
StÖT 3 ELEKTROSEKTIONEN 25 mars

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 3
Fredagen den 25 mars
u.n.å. 1000010 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 10.02 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

En vacker fredag då solen lyser,
dags att börja mötet! Herr Malmberg upplyser.
Vid punkten närvaro, ett frågetäcken uppstår.
Var är Alpha?! Frågar ordförande och näven i bordet slår.
Sofie är naturligtvis också sen,
Men detta förväntade sig var och en.

1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1.6 Publicering på webben

Mötet godkänner publicering på webben med namn.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Malmberg börjar med att uppmana alla att hålla en kortfattad rapport.
Detta uppskattas självfallet av Herrn mig själv av uppenbara orsaker. Han
rapporterar själv att han deltagit på ordföranderåd och byggt Teknologför-
eningens 150års present.

Utöver detta mår han bra.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

“Gjort mycket och mår bra" -Sofie Berglund

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

“Jag har skrivit protokoll och kommer fortsättningsvis skriva protokoll" -
Herrn mig själv

2.4 Rapport från SNO

Herr Axel Lindberg rapporterar att datum för kommande SN mötet skall
bestämmas och att han mår prima.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Daniel Saber rapporterar att han varit i kontakt med företag och mår
bra.

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Jakob Björns bryter följden av korta rapporter, men han har även myc-
ket väsentligt att rapportera. Han har haft möte om det nya ljudsystemet
som sektionen precis införskaffat. Baslådorna är sena och nu övervägs det
ifall sektionen borde skaffa en annan modell1. Han skall även delta på en
skatteutbildning och bokföringen för förra året är preliminärt klar för hans

1Nästan exakt samma modell, men med en extra funktion.
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del. Faktureringen av Potential pågår, men har visat sig vara aningen klu-
rig, då något företag vill betala med Swish och ett annat med Amex kort2.
Därmed kommer en del av pengarna att komma till PR och en del till KG.

Förutom detta så pluggar Herr Björns för tillfället 70% och mår därmed
bra.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Johan Höglund har återigen en punktlista att presentera.

• KG har beställt nya märken i fyra nya varianter.

• Vårstädningen skall ske 23 april.

• Renoveringen av Tolvan kommer ske under sommaren.

• Herr Sven Hedin Skall hjälpa med att fixa både nyckelskåp samt kas-
saskåp.

• Han mår bra.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed börjar med de goda nyheterna. Pubrådet gick bra, och verksam-
heten flyter på som vanligt. Sedan kommer den förkrossande nyheten.

Det är inte möjligt att få utökad tid för N0llegasquens efterfest...

En tystnad lägger sig i FUNQ, och alla försöker processera denna förödande
nyhet. Varför?!3 Varför får inte vi som är unga och oskyldiga festa till gry-
ningen på N0llegasquen?! Herr Heed förklarar att regler angående när man
får vistas i sektionslokalerna har börjat följas noggrannare, och därmed delas
inte utökad tid som man hittills gjort.

Till sist rapporterar Herr Heed att han mår bra.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Elin Björklund jobbar fortsättningsvis med fadderiet. Hon har varit i
kontakt med företag för att fråga ifall de är intresserade att vara sammarbets-
partner under mottagningen och jobbar hårt för att få hålla N0llegasquens

2Månne någon som ämnar att samla bonuspoäng med företagets kort och åka på se-
mester?

3

3 Justeras:



StÖT 3 ELEKTROSEKTIONEN 25 mars

efterfest i Nymble till klockan fem på morgonen. Förutom detta har hon haft
möte med N0llegasqueansvariga från Sektionen för Energi och Miljö.

Fröken Björklund mår även bra.

3 Beslutsärenden

3.1 Nytt PM till Funqrummet

Under StÖT 1 diskuterades det om det var dags att uppdatera PM för
Funqrummet. Jag och Alex hade ett möte med MedTek angående det och
lite saker har uppdaterats. Andra små misstag som fanns i gamla PM:et har
också korrigerats. Det enda som återstår nu är att Styrelsen godkänner det
nya PM:et.

Beslut:
Jag yrkar på:

Att Styret godkänner det uppdaterade PM för Funqrummet.

-Johan Höglund, Källarmästare

Efter en kort diskussion verkar styret kommit till en slutsats. Nya PM verkar
rimligt och därmed godkänner mötet det.

Mötet godkänner nytt PM för Funqrummet

3.2 Nytt PM för bilen

Inte så mycket att orda om, det nya PM:et som vi tagit fram ska införas
genom beslut på StÖT.

Beslut:
Jag yrkar på:

Att Styret ändrar PM för Sektionsbilen till den nyare versionen.

-Alpha Heed, Klubbmästare

Mötet konstaterar att nya PM:et är rimligt.

Mötet godkänner nytt PM för Sektionsbilen.
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4 Diskussionsärenden

4.1 JML

Tidigare i månaden publicerade JML gruppen sin rapport som grundar sig
på de enkäter som de bett sektionsmedlemmarna svara på. Rapporten gav
enligt mig en god insikt och belyste några orosmoln jag inte tror är uppenba-
ra för alla. Läs igenom rapporten innan StÖT så vi kan gemensamt diskutera
resultatet.

