
StÖT 1 ELEKTROSEKTIONEN 16 januari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 1
Måndagen den 16 januari
u.n.å. 1000011 (2023 b.t.)
å Nymble, Stockholm

1 Formalia

Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:22 av Supraledare Elin Björklund.

1.1 Närvaro

Närvarande vid dagens möte:

Elin Björklund Supraledare tillika Ordförande
Milad Javadi Halvledare tillika vice Ordförande
Johan Wirén Resistor tillika Sekreterare
Julia Gelmanovska SNO
Elias Kollberg AMSe
Patrik Nicolausson Kollektor tillika Ekonomiansvarig
Emil Karlsson Källarmästare
Nova Höög Klubbmästare
Johan Höglund Fø F
Alexander Malmberg Revisor
Alvar Winquist Revisor

1.2 Försenad ankomst

Mötet, som sades börja klockan fem uti Sektionsrummet å Nymble visade sig
vara något tidigt för flera av deltagarna (försenade s.a.s.). Frkn Elin Björ-
klund beslutade därav att försena det initiala mötet av mötets medlemmar
(innan själva mötet i sig), med tio minuter. M.a.o, intet person var sen men
mötet i sig ankom försenat.

1.3 Adjungeringar

Hr Elias Alpsjö med närvaro och yttranderätt.

1.4 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1 Justeras:



StÖT 1 ELEKTROSEKTIONEN 16 januari

1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1.6 Publicering på webben

Mötet godkänner publicering på webben.

2 Rapporter

2.1 Rapport från Supraledare tillika Ordförande

Frkn Björklund har precis fått sin elektroniska postadress (s.k. e-post) att
fungera och meddelar att massor av v.m.k. e-mejl ska skrivas och sändas. Hon
ger också till känna att ett möte med institutionsledningsgruppen (m.a.o.
diverse professorer å institutionen) har ägt rum. Elin kände inte att hon
kunde bidra i en större utsträckning till diskussionerna men lyssnade flitigt
och upplevde överläggningen som givande. Frkn Björklund säger även sig må
bra.
Roma uno die non est condita 1

2.2 Rapport från Halvledare tillika vice Ordförande

Hr Milad Javadi har arbetat med att ta kontroll över “mejlsituationen”. Si-
tuationen är sådan att flera av styrelsens medlemmar inte kunnat få tillgång
till sina mejladresser. Hr Javadi upplyser även att han ska, s.m.s. jiddra med
IT-grabben. En kladdkaka har hrn även bakat och tagit med då det var hans
s.k. fikavecka.
Aut viam inveniam aut faciam2

2.3 Rapport från Resistor tillika Sekreterare

Hr Johan “jag” Wirén har m.e.m. inte gjort någonting relaterat till sitt upp-
drag som sekreterare sedan förra mötet där han i.o.f.s. skrev ett protokoll,
men att detta inte renskrevs (då det inte ska publiceras). Det uppkom dock
problem med sektionsbilen, d.s. frkn Nebby. F.t. befinner sig denna ädla vit-
klädda dam på Mekonomen då hon fått problem med läckage av kylarvätska.
Hrn mig själv meddelar även (retroaktivt) att hrn mig själv mår bra resp.
ser fram emot kommande arbete.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam3

2.4 Rapport från SNO

Frkn Julia Gelmanovska rapporterar till mötets deltagare att hon har fått
en s.k. överlämning av Studienämndsordförande emeritus. Hennes e-post har

1
Rom byggdes inte på en dag

2
Jag ska finna vägen eller skapa den

3
För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras
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hon också fått att fungera då hon täml. tagit tag i detta själv. Hon yttrar
ytterligare att Studienämndsöverläggning 1 är på gång s.a.s. På frågan om
hon mår bra svarar hon: “helt okej, f.t.”

