
StÖT 10 ELEKTROSEKTIONEN 1 November

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 10
Måndagen den 1 november
u.n.å. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 16:09 av Supraledare Mikael Lidman.

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

Inga adjungeringar.

1.5 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.6 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin ofullständighet.

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

Sedan Stöten innan SM är det enda relevanta som hänt just SM, inleder Herr
Supraledaren. Sektionsmötet gick bra och Styrets proposition angående Kol-
lektorn gick igenom. Mötet vänder blickarna menande mot Kontaktorn. Hög
tid för Herr Svensson att författa sitt testamente.

Herr Supraledaren kan bekräfta att han INTE är i Göteborg efter att Herr
Svensson drömde att Supraledaren åkte dit för en efterfest, och förblev över-
tygad i vaket tillstånd.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Björns är den sista Halvledaren av sitt slag vilket enligt honom själv
känns bra. Att rapportera är att Halvledaren medverkat på Flyttmöte den
14 oktober. KTH informerar att bygget av en miljöstation är ett högt prio-
riterat direktiv från regeringen och beslut i frågan ska tas innan årsskiftet.
I rådande stund är det spexförrådet Dekis som står inför slakt i förmån för
miljöstationen. Förslag på ny plats för spexförrådet är eventuellt någonstans
i V-huset eller Kräftriket. “Kräftriket, vart ligger det? På västkusten?” Nja,
det ligger vid sidan av Roslagsvägen på väg till Universitetet, nära Albanova.
Förrådet som avses i Kräftriket ockuperas redan av Quarnivalen och det är
redan väldigt trångt där.

Självaste sektionslokalflytten är en fråga som hanteras som ett helt separat
projekt och där beslut inte kommer tas förens efter beslut om miljöstatio-
nen. Förslaget är i nuläget (om Dekis blir miljöstation) att T-centralen ska
bli ett möbelförråd. “Vad gör THS för att detta inte ska ske överhuvudta-
get?”, frågar Herr Malmberg. På THS låter det som att det ska skapas två
nya sektionslokaler för att parera lokalbristen.

Från Flyttmötet kommer avslutningsvis, för sektionen, goda nyheter: Om
det ska ske en flytt av övriga sektionslokaler så sker det inte förens om minst
tre (3) år och THS:s vision är att endast missnöjda sektioner ska behöva
flytta. Från KTH:s sida har alltså detta projekt inte startat än och de är
även medvetna om att sektionslokalerna är bra ytor för en god studiemiljö.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Resistorn har helt bytt karriär och är nu skald.

Rosör är roda
Klubmestarens skrift är fuckad
Har han verkligen dyslexi,
Eller är han bara packad?
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2.4 Rapport från SNO

Det Herr Forsberg har att rapportera denna gång är att den nya studienämn-
den som valdes på SM ska startas upp kommande vecka. Herr Malmberg
frågar om kurserna Numeriska Metoder och Tillämpad Datalogi fortfarande
krockar schemamässigt. SNO svarar att så fortfarande är fallet men att han
har påpekat detta.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Javadi får frågan om hur det går med Ericsson. Svaret blir inte helt
oväntat att kontakten däremellan förblivit undermålig. Sektionen har fått
en ny kontaktpersson på Ericsson för andra gången. I övrigt har ArG ordnat
en lunchföreläsning med Intize som söker efter mentorer till begåvande barn.
“Då letar de på fel ställe...“ Någon frågar om det bjuds på mat och svaret är
ja. Nice!

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Ja det blev sju (7) korta år för Kontaktorn. Vila i frid. Att rapportera är att
de nyvalda posterna har uppdaterats på hemsidan. Det har även uppdagats
att äldre ordförande fortfarande hade admin-rättigheter på hemsidan vilket
nu åtgärdats. Herr Svensson ska även greppa tag i de nya E-posterna för lite
småfix på hemsidan så att Kontaktorn slipper göra något själv.

2.7 Rapport från Källarmästare

Förutom att ha deltagit på Flyttmötet med Halvledaren har Herr Eriksson
sysslat med småfix. Bland annat har diskmaskinen och en lampa ombesörjats.
Denna vecka är den första veckan då de nya Nissarna har hand om Tolvan.
På måndag blir det internfixarkväll och på torsdag är det Ovvepub!

2.8 Rapport från Klubbmästare

PR har bjudit på den första Tentapubben på två år! Det var en dänga! PR har
även tagit in tre nya medlemmar och i övrigt har Herr Malmberg parerat
hets och stress i vanlig ordning. EDJ har efterfrågat ett möte med PR som
kommer hållas i veckan.

2.9 Rapport från Fø F

“Jag har påbörjat arbetet med att plocka upp spillrorna av mitt snabbt förfal-
lande liv.”

Utöver det har Fröken Berglund kämpat med att få in de pengar som Midroc
är skyldig sektionen.
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3 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden.

4 Diskussionsärenden

Även diskussionsärenden uteblir. Herr Resistorn hoppas på ett snabbt protokoll-
arbete.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Mötet får för sig att ha en förbannat stor mängd övriga frågor och orerar i
40 minuter.

• Sektionerna kommer snart behöva betala för avfallshantering. Summan
ligger på cirka tusen (1000) kronor och betalas via THS. Det kommer
ske ett “sopmöte” den 4 november med två representanter från varje
sektion.

• Efter varningen till sektionerna om hårdare krav om att man är ute
ur sektionslokalerna i tid efter stängning anser väktarna att det fortfa-
rande inte sköts. Det ska införas en straffavgift för detta. Herr Klubb-
mästare tror inte att Elektro eller MedTek är bland de sektioner som
bidragit till denna förändring.

• Halvledaren har bokat tid för möte med EECS den 24 november för
att redovisa vad skolans ekonomiska bidrag har gått till. Bidraget är
öronmärkt för studiebevakning, JML-arbete, mottagningsarbete, och
den internationella mottagningen.

• Resistorn tar upp flera förbättringsmöjligheter med hemsidan. Bland
annat att man ska kunna se utskottens medlemmar listade, och en flik
med sektionens historia och vänföreningar.

• Enligt stadgan ska principiella beslut som tas på SM skrivas in i regle-
mentet. Detta har inte gjorts tidigare men bör annammas. Ett exempel
på ett sådant beslut är den tolkning som gjordes av SM i december
2020. I samband med att arbetsbeskrivningen av en post skulle ändras
bestämdes det att man sitter på en post, så som posten beskrevs när
man blev vald, hela mandatperioden.

5.2 Beslutsuppföljning

Förslag på datum för styrelsemiddagar har skickats ut till berörda styrelser.
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5.3 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer att inträffa 22 november klockan 17:30.

5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 17:13 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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