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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2011-11-21 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 21:e Nov 12.00 
  
Närvarande:  Alexander Kärkkäinen, Josefin Bertilsson, Celia Nuldén, Martin Holm, Emma Johansson, 

Fredrik Granum & Carl Källstrand 
 
 
§ 1 Mötets öppnande Alexander Kärkkäinen förklarar mötet öppnat kl 12.11.

  
 

§ 2 Adjungeringar Carl källstrand adjungeras in. 
 

 
§ 3 Val av sekreterare Martin Holm väljs till sekreterare. 
 
 
§ 4 Val av justeringsmän Celia Nuldén och Emma Johansson väljs till 
  justeringsmän. 
 
 
§ 5   Fastställande av föredragningslistan Föredragslistan fastställs med tilläggen § 8 

Beslutsuppföljning, § 7 Inval till MUU & § 9 Val av 
mastersansvarig till MUU. 

 
 
§ 6   Godkännande av föregående Mötesprotokoll från SS20111031 & SS20111114 
        mötesprotokoll godkänns. 
 
§ 7 Inval till MUU 
    § 7.1  Carl Källstrand Carl Källstrand har varit delaktig i arbetet med MUU utan
 att egentligen varit med men nu känner han att det är dags
 att ta steget in i verksamheten på riktigt. Carl trivs i
 sällskapet och han trivs med uppgifterna, han har redan
 gått på kursuppföljningsmöte. MUU är kända för att fika
 mycket och när Carl tillfrågades om hans favoritfika blev
 svaret MUUffins, en given MUU:are med det svaret. 
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Sektionsstyrelsemötet beslutar att välja in Carl 
Källstrand som ledarmot i MUU på obestämd tid.  

 
 
§ 8 Beslutsuppföljning Angående sektionsmärket på fasaden pratade Alexander

 med Linusson som hänvisade till Acke som sa att han
 skulle maila massa folk och däribland rektorn, sjukt lean
 med andra ord. 

  
 Angående julmiddagen har Fredrik kollat upp julbordsmat
 från kåren, men det fanns inte. XP tillfrågades men kunde
 inte hjälpa till M-sex. Rustet tillfrågades då och de ville
 hjälpa till. Fredrik ska försöka ha ett möte med ordförande
 i M-sex och Rustet. 
  
 Alexander har skrivit ett utkast på en internationell policy.
 Policyn ska diskuteras vidare nästa styrelsemöte. 
  
 Emma har börjat kolla möjligheter på lokal till
 sångbokssittningen. Calle-Glader är ett alternativ, Fredrik
 ska prata med kåren om alkoholtillstånd och preliminär
 bokning av lokalen. 
 
 Grupputvärderingsmötet som inte blev av förra veckan
 bokas om till 1 December kl 17.00. 
 
 
 
§  9  Val av mastersansvarig i MUU MUU har tänkt att de vill ha en mastersansvarig. Det ska

 kollas upp till nästa vecka. 
 

 
§ 10   Utvärdering av FUT Det framkom att föreningarna tyckte att vi kunde jobba på
 fler sittningar till gemene teknolog. M-photo vill att
 föreningarna ska rapportera till dem vilka arrangemang M
 photo ska fotografera på. Detta ska tas upp på nästa
 ordföranderåd. Det framkom även att en gemensam
 aspningsplanering bör anordnas.  
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§ 11   Ekonomipolicy Ekonomipolicyn går att tolka tvetydigt så den behöver
 formuleras om på vissa ställen. Styrelsemötet ska läsa
 igenom och lämna in förslag på förändringar till Emma
 fram till om med SS7. 
 
 
§ 12  Internationell policy Internationella policyn går också att tolka tvetydigt så den
 behöver formuleras om på vissa ställen. Styrelsemötet ska
 läsa igenom och lämna in förslag på förändringar till
 Alexander fram till om med SS6. 
 
 
§ 13   Äggmålartävling Ett färgglatt indianinspirerat ägg vann, vinnaren och ägget
 presenteras i nästa m-ord.  
 
 
§ 14  Julkort Martin ska fråga M-photo om de kan fota oss på måndag
 28/11, om de inte kan lånas en kamera av dem istället. 
 
 
§ 15   Övriga frågor Datum för M-styrets tackkalas sätts till 27/1 2012. Emma
 bokar Winden.  
    

Fredrik ska på NU på onsdag om arrangemangslokaler. 
  
 Alkoholenkät kommer komma ut.  

 
Sista ansökningsdag till MUU sätts till samma dag som 
övriga föreningar, dvs 31/12.  
 

 
§ 16    Under mötet bordlagda frågor Inga under mötet bordlagda frågor. 
 
 
§ 17   Mötets avslutande Mötesordförande Alexander Kärkkäinen förklarar mötet
 avslutat på okänt klockslag.  
 
 


