
StÖT 6 ELEKTROSEKTIONEN 12 augusti

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 6
fredagen den 12 augusti
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Borggården, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:10 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 dag på Borgis
Hon (Fröken Berglund) vaknade sist av alla
Tog sin morgonpromenad
Klädd i sliten ovve och nyvaknad
Gick hon från T-banan
Hon vandrade jämns med Teknis
Led av varje andetag
Det var den tyngsta stunden på dygnet
Hela huvudet stod stilla
Hon såg ut över borgis
Kisade med ögonen och sa
Jag tror att jag är bakis idag

Text: Alvar Winquist
Musik: Thomas Ledin “En dag på stranden"
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1.3 Adjungeringar

Eftersom mötet denna soliga fredag sker utomhus på borggården adjungeras
alla som under mötets gång befinner sig på borggården utan yttranderätt.

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 webben med namn.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Malmberg vill påminna alla om att Styret på måndagen skall vara
klädda i kovaj med faddertröja under. Förutom det mår han bra denna
soliga fredag.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Berglund har bråkat med KTH IT angående sin mail. KTH IT har
nämligen ändrat inställningarna på hennes mail vilket lett till att en synda-
flod av spam mail flödat in i hennes inkorg. Därmed varnar hon att hon kan
ha missat en del viktiga mail.

Fröken Berglund meddelar att hon inte mår bra.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herrn mig själv beklagar stort,
att mitt jobb som sekreterare jag inte gjort.
Ty protokollen har blivit brutalt försena,
och felet till det, är mitt alena.

Men förutom det har Herrn mig själv haft en ytterst givande sommar i
Malmö, där jag jobbat på Arduino. Även jag mår bra och är redo för min
första mottagning som fadder.
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2.4 Rapport från SNO

Herr Lindberg har jobbat hårt inför mottagningen men tyvärr ej hunnit
planera ny logga, vilket betyder att nya märken och kläder för studienämnden
även är försenade. Även han mår bra.

2.5 Rapport från AMSe

Även Herr Saber har förberett saker inför mottagningen. Han berättar FOI
kommer ge ut 180 matlådor åt nyantagna. Han har haft möte med Ericsson
och de är potentiellt intresserade att ordna event 25.8 och kanske delta på
Nollegasquen. Han har även kommit på att en sponsrad ryggsäck skulle varit
bra och rekommenderar det till nästa års mottagning. Även han mår bra.

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Björns har haft en ganska lugn sommar, men även han har hållit på
med lite sektionsarbete. Det återstår fyra obetalda fakturor från potential
som måste fixas, en som är FOI som hävdar att de betalat sin faktura.
Han har även gjort ett digitalt anmodningsformulär och jobbat på Svenska
Kraftnät. Efter denna lyckade sommar mår han bra.

2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Höglund har jobbat med Tolvans renovering under sommaren. Nästan
allt är klart förutom toaletten och en del av belysningen. Han har haft lite
problem med att beställa kläder för KG, eftersom fabriken är stängd, och
även problem med beställning av overaller eftersom fakturan inte kommit.
Trotts detta mår han bra.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed meddelar att han bokfört under sommaren1 och förberett inför
mottagningen. Han rapporterar även att NPR kommer ske som förra året
förutom restriktioner och att Emil Blocksjö blivit ny studiesocialt ansvarig
på THS. Även han mår bra.

2.9 Rapport från Fø F

Sist men inte minst, utan snarast störst under de kommande mottagnings-
veckorna, är det dags för Fröken Björklunds rapport. Hon har jobbat hårt
inför mottagningen och meddelar att det ser väldigt bra ut för tillfället. Herr
Saber påminner om att vissa kanske ännu blir antagna via reservplats och
Herr Malmberg uppmanar att hon skall be om hjälp då det blir mycket arbete
under mottagningen. Även hon mår “förvånansvärt bra".

1Månne Herr Heed är sugen på öl på Bullens med Revisorerna?
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3 Beslutsärenden

3.1 Mynt

Trots att detta behandlas på beslutsärenden har Herr Björns bestämt sig för
att inte yrka detta beslut än och därmed diskuteras endast ärendet.

Herr Björns har gjort en intresseanmälan för tjänsten mynt2. Tjänsten er-
bjuder ett smart sätt för organisationer att öppna fler betalkort och lättare
bokföra betalningar. Tyvärr är det kö för tillfället eftersom tjänsten är ny,
men han ser mycket potential i tjänsten då sektionen tidigare haft problem
med att anskaffa fler betalkort. Han föreslår att bordlägga ärendet till senare
StÖT.

Mötet bordlägger ärendet till senare StÖT.

