
StÖT 2 ELEKTROSEKTIONEN 3 Februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 2
Onsdagen den 3 Februari
u.n.å. 1000001 (2021 b.t.)
å Zoom, Cyberrymden

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Årets andra möte öppnas i Herr Joar Forsbergs Zoom-rum klockan 20:38 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

Sofie är försenad som fan.

1.4 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.5 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.6 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.7 Publicering på webben

Mötet godkänner att protokollet publiceras med namn på webben.
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2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

“Bank och bank min hatade bank” - Herr Lidman har stökat med banken
och skaffat sig fiender inom bankväsendet. Han har även haft ytterligare in-
formationsutbyte med Supraledare Emeritus, Herr Anton Näslund, och har
nu "koll på allt som ska hända". I övrigt ska han på Ordföranderåd den 10
februari.

Herr Lidman avslutar med att orientera om att han mår bra.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Jakob Björns har även han varit inblandad i Den Stora Bankhärvan1

med Herr Ordförande. Han har även varit på ekonomiråd där man kommit
fram till att man vill komma igång med att bokföra digitalt och därmed
spara stora mängder papper. Därutöver är det Viceråd imorgon men det är
ju samtidigt Programrådets ölprovning så atte...

Herr Björns kan informera att Potential har gått 60 tusen kronor i vinst!2

Avslutningsvis så förklarar Herr Björns att det råder viss förvirring om vad
som gäller sektionsbilen och fakturering av denna, och att PM för Sektions-
bilen samt PM för Ekonomi troligtvis kommer behöva uppdateras inom kort
med anledning av detta.

“Hur mår du?” - Herr Björns mår bra men är lite trött till följd av att
hans bror bemäktigat sig hans hem.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Resistor skrev inte ner vad han själv sa med den skarpsinniga motive-
ringen att han kan göra det i efterhand...

Herr Resistor kommer inte ihåg vad han sa...

Det Herr jag själv däremot kan rapportera är att jag sedan förra mötet,
utöver att skriva protokoll, har jobbat på föredragningslistan inför snart
kommande Feb-SM.

Hur jag mår? - Herr jag själv är stressad och mår bra, precis som det ska
vara.

1Ej att förväxla med ekonomiskt bus i Baltikum
2Baltikum, here we come!
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2.4 Rapport från SNO

Herr Joar Forsberg har kallat till coronasäker SnÖT3 och anskaffat en SNO-
mejl. Han har även samlat in nomineringar till Årets Lärare och Årets Öv-
ningsassistent samt fått ner en verksamhetsplan på papper. Annalkande är
länkmöte med samtliga lärare som har elektrokurser nästa torsdag.

De frågar Herr Forsberg hur det går, inte hur han mår. :(

2.5 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Carl Svensson har kallat till SM och satt upp notiser för detta. Enligt
han själv kan det dock vara så att han “fuckat upp” färgen på fanan. Har det
med skrivaren i Funq att göra eller att Herr Svensson är färgblind? Oklart...

Herr Svensson har även fixat en corona-flik på sektionens hemsida där man
kan hitta den senaste informationen som påverkar sektionen. Dessutom har
han fört dialog med E-post, Herr Felix Söderman som berättar att det rå-
der problem med betalningssystemet på hemsidan och att det övervägs att
övergå till Swish och Paypal. Herr Alexander Malmberg interfolierar och
poängterar att det är fördelaktigt om PR informeras tidigt angående betal-
ningssytemet utifall de ska nyttja det. Herr Svensson avslutar med att delge
att Styret nu har admin- och funktionärsrättigheter på Tolvans discordserver.

Herr Kontaktor mår bra!

2.6 Rapport från Källarmästare

Herr Tom Eriksson har sedan sist varit på Lokalråd och informerats om vilka
regler som gäller för närvarande: Tolvan är öppen 08:00 - 22:00 och det får be-
finna sig max 32 personer i lokalen. Under Lokalrådet diskuterades det även
om att begränsa antalet stolar i lokalerna samt nyttjandet av avståndsvärdar
men Herr Eriksson menar att det troligtvis inte kommer införas avstånds-
värdar i tolvan. Han har även haft ett större Gilleråd där det diskuterades
om att kicka igång Källargillets verksamhet. Herr Eriksson upplyser slutligen
om att städtjänst som erbjöds av KTH snart kommer igång i Tolvan.

