MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2012-01-16
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2012-01-16
Plats:
Tid:

Mk 1
Måndag den 16:e Jan 12.00

Närvarande: Josefin Bertilsson, Celia Nuldén, Martin Holm, Emma Johansson & Fredrik Granum.
§ 1 Mötets öppnande

Vice Ordförande Fredrik Granum förklarar mötet öppnat kl
12.08.

§2

Inga adjungeringar.

Adjungeringar

§ 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.

§ 6 Beslutsuppföljning

Maskinmärket till fasaden kunde inte beställas under julen
då inget godkännande har framkommit. Mötet är eniga om
att eftersträva att godkännande kommer men just nu är det
mycket annat så frågan bordläggs till sektionsstyrelsemöte
i lv 4, SS4.
Fredrik har kollat och preliminärbokat Kalle Glader till
sångbokssittningen. Mer om det på § 10 Sångbokssittning.

§ 7 Godkännande av föregående
Mötesprotokoll

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Fredrik Granum

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Godkännande av mötesprotokoll från 20111205 bordläggs.

Justeras
___________________
Emma Johansson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Celia Nuldén

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 8 Våra aspningar

Förslag på tre stycken asptillfällen:
- 6/2 (alt. 7/2) Bowling tillsammans med MARM.
- 13/2 (alt. 15/2) Kårbastun och sen pubquiz.
- 21/2 Casekväll med snack och mys i Winden.
Detta ska följas upp nästa möte.

§ 9 Aspschema för alla föreningar

För att få ihop ett bra schema där aspningstillfällen inte
krockar med varandra ska ett schema samordnas.
Möte med berörda föreningar ska hållas onsdag LV 1.
Fredrik skickar ut mail till gällande föreningar.

§ 10 Sångbokssittning

Kalle Glader är preliminärt bokad som sittningslokal den
10/2. Robertsson är intresserad av toastning och han ska
leta en medtoast. Laga maten torsdag kväll. Fredrik,
Emma & Celia handlar på torsdag eftermiddag. I
sittningsbiljetten ska en sångbok, maten och en fördrink
ingå. Dryck tas med själv. Martin fixar affischer. Josefin
fixar servering (boka porslin?) och dekoration.
Till nästa vecka: Fredrik bokar lokalen, Josefin kollar
porslin, Celia kollar mat.

§ 11 Ekonomipolicy

§ 11 Ekonomipolicy bordläggs till § 26 Under mötet
bordlagda frågor.

§ 12 SM 3

Fredrik har bokat HA1 men väntar på bekräftelse, borde
komma snart. Mat ska Emma kolla på. Martin ska kolla
om något nytt röstningssystem är möjligt. Säg till

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Fredrik Granum

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Emma Johansson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Celia Nuldén

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Rustet/M-sex/M-ord invalskalas på onsdag vid aspmötet.
Allt ska kollas upp till nästa möte. Martin ska fråga om
Anton Dannetun vill vara mötesordförande.
Ajourneras kl 13.05 till 19.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mötet öppnas 19.24

§ 13 Tacksittning

Emma har bokat Winden för tacksittning den 26/1.
Sittningen börjar kl 17.30 och är av typen finare med
klädsel kavaj.
Bruno fungerar inte just nu så vi får lösa bil på annat sätt.
Handling sker onsdag kl 15.00 (mat+dryck). Josefin kollar
om hon kan låna bil i denna vecka. Celia hittar på meny
innan nästa måndag. Martin ska skicka ut info via mail
denna vecka.

§ 14 Grisfest

Ingen har sökt MGK än, nytt sista anmälningsdag på
fredag. Intervjuer behövs. Vi räknar med att anmälningar
kommer!

§ 15 MATS

MATS står för Maskinteknik, Automation och
mekatronik, Teknisk design och Sjö (samt
högskoleingenjörena). Josefin är representant för MATdelen. Hon ska på möte och undrar om det är någonting
som studenterna vill ta upp. Svår att komma på någonting
på rak arm.

§ 16 Programrådet

Josefin informerar om att programrådet fungerar bra!

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Fredrik Granum

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Emma Johansson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Celia Nuldén

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 17 Åsiktsprogramsrevidering

Varje person i styret ska läsa igenom
åsiktsprogramsrevideringsdokumentet och mailar Josefin
med åsikter.

§ 18 Inval MUU

MUU har 6 stycken sökande och vi behöver ett separat
möte för intervjuer. Torsdag är ett förslag för intervju,
Josefin ska kolla med de sökandena om de kan. Frågor till
MUU-intervju ska sammanställas på mailen onsdag kväll.

