
StÖT 7 ELEKTROSEKTIONEN 3 oktober

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 7
måndagen den 3 oktober
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:17 av Supraledare Alexander Malmberg.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Alexander Malmberg Supraledare tillika Ordförande
Alvar Winquist Resistor tillika Sekreterare
Axel Lindberg SNO
Daniel Saber AMSe
Johan Höglund Källarmästare
Alpha Heed Klubbmästare
Elin Björklund Fø F
Wilhelm Westermark Revisor

Närvarande via cyberlänk:

Sofie Berglund Halvledare tillika vice Ordförande
Jakob Björns Kollektor tillika Ekonomiansvarig

1.2 Försenad ankomst

Ingen person är sen denna gång, men tåget1 Fröken Berglund sitter på är 12
minuter försenat. Detta bör givetvis antecknas i denna punkt.

1
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1.3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

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 Konglig Elektrosektionens hemsida med
namn.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Malmberg börjar med att berätta att han och Herr Höglund varit på
upplåtelseavtalsmöte, där de bevakade sektionens intresse med att referera
till ett avtal sektionen har om att få verka i Tolvan så länge sektionen ex-
isterar2. Mötet gick bra, men det som är noterbart var att In sektionen i
Kista inte har sin lokal öppen för alla sina medlemmar. En intressant policy
som de stenhårt vill fortsätta med berättar han. Givetvis är detta en policy
Styret aldrig skulle acceptera för Tolvan.

På mötet diskuterades även utökat serverings tid som KTH förbjudit sek-
tioner att söka. Intressant nog var motivationen för beslutet något otydlig3.
Men oroa dig ej kära läsare, ty Herr Malmberg intygar att THS håller på
att strida mot detta tyranniska beslut och för tillfället ser det “potentiellt
bra" ut. Detta Tackvare att Herr Björns hittat gamla rektorsbeslut som ger
sektioner tillstånd att söka om utökad serverings tid.

Utöver det har han även varit på ILG4 möte. Det som berörde oss är att
gruppen fått 12 miljoner kr varav ett av kraven är att en del används för
grundutbildningen. Det som nu planeras är att en del skall användas för
ELAB och studentverkstaden. Tråkiga nyheter är att Akademiska Hus kom-
mer att höja alla hyror med 20%, vilket tyvärr kan påverka studentlivet på
KTH.

2Tyvärr har vissa instanser uttryckt att detta inte är ett giltigt avtal :(
3A.K.A. Det är ett totalt bullshit beslut. KTH tyckte helt enkelt att det var “onödigt"

att ha utökat tillstånd. Personen/personerna som beslöt detta bör enligt Herrn mig själv gå
kurs ÖL42069 Grunder i hur man har kul och inte är en tråkig samt jobbig person(7.5hp).

4Institutions Lednings Grupp.
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Till sist berättar han att han mår bra och har segrat över Sct. Omega Bro-
derskab ordförande Herr Nielsen i 07.00 ölhävning på Chalmers.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Berglund har hållit kontakt och varit på möte med TF, hon har mai-
lat en massa, men även ökat Styrets närvaro på sociala medier. E-posten
har fortsatt haft problem och KTH:s IT support har fortsatt vägrat svara
på hennes meddelanden. Hon har även skickat inbjudan till Revisorerna för
detta möte.

För tillfället sitter hon på tåget hem från Göteborg. Vid frågan ifall hon
mår bra svarar Fröken Berglund att hon är trött, är taggad på att komma
hem och att hon börjar bli gammal.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Vad gör du?
Vad gör jag?
Vad gör Herr Resistor?
Fixar hotell och båten så bra
Ingen kan väl ana nåt
Har förstått
När det gäller kryssning är det Finland vi vill ha

Vart vill du?
Vart vill jag?
Kan vi borda skeppet?
Kryssa mot vårt östra grannland
Om jag söker Long Drinken
Får jag den!
Köper öl på taxfree tills tullen mig vill ta

Högt över havet och bort emot land
Räcker mitt CSN så kommer jag fram
Bäsk med Lonkka och lyckan är gjord
Sanna mina ord

Text: Alvar Winquist
Musik: Arja Saijonmaa “Högt över havet"

Ifall du kära läsare inte förstod, så har Herrn mig själv jobbat med logisti-
ken angående TF-Sittningen. Utöver det har jag även representerat på några
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evenemang, varit på militärövning5 i Finland och mår bra.

