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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-11-14 
 
Plats: Konferensrummet M-Husets källare  
Tid: Måndag den 14 november kl. 17:00 
  
Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson, 

Sebastian Salinder, Emanuel Sanne 
 

§	1. Mötets öppnande   Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.17:04. 
 

§	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 justeringsperson                    Johan Karlsson väljs till justeringsperson.                 
 
§	6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§	7. Godkännande av föregående protokoll   Styrelsen beslutar att: Godkänna protokoll 

  2016-10-17 Styrelsemöte #09 
  2016-10-20 Beslutsmöte #05. 

 
§	8. Hur mår du?   

 
§	9. Varvet    

 
                       

Anton :     
Föregående vecka:  
• Mailat M-spel angående nystart av föreningen 
Kommande vecka:   
• Skall på FUM 
• Möte med Emilia om sektionsmöte 
• Skrivit nytt Bultenkontrakt 

 
Alice :     
Föregående vecka:  
• Möte med MUU 
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Fredric:     
Föregående vecka:  
• Börjat med fakturering av Bruno 
Kommande vecka:   
• Skall fakturera mera. 
• Börja jobba på information om SAMO. 

 
Emanuel: 
Kommande vecka:  
• Börja kolla för ekonomin för SMART 
 
Johan:  
Föregående vecka:  
• Möte med MARM 

 
Sebastian: 
Föregående vecka:  
• Möte med Kalle om hemsidan 
Kommande vecka:   
• Fixa så att M-Ord också finns på hemsidan 

 
Staffan:  
Föregående vecka:  
• Har haft ordförråd 
Kommande vecka:   
• Skall kalla till FUT-möte 
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§	10. Äskningar 
 

a. Äskning 2: Projektorduk Styrelsen beslutar att: Bordlägga denna till nästa möte, då vi  
  skall ha ett pris och exempel på ett alternativ. 

 
§	11. Diskussion  

a. Utvärdera IT-lösningar Har kommit en enkät gällande IT-lösningar från kären, Sebastian 
  tar på sig att fylla i den, då han fått styrelsens fulla förtroende i 
  frågan. 

 
b. Alkolås  Kåren har ställt en fråga om vi skulle vilja ha alkolås på våran 

  sektionsbil, gärna säger vi i styrelsen, men eftersom det är en  
  större installation för ett bra alkolås så väntar vi gärna tills vi har 
  införskaffat en ny bil, Anton skall framföra detta till kåren. 

 
c. Loungengruppen Har varit ostädat ett bra tag i Loungen nu, utan att någon tar tag i 

  det, Anton skall försöka få igång Loungens städschema igen. 
 

d. Pre-sekt  Även kallat Pre-SM, mellan lunchen och 17.00 på  
  sektionsmötesdagen där man kan hänga med oss i Styret och  
  ställa frågor samt kolla dokumenten som skall behandlas. 
   

 
§	12. Veckobrevet  Redan utsänt men, det som kom med var att man kan skicka in 

  motioner som skall behandlas i SM2.  
a. Kallelse Sektionsmöte 2 skall enligt stadgan vara utlyst på torsdag, Anton 

Anton har börjat på föredragninglistan, vi fortsätter på 
onsdagen, Sebastian tar hand om att den sedan kommer ut till 
alla som skall ha en kallelse.  

 
b. Motionshjälp Vi borde ha en motionsskrivarhjälp där vi sitter i 

Winden/Loungen där de som skulle vilja framföra en 
motion, men inte vet hur det görs kan komma förbi. 
Förslagsvis fredag eftermiddag. 

 
 

§	13. Övriga punkter  
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a. MALT  Alice har haft hand om ansökningarna, skall skicka ett mail till 
de sökande för att bestämma intervjutider, intervjuer sker efter 
SM2. 

 
§	14. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor 

 
§	15. Mötets avslutande Mötet avslutades 17:54 

 
 
 
	


