
Februari-SM ELEKTROSEKTIONEN 21 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 1 uti februari
Måndagen den 21 februari
u.n.å. 1000010 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Supraledare Alexander Malmberg öppnar det första sektionsmötet för Kong-
lig Elektrosektionen år 2022 klockan 18:05:37.

1.2 Tiden och sättet

Kallelsen och dokumenten laddades upp i tid. Mötet anses vara behörigt
utlyst.

1.3 Val av justeringsmän

Herr Malmberg nominerar Herr Johan Höglund samt Herr Axel Lindberg till
justeringsmän.

Mötet väljer Johan Höglund samt Axel Lindberg till justeringsmän.

1.4 Val av rösträknare

Herr Malmberg nominerar Herr Höglund samt Herr Lindberg till rösträknare.

Mötet väljer Johan Höglund samt Axel Lindberg till rösträknare.

1.5 Närvaro
E-21 10 st
E-20 7 st
E-19 8 st
E-18 5 st
E-16 5 st
E-äldre 1 st
Totalt 36 st

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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1.6 Adjungeringar

Herr Malmberg föreslår att personer som ej är medlemmar i Konglig Elektro-
sektionen väljes till klump och adjungeras med närvaro- samt yttranderätt.

Mötet adjungerar klumpen med närvaro- samt yttranderätt.

1.7 Publicering på webben

Mötet tillåter publicering på webben med namn.

1.8 Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan i sin helhet.

1.9 Föregående protokoll

Resistor Emeritus Herr Alpha Heed meddelar att föregående protokoll pub-
licerats aningen sent.

Mötet godkänner publiceringen av föregående protokoll.

2 Rapporter

2.1 Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Malmberg informerar att Styret är i full gång och har funktionsförmå-
gan på topp. Alla styrelsemedlemmar har kommit igång med sin uppgift och
han anser att förutsättningarna för detta verksamhetsår är exceptionellt bra.

Herr Höglund vill uppmana sektionsmedlemmar att söka till renoverings-
gruppen samt söka till dess ledare. Renoveringsgruppen skall utarbeta en
plan för renovering av Tolvan samt dess bar. Alla intresserade får gärna kon-
takta honom.

Fröken Elin Björklund meddelar att fadderansökningen öppnat och uppma-
nar alla villiga att söka.

Herr Heed meddelar att de som är intresserade att jobba med PR gärna får
kontakta honom eller någon annan Klubbmästare och att planeringen av
vårbalen ligger för tillfället mest på tapeten. Han vill även tacka hans MiT
kollegor i PR som hjälper till under kvällen genom att leverera både mat1 och
dryck.

Herr Malmberg öppnar för frågor, men en tystnad lägger sig i Tolvan. Ty så
bra och grundligt informerade styrelsen, att allt äro kristallklart.

1Maten var, som alltid, ett gastronomiskt mästerverk!

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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2.2 Frågor till kansliet och kansliet informerar

Herr Joakim Jaldén meddelar att kansliet träffat det nya styret och tackar
Fröken Sofie Berglunds initiativ angående rekrytering inom “Fill the Gap"
programmet. Kansliet ser framemot att arbeta med “Fill the Gap" och med-
delar att de gärna samarbetar med sektionen.

Kansliet har även varit i kontakt med studienämden och diskuterat bl.a.
spärrkurser som är relativt nytt2. Han uppmanar alla att ge respons och
förbättringsförslag ifall någon har sådana.

Herr Malmberg öppnar för frågor, men även Herr Jaldén har uttryckt sig så
utomordentligt tydligt att inga frågor finns.

2.3 Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Herr Sven Hedin stiger fram och meddelar att han uppfyllt styrets önskan
om en sjungande telefon som skall placeras i FUNQ. Styret är givetvis bå-
de glada och imponerade över denna vackert gräddvita telefonen som Herr
Hedin demonstrerar genom att spela upp sång nummer 4. “Vårt Epsilon"3.
Häpnade över den fantastiska telefonen sjunger alla med.

