊agon form av kick-off för att lära känna varandra
bättre men vad detta ska vara m̊aste diskuteras.

“Bali!” - N̊agon
“Sa n̊agon Mali?” - N̊agon annan

Nä, n̊agon stor resa är inte möjlig för tillfället men samtliga p̊a mötet kan
tänka sig att träffas i ett mindre sällskap om det blir lättnader i de r̊adande
restriktionerna. Om n̊agon har ett landställe eller liknande och att man
träffas där blir det naturliga alternativet och mötet g̊ar varvet runt för att
utforska om detta landställe existerar:

• Herr Alexander ska undersöka om hans landställe är ett alternativ.

• Herr Alpha kommer fr̊an landet men skakas av tanken att åka hem.

• Herr Joar har inget landställe.

• Herr Carl har ett ställe i Spanien (flex).

• Herr Jakob har en stuga som man m̊aste åka skoter till med bastu och
relax. Mormors skoter kan l̊anas.

• Herr Tom har ocks̊a ett ställe i Spanien (mer flex).

• Fröken Sofie har ingenting (ödmjukt).

• Herr Mikael har ett landställe i skärg̊arden men vill inte g̊a in p̊a
detaljer s̊a att styret f̊ar en massa idéer.

Herr Jakobs stuga klingar bäst i Styrets öron och det f̊ar bli den preliminära
planen för en kick-off när restriktionerna till̊ater det.

4.3 Post-Babe

Det tunga ansvaret att hämta styrelsens post faller efter en mycket snabb
diskussion p̊a Herr Jakob. (Herr Jakob kommer utöver att vara Post-Babe
vara Vice Ordförande i m̊an av tid).

4.4 Verksamhetsplan för Styrelsen

Det behöver fastställas en verksamhetsplan för styrelsen verksamhets̊ar som
ska redovisas p̊a Feb-SM. Vad har styrelsen för m̊al och ambitioner? Ett
datum fastställs d̊a styrelsen ska sammanställa sin versamhetsplan.
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4.5 Budgetrevision

Under Feb-SM ska även en budgetrevision presenteras och Styret m̊aste
därför besluta om eventuella revideringar. Klubbmästare Herr Malmberg
orienterar om Pubr̊adets ekonomiska situation till följd av uteblivna inkoms-
ter under det g̊angna året och att en eventuell v̊arbal fodrar ett tillskott till
Pubr̊adets budget. Det beslutas om att h̊alla ett möte där Vice Ordförande
och nämndordförande g̊ar igenom potentiella ändringar i nämndernas bud-
getar och utformar eventuella propositioner till Feb-SM.

5 Övrigt

5.1 Beslutsuppföljning

I syfte att f̊a en god översikt av tagna beslut, vem som ansvarar över att
verkställa dem och deadlines, skapar Styret ett kalkyrark.

5.2 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer äga rum den 3 februari klockan 19:04.

5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 16:51 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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