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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2011-12-05 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 5:e Dec 12.00 
  
Närvarande:  Alexander Kärkkäinen, Josefin Bertilsson, Celia Nuldén, Martin Holm, Emma Johansson & 

Fredrik Granum. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande Alexander Kärkkäinen förklarar mötet öppnat kl 12.00.

  
 

§ 2 Adjungeringar Inga adjungeringar. 
 

 
§ 3 Val av sekreterare Martin Holm väljs till sekreterare. 
 
 
§ 4 Val av justeringsmän Josefin Bertilsson och Emma Johansson väljs till

  justeringsmän. 
 
 
§ 5   Fastställande av föredragningslistan Föredragslistan fastställs. 
 
 
§ 6   Beslutsuppföljning Alexander skulle informera föreningsordförandena om
  aspningsdatum för nästa läsperiod. 
 
  Angående märket har Alexander inte hört någonting från
  rektorn om tillåtelse. 
 
  Emma har haft möte med M-ord om ekonomin, de ska
  undersöka om det går att öka sponsen eller går att minska
  utgifterna för tidningen.  
 
  Emma har haft möte med bilman om Bruno. Bruno har
  varit på besiktning i fredags och gick inte igenom men får
  köras. Den ska på ombesiktning i början av nästa år.
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  Skadeloggen fungerar inte och den kanske kan tas bort, så
  om man anmäler skador via telefon och mail direkt
  till bilman. Städningen måste även bli bättre. Bilman ska
  fundera på hur det kan lösas. 
 
  Alexander har glömt prata med revisorerna om MnollK’s
  gamla kundfordringar. 
 
  Fredrik har glömt kolla om Kalle Glader går att boka för
  sångbokssittningen. 
 
  Emma har bokat Winden till både tacksittning och
  sångbokssittning.  
 
 
§ 7 Godkännande av föregående Mötesprotokoll från 20111107 & 20111128 godkänns. 
      Mötesprotokoll 
 
 
§ 8 Ekonomipolicy Ekonomipolicyn diskuteras och små ändringar ska göras i
 layouten samt fixa till några stavfel. Emma ska ändra detta
 till nästa möte och alla ska läsa igenom igen. 
 
 
§ 9 Utvärdering av Cubsecmöte Syftet med mötet försvann lite när Cubsec’s chef Paulo

 inte var närvarande. Det känns som att Cubsec har bättrat
 sig på det sistone med personmötandet. Fredrik ska skicka
 ut ett mail till föreningarna angående om de har problem
 med Cubsec ska de höra av sig till oss, detta ska han göra
 tills nästa styrelsemöte.  

 
   
§ 10   Beslut om MUU:s instruktioner Josefin har lagt till ett antal punkter i instruktionerna för
 MUU. Josefin ska lägga in en proposition till nästa
 sektionsmöte om att det ska finnas en post i MUU som är
 mastersansvarig.  
 
 Styrelsemötet godkänner instruktioner för MUU. 
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§ 11 TUT TUT på onsdag där incidenthanteringsplanen ska
 diskuteras. Alexander ska skicka ut
 incidenthanteringsplanen ikväll. 
 
§ 12   Förlängning av SS1 LP3 Styrelsemötet är på lunch som vanligt. Om det tar längre
 tid fortsätter vi efter kl 17.00.  
 
 
§ 13   Övriga punkter Dokument upp på hemsidan. Martin ska kolla på
   möjligheten under lovet.  
       
   Maskinmärket behöver beslutas om detta möte. 
   Styrelsemötet vill ha det men det behövs godkännande
   från rektorn. Mötet beslutar att maskinmärket ska
   inköpas med reservation att alla godkännande kommer in
   innan fredag. 
 
 
§ 14 Varvet  
   § 14.1 Emma  Håller på med ekonomipolicyn och har köpt nya

 vinterdäck till Bruno. 
 

   § 14.2 Josefin Josefin har UU imorgon där diskussion om GU-studenter
 ska kunna läsa kurser på Chalmers. Josefin har blivit
 uttagen som utbildningsrepresentant för MATS, första
 mötet på fredag. 

 
   § 14.3 Celia Fixar med MARM som vanligt 
 
   § 14.4 Fredrik Håller på med sina vanliga VO-uppgifter.  
 
   § 14.5 Martin Lagt upp veckobrevet på hemsidan och Facebook. Gjort
 klart porträtt till föreningstavlan. Gjort M-styrets julkort.  
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   § 14.6 Alexander Skriver brev i Windengruppen och håller även på med
 incidenthanteringsplanen. 
   
 
 
§ 15  Under mötet bordlagda frågor Inga under mötet bordlagda frågor. 
 
 
§ 16   Mötets avslutande Mötesordförande Alexander Kärkkäinen förklara mötet
 avslutat kl 13.04. 
  
 
  
 
 