Revisor Herr Wilhelm Westermark vill kort meddela att sytrelsen skött sig
bra hittills.

Herr Dennis Härås meddelar att ett nytt PM för sektionsbilen har utarbetats.
“Vad är ändringarna?" utropar plötsligt någon utan att be om en taltur.
Herr Härås förklarar att utbildningen har blivit längre samt bättre och där-
med måste alla gå om utbildningen ifall den röstas igenom på kommande SM.
Ändringarna handlar mest om nya regler, men även praktiska saker som t.ex.
hur man fäster stolarna i bilen på ett säkert sätt. Herr Malmberg meddelar
att samtliga ändringar togs fram i samtal mellan Styret och bilansvariga.

2.4 Frågor till kåren och kåren informerar

Herr Artur Amcoff och Herr Filip Rydén representerar kåren ikväll, och de
vill meddela om några viktiga saker som är aktuella just nu.

THS har fem poster öppna i kårledningen, poster öppna inom THS Interna-
tional samt inom valberedningen. Även Armada är igång. De uppmanar alla
intresserade att söka. THS har även diskuterat mycket med KTH angående
extra examinationstillfällen p.g.a. covid-19 och uppmanar alla att ge respons
baserat på deras upplevelser om situationen.

2Spärrkurser ersatte gamla meritkrav, som var ett liknande system.
3https://elektrosektionen.se/wp-content/uploads/2016/08/4.wav

Justeras:
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Förutom det är Nymble igång som vanligt och lördagen 26.2 skall det vara
extra bra fest4. De vill även påminna att THS fyller 120 år i år 9 april.

Herr Malmberg samt Herr Jakob Björns vill även dela med sig vad det har
diskuterat inom Kårfullmäktiget. KF har röstat igenom en restaurangpoli-
cy som skall underlätta användningen av restaurangen för sektionerna samt
diskuterat om demokrati inom kåren. Kort sagt handlar det om att KF-
representanterna skulle väljas på SM för att öka valdeltagandet samt intresse
för posten.

Åter igen har informationen varit solklar och därmed ställs inga frågor.

3 Stadgefrågor

3.1 Verksamhetsberättelse Styret 2020

Supraledare emeritus, dvs. Herr Mikael Lidman meddelar kort och gott att
“Verksamhetsberättelse finns i handlingarna".

Herr Björns som Halvledare emeritus meddelar att förra året var ekonomiskt
väldigt givande och sektionen gick 300 000kr på vinst. Detta var delvis p.g.a.
skatteåterbäring och delvis p.g.a. god försäljning av PR samt KG.

Herr Malmberg som Klubbmästare emeritus meddelar att det gångna året
varit riktigt bra för PR med tanke på omständigheterna. PR är åter igen igång
som vanligt och jobbar med “sprundlande fart".

Avslutningsvis vill jag påstå att mitt kära ProgramRåds största bedrift verk-
samhetsåret 2021 är hur vi tillsammans med ovanligt lite erfarenhet lyckats
lyfta PR till dess forna äro dagar innan pandemin och att jag kan med stolt-
het lämna över min svarta T-shirt till en utmärkt efterträdare Klubbmästare
Herr Heed.
-Alexander Malmberg

Ett återkommande tema under detta SM verkar vara så uttömande talturer,
att inget verkar vara oklart. Därmed finns inga frågor vid denna punkt heller.

Däremot sker något annat ovanligt. Herrn mig själv väljes tillfälligt till ordfö-
rande, eftersom varken Herr Malmberg eller Fröken Berglund kan leda ordet

4

Justeras:
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i kommande punkt5. Herr Heed stiger muntert upp till min plats för ta över
protokollet och verkar nöjd över att få åter igen skriva protokoll.

3.2 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Styret 2020

Fröken Alice Wallner meddelar att revisorerna anser att Styrelsen 2021 gjort
ett allmänt bra jobb. Revisorerna yrkar ändå till att punkten bordläggs till
kommande SM, eftersom Fø Finte än bokfört mottagningen klart.

Mötet finner bifall och punkten bordläggs till nästa SM.

