
Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 18 maj

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
Sektionsmöte 2 uti maj
onsdagen den 18 maj
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Supraledare Alexander Malmberg öppnar det andra sektionsmötet för Kong-
lig Elektrosektionen u.n.å 1000011 (2022 b.t.) den 18 maj klockan 19:15:49.

1.2 Tiden och sättet

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

1.3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Herr Malmberg nominerar Johan Höglund och Axel Lindberg till justerings-
män tillika rösträknare.

Mötet väljer Johan Höglund och Axel Lindberg till rösträknare tillika juste-
ringsmän.

1.4 Närvaro
E-21 13 st
E-20 3 st
E-19 5 st
E-18 9 st
E-17 4 st
E-äldre 1 st
Totalt 35 st

1.5 Adjungeringar

Personer som ej är medlemmar i Konglig Elektrosektionen väljs till klump
och adjungeras med närvaro- och yttranderätt.

1.6 Publicering på webben

Mötet tillåter publicering på webben med namn.

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg

1



Maj-SM ELEKTROSEKTIONEN 18 maj

1.7 Fastställande av föredragningslista

Herr Malmberg yrkar på att punkt 2.2 behandlas före punkt 2.1 eftersom
punkten behandlas via cyberlänk.

Mötet godkänner föredragningslistan med ändringsyrkandet.

1.8 Föregående protokoll

Herrn mig själv rapporterar att föregående protokoll publicerats i tid.

Mötet godkänner publiceringen av föregående protokoll.

2 Rapporter

2.1 Frågor till kansliet och kansliet informerar

Efter lite "Kungliga Tekniska Problem" kopplas Fru1 Sofia Norlander till
mötet via Zoom. Hon meddelar att hon gärna deltagit på plats, men som en
ansvarsfull mor hamnade hon se över sina barn denna gång. Denna vackra
onsdag vill hon meddela om att högskolepoäng kommer börja räknas nog-
grannare i framtiden. Kort och gott handlar det om att vi alla som studerar
elektroteknik 300hp är antagna till 300hp, inte mer än så. Tidigare har inte
KTH varit så noga med ifall man studerar lite mera än 300hp, men detta kan
ändras och därför vill hon påminna oss om detta. Givetvis kommer KTH inte
kasta ut en från en kurs ifall man studerar nån längre kurs så att poängen
inte blir exakt 300hp, men i fortsättningen kommer KTH bli noggrannare så
att man inte studerar t.ex. 315hp. Hon påminner även att ifall någon hamnar
i kläm p.g.a. detta så finns det hjälp att få och uppmanar de personerna att
kontakta henne så löser det sig. Saken kommer även diskuteras vidare på
utbildningsadministrativa utskottet och de kommer jämföra hur detta be-
handlas på andra skolor.

Herr Lukas Jonasson- Om jag läst 183hp på kandidaten betyder det då att
jag får läsa färre på mastern?

Fru Norlander svarar att det är okej, men säger att det är oklart om det
påverkar masterstudierna. Hon tror ändå inte det blir något problem.

Herr Wilhelm Westermark- Om jag väljer "jag vill inte läsa denna utbildning
längre" är det ekvivalent med att hoppa av2?

Efter ännu fler "Kungliga Tekniska Problem" svarar Fru Norlander att det
1Jag antar att Sofia Norlander är gift eller har varit gift baserat på min gissning av

hennes ålder, och därmed tilltalas Fru och inte Fröken. Dock har jag inte den blekaste
aning om detta stämmer.

2Angående hp.

Justeras:

Johan Höglund Axel Lindberg Alexander Malmberg
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inte är fallet.

Herr Tom Eriksson påpekar att detta hände en annan studerande och Fru
Norlander uppmanar denna studerande och andra som råkat ut för detta att
kontakta henne.

Till sist meddelar hon att de studerande som betalar för sin utbildning3

inte påverkas av detta, eftersom de själva betalar för sin utbildning. Efter
detta önskar hon mötesdelegaterna en angenäm kväll.

