
StÖT 4 ELEKTROSEKTIONEN 20 Mars

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 4
Lördagen den 20 Mars
u.n.å. 1000001 (2021 b.t.)
å Zoom, Cyberrymden

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 15:39 av Supraledare Mikael Lidman över Zoom.

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 är i tid?

1.4 Adjungeringar

Herr Erik Skog adjungeras till mötet under punkt 3.2.

1.5 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.6 Fastställande av föredragningslista

Herr Milad Javadi betonar att han ej läst föredragningslistan.

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

Herr Mikael Lidman meddelar att den just avklarade(?) tentaperioden inte
helt oväntat trappat ner styrelsearbetet. Herr Ordförande har i alla fall med-
verkat på ett institutionsgruppledningsmöte under gårdagen där allt möjligt
diskuterades. En sak från mötet som rörde sektionen är att de efterfrågar
studenter för att utvärdera kurser ur ett hållbarhetsperspektiv. Herr Ordfö-
rande mår helt okej.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Förutom att ha käkat mycket KEX vet Herr Jakob Björns inte riktigt vad
han har gjort. “Vad har jag gjort egentligen!?” Den perplexa Halvledaren
kommer fram till att han hanterat lite faktureringskrångel angående Poten-
tial, vilket han kommer ta upp senare. På frågan om hur han mår svarar han
att han är lite förvirrad men det känns bra annars.

Herr Björns kommer senare på en till sak han (inte) gjort: Han har mis-
sat att betala fordonsskatten på sektionsbilen i tid. Halvledarens kriminella
karriär har begynt.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Även Resistorns senaste tid har bestått av mycket studier och något aktivt
sektionsarbete har ej utförts förutom lite strukturering bland Styrets filer.
Resistorn mår bra.

2.4 Rapport från SNO

Herr Joar Forsberg har studerat programansvarige, Herr Joakim Jaldéns,
programanalys i syfte att ge feedback. Herr Forsberg håller med Herr Jaldén
i hans analys. Herr Alexander Malmberg frågar om analysen tog upp att
antalet antagna kvinnor är väldigt lågt. Herr Forsberg svarar att det om-
nämndes men att det endast var ett konstaterande och inte en analys av
problemet. Förestående för Herr Forsberg är Utbildningsråd där utbildning-
ens framtid kommer diskuteras. Hur mår han? - Herr Forsberg är inte klar
med tenta-p men mår i övrigt bra.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Milad Javadi uppmanar alla att medverka på ArG:s Masterevent för El-
kraftteknik kommande onsdag som kommer hållas över Zoom. Herr Javadi
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väntar fortfarande på svar från Ericsson angående det nya avtalet och be-
rättar även att ett företag försökt bjuda in sektionen till ett pyramidsspel1.
Mycket bestickande, men Herr Javadi avböjde hövligt förfrågan. I övrigt
“...har det slängts iväg mejl till random företag”. På frågan om hur han mår
svarar Herr Javadi att det är ganska bra, att hälsan är på topp, att han mår
bra och slutligen att han andas friskluft.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Carl Svensson meddelar att han #InteGjortSåMycket. Han har jobbat
med att avgöra vilka mottagna mejl som är seriösa eller inte. Han har bland
annat blivit kontaktad av banken och Thailands premiärminister. Mejlet från
banken var fake. Vidare har han inte något nytt att förmedla angående den
nya hemsidan men avser marknadsföra projektgruppen i större utsträckning.
Kontaktorn mår KALAS.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Tom Eriksson meddelar att renoveringsplanen av Tolvan har setts över
med KTH och Akademiska hus och det har konstaterats att det finns två
potentiella utfall: En snabbfix med ny belysning, fix av golvskikt och lite
småsaker eller; “The Dream, där vi får göra allt vi vill”. Renoveringsgrup-
pen pushar självklar för The Dream så att baren och köket kan renoveras
så som sektionen önskar. I övrigt har det inte skett mycket aktivitet med
KG, men nästa fixarkväll ska belysningen uppdateras. Källarmästaren mår
bra men är lite trött.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Malmberg har samtalat med Herr Sven Hedin som fixat den tillfälligt
trasiga räknaren i Tolvan. Även Klubbmästaren har, med Akademiska Hus
och KTH, diskuterat barrenoveringen i Tolvan som enligt KTH åtminstone
inte kommer ske i år. Arbetet mot sommarbalen fortskrider men med fortsatt
låga förhoppningar. PR samarbetar med den grupp som fixar Esportturnering-
en för att skapa ett så bra event som möjligt. Hur mår Klubbmästaren?
- Han mår skit men annars bra.

Mötet måste pauseras då Resistorn springer och hämtar tvätten. Han är dock
riktigt snabb! Mycket imponerande faktiskt. Cool grabb. Mötet återupptas.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Sofie Berglund berättar att Fø F:s arbete har legat lite på is under
tentaperioden men att val av faddrar har påbörjats. Det visar sig vara en
stor utmaning, särskilt med ettan som är väldigt anonyma (underrättelsin-
hämtning pågår). Alla kandidater är rimliga och trevliga människor så det

1Nej, inte Den Försvunna Diamanten!
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är väldigt svårt att sålla ut folk. Fröken Berglund har även medverkat på
mottagningsansvarig-utbildningen, Internatet, som i år hölls över Zoom.2

Fröken Berglund är inte klar med tentorna men mår trots det helt ok.

