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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2012-02-06 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 6:e Feb kl 12.00 
  
Närvarande:  Josefin Bertilsson, Martin Holm, Emma Johansson & Fredrik Granum 
 
 
§ 1 Mötets öppnande Fredrik Granum förklarar mötet öppnat kl 12.09.  
 
§ 2 Adjungeringar Inga adjungeringar. 

 
§ 3 Val av mötesordförande Fredrik Granum väljs till mötesordförande. 

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

  justeringsmän. 
 
§ 6   Fastställande av föredragningslistan Föredragslistan fastställs. 
 
§ 7   Beslutsuppföljning Alla hade gjort sina åtaganden. 
 
§ 8    Godkännande av föregående Godkännande av föregående mötesprotokoll bordläggs. 
         Mötesprotokoll 
 
§ 9    Inval MGK MGK’s ordförande Erik Hansson hade fått till uppgift att

 hitta intresserade personer att bli ledarmöter i MGK.
 Följande personer rekommenderar Erik: Anders Dahl,
 Richard Westerberg, Elias Hortlund & Anna Dean. Detta
 verkar vara ett bra gäng med erfarna gubbar och lite nytt
 tillskott. Mötetsordförande föreslår att samtliga
 nominerade välj in i klump.   
     
 Styrelsemötet beslutar att välja in rekommenderade
 personer till ledarmöter i MGK. 
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§ 10    Invalskalaset Berusningsgraden på gästerna var väl hög när de kom till 
kalaset. Ett möte med gamla ordförande i respektive 
förening känns befogat. Alexander håller i mötet. 
Alexander bör även prata med valberedningen som 
misskötte sig.  

 
§ 11 Ordföranderådet Blir ett stort möte med alla gamla och nya ordförandena. 

Vi ska bland annat informera om Lilian och Johans flytt, 
aspningar samt sångbokssittningen. 

 
§ 12 Kläder till MUU  MUU tycker, med all rätt, att deras kläder är fula. Nu vill 

de ha nya och är inne på att ha bruna kavajer. Det blir en 
dyr engångskostnad då medlemsantalet i MUU är högt, 
däremot byts inte medlemmarna ut för varje år så därmed 
blir inte kostnaden densamma följande år.  
 
Mötet beslutar att MUU får köpa nya föreningskläder för 
500kr/medlem.  

 
 
§ 13 Sångbokssittning Emma har beställt mat. Fördrink och förrätt bestäms. 

Upplägget av fredagen diskuteras, maten måste hämtas kl 
14.00 och sen värmas. Martin och Emma och kanske 
någon mer åker och handlar på fredag morgon kl 9.00. 
Fredrik ansvarar för uthämtning av nyckeln samt är 
festansvarig under kvällen. 

 
 
§ 14 Uppföljning TUT Allt gick bra. 
 
 
§ 15 Aspningar Vi träffas kl 17.00 i Loungen och åker gemensamt till 

bowlingen. Övriga aspdatum bestämms till 13/2 och 21/2. 
 
 
§ 16 Möten med nyinvalda Vi kör föreningsinfo på torsdag eftermiddag, 16/2. 
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§ 17 FUT Vi bestämmer datum via mail, Fredrik skickar ut info. 
 
 
§ 18 Varvet 
   § 18.1 Josefin Ska skriva remissvar för det nya 

kursutvärderingssystemet. Hon har även skrivit en 
förkortningsordlista så normalt folk ska förstå alla 
förkortningar på Chalmers. 

 
   § 18.2 Fredrik Har varit på återkopplingsmöte om hörsalsslingar. Det var 

varierande resultat beroende på vilket hus de kollade på.   
 
 
   § 18.3 Emma Deadlinen för bokföringen är nu till helgen så hon coachar 

kassörerna i det. 
 
   § 18.5 Martin  Inget speciellt att meddela. 
 
 
§ 19 Under mötet bordlagda frågor Inga under mötet bordlagda frågor. 
 
§ 20 Mötets avslutande Mötesordförande Fredrik Granum förklarar mötet avslutat 

kl 13.13.  
 