3.2 Reglementändring

Reglementet punkt 6 lyder Sektionens föreningar har inget ekonomiskt eller
juridiskt ansvar inför sektionen. Sektionen har inte heller något ansvar för
dessa föreningar.” efter diskussion med gamla och drygt var syftet med denna
formulering att dessa underföreningar skulle inte kunna påverka sektion eller
vice versa. Detta har visat sig problematiskt då en av under föreningarna
(ELAB) nyttjar en lokal på campus och de kräver att man är bunden/under
någon sektion eller THS. Vidare finns det inget i dagsläget som binder an-
svariga av dessa underföreningar till att bli godkända av SM. Vilket sker av
ren praxi i dagsläget. En omformulering som gör att dessa underföreningar
förbli så fria från sektionen som möjligt men bevarar deras privilegium, till
exempel nyttja lokaler på campus förblir. Med krav på godkännande av an-
svariga på SM.

Beslut:
Jag yrkar på:

Att Styret tar fram en proposition om ändring av punkt 6 i reglementet.
Att tre (3) personer i styret tar ansvar för denna proposition.

-Alexander Malmberg, Supraledare

Herr Saber föreslår att fråga hur studentverkstaden fungerar, och möjligen
tillämpa en liknande lösning för ELAB om detta vore passande. Herr Malm-
berg påpekar att detta även skulle göra att reglemntet speglar verkligheten
bättre, och då vore ELAB del av Sektionen likt Sektionen är del av THS.

Mötet väljer Herr Björns, Herr Malmberg samt Fröken Berglund till ansva-
riga för propositionen.

2https://www.mynt.com/
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3.3 Göra en post för ansvarig

Vi har nyligen utökat vårt samarbete med Teknolog Föreningen (TF) och
inplanerat en båtresa dit på hösten samt ta emot ett större antal glada tek-
nologer på våren. Detta samarbete har alla möjligheter att bli lyckat och vi
bör lära oss från tidigare styrelsers misstag. Olikt tidigare samarbeten med
universitet öster som östersjön anser jag att en specifik post likt SNÖvaran
är lämpligt för att inte öka styrelsens redan stora arbetsbörda. En sådan
post kräver förtroende och bör därför ske i ett förtroende val på SM.

Beslut:
Jag yrkar på:

Att Styret tar fram en proposition om denna nya post.
Att Två (2) personer i styret tar ansvar för denna proposition.
Att Informera MiT styrelsen om denna ambition så att har möjlighet att göra det samma.

-Alexander Malmberg, Supraledare

Herr Heed är kritisk om att en post krävs för uppgiften. Herr Saber på-
pekar att det praktiskt taget krävs att MedTek också skapar liknande post
för att det skall fungera, men motsätter sig inte idén om en post. Styrelsen
anser ändå att det vore bra att testa första året utan post, eftersom det inte
är sagt att detta blir en succé, och eftersom Styret tagit initiativ så är det
även Styrets ansvar.

Mötet avslår ärendet.

4 Diskussionsärenden

4.1 Bornografen

På kanslifrukosten för typ ett halvår sedan togs den då kallade Pornographen
upp och att namnet på det borde bytas. Det var något som styrelsen gick
med på att göra3. KTH-lokal och AH kom sedan och sa att den skulle helt
tas bort vilket var något vi bestred. För att göra en lång historia kort så har
AH nu gått med på att den får vara kvar om vi gör den mer brandsäker.

Diskussion:

• Vem har ansvaret att det här sker? KG eller styrelserna?

• Tidsplan?
3Därmed utförde Styret en lång och krävande namnbytes-operation där P ändrades till

B med en permanent tuschpenna. Efter sitt hårda jobb klappade Styrelsen varandra på
axlarna och Pornografen blev Bornografen.
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-Johan Höglund, Källarmästare

Styret anser att det är smidigast att KG tar ansvar för uppgiften vilket
Herr Höglund håller med om. Herr Malmberg undrar hur mycket tid KG
behöver för detta. Herr Höglund svarar att detta beror på Akademiska Hus,
men till årsskiftet torde räcka.

4.2 Marknadsföring av båt

Det har kommit överens med TF om att vi ska åka dit 10 - 12 november. det
har framgått att vi vill sälja biljetter innan Åre biljetter säljs. Det klassiska
kolet behövs läggas på.

Diskussion:

• Exakt hur många biljetter ska vi sälja?

• Hur marknadsför vi och vem ansvara för de?

• Boka båt vem ansvara?

• Boka boende vem ansvarar?

-Alexander Malmberg, Supraledare

Herr Heed påpekar att de kan ta emot många, så Styret bestämmer sig
för att sikta på 80 biljetter. Herrn mig själv tar ansvar för att boka både båt
och hotell och övriga Styret fortsätter att planera marknadsföring.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

5.2 Nästa StÖT

Styret lämnar exakt datum öppet, men beslutar att mitten av september
vore passande.
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 13:33 av Supraledare Alexan-
der Malmberg.

Vid protokollet Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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