*Herr Malmberg fortsätter som ordförande och Herrn mig själv återvänder
till protokollet.

3.3 Verksamhetsplan

Styrelsen
Herr Malmberg börjar med att meddela att det finns en detaljerad verksam-
hetsplan i möteshandlingarna för dem som vill läsa den. Han uppmanar att
alla styrelsemedlemmar kort beskriver sin verksamhetsplan.

Supraledare
Herr Malmberg berättar kortfattat att han kommer lägga mest fokus på att
planera ekonomin, fortsätta uppstarten efter pandemin och utveckla de nya
posterna i styret.

Halvledare
Fröken Berglund meddelar att hennes främsta mål är att utveckla den nya
Halvledarposten till sin största potential. Utöver det kommer hon att jobba
med att få fler tjejer till Elektro, bygga bättre kontakt med de nämnder som
inte är representerade i styret, utveckla e-posten samt liva upp Elektros so-
ciala medier.

Resistor
“Äradde SM, teknologer, eller borde jag säga vänner?
Nu skall jag berätta för er hur jag påriktigt känner.
Vad skall jag göra under året? I det skall jag er en inblick.
Så lyssna nu noga på min korta limerick.

Som Resistor, tillika sekreterare
Skall jag skriva protokoll, men min uppgift är även bredare
Jag skall givetvis följa de traditioner som är sektionen kära,
Men det gedigna styrelsearbetet, det ligger mitt hjärta nära.
Här är en punktlista för att beskriva det flummiga lite snävare.

5Vid behandling av ansvarsfrihet får inte personen vars ansvarsfrihet behandlas leda
ordet enligt Konglig Elektrosektionens stadgar.

Justeras:
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1-Skriva protokoll så bra jag kan,
Samt göra ett gott jobb under detta års spann.

2-Hjälpa övriga styrelsemedlemmar till min bästa förmåga,
Så att ingen behöver vara ensam med sin plåga

3-Ha ett ytterst kul, givande och lärorikt år
och hoppas att sektionen av mitt arbete nytta får"

-Resistor 2022, Alvar Winquist

Kollektor
Herr Björns6 meddelar att han sitter kvar som ekonomiansvarig och kommer
därmed att kunna fortsätta utveckla sektionens bokföring och ekonomi. Han
kommer att se till att nämnder kommer få automatiserad bokföring och skall
utarbeta en plan för långsiktigt sparande. Låter bra!

SNO
Herr Lindberg konstaterar kort att han tänker förbättra kommunikationen
så att “rykten inte börjar spridas" angående förändringar som sker i skolan.
Han tänker även jobba för att återinföra lärarmiddagen samt jobba mera
med JML-gruppen. Utöver detta kommer även fler lunchföreläsningar att
ordnas.

ARG
Herr Saber tänker fortsätta med det goda arbetet som ARG redan gjort, men
även utveckla ARGs arbetssätt så att medlemmarna får mera inflytande i
verksamheten. Det skall även ordnas två teambuildingevenemang under året
för att förstärka sammanhållningen i gruppen.

Källarmästare
Herr Höglund ser framemot ett verksamhetsår utan restriktioner och med-
delar att KGs verksamhet skall återgå till det normala. Han har planerat
att digitalisera läskautomaten, sälja t-skjortor samt lansera nya märken före
sommaren. Utöver detta kommer KG även att vara extra aktiva under mot-
tagningen.

Klubbmästare
Herr Heed anser att det kommande verksamhetsåret kommer att gå bra. Han
lovar att hålla hög standard och organisera en extra fin vårbal, eftersom vår-
balen inte ordnats på två år. Förutom det skall givetvis valborgspubrundan,
Lusse PRe, tentapubar samt torsdagspubar ordnas, så att allas dryck- och
festbehov tillfredsställs. Detta år skall PR utforska viner, samt möjligheten

6https://sv.wikipedia.org/wiki/Halvgud

Justeras:
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att införskaffa en öltapp7. Förutom det ser PR framemot samarbete med alla
andra nämnder.

