
StÖT 12 ELEKTROSEKTIONEN 15 December

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 12
Omsdagen den 15 december
u.n.å. 1000010 (2021 b.t.)
å Tolvan och Zoom

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Det är dags för Styrets sista StÖT och dagen till ära ligger halva Styret
hemma, nedkämpade av sjukdom.

Mötet öppnas klockan 18:06 av Supraledare Mikael Lidman med en rostig
stämma.

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
Sofie Berglund Fø F

1.3 Försenad ankomst

Inga förseningar.

1.4 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.5 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

Det låter som att någon håller på att avlida över zoom.

1 Justeras:



StÖT 12 ELEKTROSEKTIONEN 15 December

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

Supraledaren inleder med en rolig och en tråkig punkt. Den roliga punkten
är att genomförandet av December-SM gick bra och samtliga poster tillsat-
tes.1 Den tråkiga punkten är att EECS:s vinterkonferens ställts in på grund
av corona-läget.

På ett Ordföranderåd diskuterades förslaget om att omstrukturera hur Kår-
fullmäktige arbetar. Förslaget innebär bland annat färre sammanträden och
högre flexibilitet med vilka som närvarar. Herr Björns som sitter som KF
anser att delar av förslaget var bra men inte förslaget om helgkonference-
ner som innebär färre sammanträden och att viktiga beslut tas i uppdelade
grupper. Förslaget motiveras av att få bort diskussion i plenum, men kåren
är inte en tillräckligt stor organisation för att berättiga detta. En annan och
bättre del av förslaget är att flytta KF-valet till sektionernas respektive SM.
Som det ser ut idag kan inte sektionerna avsätta sina egna KF-ledamöter och
eftersom valdeltagandet är extremt lågt till KF kan i princip vem som helst
bli sektionens representant utan sektionens egentliga medhåll. Ett KF-val på
SM hade dels höjt exponeringen och statusen av posten samt bidragit till
ett mer demokratiskt val av KF.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Halvledaren har inte gjort så mycket mer än det vanliga. Årets budget ser
ut att gå 250 tusen kronor plus, vilket är 300 tusen kronor mer än budget2.
I övrigt har Herr Björns deltagit på ekonomiråd och KF.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Resistorn har spontant åkt till Finland, varit sjuk en vecka, och blivit vald
till Klubbis. Annars är det samma gamma vanliga.

Den sista dikten:

1Ett lågfrekvent fenomen!
2Stonks!
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Året är över
Med mången prick i register
Styret har lärt sig mycket
Men framförallt blivit alkoholister.

2.4 Rapport från SNO

Herr Forsberg deltog på Kvalitetsråd igår. “Vad är ett Kavalitetsråd?”, frågar
någon. “Det är en bra fråga, ingen aning, Det är inte så bra kvalitet på rådet
höhö”, svarar Herr Forsberg men förklarar också att syftet med rådet är att
diskutera kvaliteten på utbildningen.

Det går rykten om ett rektorsbeslut som skulle innebära att tentaperioder
försvinner och ersätts med kontinuerlig examination. Herr Forsberg förklarar
att det beslut som finns är att man 2022 ska genomföra ett pilotprojekt där
någon årsgång i varje skola ska testa det nya systemet utan tentaperioder.
Det råder dock enighet bland både lärare och studenter att detta beslut
hanterats dåligt. Exempelvis fick Styret höra om detta innan kansliet. Det
råder även oklarhet i vad som är tagna beslut och vad som endast är förslag.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Javadi snörvlar intensivt över zoom. Han har en hel del melj att svara
på men varje gång han försöker blir det “brus i hjärnan”. Inget nytt från
Ericsson. Järnvägsbranchen tycks ha fått signalfel på servrarna eftersom att
mejlen inte kommer fram. Herr Javadis stämma byts abrubt ut mot ljudet
av akuta luftvägsbesvär följt av permanent tystnad. Mötet går vidare.

2.6 Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur

Herr Svensson har utöver de vanliga sysslorna, som småfix med hemsidan,
dragit på sig ett körförbud på Nebby. Han har även blivit vald till Batman
vilket gör körförbudet än mer olägligt. En fladdermus utan vingar.

