
Resistorns retroaktiva reflektioner (R3)

Resistorns resumé

Årets andra StÖT kan i enkla och snabba mån sammanfattas:

• Milad Javadi (vice ordförande) jobbar fortsatt med förbättringar av
sektionens funktionärsmejladresser.

• Elias Kollberg, (arbetsmarknadssekreterare, förk. AMSe) jobbar bl.a.
med att kunna dela ut en sponsrad ryggsäck under årets mottagning.

• Emil Karlsson (Källarmästare) tillsammans med Källargillet ska ta
fram nya märken.

• Nova Höög (Klubbmästare) planerar vårbalen med övriga PR.

• Johan Höglund (Fø F) har i runda slängar gjort klart schemat för mot-
tagningen tillsammans med övriga Fø F.

• Styrelsen ska börja jobba med att ta fram ett officiellt utlåningssystem
för div. prylar i Tolvan.

• Styrelsen har diskuterat hur man ska påverka THS:s verksamhetsplan.

• Källargillet ska diskutera internt om källarnissarnas ansvar ska utökas
till att även inkludera enklare städning inför torsdagspubar.

Resistorns raljeri

Skyddade från februarikylans fagra vind

befann sig tio personer innanför Tolvans grind

de hade som syfte att några ärenden diskutera

med konstaterade snart: “vi borde va flera”

för en viss kollektor var inte där

han befann sig på toan, fylld av misär

mötet började leta, men fann intet vid kommoden

tills någon plötsligt insåg: “han är ju i Boden!”



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
frknr fröknar(-na)
s.k. så kallad(-de)
div. diverse
v.m.k. vad man kallar
bl.a. bland annat
s.m.s. som man säger
div. diverse
s.t.s. som tog studenten
s.d.h. som det heter
t.s.f. till skillnad från
m.e.m. mer eller mindre
i.o.f.s i och för sig
f.t. för tillfället
s.g.s. så gott som
s.a.s. så att säga
div. diverse
ex.vis. exempelvis
o.k.s. också känd som
ev. eventuellt
ö.h.t. över huvud taget
å gr. av på grund av



StÖT 2 ELEKTROSEKTIONEN 20 februari

Protokoll fört vid:
Konglig Elektrosektionens
StyrelseÖverläggningsTräff 2
tisdagen den 20 februari
u.n.å. 1000011 (2023 b.t.)
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande

Mötet öppnas klockan 17:08 av supraledare Elin Björklund.

1.2 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
Emil Karlsson Källarmästare
Nova Höög Klubbmästare
Johan Höglund Fø F
Alexander Malmberg Revisor
Alvar Winquist Revisor

1.3 Försenad ankomst

Mötet konstaterar att hr Patrik Nicolausson befinner sig i Boden vilket är
m.e.m. 90 mil bort. Detta avstånd uppskattar mötet vara för långt för att
hinna till StyrelseÖverläggningsTräffen i tid. Frkn Nova Höög tar därför till
cyberrummet, ä.k.s. “zoom” för att kontakta hr Nicolausson. Mötet finner
dock honom försenad innan en kontakt kan upprättas.

1.4 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.5 Behörigt utlyst

Mötet anses behörigt utlyst.

1 Justeras:
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1.6 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs i sin helhet.

1.7 Publicering å webben

Mötet godkänner publicering å webben.

2 Rapporter

2.1 Rapport från supraledare tillika ordförande

Frkn Elin Björklund meddelar att hon varit å ordföranderåd men ger inga
upplysningar om huruvida detta var hemskt spännande eller katastrofalt tja-
tigt. Hon berättar ävensom att styrelsens kavajer förväntas anlända i slutet
av veckan vilket leder till att ett s.m.s. glädjerop fyller FUNQ. Situationen
kring styrelsens övriga profilkläder ser dock mindre lovande ut, enligt frkn
Björklund. Det är nämligen så att Hr Milad Javadi lagt krokben å Frkn Björ-
klund genom sitt omstrukturerande av sektionens e-postadresser. E-posten
som skickats till Frkn Björklund har närmare bestämt inte kommit fram
vilket försenat processen. F.ö. säger hon sig må bra då frågan ställs.

