
StÖT 2 ELEKTROSEKTIONEN 16 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 2
Tisdagen den 16 Februari
u.n.å. 1000010 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:17 av Supraledare Alexander Malmberg.

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

1.2 Försenad ankomst

Fastän mötet redan börjat har,
så är det något som förundrar mig.
Vi borde ju vara nio?!
Men Herr Heed samt Fröken Berglund1, de synes ej...

1.3 Adjungeringar

Herr Axel Lindström på punkt 3.1

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
1Konstigt nog åter igen

1 Justeras:
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet. Punkt 3.1 flyttas till innan punkt
2.

1.6 Webben

Mötet godkänner publicering på webben.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Malmberg: Tjena, hej hallå. Herr Björns: varför har du byxor på?!

Herr Malmberg har bråkat med “brodyrtanterna" och “trycknissarna" an-
gående styrelsens kläder, men kavajerna borde hinna komma före nästa SM.
Han har även bråkat med CFU2 på THS, för att det inte funnits ett skolråd
på över ett år. Problemet är att Herr Joar Forsberg sitter fast på posten då
det inte valts en ny representant.

Men hur mår Herr Supraledare? Han är något stressad men mår bra efter
kickoff.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Berglund har varit på kickoff samt pokulerat i Göteborg. Annars har
hon en massa små grejer som mail, verksamhetsberättelse och verksamhets-
plan. Hon har även haft möte med Herr Joakim Jaldén3 angående “Fill the
Gap" projektet.

Men hur mår Halvledaren? Fröken Berglund meddelar att hon är väldigt
stressad då det är så mycket på gång.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herrn mig själv meddelar att jag har svaga muskler och skakiga händer.

2.4 Rapport från SNO

Herr Lindberg meddelar att han haft ett möte med KTH angående fram-
tidens utbildning samt ett möte med kansliet. Han meddelar att han även
diskuterat situationen angående spärrkurser. Kansliet meddelade att KTH
inte har ett val p.g.a. att skolmyndigheten kräver att KTH har spärrkurser.

Till sist meddelar Herr Lindberg att “soul searching" i Åre var givande.
2Chef för utbildningsinflytande.
3“Jaldén är en klippa.-Fröken Berglund

2 Justeras:
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2.5 Rapport från AMSe

Herr Saber meddelar att han mailat lite företag, marknadsfört på webbsidan
samt “husslat" företag. Han har även kontaktat FOI angående sponsorering.
Han mår även ganska bra och hade en trevlig alla hjärtans dag.

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Björns meddelar att sektionen fått 129 000kr i sektionsbidrag av KTH,
hurra! Han har även hållit “turbokurser" i bokföring för diverse nämnder.
Estimerade resultatet från förra året är “cirka gurka" 300 000kr4 plus “mo-
ney in the bank" vilket naturligtvis är kul.

Årets vårbal skall naturligvis bli extra galant då det inte ordnats en vår-
bal på två år. Därmed föreslås sektionen bidra med 30 000kr för att minska
på denna pompösa vårbals biljettpris, något som tas upp i budgeten på kom-
mande SM.

Förutom detta så håller Herr Björns på med att finslipa kommande årets
budget, skriva på sin verksamhetsplan samt utveckla bokföringen. Han har
helt enkelt fruktansvärt mycket på gång eftersom han dessutom studerar
120%

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Höglund listar upp några saker han jobbat med:

• Skåphyror

• Nya märken

• Sektionströjor

• Fixat budgetpost

• Haft möte med källarmästare samt PR angående renovering

• Skaffat en fin present

Han meddelar att han mår bra förutom att elprojektet orsakar honom hu-
vudverk.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed har haft möten angående baren samt vårbalen. Planeringen av
vårbalen är i full gång vilket har varit en hel del jobb. För övrigt har han
varit på Herr Björns bokföringskurs och han mår bra.

4Dessa pengar ämnar styrelsen att använda på en resa till södern och diverse andra
personliga utgifter (Detta är ett skämt, snälla stäm inte oss).

