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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2011-10-24 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 24:e Okt 10.13 
  
Närvarande:  Alexander Kärkkäinen, Josefin Bertilsson, Martin Holm, Emma Johansson, Celia Nuldén & 

Fredrik Granum 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande             Alexander Kärkkäinen öppnar mötet kl 10.14.

  
§ 2 Adjungeringar     Inga 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  Respektive hade följt upp sina åtaganden.  
 
§ 7   Godkännande av föregående protokoll  Bordläggs till senare under mötet.  
 
§  8   Revisorsöverlämningar  Emma ska prata med nuvarande revisorer Janna

    och Mårten och be dem att själva ta reda på mer
    information angående revisionsarbetet.  
 

§ 9   Uppföljning av skrivarbeslut  Emma ska fortsätta kolla efter ny skrivare då den
    gamla nu har lagt av. 
 
§ 10   Sektionsvisan   Förslag på att skriva om, Martin ska informera om
    det i veckobrevet. Målet är att ha en ny 
    sektionsvisan till SM3. 
 
 
 
 



  
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2011-10-24 
 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 ___________________   ___________________   ___________________   ___________________  
Alexander Kärkkäinen Martin Holm Celia Nuldén  Josefin Bertilsson 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 
 
 

§ 11  Kick-off   Kick-off bestäms till onsdag 26/10. Aktivitet
    bestäms efter mötet. 
 
§ 12   Varvet  

§ 12.1  Granum             Ska på matråd där skolans restauranger ska
   diskuteras. Har lunchföreläsning tillsammans med
   Akademihälsan imorgon tisdag. Ska prata med
   Akademiska hus om dålig luft i hörsalarna på
   Hörsalsvägen. En akut psykosocial arbetsmiljörond
   ska göras för att sammanställa vad som behövs
   åtgärdas. Namninsamling bland studenter är en idé
   för att påvisa studenternas intresse för en god
   arbetsmiljö i hörsalarna. Prototyplabbet ska byggas
   om och där ska Fredrik tillsammans med gamla VO
   gå på arkitekturmöte där tänkt arkitektur ska
   diskuteras.  
 

 § 12.2   Martin             Kollat upp ett nytt presentationsprogram som
     verkar lovande. I övrigt ingenting utöver det
     vanliga med grupper, mailadministration och
     sekreterararbete. 
 
 
 § 12.3   Josefin   Samlar in böcker till bokbytardagen som äger rum
     nu på onsdag. Ska på programråd idag där kurserna
     ska diskuteras med programledningen. MUU har
     kursutvärderingsfika på lunch torsdag LV 2.
     Aspning till MUU är en idé som ska diskuteras på
     morgondagens MUU-möte. Josefin ska på
     remissmöte där utveckling av ett dokument som rör
     studenters regler och rättigheter ska diskuteras.  
 
 § 12.4   Emma             SMART-budgeten: Vi har klarat att hålla budgeten,
     uppdelning ska ske mellan programmen. Förslag på
     budgetuppföljning på sektionsmöten. 
 
 § 12.5   Alexander   Har fått mail av Mikael Enelund angående
     en väktarrapport. Jobbar på att få fram  
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     propositioner till sektionsmötet. 
 
 § 12.6   Celia   Måndag 31/10 har McKinsey lunchföredrag. Den
     2/11 har Akademic Work har CV-granskning.
     Måndag den 7/11 är det studiebesök på SKF mellan
     kl 9.00-11.00.  
 
 
§ 13    Övriga frågor    

§ 13.1  TUT   Bordläggs till SS3LP2 
 
§ 13.2  SM3   Förslag på att ha SM3 på onsdagen istället för
    tisdag då det passar bättre med invalen. Krockar
    dock med FUM. 
 
§  13.3   Julsittning   Datum på förslag är 24/11. 
 
§  13.4   Sångbokssittning  Datum bestäms inte än men någon gång under LP3. 
 
§  13.5   Griskommitté   Informera om MGK redan LP2. Aspning till MGK
    för att göra det mer attraktivt är ett förslag. Minst 6
    personer behövs i MGK. 
 
§  13.6   SMART   Något slags tack till föreningarna som hjälpte till.
    Förslag på tackkalas för pengarna som blev över,
    vet dock ej hur mycket det blev än. Idé om att slå
    ihop tackkalas med julsittningen. 
  

 
§ 14    Under mötet bordlagda frågor   
   § 7   Godkännande av föregående protokoll  Protokoll SS20110919, SS20110926 & 
   SS20111010 tas upp. Mötet beslutar att godkänna
   samtliga mötesprotokoll.    
 
 
§ 15    Mötets avslutande  Mötesordförande Alexander Kärkkäinen förklarar
   mötet avslutat kl. 11.13. 
 