2.2 Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Herr Malmberg börjar med att berätta om KTHs universitetsstyrelse före-
slagit Anders Söderholm som ny rektor. Han har inte än officiellt blivit vald
till rektor, men det är väldigt sannolikt att han blir. Styrelsen har deltagit
på hans frågestund och är försiktigt positivt inställda till Herr Söderholm4.
Speciellt nöjd är Styrelsen med Herr Söderholms positiva inställning till stu-
dentlivet, men detta är givetvis upp till bevis då han stiger på posten.

Herr Malmberg meddelar även att motionen från förra SM om nytt ljud-
system är igång, nytt ljudsystem är införskaffat och försäljning av gammalt
pågår än.

Herr Malmberg och Herr Björns jobbar för att bättre inkludera seniormed-
lemmar i sektionen eftersom detta hoppas gynna sektionens kontakt med nä-
ringslivet, och vara trevligt för oss nuvarande medlemmar då vi blir alumner.

Han vill även påminna alla medlemmar att om Tolvan är bokad får man
INTE gå in i Tolvan. Fröken Berglund påminner att man kan kolla i kalen-
dern om Tolvan är bokad. Herr Heed påpekar att om man har ett akut behov
att hämta nåt från Tolvan kan man knacka på dörren och be att få komma in.

Till sist vill Herr Malmberg uppmana medlemmar att söka till studentam-
bassadör, då de senaste åren varit dålig representation för Elektro bland
ambassadörerna.

Fröken Berglund har både goda och dåliga nyheter. Först de dåliga nyheter-
na: enligt Herr Joakim Jaldén har söktrycket minskat de senaste åren. Sedan
de goda nyheterna: Inte i år, och dessutom är 22% av förstahandssökande
tjejer! Detta till stor del av Noblesses arbete och Fill the Gap projektet.
Mötet applåderar.

En till god nyhet är att Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Me-
3Internationella studerande utan EU eller Nordiskt medborgarskap.
4Speciellt jämfört med (utan att nämna några namn) en viss annan rektor som för

tillfället utreds för jäv av UKÄ.

Justeras:
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dicinsk Teknik tillsammans med Teknologföreningen5 skall ordna gemensam
fest på hösten och på våren. På hösten sker festen i Helsingfors och på vå-
ren i Stockholm. Grund idén är att vi åker på fredag kväll med färjan, går
runt i Helsingfors och gasquar på lördagen, och sedan åker hem på söndagen.

Herr Westermark frågar ifall detta är ersätter SIK6 -samarbete? Fröken
Berglund bekräftar detta och berättar att vi blivit frågade av SIK att fort-
sätta samarbetet med dem. Styrelsen ansåg att samarbetet inte varit ömsesi-
digt gynnsamt då vi aldrig fått en inbjudan till Finland, och därmed svarade
Styrelsen att vi inte är intresserade av fortsatt samarbete, men är öppna för
mera ömsesidigt samarbete i framtiden.

Även Herr Saber har både goda och mindre goda nyheter. Ericsson har varit
tämligen skumma under senaste tiden. De har låtit bli att betala räkningar
i tid både åt elektro och några andra sektioner på KTH7, och nu har de sagt
att de inte vill fortsätta som huvudsponsor längre. Men Herr Saber har lyc-
kats hitta en ny huvudsponsor, Atlas Copco, och på så vis försäkrat Elektros
ekonomi i snar framtid. Herr Mikael Lidman undrar hur detta samarbete
skiljer sig ekonomiskt från Ericsson. Herr Saber svarar att Atlas Copco är
en mer givmild sponsor än Ericsson, dvs. fyrk finns.

