
StÖT 6 ELEKTROSEKTIONEN 27 april

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 6
Tisdagen den 27 april
u.n.å. 1000001 (2021 b.t.)
å Zoom, Cyberrymden

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Globalinlämningen ska in om ett par timmar, ingen i styrelsen har börjat,
dags för prokrastinering genom styrelsarbete.

Mötet öppnas klockan 18:19 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

Inga förseningar.

1.4 Adjungeringar

Fröken Cassandra Manilla adjungeras till mötet under punkt 4.2

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

Ordförande Herr Mikael Lidman berättar om den pågående striden om ESN-
rummet och att KTH nu meddelat att de inte kan lösa problemet i tid vilket
betyder att sektionen kommer behöva flytta ut från rummet. Ordföranden
glömmer att delge hur han mår men han framstår vara mentalt stabil för
tillfället.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Det har varit mycket med KEX:et men på ekonomifronten intet nytt, medde-
lar Herr Björns. Däremot har han testat det nyimplementerade fakturerings-
systemet när han fakturerat KTH på 80% av bidraget till sektionen. Resten
kommer erhållas efter redovisad verksamhetsberättelse. Hur mår halvleda-
ren? - “En del stress men annars bra”

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Resistor har emenderat Styrets proposition och offrat en get till SM-
gudarna i förhoppning att den ska godkännas.

2.4 Rapport från SNO

Herr Forsberg har medverkat på länkmöte samt ledningsråd på EECS. Han
har även komponerat Styrets proposition tillsammans med Ordföranden.
Herr Forsberg kan även annonsera att han kammat hem ett A på sin KS.
Flex Magnum.

2.5 Rapport från AMSe

Det går bra för Herr Javadi. Han har nu tecknat kontrakt med både Ericsson
och Saab, varav det ena kontraktet räddades från skräpposten ögonblick in-
nan permanent förintelse. I övrigt mår Herr Javadi bra trots nära förestående
inlämningsuppgifter.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Svensson har samverkat med W:s styrelse angående en annalkande digi-
tal styrelsemiddag. Han har även haft möte med projektgruppen för den nya
hemsidan som uppskattat de förslag och riktlinjer Styret tagit fram. Ett nytt
möte planeras hållas nästa vecka. Sist men inte minst så har Herr Svensson
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beställt sektionens gåva till Sect-Ionet GP som fyller 90 år. Gåvan innefat-
tar sektionens fana med GP:s namn samt en förhoppningsvis välsmakande
tårta. Styret kommer ge över gåvorna samt sjunga för Sect-Ionet på hans
födelsedag den 2 maj. Hur mår Kontaktorn? - Även han har mycket att stå
i men mår bra.

2.7 Rapport från Källarmästare

Källargillet har genomfört två fixarkvällar med gott resultat, berättar Herr
Eriksson. LED-listerna i växtrummet har uppgraderats, småfix har småfixats
och Herr Sven har i sin uppfinningsrikedom implementerat ett sudoku-spel i
Tolvan. Spelet går ut på att hitta gömda nummerlappar runtom i Tolvan för
att kunna lösa ett sudoku och få tillgång till härligt klegg. Vidare förtäljer
Källarmästaren om ett kommande möte angående ovveförsäljningen och, på
frågan om hans välmående, att han mår bra.

2.8 Rapport från Klubbmästare

PR har genomfört en På Spåret-pub med god uppslutning, berättar Herr
Malmberg. Han meddelar också att den interna deadlinen för att fatta ett
beslut om sommarbalen är nådd och om inte Herr Tegnell får det att reg-
na vaccin till helgen så blir det inget. Klubbmästaren har även samverkat
med studievägledaren, Fröken Anneli Åkesson, som är orolig över den rap-
porterade ökningen av psykiska ohälsa på sektionen till följd av pandemin.
Hon efterfrågade råd och erfarenheter från de digitala evenemang som PR
annordnat. Herr Malmberg berättar också att PR hoppas på att genomföra
ytterligare ett evenemang i samma klass som det senaste innan sommaren.
Men hur mår Klubbmästaren? - Han är besinningslöst stressad, på gränsen
till desperat.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Berglund och Fø Fär igen något förtörnade till följd av abderitiskt
motstånd i deras kamp om en fenomenal mottagning. Denna gång är förbry-
taren cateringen via THS i Nymble. De påstår att de är överbokade och ska
avboka hälften av sektionens evenemang under mottagningen. Fø Fämnar
dock att stå fast och har ingen avsikt att jämka sig med de redan få eve-
nemangen i Nymble. I övrigt har Fröken Berglund planerat ett gemensamt
evenemang med studienämnden samt ägnat sig åt detaljplanering tillsam-
mans med övriga Fø F. Fröken Fø Fmår finemang.

3 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden.
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4 Diskussionsärenden

4.1 Funqgasquen

Som bekant för de flesta så annordnar Styret Funq varje höst, en gasque för
sektionens funktionärer. Som en av dem som höll i Funq senaste gången vill
Herr Forsberg trycka på att det är dags att initiera planeringen där första
prioriteringen bör vara att hitta en lokal. Ingen vet hur det kommer se ut med
restriktioner under hösten men Styret vill vara ute i god tid och diskuterar
därför om lokal, tema, utformning och annat sekret.

4.2 Majblomman

Fröken Cassandra Mannila från MedTek:s styrelse ansluter till mötet med ett
förslag angående majblommor. “Blommor? Växer inte de ur marken? Vad
har vi med det att göra?”, frågar Herr Malmberg. Fröken Manilla förklarar att
Majblomman är de där jobbiga snorungarna som trycker på en blommor... i
maj. Pengarna går till att motverka barnfattigdom i Sverige. Till skillnad från
vanliga år så sker årets verksamhet digitalt och för att samla in pengar kan
vem som helst öppna bössor som man kan skänka pengar till, inte alls olikt
Musikhjälpen. MedTek vill gärna skapa en bössa tillsammans med Elektro
och Fröken Mannila har föredömligt redan skapat ett konto och väntar bara
på ett ja från Styret så att insamlingen kan sätta igång och marknadföras.
Styret tycker självklart att detta är ett mycket bra initiativ och vill gärna
vara med på insamlingen1. Fröken Mannila meddelar att hon kommer fixa
bössan inom kort och lämnar mötet.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Herr Lidman frågar om någon har någon bra idé på vart grejerna från ESN-
rummet ska flyttas. Mötet diskuterar men kommer inte fram till något på
plats. I värsta fall får sektionen hyra ett förråd i egen regi.

Herr Björns berättar att Bilen fått parkeringsböter men att Carlakarlen och,
rättsliga specialisten, Herr Nils Johansson överklagat p-boten och vunnit.

Fröken Berglund frågar när Styret ska bjuda MedTek-styret på middag varpå
Herr Malmberg upprört frågar var vår överlämningsmiddag tagit vägen(!?)
@Styret-2020

1Gå in på majblomman.se/digital-insamling/emit och donera pengarna du ändå
annars skulle spenderat på pubben (hela studiebidraget)!
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5.2 Beslutsuppföljning

Uppföljningsdokumentet uppdateras:

• Styrelseswag är fixat nu. Bortsett från Styrets strumpor.

• Proposition om projektgrupp för webbsidan stryks eftersom gruppen
redan är igång.

• Tidshorizonten för en eventuell proposition angående det genealogiska
sällskapet flyttas fram.

5.3 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer inträffa torsdagen den 27 maj klockan 18:13.

5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 19:41 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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