
StÖT 8 ELEKTROSEKTIONEN 31 oktober

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 8
måndagen den 31 oktober
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 12:30:00 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
Ebba Hellstenius Revisor

1.2 Försenad ankomst

Stackars Herr Heed, som så hårt slitit,
fixat oss kaffe och fika så flitigt.
Även idag, försenad han var.
Men detta bör sägas till hans försvar:

Då han hämtade kaffe och var bort ur sikt,
stängdes dörren till FUNQ illa kvickt.
Mötet öppnades snabbt och klubban blev slagen.
Då han återvände med kaffe, kände han sig bedragen.

- Ur tragedin Alpha, Klubbmästare af Tolvan - William Shakespeare
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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 meddela att detta egentligen kunde ha varit
ett informellt möte då endast övriga ärenden diskuteras, men han ansåg att
det ändå var passande att hålla ett StÖT.

Herr Malmberg meddelar även att nya upplåtelseavtal håller på att skapas
mellan KTH och sektionerna. Målet från THS sida är att avtalet “bättre skall
spegla verkligheten". Han och Herr Höglund har bevakat sektionens intresse
på dessa möten och för tillfället ser det ljust ut. Herr Malmberg saäger att
han är försiktigt optimistisk, men har inte än sett första utdraget av detta
avtal.

Han meddelar att kampen för utökad serveringstid börjar se ljus ut, vilket be-
tyder att eftersläpp kommer kunna fortsätta längre under större evenemang.
Däremot ser det inte speciellt ljust ut för Arkitektursektionens alkoholserr-
vering, då de av okänd anledning inte längre får använda Ingenjörsektio-
nen Byggs serveringstillstånd. Att dela på serveringstillstånd har länge varit
praxis bland sektioner som delar lokal, så detta anser han vara udda.

Herr Malmberg mår bra.

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Hör och häpna: KTH IT-support har inte ännu häller fixat Fröken Berglunds
epost-problem, däremot har de slutat svara på hennes meddelanden om pro-
blemen. Däremot har hon fått svar från Sähköinsinöörikilta(SIK)1, var de

1Aalto universitets elektrosektion.
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igen frågade ifall Sektionen kan ordna något program likt SIK-festerna tidi-
gare år. Då TF samarbetet är betydligt mera lukrativt för Elektro för tillfället
och p.g.a. att de inte velat erbjuda något åt oss svarade Fröken Berglund att
Elektro inte är intresserad. Relationen till SIK är alltså lite på en paus för
tillfället.

Fröken Berglund mår bra.

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Logistiken med Finlandsresan är klappad och klar,
Nu är endast festandet som återstår kvar.
Trots att jag bättre stuideframgång skulle föredra,
Mår jag faktiskt ändå ganska bra.

2.4 Rapport från SNO

Herr Lindberg har fått en ny Studienämnd att leda efter förra SM och ämnar
att ordna en Kickoff för denna före Finlandsresan. Ett möte och gästlista för
lärarmiddagen är även bestämd. Herr Malmberg undrar vad som diskuterats
på programrådet2. Herr lindberg berättar att han hittills varit på ett möte
och tror inte mycket kommer att ändra förutom en kurs i mätteknik som
kommer flyttas till ÅK-1.

Herr Lindberg mår bra.

2.5 Rapport från AMSe

Herr Saber har en spännande torsdag framför sig eftersom Atlas Copco skall
delta på Halloween puben. Förutom det skall han fakturera FOI för kataloger
som delats ut i Tolvan.

Herr Saber mår anständigt.

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Björns har betalat både Silja Line och Hotellet i Otnäs, dvs. Finlands-
resan är betald. Han har startat investeringsgruppen Tolvanbets och hoppas
fler anmäler intresse då endast två personer gjort de för tillfället. Förutom
det har han bokfört som vanligt.

Herr Björns mår bra trots att han ännu lever på mjukkost.
2inte PR utan KTH:s programråd för utbildningen elektroteknik
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2.7 Rapport från Källarmästare

Herr Höglund meddelar att KG anordnar intern fixarkväll ikväll. Herr Johan
Hamredal har blivit sjuk vilket orsakat problem med planering av Tolvans
renovering. Han har uppmanat projektansvariga att kontakta kansliet om
saken.

Herr Höglund mår bra.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed har även hört om Arkitektursektionens problem angående serve-
ringstillstånd och skall delta ikväll på ett möte där han tror att saken kommer
diskuteras. Det han är orolig över är ifall detta kommer påverka alla sektioner
på KTH. Han förklarar att alla sektioner har lite olika tillstånd, och Elektro
har ett rätt bra sådant. Ifall KTH skulle vilja ha standardiserade tillstånd
för alla sektioner kunde detta orsaka problem. En möjlig förändring kunde
vara minskat antal personer som får vistas i lokalen under servering. Dock
kunde detta även vara en god möjlighet att inkludera alla THS medlemmar
i alla sektioners serveringstillstånd vilket vore en väldigt positiv förändring.