Fø F
Fröken Björklund meddelar att hon kommer tillsammans med andra Fø Fatt
utveckla och bygga vidare på mottagningen. Hon skall involvera fler faddrar
och ge dem mera ansvar. Ifall covid-19 fortsätter att vara ett problem under
mottagningen har de planerat olika scenarion för att vara förberedda. Hon
påminner även att alla intresserade att söka till fadder.

Mötet godkänner verksamhetsplanen i sin helhet.

4 Budget

4.1 Godkännande av budget 2022

Herr Björns meddelar att budgeten är planerad enligt det senaste normalåret
dvs. 2019. Några av de nya ändringarna är:

• Vårbalen har fått större understöd eftersom den inte ordnats på två
år.

• Potential ordnas digitalt istället för på plats som planerat vilket på-
verkat dess budget.

• Avfallshantering är inte längre gratis och måste därför budgeteras.

Underföreningarna har tagits bort från budgeten eftersom sektionen enligt
stadgarna inte har något ekonomiskt ansvar gentemot dem, men det får gär-
na söka om understöd för att finansiera sin verksamhet.

Herr Axel Lindström frågar huruvida säkerhetsläget8 i Europa och världse-
konomin9 kommer att påverka sektionens ekonomi.

Herr Björns svarar att eftersom sektionen inte har några lån skulle ekonomin
troligtvis inte ta någon stor skada. En risk som dock finns är att öl-priset

7

Såhär kunde det se ut med en öltapp i Tolvan!
8Under mötets gång beordrade Rysslands “president" Vladimir Putin att “fredsbeva-

ringstrupper" skall invandera östra delar i Ukraina.
9Under året 2022 tills idag har svenska börsen gått ner ca. 16%.

Justeras:
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kunde stiga ifall inflationen skulle bli hög. Ett sus går genom salen och mötet
verkar förskräckt över risken att öl-priset skulle stiga...

Mötet godkänner reviderad budget

5 Beslut

5.1 Godkännande av Noblesses Ordförande

Noblesse har valt Fröken Ida Kols till ordförande. Hon meddelar att hon
kommer att ordna en brunch till tjejer och icke-binära som är intresserade
av att söka till Elektro.

Mötet godkänner Ida Kols som Noblesses Ordförande.

5.2 Godkännande av Noblesses Kassör

Noblesse har valt Fröken Sofie Madsen-Franzén till Kassör.

Mötet godkänner Sofie Madsen-Franzén som Noblesses Kassör.

5.3 Godkännande av EGK(r4)s Ordförande

Herr Lindberg frågar vad EGK(r4) egentligen är. Herr Malmberg informerar
att de håller koll på sektionens gräsmatta utanför Tolvan. Eftersom ingen
från EGK(r4) deltar på mötet yrkar han på jordläggning.

Mötet godkänner jordläggning.

5.4 Godkännande av EKG(r4)s Kassör

Herr Malmberg yrkar på jordläggning av samma orsak som i förra punkten.

Mötet godkänner jordläggning.

5.5 Godkännande av Elabs Ordförande

Elab meddelar att de valt Herr Lukas Jonasson till ordförande.

Mötet godkänner Lukas Jonasson som Ordförande för Elab.

5.6 Godkännande av Elabs Kassör

Elab har valt Herr Tom Eriksson till kassör.

Mötet godkänner Tom Eriksson som Kassör för Elab.

Justeras:
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5.7 Godkännande av EMOTs Ordförande

EMOT har valt Herr Johan Bellbrant till ordförande.

Mötet godkänner Johan Bellbrant till EMOTs Ordförande.

5.8 Godkännande av EMOTs Kassör

Henrik Åkerberg har valts till EMOTs Kassör men är ej på plats och kan inte
nås med telefon trots några försök. Mötet anser ändå honom som lämplig
Kassör.

Mötet godkänner Henrik Åkerberg som EMOTs Kassör.

5.9 Godkännande av Crapulas Ordförande

Crapula meddelar att de valt Herr Saber till ordförande.

