
StÖT 11 ELEKTROSEKTIONEN 22 november

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 11
Måndagen den 22 November
u.n.å. 1000010 (2021 b.t.)
å Funq, Tolvan

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Supraledaren tycks inte vara på plats. Halvledaren inser att detta är ögon-
blicken han väntat på... Maktskifte!

Mötet öppnas klockan 17:40 av Halvledare Jakob Björns i Funq.

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

Fröken Berglund lämnar rummet i några sekunder och Halvledaren går ome-
delbart till nästa punkt.

1.3 Försenad ankomst

Fröken Berglund är som vanligt sen. Även Herrarna Lidman och Svensson är
sena.

1.4 Adjungeringar

Inga adjungeringar.
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1.5 Behörigt utlyst

“Är det mötets mening att finna bifall?”

Halvledaren har uppenbarligen järnkoll på det fackliga vokabuläret.

Mötet anses behörigt utlyst.

1.6 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.7 Publicering på webben

“Jag finner bifall. Någon däremot?”

Herr Björns blir utskrattad.

Mötet godkänner att protokollet publiceras med namn på webben.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Ordförande Emeritus Herr Anton Näslund är närvarande och kapar Herr
Lidmans punkt.

Herr Näslund har vaktat båtar hela natten och följaktligen endast sovit två
(2) timmar. I sin roll som Revisor passar Herr Näslund på att meddela att
han inte hunnit kolla igenom all bokföring än.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Halvledaren har inte sovit så mycket men har istället druckit mycket. Herr
Halvledaren erkänner att han inte är särskiljt klar i huvudet.

Sedan senast har Herr Björns deltagit på Sopråd. Det som sades kokar ner
till att sektionen inte längre kan slänga glas och wellpapp i vanliga soprum.
Den sortens avfall ska slängas i soprummet vid Indek. Konny styr avfalls-
hanteringen på KTH och förklarade att nya miljökrav kräver fler fraktioner
i soprummen vilket tar mycket plats. Sektionerna slänger mest och därför
ska, som tidigare informerats, sektionerna börja betala för sophanteringen.
Konny verkade lite grinig. Herr Malmberg föreslår att sopor ska slängas i
Konnys kontor framöver.
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I övrigt har Halvledaren sett över budgetten inför nästa år. Det är lite utav
en utmaning, eftersom de två senaste åren inte varit ekonomiska normalår
på grund av pandemin, men budgeten blir relativt lik förra årets.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Resistorn skulle redan behöva helg trots att det är måndag.

Enligt vanlig ordning, en dikt:

Ordföranden saknas
Jakob tar makten under hot
Halvledaren finner bifall
Någon däremot?

2.4 Rapport från SNO

Herr Forsberg ska ha länkmöten inom kort. Det blir ganska sent eftersom P2
är väldigt kort. Herr SNO ska även ha möte med studierektorn på dataav-
delningen angående att datakursen i programmering i årskurs ett inte blivit
bättre.

“Har du träffat några grannar?”, frågar Herr Björns och refererar till de arga
lapparna Herr Forsberg erhållit efter Styrets högst trevliga middag med W-
styret hemma hos honom. Herr Forsberg svarar att han skonats från en sådan
sammanstöt.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Javadi samtalde med Ericsson idag och det är tydligen många andra
klienter som är missnöjda med Ericssons hantering av fakturor. Ericsson har
tagit tag i detta och lovar att lösa problemet inom kort.

Nästa vecka är det lunchföreläsning med Intize som söker mentorer till begå-
vade barn. Förra veckan hade de föreläsning hos CL och besökte i samband
med det Tolvan med både mentor och barn. Herr Svensson undrar varför
begåvade barn behöver mentorer och Herr Javadi förklarar att de inte alltid
får det stöd och den utmaning de behöver i skolan.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Svensson har skickat ut anmälningsformuläret för E-Funq. I övrigt har
han kommunicerat med finnar från Aalto-universitetet som vill besöka sek-
tionen i samband med att deras kryssning stannar till i Stockholm.
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2.7 Rapport från Källarmästare

Källargillet har haft internfixarkväll där hela Styret var med och städade
funq. Även junk städades. Herr Eriksson har även pillat med Pornografen.
Han ska också snacka med övriga KM om nästa fixarkväll som ska ske snart.
I övrigt har det varit problem med Tolvans ytterdörr: Först kom folk inte in
och nu går den inte att stänga ordentligt.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Malmberg sitter på golvet och ser allmänt kraftlös ut. Han berättar att
han bokfört en hel del och beklagar sig över att de inte kan avrunda korrekt
på Snabbgrossen. “Mår du bra?”, frågar någon. “Nej”

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Berglund har i egenskap av Fø Ffestat och supit. Hon har även hittat
det mest effektiva sättet att kräva ut pengar från företag som inte betalar:
att skicka ett kuvert med fakturan. Herr Javadi skakar på huvudet och tänker
med sorg på Ericsson.