2.2 Rapport från halvledare tillika vice ordförande

Hr Javadi meddelar styrelsen att han varit å viceråd vilket han (t.s.f frkn
Björklund) annonserar var spännande. Han följer upp med att berätta att
han fortsatt försöker korrigera och reparera sektionens krånglande e-postadresser
och e-postlådor. Hrn blir sedan avbruten av att hr Nicolausson gör entré via
cyberrymden.

Hr Nicolausson gör entré via cyberrymden. Samtliga härv. mötesdeltagare

välkomnar honom och konstaterar att han antagligen befinner sig å en toa-

lett.

Efter att mötet m.e.m. lugnat sig över hr kollektorns omnejd konstaterar
hr Javadi att bl.a. PRs e-post nu bör fungera. Han avslutar sin rapport med
att meddela mötesdeltagarna att han mår helt okej, men f.t. antagligen sak-
nar signalsubstansen Serotonin (ä.k.s. 5-hydroxitryptamin för ev. kemiskt
lagda läsare).

2.3 Rapport från resistor tillika sekreterare

Hr Johan Wirén (jag m.a.o.) s.t.s å Kungsholmens gymnasium, medde-
lar att han laddat upp ett protokoll (brutalt sent och felaktigt å gr. av

) sedan förra StyreleÖverläggningsTräffen. F.ö. åt han
god frukost och mår s.g.s perfekt.

2 Justeras:
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2.4 Rapport från SNO

Frkn Julia Gelmanovska kungör till mötesdeltagarna att felaktigheterna kring
hennes posts e-post nu har förpassats till historiens papperskorg. Frkn studie-
nämndsordförande har även deltagit i länkmöte med m.e.m. samtliga kursan-
svariga för programmet. Detta har även skett innan dödlinjen (t.s.f. tidigare
nämnd sekreterare) vilket hon är nöjd med. Å frågan från frkn Björklund om
hon mår bra svarar hon: [parafrasering] “ja, men en fördömd hosta har för-
följt mig sedan det nya året”, vilket resulterar i att samtliga mötesdeltagare
höjer ett (1) ögonbryn.

2.5 Rapport från AMSe

Hr Elias Kollberg deklarerar att han skickat e-post till s.d.h. mastodont
många företag, vilket bl.a. resulterat i att en sponsrad ryggsäck kommer
kunna delas ut till nyantagna under mottagningen. Vidare, berättar hrn att
de tidigare diplomatiska förvecklingarna med Aktiebolaget Ericsson kunnat
lösas. Å gr. av detta mår hr Kollberg bra.

2.6 Rapport från kollektor tillika ekonomiansvarig

Hr hjältesoldaten Nicolausson poserar ståtligt i modell 90 inne å herrtoalet-

ten i Boden och vinkar till mötet å frkn Höögs datorskärm.

Hr Nicolausson påbörjar sin rapport men hinner inte få ur sig mer än ett par
ord innan hans toalett-wifi erfar en störning. Efter en (1) dryg minut av re-
sonanslösa robotläten kommer hr kassörssoldat ur sin trans och förklarar att
han bl.a. jobbat med investeringsgruppen för att plocka fram en fondportfölj.
Han meddelar även att det börjar synas en ända å det till synes oändliga
bokföringsarbetet samt att Tekniska Högskolans Studentkår kanske kommer
förändra lite regelverk som kan få konsekvenser för oss. Han avslutar med
att meddela att han mår bra1 men att han måste lämna mötet för att återgå
till sin dystra realitet.

Hr Patrik Nicolausson lämnar mötet.