2.5 Rapport från AMSe

Hr Elias Kollberg rapporterar att han mår fint och att arbetet med Potential
fyllt tiden på sistone. Det är dock s.g.s. klart nu. Vidare säger Hr Kollberg
att han bokat in ett möte med aktiebolaget Ellevio vilket var totalt osant,
eftersom han i verkligheten bokat in ett möte med aktiebolaget Elevri.
Falsus in uno, falsus in omnibus4

2.6 Rapport från Kollektor tillika Ekonomiansvarig

Hr Kollektor, Patrik Nicolausson har tillsammans med f.d. Kollektor, Hr
Jacob Björns arbetat med bokföring och reservfonden. Han rapporterar att
vi nu har korrekt belopp på denna fond enligt vad som bestämdes på sek-
tionsmötet i december. Hrn har även hämtat post och berättar att vi förutom
div. fakturor fått tre julkort. Ett är från Datasektionen, ett är från Arkitekt-
sektionen och ett är från Elektrosektionen. Varför förra styrelsen låtit posten
leverera julkort till dem själva kan han inte svara på.

2.7 Rapport från Källarmästare

Karlsson rapporterar att han lever (vilket vi också såg) och att det inte
skett så mycket m.o. till hans post. E-posten har han dock lyckats få att
fungera till hälften (vad det innebär vet vi dock inte). Dagen efter StyreleÖ-
verläggningsTräffen ska han på ett s.k. mästarmöte där (källar-)mästarna ska
planera verksamheten framåt. En annan styrelsemedlem påminner hrn att
källarmästarna har ansvar över Tolvan under tentaperioderna. Hr Karlsson
bekräftar att detta är uppfattat och att, v.m.k. hinten, är tagen.

2.8 Rapport från Klubbmästare

Frkn Nova Höög meddelarar styrelsen att ett möte inom PR skett där de
diskuterade kommande Tentapub 2 (som p.g.a. Åre-resan blir ca. 2 livstider
efter sista tentamen i period 2). Vidare har även den s.k. pantsituationen
diskuterats ( PR finner det ansträngande att panta sin pant och söker därför
en bättre lösning). Hon rapporterar vidare att: ”vi håller på o inventerar o
skit"(Hon lämnade alltså Hr Oscar Lundin (o.k.s. läderlappen) att invente-
ra).
Sine cerrere et libero friget venus5

4
Osant i en sak, osant i allt

5
Utan bröd och vin fryser kärleken
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2.9 Rapport från Fø F

Hr Johan Höglund håller sig kort (uppskattat av protokollskrivare) och rap-
porterar att han haft möte med resterande Fø Fdär de planerat en s.k. fad-
derpub och typ bestämt tema (oklart vad typ betyder i sammanhanget).
Hr Höglund, likt andra, har problem med att få e-posten att fungera men
meddelar att han trots allt mår bra.

3 Beslutsärenden

3.1 Entlediga sittande ÅRe2

Då Frkn Gelmanovska, som invald SNO för 2023, för tillfället även sitter som
årskursrepresentant i sin egen nämnd tycker frkn att det vore lämpligt att
välja in en ny årskursrepresentant. Detta så att hon ska kunna utföra sitt
arbete fullt ut som SNO, samt för att kunna få in ännu fler i studienämnden.
Beslut:

Jag yrkar på:

Att1 entlediga Julia Gelmanovska som ÅRe för studienämnden
Att2 välja en ny årskursrepresentant för årskurs 2

-Julia Gelmanovska, SNO

Frkn Gelmanovska förklarar att hon därför tycker det är lämpligt att välja
in en ny årskursrepresentant. Det tyckte styret också.

Mötet väljer att entlediga Julia Gelmanovska för resten av verksamhetspe-
rioden och välja en ny årskursrepresentant för årskurs 2.

3.2 Välja ny årskursrepresentant för studienämnden

För att kunna få in fler personer i studienämnden samt för att SNO ska
kunna göra sina uppgifter så bra som möjligt vore det bra att välja in en
ny person som ÅRe 2. Elias Alpsjö har visat ett intresse för posten och är
taggad på att kliva på inför denna termin.
Beslut:

Jag yrkar på:

Att välja Elias Alpsjö som årskursrepresentant för år 2 till studienämnden.

-Julia Gelmanovska, SNo

Frkn Gelmanovska förklarar att det också vore bra att välja in en ny års-
kursrepresentant. Återigen tyckte styret också så. Lyckligt nog har hon även
tagit med en kandidat, hr Alpsjö. På frågan om hr Alpsjö vill kliva på som
årskursrepresentant svarar han: ”ja".

