
StÖT 8 ELEKTROSEKTIONEN 20 September

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 8
Måndagen den 20 September
u.n.å. 1000010 (2021 b.t.)
å Zoom, Cyberrymden

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 20:27 av Supraledare Mikael Lidman över Zoom.

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Mikael Lidman Supraledare tillika Ordförande
Jakob Björns Halvledare tillika vice Ordförande
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

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

Som de flesta redan blivit varse om har KTH och THS påbörjat ett långt
och omfattande projekt som innebär att flytta runt sektioner på sektions-
lokalerna och eliminera T-centralen som idag inrymmer Flyg- och Dokto-
randsektionen. Denna kritiska fråga har präglat Styrets agenda de senaste
dagarna. Styrets position är att göra allt för att både Elektro och MedTek
ska stanna tillsammans i Tolvan. Representanter ska imorgon medverka på
ett möte anordnat av Bergssektionen för att diskutera frågan.

Utöver det så är mottagningen tillända och Styret har nu en hel del gediget
representativt arbete framför sig. Nästa kanslifrukost närmar sig även varpå
Styret ämnar få veta kansliets åsikt om lokalflytten och förhoppningsvis få
en del stöd i frågan.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Björns har efter lite bråk med betalplattformen Stripe kommit till rätta
med ett administrativt problem. Sektionen har nu även fått in de 83 000
kronorna från Skatteverket som Elektro i sin enorma generositet lånat ut till
staten under en längre tid. Mötet spontangenerar omedelbart flera förslag på
vad dessa pengar kan investeras i. Det bästa förslaget blir styrelsestrumpor i
guld.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Resistorn är inte närvarande på mötet med ursäkten att han pluggar TET.
Enligt uppgift gör han dock egentligen någon helt annat.1

2.4 Rapport från SNO

Det nalkas länkmöten och Herr Forsberg ska rekrytera årskursrepresentan-
ter för ettorna. SNO har även blivit kontaktad av skolchefen Sonja Monica
Berlijn som efterfrågar förslag på ökad kommunikation mellan EECS:s stu-
denter och ledning samt personal. Detta är med anledning av att sektionen
beklagat ett undermåligt informationsflöde från EECS. Herr Forsberg kom-
mer svara skolchefen, som är nytillsatt, att hon gärna får dyka upp på SM
och presentera sig själv samt att eventuella nyhetsbrev inom skolan bör göras
tillgängliga även för studenterna. Ytterligare kommer SNO belysa problemet
att studenter inte får ta del av rektorsbeslut.

I övrigt är Herr Forsberg arg på sin hantverkare.
1Resistorn bestrider samtliga anklagelser.
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2.5 Rapport från AMSe

AMSe rapporterar från en strand på Bahamas: Herr Javadi och ArG ska
påbörja arbetet med att rekrytera fler studenter. Han ska även medverka på
Näringslivsråd nästa vecka. Den 6 oktober ska järnvägsbranchen ha lunchfö-
reläsning.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Nollegasquen är avklarad och Kontaktorn ska skicka ut bilder till de externa
gästerna som Kontaktorn bjudit in. Han ska även med sin oändliga karisma
charma till sig flera inbjudningar till det gedigna styrelsearbetet.

2.7 Rapport från Källarmästare

KG ska ha fixarkväll på fredag för att få igång verksamheten ordentligt.
Direkt efter det kommer rekryteringen av Nissar påbörjas, rapporterar Herr
Eriksson. Han ska även medverka på ett möte angående sektionsflytten under
morgondagen.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Vad finns det inte att rapportera? börjar Klubbmästaren. Det har varit en
körig tid för klubbmästarna under mottagningen och Herr Malmberg är ut-
omordentligt sliten. Det har varit väldigt mycket att göra och många bränder
att släcka2. Vidare meddelar Klubbmästaren att Elektrosektionen bör offi-
ciellt tycka illa om maskinuthyrningsföretaget Ramirent som blåste oss med
en faktura (tydligen tog det 7.5 timme att åka fram och tillbaka från Brunna
som ligger 40 minuter bort).

Herr Malmberg ser mycket fram emot det kommande gedigna styrelsearbetet
samt torsdagspubbarnas återkomst.