Herr Källarmästare har varit aningen stressad men det är bra nu.

2.7 Rapport från Klubbmästare

Herr Alexander Malmberg har varit på Klubbråd där fokus blev samverkan
om hur andra sektioner utformat event. Det uppmärksammades även att
det råder viss förvirring kring vad som gäller angående fest-, brand- och ut-
rymningsansvarig. Förvirringen som Herr Malmberg talar om manifesterar
sig omgående på mötet då Herr Björns felaktigt påstår att brandansvarig

3Studentnämndöverläggningsträff
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ansvarar för att tända på. Herr Malmberg fortsätter efter ett tag med att
berätta att han tappar mer och mer hopp om vårbalen. Det går inte att flytta
den till sommaren, eftersom att många jobbar, och inte heller till hösten ef-
tersom man då stjäl budget från nästa Klubbmästare. Men PR siktar på maj
och hoppas på ett mirakel från Tegnell-gudarna. I övrigt ser han fram emot
PR:s kommande ölprovning och har skrivit ihop en verksamhetsplan för året.

Hur mår han? - “Jag mår bra, det känns bra”.

Det visar sig dock att Klubbmästaren inte är klar: Herr Malmberg infor-
merar om att PR planerar att tillsammans med JML-gruppen hålla i en
JML-pub. Även en särskild pub för den förlorade generationen, E20, ämnas
och när pandemin är över lovar Klubbmästaren att en JÄVLARANAMMAS
öppningspub av elyseiska proportioner kommer hållas!

Nu känner jag att jag varit klar för länge sedan, säger Herr Malmberg och
tar en till klunk från sin öl.

2.8 Rapport från Fø F

Fröken Sofie Berglund berättar att hon medverkat på Mottagningsråd. För-
övrigt präglas denna del av mötet av en mycket ilsken atmosfär. Anledning-
en? En viss kunglig samt teknisk högskola har tagit vissa beslut med viss
vårdslöshet4. “Det är ju olagligt” - säger någon varpå Herr Malmberg, som
tydligen fortfarande har mer att säga, blir märkbart altererad och utbrister
att han på tal om “olagligt” har en viktig sak att ta upp!

Punkt “4.-1 Alexs har hört saker” läggs till mötet.

Kan vi gå vidare? - “Nej vi måste prata om hur jag mår också !”

Hur mår Sofie? - Sofie mår faktiskt bra.

3 Beslutsärenden

3.1 Upplägg under SM

Styret behöver bestämma justeringsmän och rösträknare samt diskutera upp-
lägget inför Feb-SM.

Efter vad som kan tyckas vara en evighet av tjabbel har Styret nu lite bättre
koll på vem som ska göra vad och logistiska lösningar. Det beslutas även om
att Styret ska genomföra ett litet genrep innan Feb-SM för att säkerställa
att allt fungerar och att VoteIT är på vår sida. Herr Malmberg försvinner

4KTH har beslutat att hålla sin invigningsceremoni, fredagen vecka två av mottagning-
en, och på Borggården, utan att samspråka med vare sig sektionerna eller THS.
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och kommer tillbaka med en konferensmikrofon:

“Till Presidentiet!”

“Du menar Presidiet?”

“Va?”

Mötet väljer justeringsmän och rösträknare samt beslutar om genrep den 9
februari innan Feb-SM.

4 Diskussionsärenden

4.-1 Alexs har hört saker

“Jag har hört på radio...” Uppsala universitet planerar att kameraövervaka
sina studenter under tentamen men kommer då behöva söka dispens hos sitt
dataskyddsombud inför varje tentamen. Är det samma för oss på KTH? Är
det som sker på våra tentor olagligt? Ska man behöva visa sin legitimation
inför andra? - Styret ska undersöka vad som gäller. “Vi ringer Aftonbladet”
- Herr Svensson.

Herr Malmbergs måste även anmärka att hans öl inte är registrerad på Un-
tappd5, ett faktum han anser vara vedervärdigt, inacceptabelt och otäckt.

