MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2011-11-14

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2011-11-14
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 14:e Nov 12.05

Närvarande: Alexander Kärkkäinen, Celia Nuldén, Josefin Bertilsson, Martin Holm, Emma Johansson &
Fredrik Granum

§ 1 Mötets öppnande

Alexander Kärkkäinen öppnar mötet kl 12.05.

§2

Inga adjungeringar.

Adjungeringar

§ 3 Val av sekreterare

Martin Holm väljs till sekreterare.

§ 4 Val av justeringsmän

Celia Nuldén och Josefin Bertilsson väljs till
justeringsmän.

§ 5 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan fastställs.

§ 6 Beslutsuppföljning

Angående Maskinmärket på väggen säger Linusson att det
har hängt ett där förut, så han tror inte att det ska vara
några problem.
I övrigt har besluten från förra veckan följts upp.

§ 7 Godkännande av föregående
protokoll

Bordläggs till nästa sektionsstyrelsemöte.

§ 8 Aspningspolicy

Emma har lagt till i aspningspolicyn att 50 kr/person och
aspning. Dock går det att tolka tvetydigt så formuleringen
ska ändras till nästa sektionsstyrelsemöte där beslut ska
fattas. Information om de eventuellt nya aspningsreglerna
går Alexander ut med på ordföranderådet.
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412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Celia Nuldén
Plusgiro
466 52-4

___________________
Josefin Bertilsson

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2011-11-14

§ 9 M-sex julmiddag

M-sex är öppna för att genomföra julbordet om sektionen
kan säkra att de inte går back på arrangemanget. De skulle
även vilja ha hjälp av en förening med förberedelserna, ett
samarbete mellan två föreningar är ett förslag.
Styrelsemötet beslutar att sektionen kan gå in med
mellanskillnaden om antalet gäster inte blir som beräknat.
Efterforskning om kåren har julbord att catera ska
Fredrik kolla upp. Som föreningssamarbete ska XP
tillfrågas då de har uttryck att de vill synas mer i
sektionen.

§ 10 MGK

MGK hade aspning i torsdags med våfflor och information
om grisfesten. Som det ser ut nu finns det ett par som
verkade intresserade till att arrangera en grisfest nästa år.
Sektionsstyrelsen beslutar att anmälan för att vara med i
MGK öppnar nu och sista ansökningsdag 31/12, därefter
ska intervjuer ske med de sökande. För att söka mailar
man till mstyret@mtek.chalmers.se. Martin fixar en
affisch som ska hänga uppe senast nästa vecka.

§ 11 Återkoppling till VP

Då ungefär halva verksamhetsåret har passerat gås
verksamhetsplanen igenom för att se vilka punkter som är
färdigställda, vilka projekt som är igång och vilka som inte
är påbörjade. Det ser allmänt ut som att M-styret
11/12 ligger bra till med avseende på verksamhetsplanen.
Angående sångbokssittningen bokas datum till 10/2
alternativt 11/2 i LP 3.
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§ 12 Varvet

§ 13

(Supersnabbt varv)

§ 12.1 Josefin

Josefin och MUU arrangerar aspning idag där de
ska bjuda på julmys.

§ 12.2 Emma

Har under veckan bland annat ordnat
styrdokumentet.

§ 12.3 Fredrik

Ska prata med M-sex Martin och Rustet Pluto. I
övrigt ska Fredrik på hörsalsmöte nästa vecka. På
torsdag är det masterspub.

§ 12.4 Celia

Zmart nästa vecka så det är fullt upp. Denna vecka
har MARM en så kallad Speakers week där Tria
håller lunchföredrag på tisdag och Semcon på
onsdag.

§ 12.5 Martin

Martin har gjort inloggningar till wordpress
systemet för hemsidan till alla föreningar där de
kan lägga upp information som ska nå ut till
gemene teknolog. I övrigt så är föreningstavlan
äntligen uppe så nu börjar insamlingen av
fotografier av alla föreningar.

§ 12.6 Alexander

Dispositionsavtalsmöte ikväll. Imorgon ska
Alexander på KU. I övrigt går planerna på
Windenprojektet vidare.

Övriga punkter

Inga övriga punkter.

§ 14 Under mötet bordlagda frågor

Inga under mötet bordlagda frågor.

§ 15

Mötesordförande Alexander Kärkkäinen förklarar
mötet avslutat kl. 13.21.

Mötets avslutande

Mötesordförande
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