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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2012-08-20 
 
Plats: Loungen 
Tid: Måndagen den 20:e Augusti 
  
Närvarande:  Edvin Bergman, Martin Olofsson, Oscar Salonen, Ludwig Thorson, Linn Hedström, Erik 

Hansson 
 

§ 1 Mötets öppnande Edvin Bergman förklarar mötet öppnat kl. 13.20
  

§ 2 Adjungeringar Inga adjungeringar 
 

§ 3 Val av sekreterare Ludwig Thorson väljs till sekreterare 
 

§ 4 Val av justeringsmän Erik Hansson och Martin Olofsson väljs till  
 justeringsmän 

 
§ 5 Fastställande av föredragningslistan  Föredragslistan fastställs.  

 
§ 6 Godkännande av föregående  Inget föregående mötesprotokoll 

 mötesprotokoll 
  
 
§ 7 Äskning MNollK Äskningen diskuteras.  

  Äskningen Godkänns.  
  
 

§ 8  Övriga frågor Inga övriga frågor 
 

Mötet avslutas kl 14.00 
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Bilaga 1 – Äskning M.A.K. 
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Hej!	   
Vi	  i	  Mnollk	  har	  nu	  fullt	  upp	  med	  planering	  och	  förberedning	  inför	  de	  kommande	  nollningsveckorna.	  Ett	  nytt	  inslag	  
i	  årets	  nollning	  är	  att	  det	  skall	  anordnas	  en	  s.k.	  ”lunchsittning”	  där	  nollan	  får	  chansen	  att	  under	  en	  vanlig	  lunch,	  
känna	  på	  hur	  det	  är	  att	  gå	  på	  sittning.	  För	  att	  få	  så	  många	  som	  möjligt	  att	  medverka	  på	  detta	  har	  vi	  tänkt	  att	  det	  
vore	  en	  bra	  idé	  att	  den	  här	  lunchen	  skall	  vara	  gratis	  för	  nollan,	  detta	  skulle	  dock	  kräva	  ett	  visst	  ekonomiskt	  stöd.	  
Ett	  arr	  som	  detta	  skulle	  göra	  det	  mycket	  lättare	  för	  nollan	  att	  gå	  på	  sin	  första	  sittning	  det	  kommer	  även	  nämnas	  
skillnad	  mellan	  fin-‐	  resp.	  fulsittning.	  Det	  har	  tidigare	  framkommit	  vissa	  synpunkter	  på	  att	  nollan	  inte	  alltid	  vet	  vad	  
den	  ska	  vänta	  sig	  inför	  vissa	  sittningar	  och	  detta	  kommer	  förhoppningsvis	  underlätta	  för	  nollan	  vad	  gäller	  
beteende	  på	  sittningar	  och	  därmed	  bidra	  till	  stämningen	  på	  framtida	  sittningar.	  Jag	  äskar	  därmed	  en	  summa	  av	  
1800	  kr	  som	  stöd	  för	  att	  maskinnollan	  skall	  kunna	  få	  gratis	  lunch	  vid	  detta	  arr.	   
Ha	  det	  fint!	  
Christoffer	  Dawson	  
kassör	  MnollK	  12	  
PS:	  Vårt	  bankgiro	  är	  5400-‐3363	   
 
 
 