2.9 Rapport från Fø F

Mottagningen är officiellt över. Det har varit superroligt och superjobbigt.
Fröken Fø F:s rapport består nu därför av att hennes chicken nuggets precis
blev klara. Välförtjänt!

3 Beslutsärenden

3.1 Datum Oktober-SM

Styret beslutar att hålla nästa SM den 13 oktober klockan 17:42.
2Bildligt och bokstavligt.
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3.2 Potentials Fuck-off

Potential 2021 gick över förväntan och lockade många företag trots en mässa
på distans. Projektledaren har efterfrågat en dubblerad budget för att tacka
av sina funktionärer. Planen är i rådande stund att gå på Gröna Lunds ok-
toberfest.

Från att i början av året budgetera för nollresultat och sedan ett plusresultat
på 50 000 kronor i den reviderade budgeten, landade vinsten slutligen på ca
74 000 kronor. Förslaget skulle innebära 6000 i ökade kostnader och därmed
ett resultat på ca. 68 000 kronor.

Styret anser det vara ekonomiskt försvarbart att öka budgeten för interna
evenemang med tanke på outnyttjat budgetutrymme under andra poster
samt att projektgruppen förtjänar en ordentligt avtackning.

Styret beslutar att utöka budgeten för interna arrangemang potential från
6000 till 12 000 kronor.

4 Diskussionsärenden

4.1 E-DJ

Styret är mycket imponerade över E-DJ och deras lyft av engagemang och
verksamhet den senaste tiden. E-DJ är, i form av ett utskott under E-
sektionen, en uppskattad tillgång som livar upp stämningen på de saknade
dansgolven. Ett frågetecken som uppstått som en konsekvens av den ökade
aktiviteten är vad som ska gälla när E-DJ använder sektionens musikutrust-
ning för egna tillställningar och eventuell egen vinning. Samt vem som står
för kostnaden om utrustningen går sönder under ett sådant tillfälle.

Mötet diskuterar frågan länge. Elektrosektionen är en ideell förening och
inget av utskotten möjliggör för medlemmarna att tjäna pengar i egen ficka
med hjälp av sektionens materiell eller tjänster. Samtidigt tycker Styret att
det är roligt att E-DJ engagerar sig och vill inte ta bort deras möjlighet att
spela på externa event. En potentiell lösning som diskuteras är att utrust-
ningen ska hyras ut till E-DJ när de spelar på externa event.

Något som är uteslutet är att Elektrosektionen betalar E-DJ för spelning-
ar där pengarna går till egen ficka. Detta gäller samtliga utskott och med-
lemmar. Konglig Elektrosektionen är en sektionsförening där medlemmarna
jobbar ideellt.

Styret kommer genomföra ett möte med E-DJ för att gemensamt komma
fram till en bra lösning.
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4.2 Funq

Mötet diskuterar funktionärsfesten Funq. Stor sekretess.

4.3 Skatteåterbäring

Staten har lämnat tillbaka sektionens pengar och huvudkassan är fett tjock,
breh. Nu när beloppet börjar närma sig värdet av två (2) Bitcoin är det hög
tid att ponera vad dessa pengar ska investeras i. Beslut om vad pengarna ska
nyttjas till är en fråga för SM men Styret diskuterar eventuella förslag att
framföra. Ett lämpligt alternativ är att investera pengarna i fonder (trots
att det var just så pengarna försvann från början). Om de ansvariga vet vad
de gör och det finns tydliga riktlinjer kan sektionens pengar växa i fonder
istället för att förlora värde på bankkontot.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Styret bestämmer datum för frukostmöte med Kansliet till den 12 oktober.

Herr Malmberg har, med lite hjälp, segrat mot företaget Nest och lyckats
säga upp avtalet efter en åtta månader lång batalj.

Styret diskuterar hur information kring sektionsflytts-intrigen ska spridas till
sektionen på bästa sätt.

5.2 Beslutsuppföljning

Följande beslut läggs till uppföljningsdokumentet:

• Boka möte med E-DJ

5.3 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer inträffa tisdagen den 5 oktober klockan 10:00.
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 22:14 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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