Herr Höglund vill meddela att pelarsalen i Tolvan skall renoveras i sommar,
och resten nästa sommar. Vill man hjälpa till med planeringen för nästa
sommar skall man kontakta Källarmästare emerita Fröken Ella Villför. Det
alla medlemmar bör veta är att ingen kommer ha tillgång till Tolvan under
sommaren och ALLA SKÅP BÖR TÖMMAS innan sommaren. Han
uppmanar även alla att hjälpa tömma pelarsalen den 12 juni och ställa all-
ting tillbaka den 31 juli.

Herr Heed hoppas alla hade en trevlig vårbal och påminner att riktigt än
är inte festandet slut, utan det skall naturligtvis ännu ordnas en tentapub.
Han uppmanar även alla intresserade att anmäla isntresset till PR.

Fröken Björklund vill påminna alla faddrar att meddela vilken storleks t-
tröja de vill ha.

2.3 Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Moby Dick Herr Milad Javadi uppmanar folk att kandidera för de poster
som saknar kandidater, IntSekt Herrn mig själv uppmanar folk att söka till
internationell fadder och Carakarl Herr Dennis Härås uppmanar alla faddrar
att gå den nya utbildningen för bilen.

5Vid Aalto Universitetet i Finland.
6Elektroteknologgillet vid Aalto Universitetet i Finland.
7Däremot har de tydligen inte haft problem att betala mutor åt Islamiska staten. Man

kan gott konstatera att Ericsson “did not pass the vibe check".

Justeras:
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2.4 Frågor till kåren och kåren informerar

Kåren lyser med sin frånvaro och kan därför varken svara på frågor eller
informera.

Däremot meddelar kårfullmäktige ledamot emeritus Herr Björns att Elektro
har två nya KF-ledamöter, Herr Erik Lindberg och Fröken Nina Hjärne. Herr
Joshua Sadiq har dessutom blivit vald till supleant. Ännu fler goda nyheter
är att från och med nästa KF-val väljs ledamöterna på SM!

3 Stadgefrågor

3.1 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Styret 2021

Först diskuteras ansvarsfrihet för Styret 2021. Herr Malmberg nominerar frö-
ken Björklund till tillfällig mötesordförande eftersom hans egna ansvarsfrihet
skall diskuteras8, och mötet väljer henne.

Herr Björns presenterar kort det gångna årets budget. Positivt är att Elektro
gått mycket på plus, men ett problem är att handkassorna är brutalt fel.
Handkassorna har länge varit ca. 100 000kr fel, så det är inte föregående
styrets fel, men detta skall korrigeras i år.

Herr Anton Näslund meddelar att han som revisor följt styrelsen och va-
rit på StÖT. I sin sammanfattning av rapporten konstaterar Herr Näslund
att Styrelsen gjort ett gott jobb, följt praxis och bokfört väl. Handkassor-
na är han medveten om, men eftersom “Cash är inte King längre" i dagens
samhälle ansågs inte detta så allvarligt. I god tro och svågerpolitik yrkar han
på ansvarsfrihet åt Styret 2021.

Mötet ger ansvarsfrihet åt Styret 2021 och precis innan Fröken Björklund
blir makttokig med sin nyfunna makt återvänder Herr Malmberg till podiet
och återtar sin position som mötesordförande.

Mötet ger ansvarsfrihet åt Konglig Elektrosektionens Styrelse 2021

4 Motioner och Propositioner

4.1 Proposition angående förtydligande av E-DJ i reglemen-
tet

Propositionen handlar kort och gott om:

Att1 Ändra punkt 5.2 till punkt 4.11.
8Enligt stadga 2.16 får en person vars ansvarsfrihet diskuteras inte leda diskussionen.

Justeras:
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Att2 Ändra E-DJs officiella namn från “Sektionens Discjockeyförening, E-
DJ” till “Sektionens Discjockeynämnd, E-DJ” i reglementet.