2.4 Rapport från SNO

Herr Lindberg har återupplivat programmeringskvällen för nyantagna och
meddelar att denna gick bra. Har har även ordnat första SNÖT var ÅK1 re-
presentanterna var temporära eftersom de inte ännu blivit valda. Program-
rådet6 har startat och han har deltagit på möten där bl.a. utbildningens
framtid har diskuterats.

Även han mår bra.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Saber har först lite tråkiga nyheter. Lunchföreläsningen med FOI har
blev inställd eftersom personen länge varit sjuk. Däremot har de skickat 400
exemplar av examensjobbs kataloger och givetvis betalat för dessa.

Förutom det så kommer ARG att ha läsårets första möte imorgon. Herr
Saber mår bra trotts att även han tillbringade helgen i “dimmiga" Göte-
borg...

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Björns har representerat gediget på TT, In och MF, men även interna-
tionellt i Norge, likt många andra i Styret, hos Sct. Omega Broderskab. Som
Kollektor har Herr Björns givetvis även bokfört sin del, men även fortsatt
utveckla elektroniskt anmmodningsformulär.

Herr Björns har varit sjukskriven p.g.a. operation, och därmed har han haft
mycket tid att tänka och reflektera över Sektionens monetära tillstånd. Han
har fått den geniala idén att sektionens pengar borde investeras7 av en in-
vesteringsgrupp som Kassören skulle leda. På detta vis skulle sektionens
besparingar öka så att kommande jubileumsfest kunde vara extra grandios.
Han planerar att skriva en proposition angående detta till december-SM.

Trots operationen mår Herr Björns bra, fastän han är aningen svullen. Halv-
guden Björns, eller borde jag säga Guden? Är bevisligen odödlig.

5

6Inte PR, utan KTH:s råd för programmet elektroteknik.
7https://www.youtube.com/watch?v=SB3an68ZiI
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2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Höglund har god orsak att vara nöjd då läsårets första fixarkväll locka-
de 30+ personer och “källarnissetrcyket" är högt. Han har även deltagit på
möten som lokalråd och upplåtelseavtalsmöte. Även mötet med Akademiska
Hus angående ström till toaletten gick bra.

Herr Westermark undrar ifall Sektionen betalar för sophantering, vilket Herr
Björns svarar ja till.

Även Herr Höglund mår bra.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed har så många järn i elden att han måste uppfriska minnet och
kolla i hans kalender då Herr Malmberg frågar vad han gjort. PR har som van-
ligt mycket program, men främst vanlig verksamhet så som torsdagspubar.
Det som är kul att väldigt många nämnder och underföreningar vill ha egen
torsdagspub. Nästa måndag kommer även en rymdpub ordnas, spännande!

Herr Heed avslutar med att berätta att han skall delta på läsårets första
pubråd nästa vecka och mår bra.

2.9 Rapport från Fø F

“Det har varit en mottagning“ -Elin Björklund

Fröken Björklund är nöjd med mottagningen, men skall ännu delta på några
avslutande möten med kanslierna8.

Herr Malmberg undrar vad som gick bra och vad som gick mindre bra under
mottagningen. Fröken Björklund var väldigt nöjd med samarbetet med både
DKS och PR, och det enda som gick snett var några dubbelbokningar och
andra mindre problem. En väldigt lyckad mottagning helt enkelt.

