
StÖT 3 ELEKTROSEKTIONEN 23 Februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 3
Tisdagen den 23 Februari
u.n.å. 1000001 (2021 b.t.)
å Zoom, Cyberrymden

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 18:03 av Supraledare Mikael Lidman över Zoom. SNO
och Kontaktorn är hemma hos Klubbmästaren och förplägas.

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
Milad Javadi AMSe
Carl Svensson Kontaktor tillika Ambassadeur
Tom Eriksson Källarmästare
Alexander Malmberg Klubbmästare
Sofie Berglund Fø F

1.3 Försenad ankomst

Sofie ansluter efter ett tag.

1.4 Adjungeringar

Herr Emil Lindqvist adjungeras mötet under punkt 4.3.

1.5 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.6 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.
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1.7 Publicering på webben

Mötet godkänner att protokollet publiceras med namn på webben.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Sedan senast har Herr Ordförande varit på Ordföranderåd där det diskutera-
des digitala evenemang och vad sektionerna har arrangerat under pandemin.
Det verkar som att vi är en av sektionerna som gör mest och det är inte
så mycket aktivitet bland sektionerna överlag. Herr Ordförande har även
medverkat på Påverkansråd där det hölls workshop om hur man för argu-
mentationspunkter och hur man får saker att hända. Supraledaren mår bra.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Jakob “Krösus” Björns meddelar att det rullar in pengar till sektionen
eftersom företagen på Potential nu betalar för sig. Mindre angenämnt är att
Handelsbanken beslutat att höja avgiften för användare av kontot med 150%.
Varje användare kostar pengar och det finns för nuvarande ganska många
användare, således är en moderering passande. I övrigt har det varit Viceråd.
Det var även Ölprovningspub samtidigt men Herr Björns är självklart korrekt
och ansvarsfull med sina prioriteringar. Halvledaren mår bra.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Resistor har lagt ner mycket av tiden på att färdigställa protokollet
från Feb-SM. Utöver det passar han på att rapportera i egenskap av Vice
IntSekt om föregående och kommande verksamhet rörande sektionslivet för
våra internationella studenter. Även Resistorn mår bra.

2.4 Rapport från SNO

Det enda Herr Joar Forsberg kan komma på som drabbat honom är Länk-
möte med kursansvariga från alla Elektros kurser på kandidatnivå. SNO mår
bra.

2.5 Rapport från AMSe

Styrets nyaste medlem, Herr Milad Javadi, berättar att det rullar på. Han
är färdig med överlämningen från AMSe Emeritus och har fört kontakt med
Ericsson (företaget) för mer klirr i kassan vilket kommer snart. Det sker även
en uppdatering av ArG-medlemmarna - några kommer och några går. Hur
mår Herr Javadi och vad tycker han om styrelsearbetet hittills? - Han är lite
stressad över Elproj men styrelsen är kul.
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2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Carl Svensson har samtalat med E-post-grabbarna angående hemsidans
framtid annars har Kontaktorn inte gjort så mycket. Kontaktorn mår jätte-
bra ty Klubbmästaren lagar god mat.

Herr Svensson kommer senare på att han också fått mejl av en Per-Åke
som påpekar ett fel i arkivet. Herr Svensson har kontaktat Herr Wilhelm
Westermark för tillgång till det digitala arkivet.

2.7 Rapport från Källarmästare

Vi har fått tillbaka våra reklamerade bord, inleder Herr Tom Eriksson. Frå-
gan är om de ska sättas upp i Tolvan under rådande läge. Herr Eriksson be-
rättar även att samtlig hjälp från KTH har krånglat: Städningen som skulle
sätta igång för flera veckor sedan har inte börjat än och de få nattids-accesser
vi fått till Tolvan har strulat. I övrigt verkar det som att renoveringen av
baren i Tolvan blir av i sommar, och KG har börjat leta efter nya områ-
desansvariga vilka kan komma att bli potentiella Källarmästare i framtiden.
Herr Eriksson mår bara bra.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Alexander Malmberg har käften full med wok och tycks våndas en
aning - “Starkt!” Klubbmästaren återhämtar sig dock snabbt och berättar
att PR fortsätter leta möjligheter för vårbalen som troligtvis kommer bli en
sommarbal om något alls. Han har även samtalat med Fø Foch beslutat om
att hålla ett mer formellt möte om mottagningen. Klubbmästaren mår bra
nu med en öl i handen.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Sofie Berglund har lugnat ner sig en aning sen senaste StÖT men är
fortfarande arg över KTH:s överkörning beträffande mottagningen.1

inte lyckats stå upp mot som inte lyssnar och
kommunikation. Om boj-

kotta välkomstceremoni. Hur långt är vil-
liga att gå? upplopp!