4 Justeras:



StÖT 1 ELEKTROSEKTIONEN 16 januari

Unus sed leo! 6

Mötet väljer Elias Alpsjö som årskursrepresentant för år 2

3.3 Datum februari-SM

Februari närmar sig och med det också Februari-SM. För att mötet ska anses
vara behörigt utlyst ska kallelsen för mötet skickas ut senast 14 dagar innan.
Med tanke på att det är mycket olika händelser i slutet av januari kan det
vara bra att redan nu bestämma ett datum.
Beslut:

Jag yrkar på:

Att styrelsen fastställer ett datum för Februari-SM

-Elin Björklund, Supraledare

Av den oändliga mängden tillfällen att bestämma datum är detta tillfälle
ej skild från andra. Styrelsen lyckas dock (otroligt nog) cirkulera sig fram till
en visst datum.

Mötet beslutar att fastställa datumet för februari-SM till 27.02.2023

3.4 JML-ansvarig i styrelsen

JML-gruppens verksamhet är väldigt viktig för sektionen och bör också ge-
nomsyra styrets arbete. Därför bör vi välja en JML-ansvarig inom styrel-
sen vars ansvarsuppgifter är att sköta kommunikationen mellan styret och
JML-nämnden samt hjälpa Ekvivalenten och MiTs JML-ansvariga att leda
JML-gruppens arbete.

Beslut:

Jag yrkar på:

Att styrelsen utser en JML-ansvarig i styrelsen

-Elin Björklund, Supraledare

Frkn Nova Höög ställer den öppna frågan om hur mycket arbete det in-
nebär att vara JML-ansvarig i styret. Frkn Björklund förklarar att det kan
bli ”en hel del"(t.s.f. ex.vis. en halv del) men att det inte spelar någon roll
eftersom den mytomspunna hr Alpha Heed (ekvivalent) förbjudit frkn Höög
från att kandidera. Varför är inte helt klart. Hr Javadi anmäler sig hursom-
helst frivillig.

6
En, men ett lejon!
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Et tu, Brute? 7

Mötet beslutar att välja Milad Javadi till JML-ansvarig i styret

Post scriptum: självklart tillät Hr Heed frkn Höög att söka om frkn väldigt
gärna ville.

3.5 Vice fanbärare

Enligt Stadgan punkt ”3.3 Åtaganden” är en av styrelsens uppgifter att utse
Vice Fanbärare. Vice Fanbärare tilldelas en sektionsmedlem som utmärkt sig
då posten kan ses som en hedersutmärkelse. Det finns ingen angiven verk-
samhetsperiod varken i stadgan eller reglementet så vi brukar utgå ifrån att
posten har samma verksamhetsperiod som Fan- och råttbäraren, dvs. 1:a
januari till 31:a december.

Beslut:

Jag yrkar på:

Att styrelsen utser en vice-fanbärare

-Elin Björklund, Supraledare

Mötet radar upp kandidaterna:
och (retroaktivt) fram till att Sofie Berglund

ska tillfrågas (hon tackar ja).

Mötet beslutar att utse en vice-fanbärare

3.6 Lunchmöten

För att hålla kontinuitet i styrelsearbetet är det viktigt att vi träffas konti-
nuerligt. Förra året hade styrelsen lunchmöte varje fredag där vi diskuterade
frågor som inte behövdes ta upp på StÖT vilket jag tyckte funkade väldigt
bra. Med veckovisa möten kan StÖT effektiviseras genom att vi kan disku-
tera frågor i förväg och då ta genomtänkta beslut snabbare under StÖT.
Det minskar också Resistorns arbetsbörda. Alla behöver inte vara med varje
gång men eftersom alla oftast är lediga under lunchen kan det vara ett bra
tillfälle för möte. Att köra på lunchmöte begränsar också mötena till 1 timme.