Herr Malmberg- Kommer det finnas lonkka på tapp under sillizar?
Herr Saber- Ja.

Herrn mig själv- Jag var aningen missnöjd under förra sillizen då ingen sill
serverades. Kommer du se till att det serveras sill i framtiden?
Herr Saber- Nej.
Herrn mig själv- Är du säker?
Herr Saber- Okej en burk, vilken smak vill du ha?
Herrn mig- Senap.

Mötet godkänner Daniel Saber som Crapulas Ordförande.

5.10 Godkännande av Crapulas Kassör

Crapula har valt Carl Svensson till Kassör.

Mötet godkänner Carl Svensson som Crapulas Kassör.

“ORDNINGSFRÅGA!!!"
Törstiga går musikborgrådet upp till presidiet med fyra öl. Fulla av iver för-
söker de öppna flaskorna med Herr Heeds hjälp, men en öl-olycka sker då en
av flaskorna faller och dess gyllene innehåll rinner över både golv och bord.
Herr Heed frågar ifall någon Källarnisse kan torka upp ölen, men hamnar
till sin stora besvikelse göra det själv. Bacchus skulle nog i det här läget ha
utropat “alcohol abusum!"

5.11 Godkännande av MiT E-Bandets Ordförande

Herr Axel Back Enocksson meddelar att ingen annan ställt upp eller visat
intresse men meddelar att han är intresserad att fortsätta.

Justeras:
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“Lite som Malvina" viskar någon.

Herr Axel Boström undrar vad bandet tänkter göra under verksamhetsåret.
Till det svarar Herr Back Enocksson att det skall bli Rock i Tolvan och nytt
materiell skall införskaffas så att bandet bättre kan öva och uppträda till-
sammans.

Mötet godkänner Axel Back Enocksson som MiT E-Bandets Ordförande.

5.12 Godkännande av MiT E-Bandets Kassör

"Casper är inte här, men han har inte heller sagt något emot nomineringmm-
eddelar Herr Back Enockusson. Herr Malmberg anser att detta är tillräckligt
för att kunna godkänna honom.

Mötet godkänner Casper Matthäi ngå som MiT E-Bandets Kassör.

6 Motioner och Propositioner

6.1 Motion om införskaffande av sprojlans rykande färskt
nytt ljudsystem av högre rang och klass till Elektro-
sektionens och Sektionen för Medicinsk Teknik gemen-
samma sektionslokal Tolvan med address Osquars Bac-
ke 12, samt säljande av urgammalt hembyggt ljudsy-
stem då detta är välkänt som allmänt skitdåligt, uru-
selt och paj (inte paj som i appelpaj, utan mer typ,
SPRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNGT)

Efter att den drakoniskt långa titeln på motionen lästs högt, stiger motio-
närerna upp för att hålla en presentation om högtalarteori och vilken av de
olika alternativen de anser vara mest lämplig. De meddelar även att de jäm-
kar sig med Styrelsens ändringsyrkande. Enligt dem är nuvarande högtalarna
opassande p.g.a. följande orsaker:

• Dåligt ljud.

• Svag bas.

• Dålig verkningsgrad vilket leder till överhettning av komponenter.

• Otympliga att flytta på.

• Håller på att disintegrera.

De nya högtalarna skulle däremot ha:

• Bättre ljud.

Justeras:
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• Lättare att använda, dvs. mera tillgängliga även för andra användare
än EDJ.

• Lättare att förflytta.

Enligt dem är alla alternativ bra, men med tanke på att detta är en stor
investering oavsett alternativ, så skulle det dyraste alternativet vara mest
passande enligt dem. Herr Alexander Stevens som “opartisk" dj förespråkar
även det dyraste förslaget p.g.a. dess långa livstid.

Efter detta följer en riktigt lång diskussion med flera svåra frågor och även
flera bra svar på frågorna. Slutligen blir det röstning. Först röstas det ifall
motionen skall godkännas (med Styrelsen ändringsyrkande) och sedan röstas
vilket alternativ som skall införskaffas. Med överväldigande majoritet väljes
det dyraste alternativet. Enligt Herr Erik Simert Nordgren kommer Herr
Heed bli en rik man p.g.a. ökad försäljning och dansgolvet kommer vara
bättre än någonsin.