“Vafan händer?” - Herr Javadi

I övrigt är intervjuerna med de som sökt till Fadder i full gång. Det är många
som sökt; 121 stycken, vilket är en ökning med cirka 30 från förra året. Det är
mycket att göra och det är tråkigt att Fø Finte fått möjligheten att lära känna
ettorna ordentligt vilket försvårar rekryteringen en aning. Fröken Berglund

1Kan läsas om i protokollet för StÖT 2.
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har även hunnit med JML-möten. “Hur mår du?” - I helgen jättebra, igår
skitbra, idag skit.

3 Beslutsärenden

3.1 Ansvar för kommunikation med MedTek

Styret har tidigare beslutat att kommunikationen med medtek-styrelsen skall
utvecklas och bli mer regelbunden. Därför bör Styret utse en ansvarig för
denna kommunikation. Ansvaret behöver inte vara särskilt stort, men bör
åtminstone inkludera att hålla bägge styrelserna uppdaterade på respektives
datum för möten samt beslut som tagits. Detta tycks vara en solklar uppgift
för Kontaktorn.

Herr Svensson tar sig gladeligen an uppgiften och mötet diskuterar fram en
arbetsbeskrivning för detta nya ansvar. Bland annat att:

• Samla samtliga relevanta dokument som rör båda sektionerna i den
gemensamma mappen.

• Boka möten mellan styrelserna.

• Hålla sig uppdaterad på vad som sker på MedTeks möten.

Mötet utser Herr Carl Svensson som ansvarig över kommunikationen med
MedTek.

4 Diskussionsärenden

4.1 Tvång om publicering av resultatrapport

Redan efter en kort inblick i sektionens ekonomi har stora brister upptäckts.
De i Styret som arbetar med ekonomin är hängivna om att göra ett ordent-
ligt jobb så att ekonomin sköts rätt. De har dock identifierat att det är stor
risk för att ett väl utfört arbete med ekonomin går till spillo om ett nytt
“2015” inträffar2. För att öka sektionens insyn i hur ekonomin sköts föreslås
det att Styret tar fram en proposition om en ändring i Stadgan som tvingar
styret att redovisa exempelvis resultatrapport och balansrapport.

Herr Malmberg inleder och förklarar att han tillsammans med Herr Eriksson
och Herr Björns jobbat med att tillrättaställa bokföringen och att de disku-
terar om att justera kontantkassorna. Detta tappar dock syftet om det ska
behöva göras varje år till följd av ofullkomlig bokföring. En del av lösningen
kan vara att styrelsen är ansvarig att publicera och offentligt redovisa för
bokföringen vilket blir ett starkt incitament för att göra jobbet ordentligt. I

2Att Måns Zelmerlöw vinner Eurovision igen tänker du. Nej det är nog oundvikligt.
Läs istället “totalt bokföringshaveri”.
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dagsläget är det svårt att se om någon tagit pengar och stuckit och en pub-
licerad redovisning möjliggör för nästa ekonomiansvariga att jämföra och
hitta avvikelser. Herr Forsberg frågar hur denna redovisning ska se ut. Herr
Björns svarar att man kan ta inspiration från Datasektionen som redan gör
detta föredömligt. Mötet forsätter att diskutera teknikaliteter men det råder
koncensus om att detta vore en fördelaktig praxis och att en proposition till
Maj-SM bör tas fram.

4.2 Pengar till sektionsarrangemang

Just nu anordnas av förklarliga skäl ganska få sektionsarrangemang. Men
för framtiden vill Herr Björns reda ut en del oklarheter kring hur sektionen
ska bidra ekonomiskt till aktiviteter utanför nämnderna. Budgeten ligger på
7800 kr och tidigare år har budgetutrymmet nyttjats sparsamt. Ska Herr
Björns få befogenhet att själv besluta om att utdela en begränsad summa
utan beslut från styrelsen?

Mötet diskuterar och verkar vara överens om att pengar som stödjer enga-
gemang och främjar sektionen självklart bör användas och tröskeln för att
erbjudas dessa bör vara relativt låg. Styret ska också vara tydligare med
att dessa pengar existerar så att de delar av sektionen utan egen budget
faktiskt söker bidraget, särskilt nu under pandemin. Ett lämpligt kriterium
för att erhålla pengarna bör vara att de ska användas för sådant som alla
medlemmar får möjlighet att medverka på eller ta del av. Mötet anser att
Herr Björns själv får möjligheten att utdela en begränsad summa i syfte att
korta ner beslutstiden.

4.3 Elektrosektionens Genealogiska Sällskap

Herr Emil Lindqvist materialiseras och välkomnas till mötet. Herr Lindqvist
kontaktade Styret med avsikt att få välsignelse att starta en genealogisk
förening på sektionen. Tanken är att Elektrosektionens Genealogiska Sällskap
(vilket tillsvidare är ett provisoriskt namn) ska katalogisera, organisera och
bokföra sektionens aktiviteter, kultur och sektionslokal. De ska också arbeta
för att värna om sektionens historiska arv. Vilket i punktform innebär att
sällskapet kommer att:

• föra sektionens genealogi.

• förvalta sektionens historiska arv.