Beslut:

Jag yrkar på:

7
Även du, Brutus? (Julius Ceasars berömda ord när han insåg att Brutus förrått ho-

nom)
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Att styrelsen har ett lunchmöte på en viss dag varje vecka

-Elin Björklund, Supraledare

Styrelsen var vid första anblick positivt inställda till lunchmöten men för-
undrade sig över vilken dag som var bäst. Frkn Björklund och hr Johan
Höglund berättar att de hade på fredagar tidigare år men att det medförde
problem med mat-och-sov klockan för den återkommande hr Heed (Klubb-
mästare emeritus). Frkn Höög meddelar i kontrast till hr Heed att hennes
kvällsliga uppdrag ej kommer vara ett hinder.
E fructu arbor cognoscitur8

Mötet beslutar att hålla lunchmöten varje fredag

4 Diskussionsärenden

4.1 Verksamhetsplan för styrelsen

Under Februari-SM skall styrelsen presentera sin verksamhetsplan som också
ska skickas ut som en del av handlingarna minst fyra dagar innan SM. Det
brukar vara en verksamhetsplan för hela styrelsen och en för varje nämnd-
ordförande men de senaste åren har också de strategiska posterna i styrelsen
skrivit en. Jag vill framför allt diskutera styrelsens gemensamma verksam-
hetsplan här.

Diskussionsfrågor:

-Vilka är våra mål för 2023?
-Hur ska vi göra det?
-När ska vi göra det?
-Vilka förändringar vill vi se i verksamheten?
-Vad är viktigast för oss i Styrelsen?

Elin Björklund, Supraledare

Mötet lyfter fram att transparensen i styrelsen måste förbättras för att mot-
verka den “odemokratiska” stämpeln styrelsearbtet stundtals får. Vidare bör
vi också ta in åsikter för att bättre kunna verka gällande detta samt utöka
kommunikationen med sektionsmedlemmarna genom de kanaler som står oss
till foga. Hr Nicolausson inflikar med att vi bör jobba med långsiktighet i
ekonomin. Mötet håller med om att öl är prisvärt. En sista punkt som lyfts
fram är att vi bör jobba med att vara den bästa versionen av oss själva för
att förhöja förtroende för oss själva. Fucka inte upp s.a.s.

8
Trädet kan kännas igen på sina frukter

7 Justeras:
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4.2 Sektionsbilens framtid

D.s. frkn Nebby har på senaste tiden mått lite sämre än tidigare. Sedan
hr Wirén klev på posten som Carakarl har hon behövt lämnas in henne på
service två gånger för att fixa problem som uppstått under tidigare år. Det
verkar dessutom som att vi kan komma att behöva lämna in henne en tredje
gång med ett nytt (och potentiellt allvarligare) problem.
Nebby körs egentligen inte så mycket per år inom sektionen sett till miltal.
Sedan bilen togs över har den körts ca 600 mil per år. I dagsläget har den
gått ca 16 600 mil vilket gör att den bedömt tangerar 20 000 mils-strecket
2029.
Sektionen budgetar just nu 10 000 kr/år för underhåll vilket kan komma att
behöva ökas under kommande år (bilen behöver också besiktigas med ca 1
års frekvens).
På blocket går en begagnad Caddy med liknande miltal för 50 000 kr - 100
000 kr.

Diskussionsfrågor:

-Vill vi arbeta proaktivt med bilen? (ersätta innan den “kraschar”)
-När är det nödvändigt att ersätta sektionsbilen?

Johan Wirén, Resistor

Hr Wirén förklarar att d.s. frkn. Nebby alltså kan komma bli dyr i drift,
s.a.s. Mötet inser allvaret i situationen och fruktar sig för (dome-)dagen där
sektionen(-erna) står utan sektionsbil. Hr Wirén föreslår att en grupp, på
sikt, ska startas upp för att undersöka möjligheterna kring ersättandet av
d.s. frkn Nebby. Mötet anser att man bör lyfta frågan för diskussion på sek-
tionsmötet i februari, för att sedan gå mot ett beslut i maj.
Agnus dei9

4.3 Lokal för finnar

Beroende på vilken lokal sektionen väljer att ha till finnarna så kan olika
många från E-MiT vara med på festen.

Diskussionsfrågor:

-Vilken lokal föredrar vi?