1
Detta bör tolkas utifrån hr Nicolaussons inertialobservatörsperspektiv där följande

gäller:

1. han befinner sig i Boden.

2. det är troligtvis �43° C utomhus.

3. han sitter och s.m.s. zoomar å en toalett.

3 Justeras:
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2.7 Rapport från källarmästare

Hr Emil2 Karlsson låter förstå att arbetet kommit igång mer sen senaste
mötet. Bl.a. har den s.k. nisselistan3 reviderats där obsoleta uppdrag (såsom
rundgång med källarmästare i Tolvan å fredagar) förpassats till tidsrymdens
otillgänglighet. Hrn har även arbetat med att ta fram en redig och konkret
verksamhetsplan som både var skriven i LATEX, samt inlämnad till hr resistor
i god tid (t.s.f. i stort sett övriga styrelse4). Det ska även i framtiden ske
ett samarbete med PR (s.k. diplomatiskt intermezzo) där nya märken ska
lanseras å en pub. Vidare berättar hrn att han missat ett lokalråd (men att
övriga källarmästare deltog) och att han är färdig med sin bokföring inför
sektionmötet5. Avslutningsvis berättar hr Karlsson att han mår bra.

2.8 Rapport från klubbmästare

Frkn Höög rapporterar att hon nu hållit i några pubar och att det har gått
bra. Vidare berättar frkn att planeringen för vårbalen är igång och PR måste
diskutera inbjudningslista med oss (Konglig Elektrosektionens styrelse) samt
styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik. Frkn Höög har även varit å ett
pubråd där pubrundor, pant, skyltstölder6 et cetera diskuterats. Hon fort-
sätter med att förklara att den s.k. pantsituationen är halvt löst7 och att hr
läderlappen Oscar Lundin må innebära total ekonomisk kollaps för sektio-
nen då denne fått inte bara en (1), utan tre (3) parkeringsböter8 sen senaste
mötet. Hr Höglund anklagar sedan frkn Höög (och hela PR) för att ha haft
sönder nyckelskåpet i FUNQ vilket frkn besvarar med att säga: [parafras]
“det har vi då faan inte gjort; detta är då enbart ännu en förbaskad kom-
plott för att förvanska vårt rykte”. Hr Karlsson agerar diplomat och framför
att Källargillet jobbar mot att snarast reparera nyckelskåpet. Avslutningsvis
berättar frkn Höög att hon mår bra samt att hon ska kämpa med att göra
färdigt bokföringen i tid men att ett kvitto antagligen saknas9.

2
Det råder fortfarande otydligheter kring huruvida hr källarmästarens förnamn verkli-

gen är Emil. Somliga driver nämligen tesen att hrns förnamn egentligen är Karlsson vilket

då medför att hans namn ska författas som hr Karlsson Karlsson.
3
den lista en källarnisse tar till när denne glömt bort vad man egentligen gör som

källarnisse (enär man m.e.m. inte gör något).
4
Morr.

5
Detta är av signifikans då den bokförare som gjort klart sin bokföring en vecka innan

ett sektionmöte, lovats en valfri dryck á 59 kr (priset för en stor stark å Bullens Bar &

Restaurang) å Bullens Bar & Restaurang. av revisorerna.
6
M.a.o., varför är Bergsfolket kleptomaner?

7
Vad halvt i detta sammanhang innebär kan läsaren endast spekulera i.

8
Det är allmänt känt att läderlappen är en trafikfara när denne framför sin fladder-

musomobil men att denne också är en parkeringsfara är såklart nyheter.
9
Frkn Höög kan i.a.f. glädja sig med att det inte var en nyckel som saknades.