• verka för att tydliggöra studenten i sitt historia sammanhang.

Herr Lindqvist förklarar att tanken är att fokus ska ligga på sektionens histo-
ria och att upprätthålla traditionerna, ett arbete som är väldigt roligt om
man är intresserad av sådant. När man kommer som ny student till sektio-
nen ska man känna sig som en del av en kontinuitet och att det är fler som
genomgått samma resa under sektionens långa historia. Herr Lindqvist har
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redan många idéer på projekt och åtaganden att ta sig an; exempelvis att
försöka gå tillbaka så långt i tiden som möjligt och hitta gamla alumner som
kan berätta om sina gamla minnen från sektionen; eller en “virtual tour” av
sektionslokalen genom tiderna. Endast fantasin sätter gränser.

Styret tycker detta initiativ låter som en mycket bra idé och diskuterar en
god stund om hur detta sällskap ska utforma sig. Sektionsarkivet är ett be-
fintligt utskott som administreras av Paleografen och har som uppgift att
förvalta och skydda arkivet. Styret anser att det vore lämpligt att utöka ut-
skottets uppdrag till att även innefatta Herr Lindqvist ambitioner. Dels för
att verksamheterna är av samma art och för att Paleografen arbetsbörda är
näst intill obefintlig med nuvarande ansvar. Styret anser också att den tänk-
ta verksamheten är ett, för sektionen, centralt område som lämpar sig som
ett utskott istället för en förening. Beskrivningen av Sektionsarkivet i Regle-
mentet behöver då ändras till att även innehålla det genealogiska sällskapets
uppdrag och medans Paleografen kan finnas kvar bör antalet medlemmar i
utskottet utökas.

Styret kommer hålla fortsatt kommunikation med Herr Lindqvist och jobba
på en proposition, alternativt hjälpa till med en motion, till Maj-SM.

Herr Lindqvist lämnar mötet.

4.4 Projektgrupp för nya hemsidan

Herr Svensson måste först få Herr Forsberg att sluta snacka om hockey innan
han kan inleda sitt diskussionsärende.

Herr Svensson hade förra veckan möte med Epost-grabbarna, Herr August
Näsman och Herr Felix Söderman, för att kolla läget angående utformning-
en av en nya hemsida. Båda är redo att göra sin del i det hela men mer
arbetskraft än två (2) erfodras. Kontaktorn bad Herr Näsman E-20 att spa-
na bland den förlorade årskursen och se om intresset finns. Detta är dock
inte det smidigaste sättet att hitta kandidater och Herr Svensson tänker att
man kan göra likt förra gången en projektgrupp för hemsidan tillsattes. Den
Polska Webvaranen tillsattes på SM 2011 genom personval som man kandi-
derade till i vanlig ordning. Vad tänker Styret om detta?

Mötet resonerar länge och väl om det bästa tillvägagångssättet att tillsätta
projektgruppen och kommer fram till att man först ska hitta en projektan-
svarig innan Maj-SM för att sedan fylla resterande genom personval.

4.5 Nyhetsbrev

Från JML-enkäten 2020 har det visat sig att flera på sektionen inte nås av
den informationen de vill ha och dessutom har många svarat att de gärna

6 Justeras:



StÖT 3 ELEKTROSEKTIONEN 23 Februari

vill ha mer information om styrelsen och vad de är upptagna med. Styret
har tidigare diskuterat vad man vill ha som primär informationskanal och
kommit fram till att det vore lämpligt att fokusera all information på hemsi-
dan. Fröken Berglund föreslår att det ska finnas ett nyhetsbrev som skickas
ut till medlemmarna med exempelvis

• information om vad Styret har för sig.

• allmän information om vad som händer på sektionen.

• information från nämnder och föreningar.

Mötet tycker det låter som en bra idé, åtminstone nu innan den nya hem-
sidan är klar. Samtidigt misstänker styret att det är få som faktiskt läser
protokollen från StÖT där mycket av den efterfrågade informationen åter-
finns.3 Kontaktorn Herr Svensson, som ändå inte gör någonting, får i uppgift
att ta in information och nyheter från nämnderna och föreningarna för att
fylla ett eventuellt första nyhetsbrev.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Herr Malmberg ser en oroväckande trend att folk inte känner behovet av
att vara medlemmar i sektionen eftersom de ändå tillåts vara med på alla
evenemang. Som det ser ut nu får man ta med en plus en vilket leder till att
många som medverkar på evenemang går Elektro men är inte medlemmar.
Styret diskuterar lite men kommer inte fram till någon självklar lösning för
tillfället.

5.2 Beslutsuppföljning

Följande beslut läggs till uppföljningsdokumentet:

• Skriva proposition om resultat- och balansrapport.

• Hålla kontakten med Herr Lindqvist och gå vidare mot en potentiell
proposition angående det Genealogiska Sällskapet.

5.3 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer inträffa lördagen 20 mars klockan 15:37.

3Du är ju i alla fall här *High-five*
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 20:33 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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