Mötet godkänner motionen med Styrelsens ändringsyrkande och väljer sedan
förslag System 3 Yamaha Ultra Deluxe och därmed bestämmer sig för att
införskaffa ljudsystemet.

X.Y Hungriga magars lystmäte.

Efter en utsökt middag känner sig delegaterna mätta och belåtna då mötet
återupptas 20.42.

6.2 Fattiga musiker

Herr Back Enocksson presenterar motionen och meddelar att han jämkar sig
med Styrelsens ändringar till motionen. Han tar däremot tillfället till akt
för att förklara vad E&MiT bandet tänkt införskaffa i nära framtid. För det
mesta använder bandet medlemmarnas personliga utrustning, men trummor
är svåra att transportera och därmed finns det ett behov för dem. Bandet
har planerat att bygga egna trummor med begagnade videospeltrummor10

samt ingenjörskonst. Efter en kort diskussion av projektet godkänns motio-
nen. Herr Björns förklarat även att liknande ärenden kan tas upp direkt med
styrelsen i framtiden.

Mötet godkänner motionen med styrelsens ändringsyrkande.
10Av model Guitar Hero (icke sponsorerat).
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7 Val

7.1 Fyllnadsval av Isolator

En ytterst förbryllad Moby Dick står upp. Konfunderat meddelar han att
han inte varit medveten om detta fyllnadssval. Styret informerar att förra
Isolatorn varit tvunget att hoppa av posten och därmed behövs en ny Isola-
tor.

Eftersom ingen kandiderat på denna post, öppnar mötet för kandidatur på
de poster som inte har kandidater. Även nomineringar till Årets lärare, kam-
rat samt övningsassistent öppnas efter Herr Lindbergs yrkande.

Flera undrar vad en Isolator gör och eftersom ingen ställer upp bestämmer
sig mötet för att bordlägga punkten och behandla den efter punkt 7.11.

7.2 Val av Moby Dick

Herr Javadi stiger åter igen upp, dock betydligt mera självsäkert denna gång.

“Tja, jag är Moby Dick"

Eftersom ingen kandiderat är posten öppen för kandidatur och Herr Javadi
föklarar kort vad posten innebär. Herr Heed nominerar Herr Lidman som
tackar ja.

Herr Lidman presenterar sig själv och nämner att han varit ordförande förra
året samt Krill under föregående år.

Mötet väljer Mikael Lidman till Moby Dick.

Justeras:
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Q.Z. Opuz till den fromma

Vackert utklädda springer musikborgrådet in i salen. Efter lite Kungliga Tek-
niska Problem uppträder de med två rörande musikaliska mästerverk.

Säg mig vad det stod (på formelbladet)
Original: Säg mig var du står (Carola)
Ny text: Disco Dudes Axel och Johan

KTH, var det det häär jag söökte, söökte????
E det nånting, någonting jag drömde, drööömdee?
Jag hade en chans
men det går JU SÅ SNETT
Hela mitt liv, har jag försökt att räkna, fö-örsökt att räkna braaa

vers 1
Det är dags att börja tenta om
ja du allt värker som, har du Ipren så kom
Och jag vet att stiftet snart tar slut
Nog fan är det akut, jag vill så gärna ut

(ååhåhåhååååå)
Jag finner inga svar
(ååhåhåhåååå)
Frågorna som de har
(ååhåhåhååååå)
Jag vill bort från min sal
JAG VILL SÅ GÄÄÄRNA HAAAAAA
EN TRO PÅ
FRAMTIDEN
EN TRO PÅ
CSN
EN TRO PÅ
RÄTTNINGEN
Nångång, nånstans, godkäää häää hääääntt!!!!

