MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2016-12-05 #14
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-12-05
Plats:
Tid:

Konferensrummet M-Husets källare
Måndag den 5 december kl. 12:00

Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson,
Sebastian Salinder, Emanuel Sanne
§ 1. Mötets öppnande

Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.12:00.

§ 2. Val av mötesordförande

Anton Jansson väljs till mötesordförande.

§ 3. Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 4. Val av sekreterare

Sebastian Salinder väljs till sekreterare.

§ 5. Val av justeringsperson

Fredric Furborg väljs till justeringsperson.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: Bordlägga protokoll
2016-11-23 Styrelsemöte #12
2016-11-28 Styrelsemöte #13
2016-12-01 Beslutsmöte #07
till nästa möte.

§ 8. Hur mår du?
§ 9. Varvet
Anton:
Föregående vecka:
• Har gjort lappar för att sätta upp angående stölder
Kommande vecka:
• Skall undersöka omorganisationsutredningen, beslut idag, info från högskolan imorgon.
• MARM skulle vilja ha inval vid och i samband med SM3, ska prata med dem.
• Ska på FuM
• Ska på KU6

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Anton Jansson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Sebastian Salinder
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Fredric Furborg
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Staffan:
Nästkommande vecka
• Skall hålla ordförråd
• Arbeta med sektionskalendern
• Förbereda inför diskussionspass med föreningar
• Ha ett möte med MALT
Alice:
Föregående vecka:
• Möte med MUU
Kommande vecka:
• Skall ha möte med MUU
• Förbereda sig inför Programråd
• Förbereda sig för UU
• Skall vara med på intervju för MUU
Johan:
Föregående vecka:
• Möte med Matilda om mentorskap, informerade kort om detta
Kommande vecka:
• Skall på mentorskapsforum
• Tänkt att ha Sponsråd
Fredric:
Föregående vecka:
• Satt upp projektorduk.
Kommande vecka:
• Skall ha möte med Blaggan (access-ansvarig)
• Fakturera
• Starta upp den tillfälliga Bruno-kommittén
• Eventuellt tvätta Bruno
• Ta tag i nyckelskåpet

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Anton Jansson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Sebastian Salinder
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Fredric Furborg
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Emanuel:
Föregående vecka:
• Bokfört klart november, förutom ett verifikat
Kommande vecka:
• Skall ha Kassörsråd
Sebastian:
Föregående vecka:
• Undersökt vad som behöver ändras med hemsidan
Kommande vecka:
• Skriva klart sektionsmötesprotokoll
• Samla signaturer

§ 10.

Beslut

a. Bruno-kommittéen

Styrelsen beslutar att: Välja in Julia Persson Giolliti,
Alexander Johansson och Christoffer Axelsson till den tillfälliga
Bruno-kommittén som skall utreda möjligheterna för en ny
sektionsbil och presentera underlag till ett beslut under SM3.
Fredric Furborg sätts till dess ordförande och skall kontakta de
nyinvalda.

b. MALT

Styrelsen beslutar enhälligt att: välja in Christoffer Alm, David
Gudmunds, Viktor Persson, Charlie Johansson, Björn Larsson
och Linnea Widroth till den tillfälliga kommittén MALT. Staffan
Björkdahl blir kontaktperson från styret.

§ 11.

Äskningar

a. Äskning 6 MM i pepparkaksbygge Ny äskning från Bakmaskinen efter att de undersökt intresset.
Styrelsen beslutar enhälligt att: godkänna Bakmaskinens
äskning 6 MM i pepparkaksbygge (bilaga 1) med premissen att
de skall skicka in en bättre skriven och mer formell äskning
(bilaga 2), Staffan skall informerar dem om detta.
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Anton Jansson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Sebastian Salinder
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Fredric Furborg
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 12. Diskussion
a. MnollK ledamotsantal

§ 13. Veckobrevet
a. Bruno-kommittén/MALT

Idag är de 9, behöver de vara så många när TD kommer ha en
separat mottagning? Har diskuterats tidigare och det bör
utredas nästa verksamhetsår om det fortfarande är ett bra antal.
Informera om de nyinvalda

b. Institutionsrådsrepresentanter

Informera om att man kan söka till institutionsrådsrepresentant,
deadline att söka blir denna fredag, info genom dokument om
vad det innebär skall bifogas.

c. Stölder

Informera om att det skett stölder på campus, inte lämna inga
värdesaker och att alla stölder polisanmäls.

§ 14.

Övriga punkter

a.

Utvärdering MnollK

Anton har läst igenom den omfattande utvärderingen, han skall
lösa ett möte med MnollK för att diskutera om resultaten.

b.

Betalning julbord

M-Styret kommer att vara representerade under Mustex julbord,
Anton ligger ute för biljetterna.

c.

Medarbetarsamtal

Nästan alla i styrelsen har nu fyllt i doodle:n för att välja tid till
medarbetarsamtal, punkter som kommer tas upp klara, de
punkter man inte tycker är relevant för sig själv kan man hoppa
över.

d.

Projektorduk

Windengruppen har satt upp projektorduken, Fredric vill
undersöka om man kan ändra positionen på högtalarna vid
duken så att projektorn också kan monteras.

e.

Bilder hemsida

Bilderna ligger uppe på drive:n, den personliga som man vill ha
på hemsidan sorteras in i en mapp, röstning för gruppbilderna.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Anton Jansson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Sebastian Salinder
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Fredric Furborg
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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f.

