
StÖT 04 ELEKTROSEKTIONEN 13 april

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 4
onsdagen den 13 april
u.n.å. 1000010 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 13:21 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

Försening är något som alla hända kan,
men denna gång är dikten faktiskt sann.
Herr Saber anlände först i tid,
men hungern visade sig vara en hopplös strid.
Ty han avlägsnade sig för att maten sin värma,
och därmed sin tidiga ankomst fördärva.
Fröken Berglunds orsak för förseningen var,
att hennes buss, den “tog år och dar".

1 Justeras:



StÖT 04 ELEKTROSEKTIONEN 13 april

1.3 Adjungeringar

Republiken FUNQs President Tauli1 adjungeras med närvaro, men inte ytt-
randerätt.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1.6 Publicering på webben

Mötet godkänner publicering på sektionens hemsida med namn.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Malmberg har återigen varit på KF och demokrati på kåren är fortfaran-
de på tapeten2. Han tillsammans med Herr Björns skall skriva ihop ett svar
om Elektros åsikt i frågan, vilken är kort sagt att KF representanter skall
väljas på sektionsnivå. Herr Malmberg och Herr Björns skall även försöka
återuppliva alumnmedlemskapet inom sektionen, vilket skulle underlätta att
organisera evenemang3 för dem och skulle gynna samarbetet med näringsli-
vet. Tanken är att om alumner som redan är i arbetslivet känner en starkare
koppling med sektionen, så är detta gynnsamt för sektionens samarbete med
näringlivet.

Förutom detta så mår han bra, men är aningen orolig för sin säkerhet. Han
varnar om att dödsordningen kan påriktigt komma i bruk, eftersom han skall
och vandra i fjällen var lavinrisken är ovanligt stor just nu. Därmed skall han
ge alla viktiga lösenord och nycklar till Fröken Berglund.

1 Detta är Koskenkorvaguden Tauli, låt inte hans gudomliga skönhet blän-
da dina ögon!

2Läs mera i StÖT 1 protokollet vid punkt 4.4.
3Eftersom Tolvan har serveringstillstånd endast för medlemmar.
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2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Berglund har, som vanligt, både skickat och svarat på diverse e-post.
Tyvärr är projektet med att förnya vissa funktionärers e-post tillfälligt av-
brutet, eftersom IT avdelningen slutat svara på hennes e-post.

Trots detta mår hon bra och fortsätter vara den oumbärliga kontakten mellan
sektionen och den yttre världen.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herrn mig själv har skrivit protokoll, representerat sektionen på några evene-
mang och gjort lite diverse andra saker som hör till styrelsearbetet. Förutom
det så mår jag bra.

2.4 Rapport från SNO

Herr Lindberg är en upptagen man, ty han har tre olika möten idag. Han
rapporterar att han haft SNÖT förra veckan och skall ha länkmöte senare
idag och nästa vecka. Förutom det så skall ESN medlemmar få kläder och
ESN skall skaffa ett IG konto. Detta är för att öka synligheten för nämnden
och vem som är medlemmar.

Vid frågan hur han mår svarar han att han är fysiskt sliten.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Saber har varit i kontakt med företaget Atlas Copco, som han meddelar
att kunde potentiellt vara en ny sponsor för sektionen.

Förutom det mår han bra och har besökt både Ikea och K-Rauta idag.

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Björns meddelar att han för det mesta arbetat med sedvanlig bokföring.
En orolig nyhet är att en viss sektion hamnat i strid med skatteverket över
att de inte deklarerat utlandsköp som var över 100 000kr. P.g.a. detta miss-
tag har även deras momsbetalning granskats, vilket har orsakat ekonomiska
bekymmer för dem. Utredningen är inte klar så han vill inte kommentera
saken i detalj, men han meddelar att vår sektion har inte begått samma
misstag. Studentföreningar är lite av en gråzon vad som kommer till moms
och därför har han varit på momsutbildning och följer utvecklingen av situ-
ationen så att vår sektion inte hamnar ut för ekonomiska problem.

Vid frågan hur han mår svarar han att han mår bra.
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2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Höglunds punktlista:

• Planerat renovering av Tolvan.

• Reparerat nyckelskåp med Herr Sven Hedin.

• Jobbar med att byta kod till kassaskåpet.

• Representerat sektionen på diverse evenemang.

• Mår bra.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed jobbar för tillfället mest med Vårbalen, men PR skall även vara
med under valborgspubrundan. Många har varit missnöjda över knappa an-
talet biljetter som E&MiT fått detta år och Herr Heed meddelar att de skall
undersöka varför detta skett i år, trots de ökade antalet biljetter för hela
evenemanget.

Förutom detta mår han även bra.

2.9 Rapport från Fø F

Planeringen av mottagningen fortsätter och idag har Fröken Björklund både
goda och dåliga nyheter att berätta. Goda nyheterna är att bokningarna
är nästan klara och ingen annan sektion har bokat samma som tider som
Elektro, så planeringen på den fronten är fem före färdig. En både god och
dålig nyhet är att både N0llegasquen och efterfesten kommer vara i Nymble,
men efterfest till 05.00 är inte möjligt4.

