MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2011-11-07

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2011-11-07
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 7:e Nov 12.05

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

§ 1 Mötets öppnande

Alexander Kärkkäinen öppnar mötet kl 12.10.

§2

Inga adjungeringar.

Adjungeringar

§ 3 Val av sekreterare

Martin Holm väljs till sekreterare.

§ 4 Val av justeringsmän

Josefin och Emma Johansson väljs till
justeringsmän.

§ 5 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan fastställs med tillägget § 8 Marmäskning.

§ 6 Beslutsuppföljning

Besluten från förra veckan har följts upp.

§ 7 Godkännande av föregående
mötesprotokoll

Mötesprotokollet från SS20111024 godkänns.

§ 8 MARM-äskning

Sektionsstyrelsemötet beslutar att godkänna MARM’s
äskning med förutsättning att intyg om telefonsamtal
inkommer.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Alexander Kärkkäinen

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Josefin Bertilsson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Emma Johansson

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 9 TUT

Punkter som sektionsstyrelsen vill ta upp med programmet på
TUT-mötet:
•
•
•
•
•
•

§ 10 Sektionsmötet

Fråga om studieplatser.
Diskutera Cubsec.
Diskutera incidenthantering, börja föra dokumentation som
man senare kan använda som mall vid incidenter.
Redovisa SMART.
Fler möjligheter att träffa programmet.
Gång mellan E- och M-huset.

Styret informerar:
Josefin: MUU-aspning, SMART.
Celia: Zmart, lunchföredrag 15/11 & 16/11.
Fredrik: Hörsalsproblem, generellt om
valproceduren, Winden (alkohol och fest), SMART.
Martin: Hemsida, föreningstavla.
Alexander: Dispositionsavtalsgruppen, arbeta vidare med
Windengruppen, fler åsikter från sektionsmedlemmarna.
Emma: Pengar i bautastenskassan, SMART-budget, håller på att
arbeta på att ta fram ett styrdokument.

§ 11 FUM

Punkter som diskuterades på FUM: Flytta pubrundan till en
fredag, kommer på prov LP 4. Södra kommer inte ta upp
samarbetet med kårblocken. Flytta kårens dag. Gemensam
sektionsavgift.

§ 12 M-Photo

Sätta press på M-photo om att de behöver publicera bilder. Ta
upp det på nästa FUT-möte. Alexander ska fråga M-Photo om ett
möte kan planeras in nästa vecka. Vidare ska Fredrik ha ett möte
med M-ord om rumsregler.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Alexander Kärkkäinen

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Josefin Bertilsson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Emma Johansson

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Mötet auktioneras kl 13.05 till kl 8.00, tisdag den 8 november 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mötet återöppnas kl 08.10 tisdag den 8 november 2011
§ 13 Cubsec

Sektionsstyrelsen vill ha ett möte med Bäckberg
(Säkerhetschef på Chalmers) och Paulo (chef för
Cubsec). Där ska ett antal incidenter ska diskuteras
och cubsecvakternas hantering av dessa incidenter.
Även ettornas rädsla för vakterna bör tas upp.

§ 14 M-sex julmiddag

Sektionsmötet anser att m-sex borde göra
julsittningen för att bevara en fin tradition samt ha
fler arrangemang för gemene teknolog. Alexander
och Fredrik ska prata med dem på onsdag 9/11.

§ 15 Städning av loungen

Det stora problemet i loungen är disken. Alexander
ska prata med ordförande på Z om det är okej att ta
bort all offentlig disk.

§ 16 Varvet
§ 16.1 Josefin

Josefin har UU ikväll men skickar Helena
Ahlstrand från MUU.

§ 16.2 Fredrik

Fredrik har varit på NU förra veckan, där
diskuterades utbildningsmaterial till föreningarna.
Representanter i NU tycker att MnollK’s
phadderutbildning var väldigt bra och vill göra
något liknande. I vår kommer en alkoholkampanj
att ske. Fredrik har pratat med ordförande i M-sex
och Rustet förra veckan om att ifall det fanns några
irritationsmoment inom rummet kunde de gå till
Fredrik.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Alexander Kärkkäinen

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Josefin Bertilsson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Emma Johansson

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 16

§ 16.3 Celia

23 November är det studiebesök på SAAB. Celia
ska skicka ut mailutskick till mastersstudenterna
angående masterpuben.

§ 16.4 Martin

Mart ska kolla på möjligheter att ta bort
telefonnummer på hemsidan då det är fel. Ladda
upp föredragningslistan på hemsidan. I övrigt är
föreningstavlan på gång nu.

§ 15.5 Emma

Styrdokumenten för ekonomi går i uppförsbacke då
inga andra sektioners ekonomiansvarig har svarat
på mail. Emma har pratat med XP om vinterdäck
till Bruno och de kunde nog hitta begagnade.
Emma har pratat med företaget bakom
bokföringsprogrammet om det finns några
alternativ till en stationär bokföringsdator, de skulle
kolla på det.

§ 15.6 Alexander

Har ett antal punkter att färdigställa inför
sektionsmötet. Alexander ska även kolla upp
dödslistan för MARM-09 vill ha ansvarsfrihet.

Övriga punkter

Läsperiodens FUT-möten planeras in till torsdag
och fredag LV 4 och onsdag LV 5.
För att få fram åsikter från föreningarna är ett
förslag att sektionsstyrelsen har en representant i
varje förening.
Aspningspolicy bör ordnas. Till SS20111114 ska
styrelsemötet fundera på rimliga summor och
formuleringar för att sedan kunna arbeta fram en ny
aspningspolicy.

§ 17 Under mötet bordlagda frågor

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Alexander Kärkkäinen

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Inga under mötet bordlagda frågor.

Justeras
___________________
Josefin Bertilsson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Emma Johansson

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 15

Mötets avslutande

Mötesordförande Alexander Kärkkäinen förklarar
mötet avslutat kl. 09.33 den 8 november 2011.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Alexander Kärkkäinen

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Josefin Bertilsson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Emma Johansson

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