Refräng
MINNS DU Å MINNS DU Å MINNS DUUuuuUUuu VAD HAN SA?
PÅ FÖRELÄÄÄÄSNING TREEEE?!?!?!?!
MINNS DU Å MINNS DU Å MINNS DUUuuuUuuU VAD DET STOOOOD
JAG HAR GLÖMT MINA FORMLER I Q
(minns du? jag minns ej? vad fan är gränsvärden? jag dricker min redull)

vers 2
Tentavakten ser så jävla arg
ut stirrar på mig som jag redan fuskat har.

Justeras:
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Och jag vet att det jag kuggar nu
får jag ju skriva o-om en ANNAN DAG

WOOOHOOHOOOO
Finns inget annat sätt
ooohoooohooohooo
Assen har ju rätt
oohoohoohooooooo
Det skulle ju va lätt
OM DEM I BOKEN GETT

EN LÖSNING
MED SYMMETRI
BEVISA
UTAN TRAGIK
ETT FACIT
MED LÖSNINGSFÖRSLAG
LÄNGST BAK, BEVIS, PÅ SATS

MINNS DU Å MINNS DU Å MINNS DUUuuuUUuu VAD HAN SA?
PÅ FÖRELÄÄÄÄSNING TREEEE?!?!?!?!
MINNS DU Å MINNS DU Å MINNS DUUuuuUuuU VAD DET STOOOOD
JAG HAR GLÖMT MINA FORMLER I Q
MINNS DU Å MINNS DU Å MINNS DUUuuuUUuu VAD HAN SA?
PÅ FÖRELÄÄÄÄSNING TREEEE?!?!?!?!
(minns du? jag minns ej? vad fan är gränsvärden? jag dör)

När SM blir sent
Original: När Vi Två Blir En (Gyllene Tider)
En tolkning: Axel och Johan

Det verkar så lätt, att skriva en motion
Ja det är hela presidiets sett, motionen blir fiktio-on
FÖR DE’ E (!) SÅ SVÅÅÅRT att säga till er, att Att2 deras kommer bryta
mot
vårat reglemente Det blir en massa tjat, om kontaktorn och Hjulet, och Med-
teks mandat
Nu har vårt SM blivit sent
Jag är jävligt trött
En lina kokain rent
Ögat helt ljusrött
JAG RÖSTAR FÖR OCH DU RÖSTAR MOT

å jag säger VAD VAD vad fan vill du mig?
Nu har vårt SM blivit sent
När får vi går hem?

Justeras:
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7.3 Val av Hoftorsk

Herr Anders Erninger är inte på plats, men han representeras av Herr Jonas
Hansson som meddelar att han anmält intresse att fortsätta som Hoftorsk.
Han har lovat öka kvantiteten men behålla kvaliteten på upplägg på social
media.

Mötet väljer Anders Erninger till Hoftorsk.

7.4 Val av Che

Herr Gustav Zachrichsson har kandiderat. “Det hade varit kul att göra något
skit" säger han. Efter en kort diskussion väljs han till Che.

Mötet väljer Gustav Zachrichsson till Che.

7.5 Val av Beatkeeper

Sabrina Al-Haddad har kandiderat. Hon meddelar att hon vill utveckla grup-
pen att bli mera inklusiv och sänka tröskeln att gå med i gruppen. Efter några
frågor och bra svar på frågorna blir det röstning.

Mötet väljer Sabrina Al-Haddad till Beatkeeper.

Å.Ä. En Ubåt

Nu är det dags för ordförandes elddop. Trots att Herr Malmberg är en erfa-
ren Bäska Droppar-entusiast, verkar han aningen orolig då PR räcker honom
glaset. Men oron var i onödan eftersom Herr Malmberg sänker varenda en
gyllene droppe efter 20 gurglar.

“Så sött och smakrikt" anser Herr Malmberg efter sin första Ubåt.

7.6 Val av Qulturattachéer

Inga kandidater har ställt upp, men Fröken Höög ställer upp i valet i klump
med Herr Johan Edlén. Herr Edlén är inte på plats, men kontaktas med te-
lefon.

