MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2017-11-21 #21
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-11-21
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Tisdag 21 November kl.17:30

Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Måns Medin
Frånvarande: Elin Winberg
§ 1.Mötets öppnande

Moa Ekdal förklarar mötet öppnat kl.17:35

§ 2.Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att: välja Moa Ekdal till mötesordförande

§ 3.Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 4.Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att: välja Jonathan Sjölander till

§ 5.Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att: välja Carl Bodin justeringsperson

§ 6.Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7.Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: bordlägga protokoll:
2017-11-16 Styrelsemöte #20
till nästa möte.

§ 8.Hur mår du?
§ 9.Varvet

Moa
Föregående vecka:
Gjort enkät för jämställdhets workshopen, Pratat med Enelund, Kontaktat Z och TD om datum för
jämställdhet
Kommande vecka:
Skapa riktlinjer för styrelseråd, doodle för medarbetarsamtal,
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Stina
Föregående vecka:
Gjort en mall för aspschema som har skickats ut till berörda parter för LP3. Gjort en enkät för
alkoholvanor till föreningarna som skall skickas ut. Haft utvärderingsmöte av mottagningen med 2 från
1an med Måns under måndaglunch.
Läst kontraktet för hemsidan.
Fört diskussion med Oskar i Rustmästeriet angeånde ovvar-matlagning i Winden.
Kommande vecka:
Jag och Jonna skall skriva på det nya Bultenavtalet för föreningarna som skall anordna fredagspubar i
LP3. Ska även fastställa aspschemat för LP3.
Ordförråd imorgon i ML-sal
Boka lokal för sektionsmöte, både för invalsmötet samt det vanliga
Färdigställa diskussionspass för de aktiva som kommer hållas i början av December.
Fortsätta med föreningsutbildning
Ska kontakta Erik Eliasson och fråga om han vill medverka på föreningsutbildning och prata om
säkerhet

