MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2015-11-16 #11
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2015-11-16
Plats:
Tid:

Konferensrummet M-husets källare
Måndagen den 16 november kl. 12:00

Närvarande: Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Oscar Holke, Hanna Berggren, Emilia Gustafsson, Sten Li
och Viktor Holm.
§ 1. Mötets öppnande

Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat kl.12:04

§ 2. Val av mötesordförande

Emilia Gustafsson väljs till mötesordförande

§ 3. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 4. Val av sekreterare

Fabian Melvås väljs till sekreterare.

§ 5. Val av justeringsmän

Andreas Bågfeldt, Sten Li väljs till
justeringspersoner.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutade att: Godkänna
Protokoll Beslutsmöte 2015-11-12 #7
Protokoll Styrelsemöte 2015-09-07 #2
Protokoll Styrelsemöte 2015-11-09 #10
§ 8. Hur mår du?
§ 9. Varvet
Viktor:
Har under föregående vecka:
• Jobbat inför sektionsmötet med proposition om nyckelskåp, sista avstämningar med alla parter för
att få godkänt från alla.
• Bokfört och fakturerat för Bruno.
• Bytit vinterdäck till Bruno.
• Upstartsmöte med Jenny i M1:an om fikaförening.
• Skrivit gyckel till kommande SMART

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Sten Li
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Andreas Bågfeldt
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Andreas:
Har under föregående vecka:
• Ordföranderåd med JubelK, gick igenom Jubileet,
Ska under kommande vecka:
• Har NU på tisdag, missar på grund av sektionsmöte.
Hanna
Ska under kommande vecka:
• Ha Sponsringsråd på onsdag - fokus på hur man ringer företag och vad man säger.
• Ha ZMART- katalogsläpp på torsdag. Planering av kommande kvällsarrangemang framöver
Fabian:
Ska under kommande vecka:
• Skriva protokoll till styrelsemöte och sektionsmöte
• Skicka ut veckobrev och skriva nästkommande veckas veckobrev
• Uppdatera föredragningslistan p.g.a. mail ur funktion
• Undersöka ny möjlighet få in bidrag till veckobrevet
• Uppdatera stadga och reglemente
Oscar:
Ska under kommande vecka:
• Jobbar med att se till så att alla MUUs dokument finns tillgängliga för samtliga medlemmar i
MUU.
• Förbereder inför Studentrösten som är den 19/11.
• Skall i veckan som kommer börja jobba på den presentation som skall göras inför SMART på
KTH.
• Har även ombeds att skriva lite kommentarer kring Styretworkshoppen (sektionsstyrelserna från
olika sektioner träffades för att diskutera gemensamma frågor) som var föregående vecka av
Simon Nilsson (vUO).
• Jobbar dessutom med att förbereda med MUU inför Jubileumsdagen.
Sten:
Har under föregående vecka:
• Träffat revisorerna lite kort för att veta vad som bör ingå i en bra bokföring.
• Besökt G.U.D. för att prata om Visma på egna datorer, och de var positiva till att hjälpa med detta
inom en oklar framtid.
• Sektionsstyrelseworkshop i onsdags, diskuterade teknologsektionsäskningar
Ska under kommande vecka:
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Sten Li
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Andreas Bågfeldt
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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•
•
•
•
•

Ska boka träffar med samtliga kassörer för att gå igenom deras bokföring så att det går rätt till.
Ska skriva underlaget för utökad aspsningsbudget för MnollK.
Sektionsekonomiforum 19/11
Bokföringskväll 2/12
Har lagt upp en Doodle om när nästa Kassörsråd ska vara

Emilia:
Ska under kommande vecka:
• Jobba med budgetkorrigeringar och förberedelser inför Jubileumet.
• Kommer inte kunna medverka på Studentrösten på torsdag tyvärr.
• Ha FuM på onsdag där bla. flyktingkrisen ska diskuteras efter inkommen motion.
§ 10.

Veckobrevet

Vårt bidrag innehåller:
Sektionsmötet
Datum och tid,
Att valberedningen väljs in.
Att revisionsberättelser avhandlas,
Att man kan självnominera sig till programrådet.
Att man kan kan självnominera sig till Bautstensskötare.
Studentrösten tid, datum och plats

§ 11.

Övriga punkter

a. Vad vi ska göra under Jubileumet Vi i Styrelsen får var sin årsgrupp att leda från
Teknolggården. Vi åker i varsin buss och berättar
information i micken om det behövs. Under
rundvandringen håller vi i tidslinjen. Ordförande ska vara
på skolan kl. 09:00 resterande kl.10:00.
b. Köpa TV

Hanna undersöker om de potentiella TV:arna har vad som
krävs, usb, upphängningsmöjlighet och storlek.

c. Kompensation Linking M

Hanna skickar ett svar till Linking M, vi skulle kunna bidra
med en gåva till belopp av maximalt 500 kr. Annars finns
möjligheten att äska.

§ 12.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§ 13.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:41

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Sten Li
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Andreas Bågfeldt
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2015-11-16 #11

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås
Andreas Bågfeldt

Postadress
mail
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Justeras
___________________
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