
StÖT 5 ELEKTROSEKTIONEN 3 juni

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 5
fredagen den 3 juni
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:15 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
Daniel Saber AMSe
Jakob Björns Kollektor tillika Ekonomiansvarig
Johan Höglund Källarmästare
Alpha Heed Klubbmästare
Elin Björklund Fø F

Axel Lindberg SNO via cyberlänk

1.2 Försenad ankomst

Att vara eller icke vara, det är frågan

Är det modigast att tåla
den vidriga kritik som man får om man är försenad,
eller ta sig ur sängen mot ett hav av plågor
och gå mot Tolvan beslutsamt?

- Ur tragedin Alpha, Klubbmästare af Tolvan - William Shakespeare

(Herr Heed var försenad om ni ärade läsare inte fattade detta)

1.3 Adjungeringar

Herr Oskar Munter adjungeras vid punkt 3.2.
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1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Malmberg har utfört diplomati under både goda och obehagliga om-
ständigheter. Goda är givetvis diplomatin med TF och obehagliga diplomatin
handlar om komplikationerna några av Elektros medlemmar orsakat Flyg-
sektionen. Förutom det mår han bra och förbereder proposition angående
handkassor med Herr Björns.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Berglund har jobbat flitigt med sitt kandidatsarbete och känner sig
därmed aningen trött. Övrigt har hon några e-post ärenden att sköta.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herrn mig själv mår bra, har skrivit protokoll och har som avsikt att fortsätta
göra det till årets slut.

2.4 Rapport från SNO

Mår bra.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Saber har goda nyheter, lunchföreläsningarna kommer hållas på plats i
höst! Han meddelar även att han mår bra.

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Björns rapporterar först de ekonomiska nyheterna. Skattedeklarationen
är inskickad och Nymbles priser kommer inflationsjusteras. Själv har han
representerat på både flygsektionens vårbal och på fysiks vårbal. Under som-
maren tänker han börja planera för långsiktigt sparande. Dessutom mår han
bra.
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2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Höglund har varit på lokalråd och berättar att Herr Johan Hamre-
dal som är KTH:s nya vikarierande lokalsamordnare är betydligt nogrannare
med att regler följs än hans föregångare.

Tolvan skall renoveras under sommaren, men vad som faktiskt skall ske är än
oklart för honom. En intressant detalj som han även upptäckt är att egentli-
gen borde mikrovågsugnarna städas och golvet moppas enligt det nuvarande
städkontraktet som sektionen har med KTH, men detta har inte skett så
långt någon kommer ihåg. Men ett nytt avtal skall fixas inom kort så detta
kan ändras.

Förutom detta mår han bra och uppmanar alla att hjälpa till med att tömma
pelarsalen inför sommarens renovering.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed har haft fullt med att anordna den magnifika vårbal som vi alla
fick njuta av. Goda nyheter är även att PR gått på vinst hittills och ännu är
inte festerna slut, utan en tentapub skall givetvis ännu ordnas. Även Herr
Heed mår bra.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Berglund rapporterar att hon haft en massa möten angående mot-
tagningen, men det mesta har löst sig och är klart för höstens mottagning.
Dessutom har hon precis fått sitt kandidatsarbete klart och mår därmed
toppen!

3 Beslutsärenden

3.1 Esquadern vill ha pengar

Herr Munter ansluter sig till mötet via telefon och framför sitt ärende. Fö-
regående år har Esquadern fått en summa pengar av sektionen för att köpa
både märken och pris till tävlingar. Han undrar om Styrelsen vore nådiga
nog att även detta år hjälpa Esquadern ekonomiskt och vad vinsten från
märkesförsäljningen skall användas för. Han föreslår att Sektionen betalar
för märken, och vinsten sedan används för att finansiera Esquadern. Detta
anser Styrelsen fullt rimligt, och anmodar 1500kr.

Styrelsen ger 1500kr åt Esquadern.
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4 Diskussionsärenden

4.1 Lokal till FUNQ

Fröken Berglund föreslår ett skilt möte efter att tentamensperioden är över.
Styrelsen understöder.

4.2 Gasque med TF

Styrelsen bestämmer att först ha ett möte med MedTeks styrelse och sedan
hålla ett möte med TF:s styre via cyberlänk. Mera detaljer om gasquen
diskuteras under kommande möten. Fröken Berglund får ansvar att att skicka
kallelse till båda möten.

4.3 Gemensamt möte med MedTek styret

Styrelsen kommer överens om att Herr Saber skriver dagordningen för mötet.
På mötet skall TF-sittningen och FUNQ diskuteras.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Styrelsen bestämmer att bjuda MedTek-styrelsen på middag under somma-
ren.

5.2 Nästa StÖT

Bestäms senare.

5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 13:27 av Supraledare Alexan-
der Malmberg.

Vid protokollet Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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