4 Justeras:
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2.9 Rapport från Fø F

Hr Höglund inleder med att uttrycka irritation över sin plats i dödsordning-
en10 genom att säga: “nu får jag äntligen köra”. Han proklamerar sedan att
han varit å mottagnigsråd där det bl.a. diskuterats frågor gällande Teknis-
ka Högskolans Studentkårs roll i mottagningen och stadshuscermonin. Hrn
meddelar även att i stort sett hela schemat för mottagningen är klart och
att fadderansökan öppnats. Avslutningsvis säger hr Höglund att han gjort
klart sitt arbete som källarmästare11, att han blivit Fø Få riktigt12 och att
han mår bra. Frkn Höög (troligtvis rosenrasande) tycker att det är tråkigt
att alla (hr Höglund) mår bra och ändrar sin måendestatus till dåligt.

Frkn Höög mår dåligt

3 Diskussionsärenden

3.1 Propositioner till SM

Hr Höglund har skrivit ett diskussionsärende där han ställer den öppna frå-
gan till styrelsen angående om vi ska skriva någon proposition. Styrelsen
har dock ingenting de vill proponera i en proposition. Istället frågar frkn
Björklund varför hr Höglund signerar sina diskussionsärenden olika13.

3.2 Roller å SM

Med hr Höglunds andra diskussionsärende ställer hrn den öppna frågan om
vad för roller vi vill ha å februari-SektionsMötet. Frkn supraledare svarar
att hon ämnar föra ordet. Hr halvledare fyller i med att han ämnar ansvara
över talarlistan och ev. föra ordet om frkn Björklund drunknar i en ubåt.
Hr resistor säger att han ämnar protokollföra mötet och frkn klubbmästare
meddelar att hon ska “vakta baren”. Hr Kollberg föreslår med väl inövad
diplomati att han kan tänka sig ta den s.k. soffplatsen14. Resterande styrelse
faller för hr AMSes konster vilket leder till att frkn Gelmanovska och hr
Karlsson tar å sig ansvaret som rösträknare, samt att hr Nicolausson och hr
Höglund sköter s.d.h. clickers.

10
Den ordning liksom ordförandes makt går till om denne dör (där hr Höglund är å sista

plats).
11

Vad detta innebär kan läsaren endast spekulera i.
12

Även här kan läsaren endast spekulera i vad detta innebär.
13

Fakta i frågan: det visar sig att hr Höglund faktiskt varit inkonsekvent med sitt sig-

nerande. Följande variationer återfinns: FøF, Fø F, FoF och Fo F.
14

Den plats där man inte utför något styrelsemässigt arbete ö.h.t., utan endast ställer

diverse näsvisa frågor till mötesdeltagare.

5 Justeras:
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3.3 Återupptagande av en BU från Styret 2022 gällande ett
officiellt utlåningssystem av diverse prylar som finns i
Tolvan som skulle kunna lånas ut till sektionsmedlemmar

Under hr Höglunds tredje diskussionsärende slår hrn (troligvist) rekord i den
(för övriga deltagare okända) tävlingen “längst namn å ett diskussionsären-
de”. Beslutsärendet gällde (som titelingen så fint beskrev det) ett officiellt
system att låna diverse prylar som finns i Tolvan. Anledningen till att det
återigen tas upp är för att frkn Björklund och hr Höglund misslyckats med
att ta tag i detta under deras tidigare styrelseverksamhetsår. Sittande styrel-
se finner att idén troligtvis är bra men att det kan finnas klurigheter gällande
vem som faktiskt ska godkänna utlånande av en viss pryl. Summa summa-
rum blir dock att ett godkännande från m.e.m. vem som helst är bättre än
att man lånar någonting utan godkännande. Frkn Björklund och hr Höglund
återtar sig ansvaret att följa upp detta.

