
StÖT 9 ELEKTROSEKTIONEN 5 oktober

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 9
Tisdagen den 5 oktober
u.n.å. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 10:26 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
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

Herr Ordförande har medverkat på Ordföranderåd där lokalflytten var en
hot topic. Herr Ordförande är något besviken på Vice som inte dök upp på
efterminglet, det fanns ju gratis öl direkt ur THS:s egna kyl. Halvledarens
ursäkt är att han skulle packa inför gediget styrelsearbete i Göteborg. En
approbabel ursäkt.

Åter till sak: På OR var samtliga sektioner överens om vilka åtgärder som
borde tas till: skaffa underlag om vad respektive sektion faktiskt tycker om
sektionsflytten. En enhetlig enkät ska sammanställas. Läget med flytten ver-
kar inte vara så kritiskt som det uppfattades vara initialt, vilket är goda
nyheter.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Herr Halvledare har inte jättemycket att rapportera. Han har varit ute och
rest mycket, suttit fast på ett tåg i Hässleholm i åtta (8) timmar och hamnat
i tidningen. Vice Ordföranden har nu senast även besökt Chalmers vilket var
en blöt helg på många sätt... “Det regnade också.”

Halvledaren kan även meddela att Styret spenderat 20 000 kr på gediget
styrelsearbete av en budget på 10 000 kr.1 I övrigt mår Halvledaren bra, han
var på fotboll i söndags och somnade på läktaren.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herr Resistor har i regel inget att rapportera och ombeds skriva poesi i stället.

Rosor är gröna
Violer är grå
Kontaktorn är färgblind
Men ser bra ut ändå.

2.4 Rapport från SNO

Herr SNO har varit på utbildningsråd där det diskuterades om hur SNO
ska spendera pengarna som tilldelats Studienämnden av skolan. Här måste
det understrykas för mötet att dessa pengar är öronmärkta och man kan
alltså inte köpa alkohol för pengarna. Herr SNO ska även ha länkmöten
samt schemareviderings-möte med programansvarige Herr Joakim Jaldén.
Han kan även meddela att den nya skolchefen Fröken Sonja Berlijn kommer
medverka på nästa SM.

1Allt över den budgeterade summan betalas av enskild styrelsemedlem. Det blir bara
okokta nudlar för Styret resten av året.
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Avslutningsvis berättar Herr Forsberg hur Styrets representanter hittade
NBY olåst (!) på Kemis Nollegasque. “Hur smakade bilen?”

“... damm.”

2.5 Rapport från AMSe

Herr AMSe har medverkat på Näringslivsråd där en trevlig diskussionspunkt
var att man nu kan ha lunchföreläsningar på plats igen! Det diskuterades även
om företag som är dåliga på att betala sektionerna. Data nämnde Google och
Elektros representanter Herr Javadi och Herr Erik Skog nämnde Ericsson.
Det visar sig att även andra sektioner samt THS haft problem med att få
tag på Ericsson.

Herr Javadi har även representerat på Fysiks Nollegasque tillsammans med
Herr Eriksson. Spexet var sjukt proffsigt men det hade utlovats gratis korv
vilket aldrig blev fallet, tillkännager Herr Javadi med sorg i blicken. “Hur
gick pardansen?” Herr Javadi blev vid sitt bord utsedd till dansledare med
meriten att han en gång sett en dansvideo på YouTube. Herr Javadi och
Herr Eriksson dansade självklar med varandra. Båda förde.

I övrigt mår Herr Javadi bra, men han är en aning nervös inför lunchföreläs-
ningen imorgon. Man kan vinna tågbiljetter! annonserar Herr Javadi, varpå
Herr Björns säger att han vann två stycken förra året men bara en fungerade.
“DET ÄR EN SCAM!”

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Kontaktorn infinner sig inte på mötet ty han ligger inför döden.
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2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Källarmästare har precis under mötets gång meddelat de nya källarnis-
sarna om att de har blivit antagna till KG. Herr Eriksson har även medverkat
på Miljöråd där bland annat den blivande miljöstationen diskuterades. Det
förhördes även om vilka sektioner som har fixat en miljöpolicy. Elektro är
en av sektionerna som inte gjort detta än. Miljöpolicyn ska vara lik THS:s
miljöpolicy men anpassad efter sektionen.

Mötet spårar av någon outgrundlig anledning in på lufterianism ett tag in-
nan samtalet återgår till Miljörådet. På rådet diskuterades även möjligheten
att THS införskaffar tallrikar, glas, bestick, och stolar som alla sektioner kan
låna. Det finns behov av detta eftersom sektioner ofta behöver låna detta av
varandra vilket inte alltid är smidigt.

I övrigt har det varit en fixarkväll och en del arbete med att få igång nis-
segänget. Herr Eriksson hoppas få supa ner sig själv under kvällens Styrel-
segasque.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Klubbmästare är i full färd med att öppna två flaskor öl. “Wow! Inga
restriktioner!”, inleder han. Nollepubrundan gick bra och Klubbmästaren
står fast vid att PR slog försäljningsrekord trots vissa protester i frågan.
Herr Malmberg har medverkat på sammanträde av Kårfullmäktige och kan
meddela att dessa möten fått ett uppsving och är nu “fire”! Herr Malmberg
berättar också att man har förvånansvärt stort inflytande med de represen-
tanter man skickar så det är viktigt att Elektro nyttjar samtliga poster i KF.

Vidare rapporterar Klubbmästaren att KTH:s säkerhetsfunktion har, utan
förklaring, tagit bort möjligheten att spontanöppna för alkoholservering. Ti-
digare kunde man ringa till väktarna innan och sedan spontanöppna om
man var under tjugo (20) personer. Men nu har tydligen deras regler uppda-
terats och denna möjlighet tagits bort. Herr Malmberg avser bestrida detta
eftersom beslutet tagits utan förklaring och inflytande från sektionerna.

Annars är Herr Malmberg nöjd över att han ska få basta ikväll.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Fø Fhar inte längre Fø F-grejer att göra och ägnar nu istället sin tid
åt att supa ner sig. Att rapportera: Fröken Berglund sov 18 timmar i mån-
dags. Fröken Berglund har jobbat hårt med att värna relationen med Norge,
Lund och Chalmers. Mången Unionskål har skålats, mången minneslucka har
skapats.
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3 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden.

4 Diskussionsärenden

4.1 Styrelsemiddagar

“Jag vet inte vad du kommer säga men jag kommer säga ja”, annonserar
Herr Malmberg innan Herr Forsberg hinner kungöra diskussionsärendet. Herr
Forsberg förklarar att datum för middagar med andra KTH-sektioner och
med Ion-Secten bör spikas. Mötet diskuterar och tar fram preliminära datum.

4.2 Flyttgrupp

Styret diskuterar om att ta fram en flyttgrupp vars syfte ska vara att tillsam-
mans med Styret föra sektionens talan gentemot THS och KTH angående
den potentiella sektionsflytten samt att ta fram underlag för varför Elektro
och MedTek bör stanna i Tolvan. Styret anser att denna grupp i sådana fall
bör skapas i samråd med MedTek.

5 Övrigt

5.1 Beslutsuppföljning

Följande beslut läggs till uppföljningsdokumentet:

• Skicka ut datum för styrelsemiddagar.

5.2 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer inträffa 1 November klockan 18:02

5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 11:46 av Supraledare Mikael
Lidman.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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