2.7 Rapport från Källarmästare

Källargillet har haft fixarkväll och med gott resultat julpyntat Tolvan. Herr
Eriksson har deltagit på Lokalråd där det diskuterades om en väktarrapport
som varnande om brandfarligt material i sektionslokalerna. Herr Eriksson
kände sig träffad med tanke på julpyntet. Väktarrapporten behandlade även
det mer kritiska problemet med blockerade nödutgångar i vissa sektionsloka-
ler. Nu kände sig Herr Eriksson däremot inte träffad. Han har även medver-
kat på en så kallad Flyttworkshop som endast annonserades på Slack vilket
resulterade i att nästan ingen kom.
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2.8 Rapport från Klubbmästare

Klubbmästaren är ur funktion.

2.9 Rapport från Fø F

Även Fröken Berglund har varit i Finland. Hon har också tillsammans med
övriga Fø Ffått tillbaka enkäten från THS om hur de nyantagna upplevde
mottagningen. Resultatet såg överlag mycket bra ut, bortsett från det dåliga
vädret (nästa Fø Ffår skärpa sig på den front). Samtliga nya Fø Fär valda och
Fröken Berglund tror att de kommer göra ett fett bra jobb. En överlämning
med dessa är inbokad. Fröken Berglunds mamma ringer och gör avbrott i
mötet (troligtvis för att klaga på vädret). I övrigt har Fröken Berglund också
blivit ålagd med körförbud samt blivit vald till nya Vice Ordförande. Härligt!

3 Beslutsärenden

3.1 Bokning kanslifrukost.

Det är dags att boka en tid för nästa kanslifrukost som ska ske i början av
nästa år. Både gamla och nya styrelsen brukar deltaga på första kanslifru-
kosten. Herr Svensson tar på sig att skicka ut en doodle till berörda för att
hitta en passande tid. Herr Ordförande påpekar abrupt att han hittat tre
hål i sin vägg som han inte sett tidigare. Gissningsvis har detta inget med
kanslifrukosten att göra.

4 Diskussionsärenden

4.1 MAS-budget

Herr Eriksson har haft möte med MAS3-gruppen som undrar hur mycket
pengar de har att röra sig med från Studienämndens budget. Eftersom Stu-
dienämnden har mycket öronmärkta pengar som inte används (15700 kr för
studieevenemnag) anser Herr Björns och SNO att MAS-gruppen kan använ-
da 6-7 tusen kronor utan problem. Budgeten är satt, så hur pengarna an-
vänds beslutas internt inom Studienämnden, men Herr Eriksson uppskattar
fingervisningen.

4.2 Bilen

Med anledning av de körförbud som utdelats har det uppkommit frågor om
vad Carakarlarna ska ha för mandat, vilka straff som ska kunna delas ut,
och om PM för Sektionsbilen behöver ses över. Mötet diskuterar länge och
kommer fram till att Styret ska ha möte med Carakarlarna (och Mulle Meck)
för att höra vad de tycker och gemensamt komma fram till tydliga riktlinjer.

3MasterprogramsAnsvariga Studenter
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(Eftersom straff ålagts styrelsemedlemmar är det viktigt att eventuella för-
ändringar sker med trasparens och i samförstånd med Carakarlarna.)

5 Övrigt

5.1 Beslutsuppföljning

Följande beslut läggs till uppföljningsdokumentet:

• Carl fixar doodle inför kanslifrukost.

5.2 Nästa StÖT

Nästa StÖT kommer, om allt går som planerat, vara nästa styrelses problem.

5.3 Mötets högtidliga avslutande

Styrets sista StyrelseÖverläggningsTräff avslutas klockan 19:04 av Suprale-
dare Mikael Lidman. Styret tackar för sig även om hälften av oss återses i
Styret 2022 (vi beklagar). God Jul och Gott Nytt År!
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Vid protokollet Justeras

Alpha Heed
Resistor
Elektrosektionen
THS

Mikael Lidman
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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