Eftersom Fröken Björklund blivit klar med sin huvuduppgift yrkar Herr
Malmberg att hon hjälper Fröken Berglund och blir mailansvarig för Sty-
ret. Detta anser Fröken Björklund vara rimligt och tackar ja till ansvaret.

Mötet ajourneras klockan 18.27 och återupptas 18.37.
8Både Elektro och MedTek
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3 Diskussionsärenden

3.1 Propositioner för SM

Styrelsen har för tillfället fyra idéer för propositioner.

ELAB:s position som Elektros underförening bör förtydligas för att ELAB
skall få fortsätta fungera i KTH:s lokaler. Herr Malmberg, Fröken Björklund
samt Herr Höglund anmäler sitt intresse för att skriva en proposition angå-
ende detta.

Den andra propositionen är angående Sektionens handkassor. Sektionens
handkassor har sedan 20159 varit fel bokförda i Fortnox, vilket i praktiken
betyder att det i bokföringen finns pengar som inte existerar i verkligheten.
Tekniskt sätt kunde styrelsen stryka dessa pengar som inte existerar bort
från bokföringen utan SM-beslut, men eftersom detta inte skulle se bra ut
så tänker Styrelsen att det vore bäst att besluta om saken på SM.

Herr Westermark rekommenderar att Sektionen borde sluta ha handkassor
överlag, eftersom dessa är jobbigare att bokföra och för att ingen använder
kontanter i dagens läge. Herr Heed instämmer och påpekar att vi praktiskt
taget inte erbjuder kontantbetalning i dagensläge trots att vi har handkassor.
Han menar att det är onödigt att ha dessa handkassor så länge dessa inte
används. Herr Malmberg föreslår att handkassorna räknas med Revisorernas
närvaro så att detta utreds en gång för alla. Sedan tas detta upp på ett SM.
Herr Saber anmäler sig frivillig för att räkna ihop pengarna tillsammans med
Revisorerna.

. Herr Heed är minst sagt miss-
nöjd över detta och Revisor Herr Westermark lämnar mötet.

Herr Björns har även ett förslag på en proposition. Han vill börja en inve-
steringsgrupp för att investera sektionens besparingar så att nästa jubileum
kan bli extra magnifikt. Denna grupp skulle få som uppdrag att skapa en
investeringsplan för hur sektionens besparingar skall förvaltas. Han medde-
lar att han gärna är ansvarig och tror inte heller han behöver hjälp med att
skriva propositionen.

Den sista propositionen styrelse vill framföra är angående Kårfullmäkti-
ge(KF) valet som för nästa år kommer ske på SM. Tidigare har KF-valet
skett via THS, men eftersom detta resulterat bedrövligt valdeltagande an-
sågs det bättre att KF-representanterna väljs på ett SM. Skillnaden är även
att nu kan KF-representanterna misstroendeförklaras och de måste föra sek-

9Kanske även längre än så, men bokföring tidigare än 2015 saknas.
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tionens talan, inte sin egna så som tidigare.

4 Övrigt

4.1 Övriga frågor

Styrelsen diskuterar över kommande middagar som Styrelsen skall ordna och
vem som skall ansvara för vad. Styrelsen bestämmer följande:

Ion-Sekt middagen 11.10

• Fröken Björklund festanmäler

• Fröken Berglund skickar inbjudan

• Herrn mig själv samt Herr Saber ansvarar för maten

TT-styrelse middagen 2.1110

• Herrn mig själv festanmäler

• Fröken Berglund skickar inbjudan

W-styrelse middagen 15.1111

• Herrn mig själv festanmäler

• Fröken Berglund skickar inbjudan

4.2 Nästa StÖT

Styrelsen bestämmer att hålla nästa StÖT 31.10.2022.

10Preliminärt
11Preliminärt
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4.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 19:34 av Supraledare Alexan-
der Malmberg.

Vid protokollet Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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