PR har som vanligt ordnat flera event, men även haft möte med shottluc-
kan3 angående samarbete. Det som kanske är mest relevant att veta är att
de är villiga att öppna baren i förtid bara för oss utan extra kostnad ifall vi
vill ha något privatevent hos dem. Herr Heed har även lyckats få samarbete
med Red Bull.

Sen det mest viktiga. På senaste pubrådet Herr Heed deltog på var det
flera sektioner som ansåg att stöldkulturen på KTH gått för långt. Flera
sektioner anser att det är kul att “låna" vissa föremål ifall de antingen över-
lämnas tillbaka efter en tid, eller ställs ut så att de kan hämtas tillbaka till
sin ursprungliga ägare. Även viktiga/dyra/gamla föremål ansågs opassande
att “låna".

Herr Heed mår bra.

2.9 Rapport från Fø F

Fröken Björklund meddelar att de få som fyllt i formuläret verkat väldigt
nöjda med årets mottagning. Hon skall ännu ha möte med kanslierna (bå-
de EMiT) nästa tisdag angående mottagningen. Fröken Björklund påminner
även att information om tackfesten har kommit ut.

Fröken Björklund mår bra.
3En kedja av barer som specialiserar sig på roliga shots, idk googla om du vill veta

mer...
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3 Övrigt

3.1 TT-middag imorgon

Som vanlig bestämmer sig Styret för att klädkoden är Kovaj. Det mesta är
klappat och klart, förutom maten som Herrn mig själv och Herr Lindberg
införskaffar imorgon.

3.2 Funq
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.

3.3 Instagram inlägg angående investeringsgruppen Tolvan-
bets

Fröken Berglund verkställer.

3.4 W middag

Herr Saber ansvarar för meny, Herrn mig själv ansvarar för festanmälan och
klädkoden är som vanligt Kovaj.

3.5 TF byta datum

Teknologföreningen har önskat att byta datum då de besöker oss. Nytt datum
som föreslås är 3-4.3.2023.
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3.6 Bergsmiddag

Bergsektionen har bjudit Styrelsen på middag på ett datum som inte passa-
de Styrelsen. Då ett annat datum önskades fick Styrelsen inget svar. Fröken
Berglund ansvarar för att kontakta Bergsektionen på nytt för att få ett datum
och Herr Malmberg bjuder in gamla Styrelser då ett nytt datum bestämts.

Revisor Fröken Hellstenius lämnar mötet.

3.7 December-SM

Styret bestämmer följande:

• Kallelse 16.11.

• Sök och motionstopp 27.11

• Handlingar 1.12.

• December-SM 5.12.

3.8 Kanslifrukkost

Styrets skall bjuda kansliet på en sista frukost före verksamhetsåret äro slut.
Styrelsen bestämmer därmed att ordna denna Sista Frukost 21.11.2022.

Styrets sista frukost målad av Da Vinci

3.9 Julkort

Givetvis skall Styret enligt tradition verkställa ett ett julkort även i år. Styret
bestämmer för att fotografera detta julkort 2.1.2022.
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3.10 Städning av Tolvan

Herr Heed är orolig över städandet i Tolvan och frågar därmed Herr Höglund
ifall källarnissarna faktiskt gör sitt jobb. Herr Höglund förklarar att källar-
nissarna inte än fått utdelade sina städuppgifter och kan därmed inte utföra
jobbet. Herr Heed hoppas att Herr Höglund ser till att Tolvan faktiskt städas
eftersom: “Jag har egen erfarenhet av att man kommer lätt undan som käl-
larnisse utan att göra något alls". Dock vill han även tacka källarmästarna
för att de städat någons redan uppätna måltid som låg i handfatet i Junq
under Tentapuben.

3.11 MF-Luciabal och Samhällsbyggnads jubileumsbal

Styret börjar vid detta skede av verksamhetsåret vara lite tröttare, lite mind-
re intresserade av festande, men framför allt mycket fattigare än i början av
året. Därmed är ingen preliminärt intresserad någondera av evenemangen.

3.12 Nästa StÖT

Styrelse bestämmer att hålla nästa StÖT ombord M/S Silja Symphony
10.11.2022.

3.13 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 16:00:00 av Supraledare Alex-
ander Malmberg.

Vid protokollet Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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