3 Justeras:
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2.9 Rapport från Fø F

Fröken Björklund har organiserat fadderpub och meddelar att schemat för
mottagningen är klart. Hon meddelar att istället för minus kommer en fad-
dersittning ordnas under mottagningen. Kort och gott kan det konstateras
att planeringen rullar på i god takt.

För övrigt så mår Fröken Björklund bra, dock är hon lite nervös inför Global.

3 Beslutsärenden

3.1 Entledigande av Isolator

Herr Axel Lindström meddelar att han tyvärr ångrar att han ställde upp
för posten Isolator. Han hade misstolkat posten och dess ansvar, och känner
därmed att han inte har erfarenheten som krävs. Han önskar istället lägga
mera tid på JML arbete i framtiden.

Mötet entledigar Axel Lindström

3.2 Vice-Fan och Råttbärare

Mången fin person på har gjort ett utmärkt jobb för vår kära sektion, men
tyvärr kan endast en väljas till Vice-Fan och Råttbärare.

Mötet väljer Linus Backlund till Vice-Fan och Råttbärare

4 Diskussionsärenden

4.1 Gåva till Teknologföreningen

Konglig Elektrosektionens vänförening Teknologföreningen5 fyller 150år, och
detta BÖR firas! Gåvan6 skall givetvis vara värdig denna händelse och där-
med bestämmer sig mötet för att tillägga en extra stor budget för gåvan.

Mötet bestämmer att budgeten för Teknologföreningens 150års gåva är 10
000kr.

5Svenskaspråkiga nationen vid Aalto Universitetet i Finland

6

Gåvan blev en magnifik stöttepelare.

4 Justeras:
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4.2 Barrenoveringsgrupp

Barrenoveringen har skjutits upp p.g.a. covid-19, men nu är det dags att
börja planera. För att detta projekt skall skötas bra och effektivt borde en
ansvarsperson tillsättas. Herr Saber föreslår att gamla Klubbmästare samt
Källarmästare kontaktas då de har erfarenheten som krävs för uppgiften.
Herr Höglund yrkar på att detta skall tas upp på ett SM. Mötet bestämmer
sig för följande plan:

• Diskutera med MiT Styret om att marknadsföra detta på deras SM.

• Skapa en Messenger grupp med gamla Klubb- och Källarmästare som
själva får diskutera om och vem de vill ha som ansvarsperson

• Marknadsföra projektgruppen då en ansvarsperson hittats.

Mötet bestämmer även att Herr Höglund är kontaktpersonen i Styret till
denna grupp då den formats.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Mötet diskuterar om motionssvar angående motion om nytt ljudsystem till
Tolvan. Herr Björns anser att eftersom vi har råd med ett nytt ljudsystem,
så finns det ingen orsak att motsätta sig motionen. Motionen är bra skriver
(trots den drakoniskt långa titeln) och därmed förespråkar styret att godkän-
na motionen med några tillägg angående försäljning av gammalt ljudsystem.

Övrigt så önskar Herr Malmberg att Styret blir bättre på beslutsuppfölj-
ning och Fröken Berglund uppmanar alla att marknadsföra SM till sina egna
årskurser.

5.2 Beslutsuppföljning

• Herr Malmberg frågar kandidaten till Vice-Fan och råttbärare ifall han
vill ta emot platsen och ansvarar för SM.

• Herr Saber bokar båt till Finland för TF150.

• Fröken Berglund och Fröken Björklund bokar sina egna flyg från till-
baka till Stockholm.

• Herr Björns fortsätter med budgeten.

• Herr Höglund kommunicerar med renoveringsgruppen.

• Herrn mig själv skriver motionssvar.

5
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5.3 Nästa StÖT

Mötet bestämmer att hålla nästa StÖT 25.3.2022 klockan 10.00.

5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 14:48 av Supraledare Alexan-
der Malmberg.

Vid protokollet Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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