Fröken Höög och Herr Edlén meddelar att de gärna organiserar en öl- samt
vinprovning. Fröken Höög “gillar öl och andra drycker massor och i stora
massor" och Herr Edlén är en stor Kirentusiast.

Justeras:
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Först väljer mötet att välja kandidaterna i klump och sedan blir det diskus-
sionen följt av röstning.

Mötet väljer Nova Höög samt Johan Edlén till Qulturattachéer.

7.7 Projektledare för Arbetsmarknadsdagen

Herr Elias Kollberg kandiderar. Han berättar att han söker posten eftersom
det verkar som en kul utmaning. Han har ledarskapserfarenhet från militären
och är redo att lägga mycket tid på uppgiften.

Mötet väljer Elias Kollberg till Projektledare för Arbetsmarknadsgruppen

7.8 Val av MASS

Det finns inga kandidater så posten är öppen för kandidatur. Efter en stund
av tystand kandiderar Herr Tom Eriksson för att han anser att det är viktigt
att posten inte förblir vakant(Duktigt!).

Mötet väljer Tom Eriksson till MASS

7.9 Val av Årets Kamrat 2021

Även denna punkt är öppen för nominering samt kandidatur(?). Fröken
Berglund börjar med att nominera Fröken Wallner som varit en stödjan-
de och trevlig person.

Fröken Nordlund Nominerar Fröken Marla Touma eftersom hon är snäll samt
har arbetat för att inkludera internationella studerande samt varit med i
JML.

Herr Boström nominerar Villiam Peterman eftersom han är en “avslappnings-
guru".

Herr Härås nominerar Fröken Höög eftersom hon varit välkomnande, sätt till
att alla är bekväma samt tagit ansvar inom sektionen.

Mötet väljer Villiam Peterman till Årets Kamrat 2021

7.10 Val av Årets lärare 2021

Kandidaterna är:
Mark Smith
Lars Filipsson
Oscar Quevedo Teruel
Saul Rodriguez

Justeras:
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Alla anses vara duktiga pedagoger men speciellt Herr Smith har gjort ett
extra stort intryck med sitt engagemang.

Mötet väljer Mark Smith till Årets Lärare 2021.

7.11 Val av Årets Övningsassistent 2021

Kandidaterna är:

Anton Ottoson
Henrik Johansson

Mötet anser att båda har gjort ett exceptionellt arbete, men bara en kan
vinna valet.

Mötet väljer Henrik Johansson till Årets Övningsassistent 2021.

7.12 Fyllnadsval av Isolator

Herr Saber nominerar Herr Javadi som snabbt tackar nej. Herr Javadi nomi-
nerar Herr Saber som lika snabbt tackar nej. Herr Björns nominerar Fröken
Wallner som även tackar nej. Efter en kort stund till av “nominerings ping-
pong" nominerar Fröken Höög Fröken Linnea Nordlund som tackar ja.

Fröken Nordlund meddelar att hon är med i JML gruppen vilket hon tror
kommer underlätta arbetet som Isolator. Hon meddelar att hon kan det som
krävs och är redo att prioritera sektionen över studierna.

“Wow! Vilken klippa! Henne skall vi ha!" utropar någon.

Mötet väljer Linnea Nordlund till Isolator

8 Övriga ärenden

8.1 Övriga frågor

Fröken Berglund - “Vet alla om att de är Potential på Torsdag?"
Mötet svarar unisont - “Ja"
Fröken Berglund - “Ämnar ni alla gå?"
Mötet svarar unisont samt aningen trött - “Ja"

Inga övriga frågor.

Justeras:
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8.2 Närvaro
E-21 9 st
E-20 4 st
E-19 7 st
E-18 6 st
E-17 4 st
E-äldre 1 st
Totalt 31 st

8.3 Publicering på webben

Mötet tillåter att protokollet får publiceras på webben med namn.

8.4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas 22.40:38 av Supraledare Alexander Malmberg.

Vid protokollet Mötesordförande

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Johan Höglund
Källarmästare
Elektrosektionen
THS

Axel Lindberg
SNO
Elektrosektionen
THS
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