Eftersom ändringen är såpass liten och E-DJ står bakom den så har ingen
på mötet några yrkanden eller frågor.
Mötet godkänner propositionen

5 Beslut

5.1 Godkännande av ELABs skyddsombud

Eftersom ELAB är en underförening, och eftersom de använder KTH:s lokal
på campus, så måste även de ha skyddsombud som enligt THS måste väl-
jas på SM. ELABs ordförande Herr Jonasson meddelar att ELAB valt Zeke
Blomquist till skyddsombud, men tyvärr kunde Herr Blomkvist inte delta
idag.

Mötet godkänner Zeke Blomquist

5.2 Godkännande av EGKr(r4)s Ordförande

Herr Tim Asking har valts av EGK(r4)s till dess ordförande. Han meddelar
att han inte egentligen har några större planer än att försöka få till stånd en
gräsmatta och rabatt.

Herr Javadi undrar vad EGK egentligen är, och svaret på frågan är givetvis
Elektros Gräsmatte Kommando.

Herr Björns undrar om den förnäma krukan som Elektro fått i gåva av THS
skall planteras. Herr Asking svarar att detta blir EGK(r4̂)s första uppdrag
under hans kommande mandat.

Mötet godkänner Tim Asking som EGK(r4)s ordförande

5.3 Godkännande av EGK(r4)s Kassör

Herr Oscar Lundin har blivit vald till kassör och stiger nu fram för att att
svara på frågor. Herr Lundin berättar att ekonomin för EGK(r4̂) har varit
väldigt stabil under de senaste året, eftersom inga pengar spenderats över
huvudtaget.

Någon undrar ifall Herr Lundin vet var man kan köpa gräs. Till det sva-
rar Herr Lundin att det “kan hittas på mången ställen om man vet var man
letar" och uppmanar att besöka områden söder om Slussen.

Mötet godkänner Oscar Lundin som EGK(r4)s Kassör

Justeras:
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ORDNINGSFRÅGA!

Herr Javadi vikarierar som musikborgarråd och stiger därmed fram för att
öppna sina ölar. Han tar självsäkert tag i öppnaren, men då uppstår några
komplikationer: Herr Javadi spiller öl både på bordet och min dator. Det
bör dock påpekas att andra aspekterna av sitt vikariat som musikborgarråd
skötte Herr Javadi suveränt.

X.Y Hungriga magars lystmäte.

6 Val

Herr Javadi stiger åter igen upp, denna gång som Moby Dick, och informerar
kort om valprocessen. Valberedningen har valt att inte intervjua kandidater
denna gång utan satsat på marknadsföring istället, både i form av planscher
och på social media.

6.1 Val av Snövaran

Herr Felix Jacobsson och Fröken Julia Gelmanovska har ställt upp i valet.
Båda är E-21, gillar åka skidor och älskar Åre. De skulle gärna söka i klump,
men fröken You Gustaffson som ordnade årets Åreresa påpekar att eftersom
Snövaranen åker som praxis gratis till Åre, kommer biljettpriset öka om det
finns flera snövaraner. Efter en del diskussion lägger Fröken Gelmanovska
ner sin kandidatur och mötet väljer Herr Jacobsson till Snövaran.

Mötet väljer Felix Jacobsson till Snövaran

6.2 Val av Vice IntSekt

Herr Hjalmar Jönsson Rantala har ställt upp till Vice IntSekt. Hjalmar be-
rättar att han redan börjat jobba på kommande internationella mottagning-
en med Herrn mig själv, och skulle därmed vilja slutföra sitt jobb. Fröken
Björklund undrar ifall detta kommer att påverka hans arbete som fadder
vilket Herr Jönsson Rantala försäkrar att det inte kommer. Internationella
mottagningen kommer ske under helger då vanliga mottagningen inte har
program. Herr Saber undrar ifall Atlas Copco kommer få ha sitt evenemang
vilket Herr Jönsson Rantala även försäkrar att detta kommer ske.

Till sist undrar Herr Malmberg ifall hans favoritfilm är “Ett småkryps liv",
vilket han svarar att det tyvärr inte är. Ack så tragiskt.