§ 19 IKOT

Erik Hultén är ansvarig för IKOT i år.
Konstnadsberäkning med hjälp av boken Swift är
borttagen. Folk klagar på att det tar för mycket tid så i år
ska alla skriva tidsdagbok. Även ett tak har satts per
inlämning på max 1000 ord/inlämning. Om man vid en
inlämning får retur kan maximalt betyg 3 uppnås. Även ett
extra handledningstillfälle på fredagar ska införas.

§ 20 Utvärdering Alfa

Det fungerade bra men lite jobbigt att låsa alla rum.
Josefin ska kolla om det är möjligt att vi öppnar och att
studenterna själva låser.

§ 21 XP Bilman

XP tycker att Bilmanposten känns överflödigt i XP-styret.
Ett förslag är att det ska finnas en person i M-styret som är
husansvarig, alltså ansvarig för lokaler och bil.
Brunouthyrningen blir då smidigare. Vi måste prata med
XP och sedan skriva en proposition. Ett möte imorgon
eftermiddag kl 17.15. Emma mailar xp-styret.

§ 22 TUT

Josefin undrar hur det går med incidenthanteringsplanen,
den ligger på is för tillfället.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Fredrik Granum

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Emma Johansson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Celia Nuldén

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 23 Varvet
§ 23.1 Josefin

Josefin är jättenöjd över alla sökande till MUU. Hon har
varit på chefsdag och fått intressanta kontakter. Josefin har
även varit med på utvärdering av kursen IKOT. Och
MATS-möten går hon på varannan vecka.

§ 23.2 Celia

Celia vill välja in Katrin till MARM, Celia undrar om
Katrin får komma på intervju SS2. SKF är intresserade att
hitta på fler saker, ska stå utanför Bulten den 24/1.
Lunchföredrag 15/2 med SKF.

§ 23.3 Martin

Fått upp protokoll på hemsidan.

§ 23.4 Emma

Gjort färdigt ekonomipolicyn. Satt en deadline för
bokföring, då kassörerna måste vara ikapp.

§ 23.5 Fredrik

Sammanställt påskrifter från hörsalsfrågan. Ska på
uppföljningsmöte om mätningarna LV3, då kommer
resultat.

§ 24 Övriga punkter
§ 24.1 Torsdagslunch

En flyttning av tisdagslunch till torsdagslunch. Martin gör
en affisch samt informerar i veckomailen.

§ 24.2 Föreningsutbildning

Fredrik pratar med Janna om att få förra årets powerpoint.
Utbildningen berör källarföreningarna. Utbildningen ska
ges kl 17.00 på torsdag LV5 16/2. Diskuteras vidare SS5.

§ 24.3 Prefixposten i M.A.K.

Prefix har en kassa som inte riktigt fungerar. Emma undrar
om vi kan hänskjuta det hela till Emma, att hon bestämmer
tillsammans med revisorerna och M.A.K. hur det ska bli.
Det tycker mötet låter som en bra idé.

§ 24.4 Dödslistan

Hur fungerar den? Kåren har koll på det och vi måste ta
kontakt med kåren. Emma ska kolla upp det.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Fredrik Granum

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Emma Johansson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Celia Nuldén

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Kommentar: Fredrik Granum (VO på Maskinteknologsektionen) ”Alltså VO, vilken jävla post! Jag skulle
aldrig vilja va VO.”
§ 24.5 Föreningsintyg

De har inte fungerat på några år. Martin ska kolla på om
det finns någon mall i mappen.

§ 24.6 Ommöblering av rummet
MISS/MnollK/M.A.K.

Borde ta upp det efter att de nya gått på. Diskuteras vidare
SS3.

§ 24.7 M-ord-rummet

Zenith (sektionstidning Z) vill flytta in. Josefin ska kolla
upp med programansvarig på Z om de betalar för rummet.

§ 24.8 Resa till Finland

Vi har fått förfrågan om att besöka en skola i Finland. Vi
har lite mycket att göra just nu så Josefin ska svara att vi
kan höras längre fram i vår.

§ 24.9 Permanent parkering till Bruno

Bordläggs till efter sektionsmötet om Bilman-posten
ändras.

§ 25 Under mötet bordlagda frågor
§ 25.1 Ekonomipolicy

Emma har fixat synpunkterna i ekonomipolicyn.
Mötet beslutar att godkänna ekonomipolicyn.

§ 26 Mötets avslutande

Mötetordförande förklarar mötet avslutat kl 22:06.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Fredrik Granum

___________________
Martin Holm

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Emma Johansson
Plusgiro
466 52-4

___________________
Celia Nuldén

e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