Johan Wirén, Resistor

Denna diskussionsfråga är knuten till den s.k. teknologföreningssittningen
som anordans tillsammans med både styrelsen för sektionen för medicinsk
teknik och Elektrosektionens tidigare styrelse. Det är vidare bestämt att
själva gasquen hålls i gasquen (goddag yxskaft, s.a.s.). Diskussionsfrågan är
alltså kopplad till var eftersläppet ska hållas. Mötet är ganska starkt enat

9
Guds lamm

8 Justeras:
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om att Tolvan är en bättre lokal för detta. Hr Karlsson påpekar att frigående
finnar i Tolvan är bättre än frigående finnar i Nymble.
Ordo ab chao10

4.4 Branchdagssittning Medieteknik

16:e februari är det branschdagssittning för medieteknik. Elektrosektionen
har två platser vi kan fylla.

Diskussionsfrågor:

-Vem/vilka vill gå?
-Kostar det pengar?

Patrik Nicolausson, Kollektor

Styrelsen kommer fram till att vi i första hand ska kolla om intresse återfinns
bland diverse arbetsmyror från Potentialgruppen. Annars kan representanter
från styrelsen fylla platserna. Vi konstaterar också att vi i framtiden kommer
ta liknande ärenden på lunchmöten.

4.5 Bal Aalto

Styret för elektrosektionen har blivit inbjudna till Aalto bal. Vi har fått två
biljetter. OBS: kostar en del pengar (€110).

Diskussionsfrågor:

-Vem/vilka vill gå?

Patrik Nicolausson, Kollektor

Det visar sig att intet person av styrelsen har möjlighet att närvara på våra
kära grannars bal. Frkn Björklund konstaterar att hon ska svara nej på “nåt
trevligt sätt”.

4.6 Återträffsgasque för alumner

Styrelsen har fått e-post från en alumn som vill hålla en gasque i Tolvan för
folk som var aktiva på andra halvan av 80-talet.

Diskussionsfrågor:

- Vem kan tänka sig att att kolla upp lämpliga datum?
-Finns det möjlighet att anlita PR?

Patrik Nicolausson, Kollektor

Mötet ställde sig väldigt positivt till att anordna en alumnigasque och att
10

Ordning ur kaos

9 Justeras:
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vi i styrelsen står för arbetet under en sådan kväll. Vidare konstateras det
att en sådan kväll bör bokas snarast och att frkn Björklund tar ansvar över
kontakten. Vad hon dessvärre inte tar ansvar över är Pannacottabakande.
Det gör heller inte hr Höglund.
Persona grata11

4.7 Demokrati

På SM i december så lyftes det i förbifarten hur det råder en bristande de-
mokratisk process på sektion. Då demokrati är kanske den viktigaste grund-
pelaren som sektionen vilar på bör det här inte struntas i.

Diskussionsfrågor:

-Vilka processer kan det finnas brister i?
-Hur bör vi undersöka detta?
-Vilka åtgärder kan vidtas?

Johan Höglund, Fø F

Mötet enas kvickt om att denna diskussionspunkt är av ytterst vikt i.o.m.
vikten av av demokrati genomsyrar sektionen. Eftersom punkten var byggt
kring en sektionsmedlems observation enas vi också i att det vore högst
olämpligt om vi inte bjöd in sektionen till diskussionen. Eftersom sektions-
möten är det egentliga forumet för detta (men bevisligen otillräckligt) tyckte
mötet att ex.vis. en enkät, s.k. workshops eller JML kan användas för att
samla in åsikter på ett anonymt sätt.

Vidare anade mötet att fördomar kring styrelsearbetet och arbetet på andra
“högaposter” kan bildas om transparensen är bristande. Ett antal förslag togs
upp för att motverka detta, ex.vis. att hr Resistor (jag m.a.o.) kan publicera
en, v.m.k. TL;DR på ett lättillgängligt forum.

Också diskuterat var trycket på sektionsmötet i december där ett nytt styre
ska väljas. Eftersom ett helt styre å 9 personer ska väljas (täml. diskussions-
krävande) kan vissa andra sökbara poster “ruschas"igenom. Mötet kommer
fram till att valberedningen bör undersöka detta.
Senatus Populusque Elktronus12

5 Övrigt

5.1 Övriga frågor

Hr Höglund vill revidera sin budget och påminner andra om att påminna
andra (om att påminna andra...) att också göra detta. Som en riktlinje kring
när budgeten ska revideras, föreslås servicekostnader på d.s. frkn Nebby.

