
StÖT 10 ELEKTROSEKTIONEN 30 december

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 10
fredagen den 30 december
u.n.å. 1000011 (2022 b.t.)
å Zoom, Cyberrymden

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 16:06 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

Alla förutom Herrn mig själv är en hel timme försenade då Herrn mig själv
befinner mig i tidszon GMT+2 medan övriga befinner sig i GMT+1.

1.3 Adjungeringar

Fröken Lovisa Erlandsson adjungeras med närvaro och yttranderätt för punkt
2.1.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.
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1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet med ändringsyrkandet att punkt
3.1 ändras till 2.1 och Rapporter blir 3.1, 3.2 osv. Detta så att Fröken Er-
landsson inte skall behöva vänta på sin punkt så länge.

1.6 Publicering på webben

Mötet godkänner publicering på Kongling Elektrosektionens hemsida med
namn.

2 Beslutsärenden

2.1 Intermissval av IntSekt

Fröken Erlandsson har visat intresse för posten IntSekt. Hon anser att posten
verkar intressant och hon ser fram emot arbetet med nöje. Styrelsen anser
att hon är en ytterst rimlig kandidat och väljer henne till IntSekt.

Styret väljer Lovisa Erlandsson till IntSekt.

3 Rapporter

3.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Herr Malmberg är nöjd med Funq, nya styret och även över sitt lobbande
angående THS:s nya boknningsregler som blivit mera sektionsvänliga. Han
har även firat jul och mår bra.

1. Den första är så jävla god.
2. Skit skall ha skit.
-Alexander Malmberg

3.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Fröken Berglund har firat jul och mår ytterst väl. Eposten är än ett problem,
men om två dagar är det inte längre hennes problem.

3.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Herrn mig själv har skrivit protokoll och ämnar fortsätta skriva protokoll till
årets slut.

3.4 Rapport från SNO

Herr Lindberg mår bra och meddelar att han är nöjd med året som SNO.
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3.5 Rapport från AMSe

Herr Saber meddelar att han inte gjort så mycket som AMSe på senaste
tiden men mår bra.

3.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Herr Björns har bokfört, fått sista pengarna från KTH och meddelar att
budgeten kommer sluta på minus som planerat. Han mår bra trots att han
är aningen trött efter en lång bussresa.

3.7 Rapport från Källarmästare

Herr Höglund har gjort Sektionen en sista stor tjänst som Källarmästare.
Han har köpt en Moccamaster till Tolvan. Med denna kaffekokarnas Rolls
Royce kommer medlemmarna kunna njuta av bättre kaffe än förr. Efter detta
fina köp mår Herr Höglund bra.

3.8 Rapport från Klubbmästare

Herr Heed mår bra och har överlämnat till nya Klubbmästaren. Han har
även påbörjat ansökningen för nytt serveringstillstånd och har lite bokföring
samt en restaurangrapport kvar.

3.9 Rapport från Fø F

Firat jul och badat bastu. Mår bra.

4 Diskussionsärenden

4.1 Överlämning

Herr Malmberg frågar ifall alla haft överlämning åt sin efterträdare. Alla
förutom Herr Lindberg och Fröken Björklund har gjort detta. Herr Björns
påminner om att stöda sina efterträdare i början av året.

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Herr Malmberg oroar sig över den stora mängden pant som samlats i JUNQ.
Herr Heed anmäler att detta är Batmans ansvar och uppmanar att fråga
nuvaranda eller kommande Batman.

5.2 Nästa StÖT

Aldrig!
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5.3 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas för sista gången klockan 17:19 av Supra-
ledare Alexander Malmberg.

Vid protokollet Justeras

Alvar Winquist
Resistor
Elektrosektionen
THS

Alexander Malmberg
Supraledare
Elektrosektionen
THS

4


	Formalia
	Närvaro
	Försenad ankomst
	Adjungeringar
	Behörigt utlyst
	Fastställande av föredragningslista
	Publicering på webben

	Beslutsärenden
	Intermissval av IntSekt

	Rapporter
	Rapport från Supraledare tillika Ordförande
	Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande
	Rapport från Resistor tillika Sekreterare
	Rapport från SNO
	Rapport från AMSe
	Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig
	Rapport från Källarmästare
	Rapport från Klubbmästare
	Rapport från FøF

	Diskussionsärenden
	Överlämning

	Övrigt
	Övriga frågor
	Nästa StÖT
	Mötets högtidliga avslutande


