
StÖT 1.5 ELEKTROSEKTIONEN 13 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 1.5
söndagen den 13 februari
u.n.å. 1000010 (2022 b.t.)
å Bastuflotten, Norra Vättern

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 01:42 av Supraledare Alexander Malmberg under var-
ma och fuktiga omständigheter.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Alexander Malmberg Supraledare tillika Ordförande
Sofie Berglund Halvledare tillika vice Ordförande
Alvar Winquist Resistor tillika Sekreterare
Axel Lindberg SNO
Daniel Saber AMSe
Jakob Björns Kollektor tillika Ekonomiansvarig
Johan Höglund Källarmästare
Alpha Heed Klubbmästare
Elin Björklund Fø F

Samt kopiösa mängder alkohol

1.2 Försenad ankomst

Herr Alpha Heed är utanför bastun under mötets öppnande och är därmed
sen.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses “behörigt"utlyst.

1 Justeras:



StÖT 1.5 ELEKTROSEKTIONEN 13 februari

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan (som i denna stund endast existerar i Herr Malmbergs
huvud) fastställs i sin helhet.

1.6 Publicering på webben

Mötet godkänner publicering på webben.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Malmberg yttrar exakt två ord: “Bra bastu". Förutom det ser han ut
att må exceptionellt bra.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Sofie Berglund meddelar muntert att hon under de senaste 24 tim-
marna endast pokulerat och mår bra.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herrn mig själv mår som en finne gör i en bastu, dvs. aivan helvetin hyvin!

2.4 Rapport från SNO

Helt ärligt sagt kommer Herrn mig själv inte riktigt ihåg vad Herr Axel
Lindberg menade då han sade “för mycket möten och idioter, men mår bra"
men han verkade nöjd och belåten i bastun.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Daniel Saber meddelar att han mår bra.

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Anteckningarna om Herr Jakob Björns rapport har blivit fuktskadade, men
även han mådde bra under mötet.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Johan Höglund klagar på att det är “jävligt varmt"1 och meddelar att
en extra dörr till Tolvan inte är uteslutet, spännande!

1
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2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Alpha Heed håller med det som sagts tidigare

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Elin Björklund sitter tyst och yttrar inte ett ord, men meddelar icke-
verbalt att hon mår bra genom att visa en stor tumme upp. Fröken Berglund
som Fø Femerita vill inflika för att meddela att hon fortfarande hatar .

3 Beslutsärenden

3.1 Smiskligan

Herr Malmberg yrkar på att införa “smiskligan" där styrelsemedlemmarna
får poäng varje gång de gör något mindre passande.

Beslut:
Herr Malmberg yrkar på:

Att Styret inför smiskligan och kallar denna för “rulleblad".

Mötet besluter att införa smiskligan, men motsätter sig förslaget på namnet
“rulleblad".

3.2 Regler för smiskligan

Herr Malmberg yrkar på att bestämma regler för när och hur många poäng
delas ut då en styrelsemedlem gör bort sig. Han föreslår att skalan är 1-5 var
ett poäng är ett litet misstag och 5 poäng är det olyckan skadar sektionen
märkbart. Ifall någon styrelsemedlem skulle lyckas göra något värt 6 poäng
bör den avgå omedelbart.

Beslut:
Herr Malmberg yrkar på:

Att Poäng delas ut på en skala 1-5 poäng per gång då majoriteten av
styret anser detta passande.

Mötet godkänner förslaget men diskuterar även vad straffet skall vara. I
detta skede börjar mötet och Herrn mig själv vara så drakoniskt berusade
att diskussionens gång är ytterst oklar med detta skrev jag ner att beslöts:

Mötet besluter att poäng delas ut på en skala 1-5 då majoriteten av styret
understöder det. Straffet för styrelseledamoten med flest poäng i slutet av
året är att konsumera antal enheter som hen har poäng och få sitt namn
skrivet i taket av Sunq.
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4 Diskussionsärenden

4.1 Utdelning av poäng

Herr Malmberg yrkar på att Herrn mig själv tilldelas 2 poäng för “misstolk-
ning" av låten 2. Mötet godkänner detta.

Herr Heed yrkar även att Herr Malmberg tilldelas ett poäng för allmän yrsel
under Åre veckan, som exempel lyfter Herr Heed ett mail som Herr Malm-
berg skrev på pickalurven. Mailet var så uselt att det enligt Herr Heed att
det skulle ha skadat Elektros sammarbete med mottagaren. Herr Malmberg
försvarar sig med att påpeka att han har dyslexi, men mötet finner inte
sympati och därmed tilldelas han ett poäng.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Eftersom min penna slutat fungera i detta skede yrkade jag på snabbt av-
slutande av detta möte, och därmed behandlades inga övriga frågor.

5.2 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 02.23 av Supraledare Alexan-
der Malmberg.

Vid protokollet Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

2https://open.spotify.com/track/5APPwWlxEIF2yhr2STDVQU?si=fd83ed163c7f4c19
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