Datum för SMART VT17 spikat

Nästa SMART, som denna gång kommer att vara i Lund är nu
bekräftat till att vara mellan den 31:a mars till den 2:a april
2017.

g.

Boka lokal för SM3

Staffan skall börja undersöka om salsbokning, bl.a. GD, Alice
skall börja kolla på lämpliga infningstider.

h.

SM2 protokoll

Protokollet med beslut om stadgeändring skall vara justerat
innan man kan göra en ansökan om stadgeändring till kåren,
skall vara klart denna veckan.

i.

Julkort

Styrelsen skall självklart ha julkort, Sebastian ombeds att göra
detta, eventuellt med hjälp av Alice, bör vara klart till innan
nästa vecka. En beställning på100 kort borde räcka.

j.

Kårföreningar i veckobrev

Sebastian har fått mail om att kårföreningen Motus vill synas i
veckobrevet inför kommande inval, vart skall man dra gränsen
för vem som skall få synas på sektionens veckobrev. Sebastian
skall höra med kommunikationsansvariga på andra sektioner.

k.

Föreningstavlan

Har blivit minst sagt mindre seriös, någon har busat och satt
bilder på exempelvis Bill Clinton och annat, borde ske en
storstädning på den tavlan som sitter bredvid sektionens
anslagstavla. M-Styrets information där är utdaterad och borde
bytas ut helt.

§ 15.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor

§ 16.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:01.

Bilagor
1. Äskning 6: MM i pepparkakstorn (första versionen)
2. Äskning 6: MM i pepparkakstorn (första versionen)
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Anton Jansson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Sebastian Salinder
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Fredric Furborg
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2016-12-01

Äskningsmall
MM i pepparkakstornbygge, Maskinsektionen
Bakgrund
Bakmaskinen kommer arrangera MM i pepparkaksbygge den 8 december. Varje tävlande lag kommer betala 30 kr
för pepparkaksdeg och glasyr, men tyvärr kommer det inte bli tillräckligt med överskott för Bakmaskinen att
inhandla priser. Bakmaskinen önskar därför att äska pengar för att kunna köpa priser till de två lag som vinner i
klasserna högsta respektive vackraste torn. Dessutom önskas pengar till att kunna ha extra deg till deltagarna och
att kunna bjuda på glögg. Detta för att evenemanget ska kunna bli så trevligt som möjligt för de maskinare som
deltar.

Syfte och mål
Syftet med tävlingen är att föra maskinare samman. Om Bakmaskinen har råd att köpa extra detaljer så som mer
deg och glasyr till deltagarna kommer det vara mycket uppskattat. Evenemanget är öppet för alla maskinare att
anmäla sig till och kommer därför gynna maskinare. Ett uppskattat pris är också relevant för en lyckad tävling.

Genomförande
Tävlingen kommer genomföras den 8 december för de maskinare som anmält lag.

Tidsplan
Evenemanget är den 8 december och materialet kommer inhandlas dagen innan.

Budgetkalkyl

Kostnader

Pris
Glögg
Pepparkaksdeg/glasyr
Summa

100 kr
100 kr
100 kr
300 kr

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
N.N.

___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
N.N.
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2016-12-01

Inkomst
Äskning

300 kr

Summa
Totalt

300 kr
300 kr

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
N.N.

___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
N.N.
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2016-12-01

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar
att

”namn/förening”

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om X kr för namn
på arrangemang.

________________________________
N.N.
Äskningsyrka

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
N.N.

___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
N.N.
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2016-12-06

MM i pepparkakstornbygge, Maskinsektionen
Bakgrund
Bakmaskinen kommer arrangera MM i pepparkaksbygge den 8 december. Varje tävlande lag kommer betala 30 kr
för pepparkaksdeg och glasyr, men tyvärr kommer det inte bli tillräckligt med överskott för Bakmaskinen att
inhandla priser. Bakmaskinen önskar därför att äska pengar för att kunna köpa priser till de två lag som vinner i
klasserna högsta respektive vackraste torn. Dessutom önskas pengar till att kunna ha extra deg till deltagarna och
att kunna bjuda på glögg. Detta för att evenemanget ska kunna bli så trevligt som möjligt för de maskinare som
deltar.

Syfte och mål
Syftet med tävlingen är att föra maskinare samman. Om Bakmaskinen har råd att köpa extra detaljer så som mer
deg och glasyr till deltagarna kommer det vara mycket uppskattat. Evenemanget är öppet för alla maskinare att
anmäla sig till och kommer därför gynna maskinare. Ett uppskattat pris är också relevant för en lyckad tävling.

Genomförande
Tävlingen kommer genomföras den 8 december från och med kl 15.00 för de maskinare som har anmält lag. Varje
lag kommer få en pepparkaksdeg och en sats glasyr. Sedan gäller det att grädda degen och sätta ihop tornet.
Högsta torn respektive vackraste torn kommer få pris.

Tidsplan
Evenemanget är den 8 december och materialet kommer att inhandlas dagen innan.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
N.N.

___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
N.N.
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2016-12-06

Budgetkalkyl
Kostnader

Pris
Glögg
Pepparkaksdeg/glasyr
Summa

100 kr
100 kr
100 kr
300 kr
Inkomst

Äskning

300 kr

Summa
Totalt

300 kr
300 kr

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar Bakmaskinen
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret 2016’ om 300 kr för MM i
pepparkaksbygge.

________________________________
Jenny Andersson
Äskningsyrka

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
N.N.

___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
N.N.
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

