
StÖT 7 ELEKTROSEKTIONEN 20 Augusti

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 7
Fredagen den 20 Augusti
u.n.å. 1000010 (2021 b.t.)
å Byggnad Q, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 14:22 av Supraledare Mikael Lidman. Domarklubban
har glömts bort och ersatts av en domar-snusdosa. Klubbmästaren har suttit
hemma i karantän en hel vecka och ansluter via cyberlänk.

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 förseni... Fröken Berglund reser sig plötsligt upp och lämnar lokalen
med ett telefonsamtal.

Sofie är sen.

1.4 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.5 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
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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.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Ordförande har haft sommaruppehåll sedan Maj-SM. Sedan dess har
inte särskilt mycket gjorts utöver mindre underhållsarbete.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Halvledaren har tillsammans med Herr Linus Backlund rotat runt i ekono-
miträsket från 2015 och funnit en hel del vajsing. De har nu deklarerat på
nytt och skickat in till Skatteverket. Styret kan vänta sig få igen 80 000
kronor! 1

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Resistorn har inget nytt att rapportera och Mötet efterfrågar istället en one-
liner.

“ Rosor är röda,
violer är blå,
Elektro är vita,
inte jag, men ändå.”

2.4 Rapport från SNO

Herr Forsberg har bland annat suttit i möte med kursansvarige Herr Joakim
Jaldén. Han har även, från flera lärare, mottagit frågan om hur de ska lägga
upp sin utbildning på bästa sätt.

Undervisningen under P1 kommer bli en hybrid mellan platsförlagda- och
distansstudier, men de flesta kurser kommer att vara på plats. Ettans mat-
teföreläsningar kommer vara online och tentamen i Elkretsanalys kommer
nog vara digital i sal.

1Räcker till en 1/6 spelning av Veronica Maggio. Nästan där!
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2.5 Rapport från AMSe

Herr Javadi tar sig för huvudet och svär högt när han inser att det är hans
tur, men han repar sig snabbt.

ArG:s verksamhet har gått bra trots strul och coronafasoner. Till nästa vec-
ka har han ordnat med företag som ska föreläsa för de nyantagna. Han har
även tagit en lång dusch.

“Hur lång var duschen?” - 10 timmar.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Kontaktorn har faktiskt gjort något: Inbjudningar till Elektros Nollegasque
har skickats ut, bland annat till Lund, Chalmers, Linköping, KI, Trondheim
och Teknologföreningen i Finland.

“Vad har vi fått för inbjudningar?” - Inga än :(

Vidare borde Tolvan synas på Snapchat-kartan, vilket Herr Kontaktor tagit
sig an att ordna. Slutligen så har sektionens hemsida nu uppdaterats och
den fungerar överlag väldigt bra.

2.7 Rapport från Källarmästare

Det har varit mycket smått och plock, rapporterar Källarmästaren. Han har
bland annat fixat med inköp av fler ovvar och planerar hålla terminens första
fixarkväll strax efter mottagningen. Herr Eriksson meddelar även att det
sålts ungefär hundra (jättemånga) sångböcker. Det är återigen stor rörelse i
Tolvan efter en allt för lång period av folktorka2.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Den lilla datorn med Klubbmästaren inuti får ordet: PR har förberett sig väl
inför mottagningen och verksamheten har rullat på bra trots Herr Malm-
bergs frånvaro. Herr Malmberg vill nu fÖrtyDLiGa föR pROtoKoLlet att:
“han har fått covid men han är överlägsen och har därav över-
levt detta.”
Klubbmästaren fortsätter, PR har infört ett nytt betalningssystem. Eftersom
de inte är skyldiga att föra ett riktigt kassaregister har de möjliggjort smi-
digare betalningar bakom baren.

2.9 Rapport från Fø F

Styret stålsätter sig inför det koleriska som är en Förfadders rapport under
mottagningen. Fröken Berglund inleder med att argsint fråga varför Styret

2Ja, folktorka är ett ord. Jag lovar.
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inte har mottagningshattarna på sig(!?) Styret skäms. Nu till rapporten:

Även om det mesta nu har löst sig så har det varit mycket mer strul än
förväntat. Både Fø Foch Fadderiet är trötta och Fø Fuppskattar allt arbete
som lagts ner den första veckan.

Fröken Berglund berättar att THS kontaktade sektionen

och sa att
THS är nöjda med Elektrosektionen .3

Vidare berättar Fröken Berglund att Fø Fåterigen är fulltaliga nu när Herr
Saber återuppstått från karantän. Herr Malmberg, som suttit i karantän en
hel vecka, skränar genom datorns högtalare: “Vänta, måste man bara varit
frisk i fem dagar!?”

Fröken Berglund avslutar med att hälsa att Fadderiet är fantastiskt och
Ordföranden frågar hur hon mår. Hon svarar att hon mår toppen eftersom
att hon fått två (2) timmars extra sömn (vilket troligtvis summerar i totalt
två (2) timmars sömn).

3 Beslutsärenden

3.1 Konglig Elektrosektionen behöver en portabel högtalare

Sektionen borde ha en egen portabel högtalare eftersom det varje år förlitas
på att en fadder lånar ut sin. Högtalaren behövs för att spela musik vid tun-
nelbanan under mottagningen och på event. Vill Styret investera i en sådan?
Fröken Berglund kan, om så är fallet, införskaffa en redan i helgen. Mötet
instämmer i att en högtalare behövs och ska då tillhöra Styrelsen. Högtala-
ren i åtanke kostar cirka 10 000 kronor och Styret ämnar dela ägandet med
MedTek som då betalar halva summan.

Styret beslutar att sektionen ska köpa in en portabel högtalare för maximalt
10 000 kronor.

4 Diskussionsärenden

4.1 Renoveringsgruppen

Renoveringen av baren i Tolvan har varit på tapeten länge. Herr Wilhelm
Westermark som var en drivande kraft i projektet har nu annat på kartan

3True story: THS undrade varför sektionen inte sagt något om coronautbrottet under
förberedelseveckan men är nöjda med hur situationen hanterats och de åtgärder sektionen
vidtagit.
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och har därför inte tid att leda renoveringsarbetet. Det ligger troligtvis väl-
digt mycket jobb bakom en renovering av Tolvan med den ambitionsnivå som
önskas. Det bör därför tillsättas en ordentlig grupp för detta som återkopplar
till Styret. Herr Westermark är tacksamt nog villig att agera konsult för en
sådan grupp.

Styret kommer fram till att tillsätta en renoveringsgrupp på ett sektionsmöte.

4.2 Miss i kommunikation

Herr Bosse Flodin lämnade kvar prylar i ett klassrum vid ett tillfälle vilket
resulterade att dessa grejer misstogs som skräp och kastades. Kostnaden för
ersättandet av dessa summerade i nästan 3000 kronor. Detta beror till del på
inkompetens vid bedömandet av vad som är skräp eller inte, men det beror
också på brister i kommunikationen. Mötet kommer fram till att utöka Herr
Flodins budget för att kompensera för förlusten samt att kommunikationen
mellan parterna bör förbättras till framtida mottagningar.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Styret anser att det börjar bli dags att “headhunta” folk till vakanta poster.
Exempelvis bör Snövaranen tillsättas inom kort.

5.2 Beslutsuppföljning

Det nya faktureringssytemet har nu används ett tag och fungerar mycket bra,
meddelar Herr Björns. Sektionen ska därmed fortsätta att bruka systemet.

Följande beslut läggs till uppföljningsdokumentet:

• Köpa in högtalare.

5.3 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer inträffa efter mottagningen den 21 september kl 18:03
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 15:20 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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