Jonna
Föregående vecka:
Betalt fakturor
Kommande vecka:
Bokföra. Ringa försäkringsbolag
Carl
Föregående vecka:
Varit på PR-råd tillsammans med Vaquita för att diskutera design och innehåll av nya sektionshemsidan.
Kört in Bruno på verkstad för att reparera de felen som fanns vid inköp. Nu går motorhuven att öppna
och bakre vindrutetorkaren fungerar återigen som den ska. Köpt in isskrapor till båda Brunosarna.
Kommande vecka:
Byta däck på Bruno behöver ske inom kort.
Elin
Frånvarande
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Jonathan
Föregående vecka:
Har hållit i Maskin PR-råds första möte för att diskutera utvecklingsmöjligheter med nya hemsidan med
Vaquita, nya ändringar i Bonsai Campus appen och maskinarekalendern. Har assisterat Måns med
mentorskapsprogrammets ansökningar. Protokollet till sektionsmöte 2 färdigställdes i god tid tack vare
effektiva justerare och en engagerad mötesordförande.
Kommande vecka:
Kommer fortsätta konversationer med Vaquita för att bestämma nya designen till hemsidan och kommer
boka möten med dem för att skriva på avtalet ihop med Jonna. Ska se över dokument tillhörande
sektionsmöte 1 och sortera dem. Ska ta fram annons till m-ord innan deadline på torsdag.
Måns
Föregående vecka:
Har tillsammans med Jonathan gjort mailutskick till alumner och adepter till ansökan för
mentorskapsprogrammet.
Kommande vecka:
Hantera ansökan, sprida information om ansökan i Facebook grupper (personlig, styrets, MARMs)
§ 10.Datum FUT möte
Stina har tagit fram alternativa datum för mötet.
Torsdag 7 december bestäms som preliminärt datum för FUT möte.
§ 11.Enkät alkoholvanor
Stina har skrivit ihop en enkät.
Korrigeringar i formuleringar görs och enkäten färdigställs för att skickas ut inom kort
§ 12.Ansvar för Bruno
Försäljning av gamla Bruno
Carl tror användarvärdet och glädjen överstiger glädjen av de pengar sektionen får ut efter arbetet att
sälja den
Sektionsmötet har bestämt att den ska säljas för minst 70% av värderingspriset
Tar upp försäkringsfrågan kring senaste skadan på sidan. Kommer lösas under veckan
§ 13.Kontrakt hemsida
Inväntar nytt avtal med de ändringar som båda parter har kommit överens om. När avtalet är
genomläst och godkänt bokas möte mellan Jonathan, Jonna och Eric från Vaquita för att skriva på.
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§ 14.Mejla alla mustascher
Listor har samlats och ett preliminärt utskick har skrivits ihop
Kollar upp aktuella telefonnummer och mail
Bordlägger utskick till nästa möte
§ 15.Möte med Z och TD
Stina och Moa går på mötet 29 november
§ 16.Jämställdhets arbetsgrupp
Moa tar på sig att sammanställa och koordinera arbete för arbetsgruppen och Carl går med i gruppen
som ledamot
Styrelsen beslutar att: starta en arbetsgrupp för jämställdhet
§ 17.Timmar att lägga
Styret föreläser sitt arbete vecka till vecka och vad de anser vara optimala timmar för en hållbar
arbetsbelastning för styret.
Från och med detta möte ska alla styrelsemedlemmar logga sina timmar så att styret kan rättvisare
planera det framtida arbetet.
§ 18.Veckomöten nästa LP
Bordlägger tills schemat för LP3 är annonserat
§ 19.Styret aspning
Bestämmer torsdagar v6, v7 och v8 2018 preliminärt för aspningstillfällen
§ 20.Lokal SM3
HB4 bestäms för möte 28/1 och 30/1
§ 21.Inspektor
Elin har undersökt vilka som kan tänka sig att bli inspektor för sektionen
Fortsätter arbetet efter nästa möte
§ 22.M-ord annons
Jonathan sammanställer och skickar in
§ 23.Nytt bulten avtal
Fråga kom upp om när under verksamhetsåret som avtalet bör börja gälla
Inväntar svar inför beslut
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§ 24.Kallelse till SM till VO och Johanna
Inför framtida sektionsmöten bifogas kallelsen i inbjudan
§ 25.Biljettförsäljning i Bonsai
Nya funktionerna uppskattades på PR-rådet
Nya villkor från bonsai för biljettjänsten Bonsai Pay presenteras. Kommer kosta 3% + 3kr och en
månadsavgift 15 - 30 kr/månad under månader då tjänsten används
Hade varit bra för till exempel mottagningen då biljettförsäljningen blir mycket tidskrävande
Tas upp på ordförråd och kassörråd för att se vad föreningarna tycker om ny villkoren
§ 26.Överlämning föreningar, skicka till styret
Sätter deadline för föreningarna att skicka in
§ 27.Mentorskapsprogrammet
Utskickat i början av veckan
Redan många sökande mentorer
Behöver få in fler studenter som är intresserade av programmet
Måns förklarar upplägget för det kommande programmets möten
Planerar initialt möte för genomgång av programmet i början av LP3
Hur det första mötet ska gå till diskuteras
Tidsplaner i programmet bör anpassas så att det blir underlättat för kommande
kommunikationsansvarig
Måns lägger ut på Facebook onsdag kl.12 för att locka fler ansökningar till mentorskapsprogrammet
Jonathan lägger upp jämställdhetsenkät på fredag kl.12
§ 28.Medlemslista från maskins 150års jubileum

§ 29.Äskning #06 rockar och skor till prototyplabbet XP
Bra initiativ med mindre storlekar på skorna för att inkludera fler sektionsmedlemmar
Programmet har inte möjlighet att disponera för detta
Kollar upp vilket antal rockar som önskas
Styrelsen beslutar att: Bordlägga Äskning #06 rockar och skor till prototyplabbet XP till nästa
möte
§ 30.Veckobrevet
Öppna styrelsemöten
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§ 31.Övriga punkter
a. Ändringar i planeringen för kommande möten
Diskussionspass på torsdag 30/11 för att behandla studentrösten 2 timmar
Middag 14 december
§ 32.Under mötet bordlagda frågor
a. Protokoll 2017-11-16 Styrelsemöte #20
b. Äskning #06 rockar, skor till prototypverkstaden XP
c. Mustascher utskick
d. Veckomöten LP2
§ 33.Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:05.

Bilagor

Inga bilagor
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