3 Beslutsärenden

3.1 Pengar till faktureringssystem

I Herr Björns verksamhetsplan nämnde han att han vill införa ett fakture-
ringssystem för sektionen där man både kan skicka och ta emot e-fakturor. I
dagsläget skapar alla nämnder sina egna fakturor genom Excelmallar/PDF:er
som sedan skickas medelst E-brev till mottagaren. Problemet med detta är
att en växande skara av våra “kunder” inte längre accepterar sådana faktu-
ror. Ett samlat fakturasystem skulle även underlätta för personen som sköter
bokföringen och för de som skapar fakturor samtidigt som risken för fadäser
och ett och annat ekobrott minskar.

Den avsedda faktureringstjänsten är genom affärssystembolaget Fortnox,
som redan används av sektionen för bokföring (???), och kostar 99 kr per
månad.

Mötet diskuterar frågan och Herr Björns förklarar bland annat att eftersom
det förekommit vissa besvär med faktureringen tidigare så kan detta vara
en lösning på de problemen. Sektionen kommer forfarande sköta bokföring-
en själva, tillskillnad från exempelvis MedTek vars bokföring sköts av ett
externt företag, men den avsedda tjänsten kommer att underlätta bokfö-
ringen. Herr von Malmberg frågar hur mycket sektionen faktiskt fakturerar
och Herr Björns svarar att exempelvis ArG och Potential omsätter stora
mängder pengar och där är det viktigt att det blir rätt.

Herr Björns yrkar på:

• att testa systemet i tre (3) månader till en kostnad av 297 kr.

• att utvärdera systemet till sommaren och då besluta om användandet
av tjänsten ska fortsätta.

Mötet bifaller Herr Jakob Björns yrkanden.

3.2 Interimsval av Projektledare för Arbetsmarknadsdagen

Efter Feb-SM stod sektionen utan den oumbärliga rollen som projektledare
för Potential. Tur då att Herr Erik Skog, som under sektionsmötet uttryckte
intresse men stor tvekan, nu bestämt sig för att ta sig an utmaningen.

2Och kallades således för Internettet vilket väcker enormt anstöt och uppviglar kvälj-
ningar för Fröken Berglund.
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Herr Erik Skog adjungeras till mötet.

“Vad fick dig att ändra dig?” - Herr Skog svarar att han samtalat med Pro-
jektledare emeritus, Herr Rasmus Jerndal, tänkt tillbaka på det fina arbete
som utfördes förra året och tyckt att det vore väldigt synd att låta det arbetet
gå förgäves. Han vet även om att han kommer få mycket stöd av kompetenta
människor i hans närhet.

Mötet interimsväljer Herr Erik Skog till Projektledare för Arbetsmarknads-
dagen.

Herr Skog anbefalles att applådera Styret och sektionen som erhållit en pro-
jektledare med stor potential.

Herr Erik Skog lämnar mötet.

4 Diskussionsärenden

4.1 Uppföljning av verksamhetsplanen

Halva terminen har passerat och det passar sig att se över vad Styret avsåg
åstadkomma i början av året och utvärdera hur långt (eller kort) man kom-
mit sedan dess.

Mötet går översiktligt genom Styrets verksamhetsplan och konstaterar att:

• Styret har inte än beslutat om rollen Miljöansvarig och dess utform-
ning.

• förbättrad kommunikation med MedTek råder och ska vidmakthållas
samt utvecklas.

• arbetet mot att sektionen ska få en ny hemsida har påbörjats och är i
en begynnelsefas.

• få av sektionens medlemmar besöker den nuvarande hemsidan. Styret
ska börja med att länka till hemsidan på Discord när något nytt läggs
upp på hemsidan.

• arbetet med att fastställa en proposition om Styrets framtida utform-
ning återstår. Eftersom det råder diskrepans kring Fø F:s och Kon-
taktorns plats i styrelsen är en lösning att endast föreslå inträdet av
Kollektorn och avvakta med uteslutandet av någon post.

• sektionsaktiviteter trots Corona har kunnat genomföras i viss utsträck-
ning och med tillfredsställande resultat. Mängden av dessa evenemang
uppnår dock inte Styrets initiala ambitioner. Fler Corona-säkra evene-
mang planeras genomföras inom kort.
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• integreringen av E-20 i sektionen visar sig, inte helt oväntat, vara svår
till följd av restriktionerna. Många ettor har dock sökt till mottagning-
en vilket är roligt.

• Styret bör fortsatt bli än mer tydliga om att Styret kan och vill stödja
sektionens nämnder och föreningar i planering och genomförande av
aktiviteter som främjar sektionslivet.

• Herr Björns har fixat e-faktura till bilen för att undvika fler digra
ekobrott.

Mötet kommer även fram till att Styret bör ha fler inofficiella möten i syfte
att diskutera och formulera tankar och idéer.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

• Arbetet med Elektrosektionens Genealogiska Sällskap ska fortskrida
och diskuteras under ett lunchmöte.

• Styrets swag är på G. Styrelsestrumporna är inom räckhåll.

5.2 Beslutsuppföljning

Följande beslut läggs till uppföljningsdokumentet:

• Utreda Kollektorns framtid i styrelsen.

5.3 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer inträffa måndagen 12 April klockan 18:17.

5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 17:21 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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