11
Välkommen person

12
Senaten och elektrosektionens folk

10 Justeras:
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Hr Malmberg passar också på att förtydliga revisorernas roll och förklarar
att de är där för att informera (klaga) och förtydliga (gnälla) och i så liten
grad som möjligt påverka. Han meddelar även att guldfärgad, maltsmakan-
de morot i likvid form (iustitia omnibus) tilldelas den som en vecka innan
sektionsmöte färdigställer sin bokföring.
Magister dixit 13

Hr Kollberg undrar om han kan publicera saker (saker anses (av hr Resistor)
retroaktivt avse de saker som ej är kopulering eller dylikt) på hemsidan och
sektionens s.k. sociala medier. Hr Malmberg påminner hr Kollberg att de
sinsemellan diskuterat detta ärende senast i somras. (Tystnaden talade).
Repetitio est mater studiorum14

5.2 Beslutsuppföljning

• Hr Höglund har bokat in ett möte om städrutiner för funq med styrelsen
för Sektion för Medicinsk Teknik.

• Frkn Björkland har pratat snabbt med Yrsa om middagar med styrel-
sen för sektionen för medicinsk teknik.

• Hr Nicolausson meddelar att applikationen Splitwise är gratis och att
han och hr Höglund beprövat applikationens gedigenhet genom en s.k
spending spree. Hrr Nicolausson och Höglund införskaffade en antal
Lamborghinos, Kaknästornet m.m., men rapporterar att skulden inte
är uppgjord då hr Höglund fortfarande är skuldsatt till hr Nicolausson
om en krona och 28 öre.

5.3 Nästa StÖT

Nästa StyreleÖverläggningsträff beslutas hållas 20.02.2023 av mötet.

13
Mästaren har talat

14
Upprepning är inlärningens moder

11 Justeras:
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5.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 20:05 av Supraledare Elin Björ-
klund.

Vid protokollet Justeras

Johan Wirén
Resistor
Elektrosektionen
THS

Elin Björklund
Supraledare
Elektrosektionen
THS

12
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Resistorns retroaktiva reflektioner (R3)

Hr Winquist, resistor emeritus, började traditionen förra verksamhetsåret
med att skriva sina egna reflektioner efter protokollet. Avsikten är att kun-
na kontexualisera mötet och det som sägs men att hålla det utanför själva
protokollet.

Resistorns rotvälska

Då protokollet består av diverse kryptiska förkortningar kan dessa behöva
förtydligas för virriga läsare.
å på
s.a.s. så att säga
m.a.o. med andra ord
hr herr
hrn herrn
hrr herrar(-na)
frkn fröken
frknn fröknar(-na)
s.k. så kallad(-de)
v.m.k. vad man kallar
bl.a. bland annat
s.m.s. som man säger
m.e.m. mer eller mindre
i.o.f.s i och för sig
d.s. den sköne
f.t. för tillfället
s.g.s. så gott som
div. diverse
p.g.a. på grund av
ex.vis. exempelvis
o.k.s. också känd som

Den första StÖTen

Den första StÖTen blev ett ganska långt möte eftersom att väldigt många
punkter skulle tas beslut om eller diskuteras. Även om många av diskussio-
nerna kring de var relativt korta blir mötet och framförallt protokollet väldigt
långt. I framtiden kommer vi dock inte ta upp representationsärenden under
StÖTar eftersom detta egentligen inte ska protokollföras.

Stajlen

Jag har konstaterat under skrivandet av det här protokollet att man nog
måste hitta sin stil som protokollförare. Att bara skriva vad som händer rakt
upp och ned är tråkigt så vissa saker överdrivs eller förvrängs för att göra
läsningen lite mer spännande. Vi får se hur “stajlen” på protokollen ser ut i
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framtiden men jag konstaterade under detta skrivande att man kanske bara
ska rocka på om man får en idé.
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