MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2011-09-05

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2011-09-05
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 5:e Sep

Närvarande: Alexander Kärkkäinen, Fredrik Granum, Josefin Bertilsson, Martin Holm, Emma Johansson,
Erik från M-ord & Pamelina från M-ord

§ 1 Mötets öppnande

Alexander Kärkkäinen förklarar mötet öppnat kl. 12.18

§ 2 Val av mötesordförande

Alexander Kärkkäinen väljs till ordförande

§ 3 Val av sekreterare

Martin Holm väljs enhälligt till sekreterare.

§ 4 Val av justeringsmän

Fredik Granum och Emma Johansson väljs enhälligt till
Justeringsmän.

§5

Erik Hansson & Pamelina Olsson inadjungeras.

Adjungeringar

§ 6 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan fastställs.

§ 7 Godkännande av föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa möte.

§ 8 Godkännande av föregående föregående Mötesprotokollet bordläggs till nästa möte.
mötesprotokoll
§ 9 Inval av ledarmöter till M-ord 11/12

Erik Hansson går i M2 och har sökt M-ord för att det
verkar skoj, han är en gammal erfaren bloggare med
ensiffriga läsarsiffror. Nya idéer till M-ord har han redan
diskuterat med nuvarande M-ord.
Pamelina Olsson går också i M2 och söker M-ord som
fotograf. Hon anser att hon redan har varit med i M-photo
lite men nu vill hon gå med på riktigt. Hon är sedan
tidigare med i M-sex och tror inte det blir några problem.
Erik Hansson och Pamelina Olsson väljs enhälligt in i Mord som skribent respektive fotograf.
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§ 10 Förslag till verksamhetsplan
• Vi ska jobba aktivt för att införskaffa en bautasten.
• Fortsätta att driva på Windenprojektet.
• Lägga en grund för ett ekonomiskt regelverk och sträva
efter att få det godkänt innan verksamhetsåret är slut.
• Tillsätta en griskommitté
• Undersöka möjligheter om att tillsätta en
jubileumskommitté
• Utvärdera aspningspolicyn
• Jobba aktivt för att integrera utbytesstudenter mer i
sektionen
• Att ha utbyte med andra maskinteknologsektioner i
Sverige
• Arrangera en Sångbokssittning
• Verka för en god studiemiljö
• Arbeta för en aktivare relation till M-Styret
§ 11 Förslag till budget för M-Styret 11/12 Emma gör en fantastiskt fin redovisning av hennes
beräkningar och resterande medlemmar har diskuterat
godkänner efter små korrigeringar.
§ 12 Ordförande i Valberedningen

Martin skickar ett mail och frågar valberedningen ifall det
finns någon som vill ta på sig ordförandeposten.

§ 13 Varvet

Allt lät bra hos alla poster.

§ 13 Övriga frågor

Hur blir det med ML-salarna på andra våningen? Ta upp på
TUT-mötet.
Onsdag har vi SMART & Ordföranderåd, vi får dela upp oss.
Kommunikationsmöte 16/9 kl 12.00.
SMART – Josefin har fått mail från skolorna och de verkar
intreserade att komma.
Ny informationslapp på dörrentill styretrummet, Martin fixar.
Masterprogramansvarig på Automotive byts ut och ny
föreslås är Lennart Josefsson, ok?
M-Styret subventionerar 200:- till alla medlemmar i sittande
föreningar till nollfinalen.
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§ 14 Under mötet bordlagda fråga

Inga bordlagda frågor.

§ 15 Mötets avslutande

Mötesordförande Alexander Kärkkäinen förklarar mötet
avslutat kl 15.47.
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