Trotts dåligt val av favoritfilm väljer mötet Hjalmar Jönsson Rantala till
Vice-IntSekt

Justeras:
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6.3 Val av Idrottsledare

Herr Dennis Härås kandiderar. Han meddelar att han gärna vill fortsätta
som Idrottsledare. Herr Saber undrar ifall han kan fixa en match mot Kemi.
Det svarar Herr Härås ja till, men till Herr Jönsson Rantalas fråga ifall han
kan fixa en vinst också svarar han att det är oklart.

Mötet väljer Dennis Härås till Idrottsledare.

Å.Ä. En Ubåt

Gurgel gurgel vidare vi far, dags för valet av Frequensnormal!

6.4 Val av Frequensnormal

Fröken Linnea Nordlund har kandiderat till Frequensnormal.

Herr Jönsson Rantala undrar ifall hon kan berätta en anekdot? Det kan
Fröken Nordlund givetvis göra och hon berättar om när hon i misstag gjorde
någon på THS sur för att hon hade Epsilon istället för THS-kokard på sin
schmeck. Orsaken var att Kårbokhandeln hade slut på kokarder.

På tal om Epsilon undrar Herr Heed vad Fröken Nordlund tycker om sättet
sången Vårt Epsilon sjungs på sektionens sittningar? Fröken Nordlund sva-
rar aningen förbluffat att hon tycker den sjungs bra, men detta håller inte
Herr Heed med om. Han anser att sektionen sjunger melodin fel och tvingas
sjunga sången framför mötet. Efter ett utmärkt framförande av sången lovar
Fröken Nordlund att utbilda den korrekta versionen till de nyantagna i höst.

Herr Richard Ivemark undrar vad hennes favoritsång är? Hon svarar Öl öl
öl i glas.

Fröken Gelmanovska undrar ifall hon kommer utbilda de nyantagna på en
musikkväll? Ja.

Linnea Nordlund väljs till Frequensnormal.

6.5 Val av Paleograf

Herr Javadi har själv ställt upp på denna post och meddelar att han är in-
tresserad av att gå igenom och utforska sektionens arkiv som paleograf.

Herr Heed undrar ifall han är intresserad av att skapa en nämnd för det-
ta vilket Herr Javadi svarar att han kan tänka sig göra.

Herr Björns undrar vad Herr Javadi tänker göra ifall revisionsberättelsen

Justeras:
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inte kommer ut i tid? “Jag tänker hitta äldsta objektet som kan användas
som slagvapen och leta fram var alla bor" svarar Herr Javadi.

Mötet väljer Milad Javadi till Paleograf.

6.6 Val av Klubbmästare

Fröken Emelia Holst stiger fram för att presentera vem PR:s valt att nomi-
nera till Klubbmästare. “ PR har nominerat en person med stor förkärlek för
alkohol, Nathalie Wehlin!"

Fröken Wehlin meddelar att hon är mycket taggad för den nya uppgiften.
Herr Heed undrar ifall Fröken Wehlin möjligen gillar oliver? Nej svarar hon9.

Herr Malmberg undrar vad en Nattisspecial är och ifall hon tänker hålla
röven10 ren. Fröken Wehlin svarar att Nattisspecial är hemlig men uppma-
nar folk att beställa den i baren och att hon tänker organisera röven.

Mötet väljer Nathalie Wehlin till Klubbmästare.

6.7 Val av Källarmästare

För denna post har Fröken Elinor Fligman samt Herr Ivemark kandiderat.
Herr Ivemark berättar att han för tillfället är projektansvarig, har varit aktiv
inom KG samt även är segelinstruktör på fritiden.

Fröken Fligman berättar att även hon är projektansvarig samt aktiv inom
KG, men söker posten eftersom hon gärna vill ha mera ansvar.

Källarmästare emeritus Herr Tom Eriksson undrar ifall de har något favorit-
projekt de vill genomföra? Fröken Fligman svarar att hennes favoritprojekt
hittills var klockan och hon ser mycket fram emot bar-renoveringen. Herr
Ivemark Skulle gärna fixa ett draperi till svarta rummet så att det blir ifrån-
skillt och skulle dämpa ljudet från resten av Tolvan.