4.1 Uppdatering av webbplatsen

Många av Styrets punkter i verksamhetsplanen handlar om att ändra något
på Elektrosektionens hemsida. Efter dialog med E-post, Herr Söderman, så
verkar det även som att hela sidan är smått kaputt till följd av uppdatering-
ar som ej går att installera. Dessutom är biljettförsäljning sen gammalt lite
keff. Vill Styret genomföra en större uppgradering av hemsidan och ska det
tillsättas en grupp för att genomföra detta?

Styret diskuterar länge om hemsidan och att det kan vara fördelaktigt att
skapa en ny hemsida från grunden med motiveringen att stödet för nuva-
rande versionen av sidan snart kommer upphöra. Styret tycker även att våra
vänner på MedTek har en prima hemsida och att vi kanske kan erhålla en
del tips på kommande möte med deras styrelse. Vi har även målbilden att
all information rörande sektionen, som i dagsläget är utspridd över främst
Instagram, Facebook och Discord, ska koncentreras på hemsidan. De andra
medierna ska naturligtvis få finnas kvar men man ska även åtnjuta möjlig-
heten att finna allt man behöver, lättåtkomligt, på hemsidan.

Styret kommer fram till att vi ska utforma en proposition till Maj-SM om
5En app för ölentusiaster och hipsters

5 Justeras:



StÖT 2 ELEKTROSEKTIONEN 3 Februari

skapandet av en projektgrupp som ska förverkliga alla våra drömmar angå-
ende hemsidan. Vi inser att en sådan renässans av hemsidan är ett krävande
arbete och diskuterar även kort om hur man kan motivera de med kompetens
att ta sig an jobbet (trots att möjligheten att få glänsa i den oerhörda äran
bör vara sufficient).

4.2 Medtekarna på discord

Styret har sitt första möte med MedTek-styrelsen kommande fredag och bör
diskutera bra metoder för ett hyvens sammarbete med MedTek samt even-
tuella frågor vi vill ta upp med dem.

Frågor att diskutera med MedTek:

• Städschema för Funq.

• Elektros hemsida.

• Justering av PM för Sektionsbilen.

• Eventuellt bidrag till PR för vårbalen.

Vi vill även diskutera med MedTek om hur vi ska värna för god kommunika-
tion mellan styrelserna. Eftersom Elektrostyret är ett funktionsstyre sker det
ofta att vi får information och beslutsunderlag snabbare än MedTek:s stra-
tegiska styre. Vi är medvetna om att detta historiskt har lett till att beslut
som rör båda sektionerna tas enkom av Elektrostyret vilket inte är gynnsamt
för relationen mellan sektionerna och vi vill därför diskutera lösningar till
detta med MedTek. Exempelvis kan vi bjuda in representanter från MedTek
till StÖT när gemensamma frågor är på agendan.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

• Herr Malmberg har uppfattat att det har konsumerats för lite öl av
övriga Styret under mötet.

• Styret hoppas desperat på att få byta ut den rätt så obehaglige Herr
V.A. Kant mot en AMSe, snälla!6

5.2 Beslutsuppföljning

• Herr Svensson skickade ut kallelsen till Dec-SM i tid.

5.3 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer inträffa tisdagen 23 februari kl 18:02.
6Kom igen nu Britt-Marie, sök förfaaan!

6
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 22:17 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS

7


	Formalia
	Mötets högtidliga öppnande
	Närvaro
	Försenad ankomst
	Adjungeringar
	Behörigt utlyst
	Fastställande av föredragningslista
	Publicering på webben

	Rapporter
	Rapport från Supraledare tillika Ordförande
	Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande
	Rapport från Resistor tillika Sekreterare
	Rapport från SNO
	Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur
	Rapport från Källarmästare
	Rapport från Klubbmästare
	Rapport från FøF

	Beslutsärenden
	Upplägg under SM

	Diskussionsärenden
	Uppdatering av webbplatsen
	Medtekarna på discord

	Övrigt
	Övriga frågor
	Beslutsuppföljning
	Nästa StÖT
	Mötets högtidliga avslutande