3.4 Verksamhetsplan för THS

Tekniska Högskolans Studentkår ska ha ett medlemsmöte där kommande
verksamhetsplan ska diskuteras, vilket hr Högund med sitt sista diskussions-
ärende uppmärksammar. Vad mötet bör diskutera enligt hrn, är vad vi vill få
fram i verksamhetsplanen (så att vi kan erhålla oss rätten att klaga om15 de
totalt struntar i det). Hr Kollberg lyfter exemplet han erfar under sitt arbete
som projektledare för arbetsmarknadsmässan, nämligen att han behövde kö-
pa kaffe från Nymbles restaurang till astronomiska summor riksdaler, istället
för att brygga själv. Vidare lyfter mötet exemplet om att Teknsiska Högsko-
lans Studentkår ska jobba mot att servera mat med minskat klimatavtryck,
vilket lett till knepigheter i frågan om kött å ex.vis sittningar ska vara ett
frånval eller tillval. Hr Höglund samt frkn Björklund (som ämnar deltaga i
medlemsmötet) meddelar att de tar dessa punkter i beaktande när verksam-
hetsplanen ska diskuteras.

4 Övrigt

4.1 Övriga frågor

Mötet konstaterar att man inte ämnar fortsätta utbytet med SIK (Aalto
universitets elektrotekniksgille).

Vidare diskuteras det hur man ska göra med sångblad å TF-sittningen. Man
konstaterar att hr frequensnormal Jonas Wallander och hr defibrillator Aron
Akbari gärna får ta fram ett enkelt sådant.

Elias har två saker han vill lyfta; det ena är att det anordnas en “rever-
semässa” s.a.s., där företagsrepresentanter går runt och nätverkar gentemot

15
Sannolikt handlar detta snarare om ett när.

6 Justeras:
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sektioner och studenter. Det andra är att telefonaktiebolaget L M Ericsson
vill äta pannkaker med styrelsen. Varför de vill detta är något oklart men
s.g.s. samtliga mötesdeltagare frossar gärna å “pankisar”16.

Revisorerna, hr Alexander Malmberg samt hr Alvar Winquist har granskat
budgeten och tyckte i allmänhet att det såg bra ut men hade invändningen
att rubriker till ändrade budgetposter borde vara gulmarkerade (gulmarke-
rat indikerar ändringar).

Frkn Höög lyfter att en viss anrik sektionsmedlem17 städat febrilt innan
de senaste torsdagspubarna. Å gr. av detta inleds en hetlevrad diskussion
om huruvida man ex.vis ska utöka källarnissarnas ansvar till att inkludera
enklare städning innan torsdagspubar. Hr Karlsson slår fast att han ska föra
vidare denna diskussion internt till Källargillet.

Hr Javadi meddelar att sektionen för industriell ekonomi har haft v.m.k.
en fnurra å tråden med Stim; den ekonomiska föreningen som i någon mån
ser till att artister får pengar när deras musik spelas å evenemang. När sek-
tionen i fråga konsulterade en juridisk expert (troligvis inte hr advokat Leif
Silbersky) så fick de rådet att totalt och hänsynslöst strunta i Stim tills
tvedräkten s.a.s. övergår till den ekonomiska dimensionen.

4.2 Beslutsuppföljning

• Frkn Sofie Berglund tackade ja till att tillträda som Vice fan- och
råttbärare

• Användandet av applikationen Trello konstateras vara undermåligt, i
sht å gr. av att samtliga från styrelsen ej ännu registrerat ett konto.

4.3 Nästa StÖT

Nästa StyreleÖverläggningsTräff beslutas hållas tisdagen den 21 mars kloc-
kan 14:00 å FUNQ, Tolvan.

16
Retroaktvit tillägg: telefonaktiebolaget L M Ericssons representanter bjöd faktiskt

inte å några pannkakor enär de råkade ta oss till fel matsal.
17

Du vet vem du är.

7 Justeras:
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4.4 Mötets högtidliga avslutande

StyrelseÖverläggningsTräffen avslutas klockan 19:17 av Supraledare Elin Björ-
klund.

Vid protokollet Justeras

Johan Wirén
Resistor
Elektrosektionen
THS

Elin Björklund
Supraledare
Elektrosektionen
THS
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