Diskussion:

• Vad var förväntat i rapporten?

• Vad var oförväntat

• Vad i rapporten anser du var mest oroande

• vad var en positiv överraskning

• Är det något vi kan göra? (tillagt av Sofie Berglund)

-Alexander Malmberg, Supraledare

Alla i Styrelsen håller med om att det är tråkiga nyheter, speciellt då sär-
behandling ökat något från föregående år. Mötet anser att ett av de största
problemen är hur få som vet hur man anmäler trakasserier. Detta kunde
förbättras genom att ha länk till anmälan högst upp på hemsidan och ha
QR-koder på t.ex. toaletter osv. Styrelsen anser även att de vore bra ifall
hur man anmäler tas upp på Styrelsen informerar under nästa SM. Det vore
även bra om JML-workshoppen under mottagningen skulle hållas vid så bra
tidpunkt som möjligt (t.ex. inte på morgonen) vilket förmodligen skulle öka
antalet deltagare.

Ett annat problem som diskuterades är att en del sektionsmedlemmar inte
upplever Tolvan som hemtrevlig. I rapporten står det t.ex. “ Andra kommen-
tarer tog återigen upp ämnet om att det är en gruppering inom sektionen som
beter sig elitistiskt och uteslutande. Vissa upplevde även miljön som grabbig."
Styrelsen ansåg att även detta är väldigt tråkigt och diskuterade detta rätt
så länge.

Alkoholhets diskuterades även. Mera alkoholfira evenemang kunde vara en
lösning, men samtidigt så har dessa historiskt sett haft lågt deltagarantal.
Herr Saber föreslog att antingen införa en ny post som ordnar alkoholfria
evenemang och jobbar för en hälsosammare alkoholkultur på sektionen, eller
att omstrukturera Qulturattaché uppgiften så att den även har som ansvar
att ordna alkoholfria evenemang.
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4.2 Hitract

Fröken Berglund och Herr Saber har blivit kontaktade av företaget Hitract
som erbjuder sin tjänst åt sektionen helt kostnadsfritt. Hitract är en appli-
kation för studerande var de kan få veta om evenemang, köpa biljetter och
bli kontaktade av företag. Idén är att applikationen skulle samla all rele-
vant information som studerande behöver på en och samma plats. Styrelsen
anser att erbjudandet verkar intressant speciellt då några andra universitet
tagit den i bruk, men är ännu lite osäkra. Hitract kommer bjudas in för att
demonstrera appen och svara på frågor.

4.3 Plattformsbyte Trello

Beslutsuppföljningen fungerar inte riktigt som tänkt och på OR <3 VOR
fick jag och Alex tips om en plattform som heter Trello och jag har nu kikat
in lite närmare på detta och det verkar toppen.
Diskussion:

• Tycker vi att detta är bra och vill använda det istället?

-Sofie Berglund, Halvledare

Styrelsen anser detta väldigt rimligt och tar Trello i bruk omedelbart.

4.4 Middagar

Denna punkt hade inga ordentliga diskussionsunderlag och Herrn mig själv
anser inte att det som diskuterades var av någon relevans för någon utanför
styret. Ett undantag värt att nämna är att Styret bestämde att Bergsmid-
dagen, som Styrelsen kommer att anordna, inte kommer vara kostnadsfri
för någon annan än sittande styrelserna. Detta är för att spara sektionens
pengar till verksamhet som är mera relevant för medlemmarna.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Herr Höglund påpekar att man blir alltid besviken på .

5.2 Beslutsuppföljning

Klara ärenden:

• Nytt FUNQ PM.

• Nytt bil PM.

• Budgetrevidering.

• Vice-Fan och Råttbärare vald.
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• Allt angående TF150 festen klart.

• Motionssvar för SM klart.

Pågående ärenden:

• Byta kod på kassaskåpet.

• Ge förslag på renovering inför sommaren.

• Undersöka Hitract.

• Ny form av funktionärsmail.

• Fixa hattifnatt maskot4.

Ej påbörjade ärenden:

• Ändra i kassaskåpet.

• Seniormedlemmar.

• JML anmälnings guide på hemsida samt QR-kod på toaletter.

• Uppmana Qulturattachéerna att ordna mera alkoholfria evenemang.

5.3 Nästa möte

13.4 kl. 17.00

4Herrn mig själv har frågat runt och även kontaktat Moomin Characters Oy Ltd som
tyvärr inte gav oss officiellt lov att använda hattifnatten som vår maskot. Men jakten efter
den perfekta hattifnatten för vår sektion pågår än!
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 12.42 av Supraledare Alexan-
der Malmberg.

Vid protokollet Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

8


	Formalia
	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 Kollektor tillika Ekonomiansvarig
	Rapport från Källarmästare
	Rapport från Klubbmästare
	Rapport från FøF

	Beslutsärenden
	Nytt PM till Funqrummet
	Nytt PM för bilen

	Diskussionsärenden
	JML
	Hitract
	Plattformsbyte Trello
	Middagar

	Övrigt
	Övriga frågor
	Beslutsuppföljning
	Nästa möte
	Mötets högtidliga avslutande


