MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2012-09-17

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2012-09-17
Plats:
Tid:

Konferensrum
Måndagen den 17:e september

Närvarande: Edvin Bergman, Martin Olofsson, Oskar Salonen, Ludwig Thorson, Erik Hansson, Camilla
Söderberg
§ 1 Mötets öppnande

Edvin Bergman förklarar mötet öppnat kl. 12.05

§ 2 Val av mötesordförande

Edvin Bergman väljs till ordförande

§ 3 Adjungeringar

Jonas Björkman adjungeras in med yttrande- och
närvarorätt.

§ 4 Val av sekreterare

Ludwig Thorson väljs till sekreterare

§ 5 Val av justeringsmän

Martin Olofsson och Erik Hansson väljs till
justeringsmän

§ 6 Fastställande av föredragningslistan

Föredragslistan fastställs.

§ 7 Godkännande av föregående
Mötesprotokoll

Inget protokoll godkännes

§ 8 Beslutsuppföljning

Windengruppen kommer prata på sektionsmötet om hur
det går.
Extra nycklar till Winden ska fixas.

§ 9 M-alumner

De kommer nästa torsdag. Vi kommer deltaga och visa
maskinhuset. Där ibland 3d printern, experiment
verkstaden och virtuella labbet. Prata med XP om detta är
ok. Erik fixar historia som kan berättas under
rundvandringen.

§ 10 M-ord

Insparkad dörr i m-ord rummet. Låsmodulen var
urkopplad. Inget inbrott och dörren är lagad. Kolla med
vaktmästaren och kolla loggarna för att se vilka som varit
inne i loungen. Fråga cubsec för att senare ta uppföljning.
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§ 11 Den lilla gröna

Föreningar gör det själva genom att uppdatera på internet.
Tar upp det på ordförandemötet på onsdag så alla gör det i
tid. Ludwig fixar M-styret.

§ 12 Sektionsmöte

Windengruppen och inspektorn informerar är tillagt.
Budgeten är nästan fixad. Miss fixar mat till lunchen och
till eftermiddagen hämtar vi mat från kåren.
Priser till utlottningen fixas på tisdag. Informerar för
2:orna och 3:orna imorgon.

§ 13 Varvet
§ 13.1 Erik

Har haft accessmöte med m-ord. Ska fixa nyckel till
winden och konferensrummet.
Nollfinalen gick jätte bra. Inga problem med cubsec.

§ 13.2

Ludwig

Sektionstavlan är snart klar. Måste ta nya bilder

§ 13.3

Oskar

Utbildningsutskott ikväll. MUU hade surströmmingsskiva
förra veckan. Det var otroligt äckligt och två spydde.

§ 13.4

Martin

Masterspub den 2/3/4 oktober. Kollar med m-sex om de
kan hjälpa till. SU och NU möte nu i veckan. TUT-möte
den 26/9 på lunch med programmet.
SMART i Luleå och det är sex stycken som kan.

§ 13.5

Edvin

Var på KU förra veckan och det var mest introduktion. Isektionen hade sektionsmöte 0. Som ett litet testmöte som
visar hur det fungerar. Pratas om infoskärmar till
sektionerna. Problemet är att den måste uppdateras ofta.
Kolla med Clas på kåren.
Sektionsäskningsbara medel – en pott som alla sektioner
kan äska för arrangemang.
Problem med förtroendevalda på A och TD, sektionens
kassör bör ta det ansvaret.
Försäkringen är igång så man kan ha arr utan kåren. T.ex.
på grisfesten. Kåren vill även veta om det finns andra
lokaler som man kan ha fest i.
Vid ombyggnad av föreningstorget på E så involverades
inte akademiska hus.
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§ 13.6

Camilla

Mellanfesten i Winden fick problem med cubsec då det
inte var festanmält. Tar upp det på ordförandemötet och
skickar ut guiden till föreningar igen. Borde ha
dispositionsavtalet i Winden och visa upp om det är
problem vid spontanfest. Äskning för nollfinalen tas upp
nästa möte.

§ 13.7

Jonas

Ville visa sig och berätta att han är vår sektionskontakt.
Så att vi alltid har ett steg in i kåren. Kommer även på
sektionsmötet.

§ 14 Övriga punkter

Inga övriga punkter.

§ 15 Under mötet bordlagda frågor

Inga under mötet bordlagda frågor

§ 16 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 13.07
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