2.10 Rapport från den riktiga Supraledare tillika Ordförande

Herr Ordförande kommer in och sätter sig. Han tar av sig ytterkläderna men
sitter kvar med en stor halsduk runt halsen trots det varma klimatet i funq.
Övriga Styret tittar frågande. Har Supraledaren något att dölja?

Herr Lidman inleder sin rapport: Han själv och Herr Björns deltog på IsB:s
jubileum. Ölen kostade 70kr men de hade också en magiker (som kompen-
sation?). Kommande verksamhet inkluderar att delataga på EESC:s vin-
terkonferens där ett par studenter från varje EESC-program minglar med
doktorander eller något i den stilen. Ganska oklart.

3 Beslutsärenden

Ingen beslutsångest här inte!

4 Diskussionsärenden

4.1 MedTek:s Klubbmästare

MedTek har diskuterat om att ändra hur MedTek:s Klubbmästare väljs. Som
det ser ut idag godkänns MedTek:s Klubbmästare på Elektros SM i Maj.
Det grundar sig i att Elektro står på alkoholtillståndet och om MedTek mot
förmodan väljer en olämplig Klubbmästare ska Elektro ha möjligheten att
stoppa detta. Detta kan tyckas onödigt eftersom det är PR som nominerar
kandidater. Styret diskuterar frågan. Att godkänna MedTek:s Klubbis tycks
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egentligen vara en överflödig punkt på Maj-SM men innan man går vidare
med frågan bör det kontrolleras att inga överträdelser av alkohollagen skulle
ske i och med en ändring.

4.2 Budget 2022

Budgetförslag för 2022 ska skickas ut med kallelsen till Dec-SM inom kort.
Herr Björns tycker som sagt att det är ganska besvärligt att lägga budgeten
eftersom det inte finns något adekvat normalår att basera den på. Halvleda-
ren går igenom några förändringar:

• Potential räknar med 15 företag och att gå 163 tusen kronor i vinst.

• Ökad budget för sektionsarrangemang från 7 till 10 tusen kronor.

• Bilens bokförda värde blir avskrivet nästa år och kommer inte kosta
sektionen mer.

• EDJ får egen budget.

Styret diskuterar även hur man ska förhålla sig till Sektionens överskott av
pengar. Pengarna ska trots allt investeras i sektionsmedlemmarna och Sty-
ret är eniga om att man väl kan göra en generell ökning av budgeten som
premierar de som jobbar för sektionen. “Skäm bort medlemmarna!”

Halvledaren förklarar att en sådan ändring är genomförbar.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Revisor Herr Näslund vänder sig till de i mötet med ekonomiansvar och und-
rar hur de ligger till. Klubbmästaren har tagit sig ann att förbättra systemet
för bokföring vilket kommer ta ett tag att slutföra. Även Källarmästaren har
en del kvar innan årskiftet.

Herr Eriksson frågar Klubbmästaren om det är okej att KG julpyntar, med
PR:s julpynt, under nästa fixarkväll innan LussePRe. Herr Malmberg ser inga
problem med detta.

5.2 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer inträffa klocan 17:30 den 15 december.
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 19:06 av Halvledare Jakob
Björns.

Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS

6


	Formalia
	Mötets högtidliga öppnande
	Närvaro
	Försenad ankomst
	Adjungeringar
	Behörigt utlyst
	Fastställande av föredragningslista
	Publicering på webben

	Rapporter
	Rapport från Supraledare tillika Ordförande
	Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande
	Rapport från Resistor tillika Sekreterare
	Rapport från SNO
	Rapport från AMSe
	Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur
	Rapport från Källarmästare
	Rapport från Klubbmästare
	Rapport från FøF
	Rapport från den riktiga Supraledare tillika Ordförande

	Beslutsärenden
	Diskussionsärenden
	MedTek:s Klubbmästare
	Budget 2022

	Övrigt
	Övriga frågor
	Nästa StÖT
	Mötets högtidliga avslutande