Herr Saber undrar ifall de fortsätter inom KG ifall de inte blir valda vil-
ket båda svarar ja på.

Fröken Gelmanovska undrar hur de tänker säkerställa att Kungen behålls
på sin plats och inte hamnar på villovägar så som de nyss varit. Båda svarar
att det tänkt på att bygga skydd runt Hans Majestät.

Herr Höglund frågar “Gul eller blå?". Båda svarar blå.

9Det finns en burk i Funq som antyder annat...
10 PRs förråd i Junq.

Justeras:
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Källarmästare emerita Fröken Villför undrar hur de tänker få folk att börja
diska i Tolvan. Fröken Fligman föreslår diskutbildning och Herr Ivemark fö-
reslår “diskkörkort".

Herr Jönsson Rantala undrar hur det kommer sig att allt som Herr Ive-
mark rört blivit stulet? Herr Ivemark svarar: “För att det är gjort så himla
bra, alla var sådär WOW!"

Fröken Marla Touma undrar hur rekryteringen kommer ske nästa år och
på vilka grunder. Båda håller med om att det viktiga är “vibe" och kompe-
tens.

Herr Malmberg frågar hur den goda (men relativt nyss goda) relationen
med PR skall förbli god och hur de reagerar ifall PR inte städat efter sig. Herr
Ivemark föreslår gemensam märkespub och anser att en gång inte skadar men
ifall det förekommer oftare är han inte rädd att säga till. Fröken Fligman
föreslår fortsatt brännbollsammarbete “så att KG kan fortsätta vinnna" och
föreslår gemensamma internkör. Hon är inte heller rädd att säga till om det
behövs, men har full förståelse för att PR inte alltid lyckas städa så bra sent
på kvällen och tycker man kan hjälpas åt.

Mötet väljer Richard Ivemark till Källarmästare.

7 Övriga ärenden

ORDNINGSFRÅGA!

Q.Z. Opuz till den fromma

“Låt det vara känt att all öl är uppdrucken!" utropar Herr Javadi då han
kliver fram. Därefter sänker han sin kola och fortsätter med att presentera
vad han tänkt framföra för mötet. Eftersom han saknar norrmännen från
vårbalen har han tänkt hedra dem med att sjunga sång 132, Alle fugler.

Alle fugler små de er
noen mer enn andre.
Fuglene de bor i trær
sammen med hverandre.
Fuglene de legger egg,
for eksempel ugler.
Det gjør også mygg og klegg,
men de er ikke fugler.
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7.1 Övriga frågor

Herr Westermark samt Fröken Ebba Hellstenius vill påminna om att se till
att bokföring sker i tid. Dessutom har de en morot för de som bokfört en
vecka innan SM, nämligen de skall få en gratis kväll med dem på Bullens.

Herr Höglund vill snabbt kolla vad sektionens åsikt om redlockers är och ifall
sektionen borde införskaffa dem istället för den nuvarande mensskyddslådan
som finns i sektionens toaletter. Detta anses inte nödvändigt då nuvarande
systemet fungerar väl, och Fröken Nordlund påpekar att kondomkarusellen11

kan anpassas till att innehålla även tamponger ifall det finns behov för det.

7.2 Närvaro
E-21 11 st
E-20 3 st
E-19 2 st
E-18 5 st
E-17 4 st
E-äldre 1 st
Totalt 26 st

11Ett elprojekt 1 arbete som skall läggas upp på en vägg i Tolvan.

Justeras:
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7.3 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas 22.07:46 av Supraledare Alexander Malmberg.

Vid protokollet Mötesordförande

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

Justeras Justeras

Axel Lindberg
SNO
Elektrosektionen
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Johan Höglund
Källarmästare
Elektrosektionen
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