Dåliga nyheter är även att företag varit något oentusiastiska att sponsorera
mottagningen, förutom Studybuddy. Herr Heed frågar ifall Fröken Björklund
kontaktar Herr Elon Musk via sociala mediet Twitter för att få sponsorering
av t.ex. Tesla, Inc. Detta har Fröken Berglund inte (än) gjort.

Förutom detta har hon även skickat fadderbesked och mår bra.

3 Diskussionsärenden

3.1 Maj-SM

Hej hallå! Dags för SM snart.

Diskussion:
4Vilket skall överklagas.
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• När är MiT SM?

• Skall vi ha vårt efter MiT SM för att godkänna deras Qlubbmästare?

• När skall vi anordna SM?

-Jakob Björns, Kollektor

När skall Elektro ordna maj-SM? En rätt så simpel fråga skulle man lätt
anta, men så är det inte. Problemet är att MiTs Qlubbmästare måste god-
kännas på Elektros SM, eftersom PR endast är en nämnd under Elektro, trots
att den är delad i praktiken 5. Eftersom MiT inte än bestämt när deras SM
skall hållas, så väljer mötet 18.5 som datum för kommande SM, och uppma-
nar dem att hålla deras SM före vårt.

3.2 Sammarbete med Sähköinsinöörikilta (SIK) vid Aalto-
universitet

Denna diskussion kan också tas utanför StÖT, men vi bör diskutera hur vi
ska fortsätta med samarbetet med SIK.

Diskussion:

• Skall vi bjuda in dem i höst likt som gjordes innan pandemin?

-Alpha Heed, Klubbmmästare

Bakgrund till DU är att SIK i samband med inbjudan till deras 100årsfest
frågat ifall vi igen kan bjuda in dem till Elektro, som vi gjort under tidiga-
re år. De äldre medlemmarna i Styret, som deltagit på evenemangen då de
ordnades, upplever att det inte var ett ömsesidigt gynnsamt samarbete. Det
var jobbigt, rent av problematiskt för oss att ordna alla praktiska detaljer
(så som boende) och samarbetet gynnade inte oss eftersom vi aldrig fick en
inbjudan till SIK. Ekonomiskt var detta inte heller lönsamt eftersom de be-
talade för festen genom att bjuda på alkoholen, medan vi stod för allt annat.

Styret bestämmer att svara att Elektro inte är intresserad av ett liknan-
de samarbete, men är öppen för ett mera ömsesidigt samarbete. Styret anser
även att Teknologföreningen (TF) vid Aalto-universitetet vore potentiellt en
bättre samarbetspartner i Finland, och skall vidareutforska denna möjlighet.

4 Övrigt

4.1 Övriga frågor

Fröken Berglund undrar när Styret kan ha möte med Hitract? Styret be-
stämmer att träffa dem 4.5. Herr Saber påpekar att det är viktigt att vi inte

5Detta beror på att Elektro är ägaren av Tolvans serveringstillstånd.
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är den ända sektionen på KTH som använder tjänsten, så vi skall kolla hur
många andra sektioner som planerar att använda Hitract.

Herr Malmberg uppmanar oss alla att bli bättre på beslutsuppföljning via
Trello.

Herr Höglund vill meddela att hans åsikt angående har ändrats. Man
blir inte alltid besviken på 6.

4.2 Beslutsuppföljning

Klara ärenden:

• Nytt FUNQ PM.

• Nytt bil PM.

• Budgetrevidering.

• Vice-Fan och Råttbärare vald.

• Allt angående TF150 festen klart.

• Motionssvar för SM klart.

• Uppmana Qulturattachéerna att ordna mera alkholfria evenemang7.

Pågående ärenden:

• Byta kod på kassaskåpet.

• Ge förslag på renovering inför sommaren.

• Undersöka Hitract.

• Ny form av funktionärsmail.

• Fixa hattifnatt maskot.

Ej påbörjade ärenden:

• Ändra i kassaskåpet.

• Seniormedlemmar.

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

• Maj-SM

• Kallelse för maj-SM

• Handlingar för maj-SM
6Se StÖT 3, punkt 5.1.
7Våra visa Qulturattachéer har redan färdigt planerat en massa alkoholfria evenemang

så detta krävde inte så mycket uppmanande från vår sida.
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4.3 Nästa StÖT

9.5 kl.15.00

4.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 15:14 av Supraledare Alexan-
der Malmberg.

Vid protokollet Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

7


	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

	Diskussionsärenden
	Maj-SM
	Sammarbete med Sähköinsinöörikilta (SIK) vid Aalto-universitet

	Övrigt
	Övriga frågor
	Beslutsuppföljning
	Nästa StÖT
	Mötets högtidliga avslutande


