
 
 
 
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Styrelsemöte 2016-08-22 #01 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 ___________________   ___________________   ___________________   ___________________  
Anton Jansson  Sebastian Salinder    Alice Abrahamsson   Fredric Furborg 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

 

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-08-22 
 
Plats: Konferensrummet M-Husets källare  
Tid: Måndag den 22 augusti kl. 12:00 
  
Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson, 

Sebastian Salinder, Emanuel Sanne 
 

§ 1. Mötets öppnande   Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.12:07. 
 

§ 2. Val av mötesordförande   Anton Jansson väljs till mötesordförande. 
  

§ 3. Adjungeringar    Inga adjungeringar  
 

§ 4. Val av sekreterare   Sebastian Salinder väljs till sekreterare. 
 

§ 5. Val av justeringsmän                    Alice Abrahamsson och Fredric Furborg väljs till 
                      justeringspersoner. 

 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§ 7. Godkännande av föregående protokoll   Bordläggs till nästa möte. 
 
§ 8. Hur mår du?   

 
§ 9. Varvet                          
Anton :     
Kommande vecka:   
• Skall se igenom MISS-äskning till kåren som har beviljats för att se över en del vaga krav som 

kåren satt. 
• Se över Bulten-kontraktet. 
• Ämna tillbaka Vito (hyrbilen från Rent-a-Wreck) 

 
Alice:     
Kommande vecka:   
• Skall vara med på Maskintekniks lärarmöte inför uppstarten. 
• Skall prata med tidigare valberedningar för att kunna förbereda inför det stundande invalet till 

valberedningen i SM1. 
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Emanuel:     
Föregående vecka:  
• Gick igenom förra årets budget med tidigare kassör Sten och ordförande Anton för att kunna göra 

en budget för verksamhetsåret 16/17. 
Kommande vecka:   
• Se till att få in föreningarnas preliminära budgetar för att kunna gå igenom dessa med resten av 

styret. 
• Se över en äskning som M-Sex har gjort om en banderoll. 

 
Fredric 
Föregående vecka:  
• Sett till så att XP fixade Bruno.  
• Löst så att nyckelskåpet fungerar igen. 
Kommande vecka:   
• Winden är i stort sett klar, väntar just nu på ljud.  
• Installera baren i Winden. 
• Se över möjligheten att ge varje förening en egen spårbar kod till nyckelskåpet för att förenkla 

uthyrning och logistik. 
 
Sebastian:  
Föregående vecka:  
• Löst så att ordförande i MUU nu har fått en egen mail. 
• Fått ut info om affischering genom sektions-TV:n. 
 
Kommande vecka:   
• Se över alternativen att kunna skicka mail från de ”officiella” mailen. 
• Hjälpa Emanuel med att få upp uppdaterade styrdokument och policy:s på hemsidan. 
• Ändra bokningsreglerna för Winden på hemsidan. 

 
Johan:  
Kommande vecka:   
• Ska försöka fixa sponsring till MISS för fotbollsturneringen 
• Hjälpa Emanuel med att få upp uppdaterade styrdokument och policy:s på hemsidan. 

 
Staffan:  
Kommande vecka:   
• Skall boka lokal och beställa mat till övningsektionsmötet under nästa vecka. 
• Ska ha läsårets första ordförråd. 
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§ 10. Veckobrevet Inget bidrag till veckobrevet 

 
§ 11. Övriga punkter  

 
a. Datum för SMART M-Styret har fått in ett mail från M-styret på LTH om det 

finns möjlighet att ändra datum för SMART-konferensen 
som detta år hålls på CTH av M/Z/TD-styrena 3-6 
november.  
Då Bulten redan är bokad dessa dagarna kommer göra en 
eventuell flytt väldigt svårt. Anton skall skicka svar till 
Hanna i M-Styret LTH efter att ha pratat med Alice, 
ordförande i TD-styret och Rebecca, ordförande i Z-styret. 

 
b. Jourschema   

 
c. Phaddergrupper   Lite problem med att det finns flera nollan som vill byta 

phaddergrupp, då de inte tycker att deras egen grupp är 
tillräckligt ”taggad”. Vore bra om phadderchefen hjälper 
till att tagga gruppen, exempelvis genom att promota 
eventen som kommer. Vi i styret avvaktar och ser om 
trenden fortsätter. 

 
d. Diskussionspass   Styrelsen bestämmer att: ha ett diskussionspass på 

onsdagen den 31/8 kl. 15.15. Med beslutsmöte påföljande 
dag den 1/9 vid lunchtid (12.00-13.00). 

e. Gückel finalsittning Bordläggs till senare möte. 
 

f. Inf inför övningsektionsmötet M-styret skall ha en inf för övningsektionsmötet som äger 
rum den 30/8, på måndagen innan kl. 9.45 för Nollan. 

 
g.  Övningshäfvøhl M.A.K. Då M.A.K. förmodligen får subventionerat hävføhl från 

MNollK så finns det ingen anledning att Styrelsen  
subventionerar förrän vi vet exakt hur det ligger till för att 
undvika dubbla utbetalningar. 
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h. Klasstavlor Styrelsen har diskuterat möjligheten att ha s.k. klasstavlor 
med enskilda bilder på alla studerande i sektionen, dessa 
skulle exempelvis kunna finnas utanför Loungen. Bilder 
på alla studenter borde finnas hos studentcentrum som tar 
bild på alla studenter vid inskrivningen. 

 
 
  Styrelsen beslutar enhälligt att: välja Per Emanuelsson 
  till ledamot för styrelsen av MIL.  

 
§ 12. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor.  

 
§ 13. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:20
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