MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2012-01-23
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2012-01-23
Plats:
Tid:

Mk 1
Måndag den 23:e Jan kl 12.00

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

§ 1 Mötets öppnande

Fredrik Granum förklarar mötet öppnat kl 12.09.

§2

Katrin Wahlström adjungeras in med yttrande- och

Adjungeringar

närvarorätt fram till och med § 9 Inval MARM
§3

Val av mötesordförande

Fredrik Granum väljs till mötesordförande.

§ 4 Val av sekreterare

Martin Holm väljs till sekreterare.

§ 5 Val av justeringsmän

Alexander Kärkkäinen och Josefin Bertilsson väljs till
justeringsmän.

§ 6 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan fastställs med tilläggen § 11 Inval MUU, §
12 äskning MUU och § 13 Sångbokssittning.

§ 7 Beslutsuppföljning

Alla hade gjort sina åtaganden.

§ 8 Godkännande av föregående
Mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 20111205 godkänns.

§ 9 Inval MARM

Katrin är väldigt peppad på MARM och är duktig på att
prata i telefon, det tror hon är en bra grej i MARM. Innan
har Katrin i princip varit med i MARM men vill röstas in
för att få det på papper.
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Mötet beslutar att välja in Katrin Wahlström till
MARM 11/12.
§ 10 Inval MGK

Erik Hansson och Erik Krane har anmält intresse av att
bilda grunden i årets Griskommitté, Överste svin och
Ölchef.
Mötet beslutar att välja in Erik Hansson och Erik Krane
till Överste svin respektive Ölchef i MGK 2012.

§ 11 Inval MUU

Josefin och Fredrik hade intervjuer i torsdags med
intresserade.
Med intervjuerna som grund och diskussion på
styrelsemötet beslutar mötet att välja in Sara Frisk, Johan
Bondesson, Anna Dean, Oskar Salonen och Linn Myrthil
Skagerlind till ledarmöter i MUU på obestämd tid.

§ 12 Cubsec på pubrundan

Emma berättar att det var en del problem på pubrundan
med folk som hade dragit larm och allmänt stökigt i kön.
Cubsec hanterade dessa situationer väldigt bra och Emma
ska meddela detta till Paulo (chef Cubsec) och Hans
Bäckberg.

§ 13 Proposition Bilman

Fredrik har skrivit ett utkast på proposition som
diskuterades. Fredrik ska omformulera och uppdatera ett
nytt utkast.

§ 14 Tacksittning

Emma har bokat Bruno och Celia har ett matförslag med
lite kallskuret, paj och pastasallad. Detta tycker alla låter
bra!
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§ 15 Sångbokssittning

Vi caterar mat från kåren och hyr bestick och porslin.
Biljettpris bestäms till 100:-/60:-. Affischer ska upp så
snabbt som möjligt. Biljetter säljs på måndag och onsdag i
Loungen nästa vecka.

§ 16 Tisdag eller torsdag, det är frågan?

Det är få personer i skolan på tisdagar. Från LV4 flyttar vi
tisdagsluncherna till torsdagar.

§ 17 Akademihälsan

Lunchföreläsningsserien har legat på is ett tag men nu
kommer med en ny med temat konflikthantering. Datum
för föreläsningen är torsdag LV 4, 9/2.

§ 18 Välkomstkväll för senaredelen

Det känns inte som att det ligger på styrets bord
egentligen, vi ska ta upp det på nästa TUT. Mötet bokas
hur som helst till nästa måndag kl 17.15.

§ 19 Äskning om reparationskostnader

Bilman har skickat in en fin äskning om
reparationskostnader på 9416:-.
Mötet beslutar att godkänna Bilmans äskning.

§ 20 Varvet
§ 20.1 Martin:

Kollat upp röstningssystem och pratat med V-styret om
hemsidan.

§ 20.2 Josefin:

Ska på programråd imorgon. Imorgon efter mötet ska
Josefin till Varberg med MATS där studenterna har en
punkt där skillnader mellan programmet ska diskuteras.
Övriga styretmedlemmar ska se igenom
åsiktsrevideringsprogrammet och kolla igenom motionen.

§ 20.3 Emma:

Hjälper kassörerna med deras sista jobb.
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§ 20.4 Celia:

Jobbar på mastersföreläsningsserien.

§ 20.5 Alexander:

Har svårt att hinna färdigt med incidenthanteringsplanen
till nästa TUT. Han har KU imorgon där
verksamhetsavtalen samt sektionsstöd ska diskuteras.

§ 20.6 Fredrik:

Fredrik ska på NU på onsdag, där kommer antagligen
pubrundan diskuteras. Han vill att extravakter hyrs in nu
när det har flyttats till fredagen. I övrigt planerar han
föreningsutbildningsarbetet.

§ 21 Övriga punkter
§ 21.1 Ordföranderådet

Ska ta upp om sovning på rummen. Det får inte ske!

§ 21.2 Mat till sektionsmötet

XP lagar till lunchmötet men till eftermiddagspasset
caterar vi något från kåren.

§ 21.3 M-photo

Be dem ta kort på sångbok och tackkalaset.

§ 22 Under mötet bordlagda frågor

Inga under mötet bordlagda frågor.

§ 23 Mötets avslutande

Mötesordförande Fredrik Granum förklarar mötet avslutat
kl 14.28.
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