MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2017-10-03 #11
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-10-03
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Tisdagen den 3 oktober kl. 17:00

Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg
§ 1. Mötets öppnande

Moa Ekdal förklarar mötet öppnat kl.12:07

§ 3. Adjungeringar

Styrelsen beslutar att: Johanna Sigvardsson adjungeras in med
yttrande och närvaranderätt.

§ 4. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att: välja Jonathan Sjölander till sekreterare

§ 2. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att: välja Moa till mötesordförande

§ 5. Val av justeringsperson

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att: välja Carl Bodin till justeringsperson
Föredragningslistan fastställs

§ 7. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll
2017-09-26 styrelsemöte #09
2017-09-28 styrelsemöte #10

§ 8. Hur mår du?

§ 9. Varvet

Moa
Föregående vecka:
Varit på KU och fått mycket bra info blir senare punkt. Pratat med Rustet om deras ståndpunkt angående
alkohol i källaren under serveringstillstånd. Läst alla instruktioner.
Kommande vecka:
Framförallt försöka ligga lite i framkant inför SM2 vad behöver vi göra? Kolla igenom VP, lägga upp
kortsiktigt mål.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Carl Bodin
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Stina
Föregående vecka:
Aspningspolicy
Kommande vecka:
Ordförråd, aspningspolicy och aspintro, möte med alla ordförande och valberedningen nästa onsdag.
Boka lokal och mat till SM2
Jonna
Föregående vecka:
Pratat med gamla MISS om deras verksamhet
Kommande vecka:
Mer
Carl
Föregående vecka:
Varit på SU-möte med samtliga sektioners SAMO där även Chalmers Beställarfunktions lokalstrateg
närvarade. Konstaterat att Bruno behöver underhållas, reflex och lampa behöver köpas in och monteras.
Har även hanterat diverse studentärenden gällande den fysiska arbetsmiljön i maskinhuset.
Kommande vecka:
Planera inköp och montering av Brunos reservdelar. Uppfölja och återkoppla de studentärenden som
skapats.
Elin
Föregående vecka:
PRM: Diskussion kring främst MPAUT och MPNAV då dessa har få Chalmers-interna studenter. Båda
MPA var på mötet och pratade kring sina tankar om utveckling av programmet.
UU2: Kåren kommer inte driva videoinspelade föreläsningar, om examinatorn säger nej till filmning är
det olagligt att filma. Det man kan göra är att prata med respektive examinator och säga att det är ett
önskemål eller prata med PA hur han ser på saken, men det är inget som går att driva uppifrån.
Studentrösten: Olika färger för olika klasser, främja i veckobrevet någon vecka innan så att folk vet att
det är på väg. Bjud på godis. Stå på flera ställen för att fånga upp så många som möjligt.
Kursnämnder: Diskussion kring hur man kan få upp svarsfrekvensen och hur olika sektioner jobbar med
mittmötet.
MUU: Kursnämnderna flyter på, kommer bli en del förändringar nästa år, framförallt upplägg under
våren för M2.
Mötesordförande
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Kommande vecka:
Kolla på instruktioner, dels Moas kommentarer, dels våra egna. Läsa igenom kallelse+bilagor till FuM2
(11/10).
Jonathan
Föregående vecka:
Skickade veckobrevet i tid och lämnade in M-Styrets annons till M-ord. Var på InfU och fick många bra
råd för hur man ska jobba vidare med uppgifter som till exempel Bonsai, hemsidan, veckobrev osv.
Kommande vecka:
Färdigställa mejllistor till programmet inför nästa veckobrev. Efter det kommer arbetet med hemsidan
att fortsätta.
§ 10.

Valberedningen (Johanna på besök)
Bereda vad förde som styret nu skall göra trots miss i proposition
24 november möte om att flytta runt inval
Söndag 28 januari för invalsmöte LP3
Begränsa tider till 5min frågor, 5 min diskussion
Måndag 22 januari för presentations hjälp till sökande
Skriv ut noteringar till sökande. M-Styret fixar frågor
På onsdag 11 oktober informerar valberedningen föreningar om aspningar
Lista till föreningar för vilken information som ska förmedlas till sökande
Medverkande i intervjun. Krävs kunskaper eller inte. Bästa att ha någon gammal och inte nuvarande
aktiv
M-Styret borde inte lägga sig i informationsutskick eftersom jävigheten som uppstår. Skicka ut om
informationstillfälle

§ 11.
a.
b.
c.

KU
Undersökning av hur likabehandling och jämställdhet fungerar på sektionen, hur kan vi kolla detta?
Dubbelfaktura på sektionslokalen kommer skickas pga miss förra året
Skicka ut i veckobrevet om studentrösten och vad vi gör med informationen
Komplettera uppgifter från studentrösten i enkäter
d. Sätta delmål för de långsiktiga målen på VP
e. Alkoholdiskussion.
f. Enkät till föreningsaktiva vad dem tycker är normalt alkoholkonsumtion

Mötesordförande
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§ 12.

Enkäter
Deadline lördag 7 oktober
a. Winden inköp av linnedukar
b. Tisdagsluncher
Jonathan sammanställer till nästa tisdagsmöte

§ 13. Äskningar:
a. Äskning #05 Banderoller, Maskinsektionen
Styrelsen beslutar att: Avslå äskningen i sin helhet och skicka äskningssvar med önskade
justeringar och förtydligande för att kunna överväga äskningen.
§ 14.

Uppskattning av kostnad för ny hemsida

§ 15.

Studentrösten
Vad tycker du om tisdagsluncher?
Varför går du på sektionsmöten? (eventuell omformulering med alternativ)
Vad tycker ni om mentorskapsprogram?
Vad tycker ni om arbetsmiljön i Maskinhuset?
Hur bra styret uppfyller sitt uppdrag? (skala 1-10)
Vad påverkar din studiehälsa på maskin?
Vad kan vi göra för att påverka sammanhållningen på masterprogrammen?

§ 16.

Uppdatering av aspningspolicy
Stina har korrigerat otydligheter.
Att ha med hur många asper man bör ha i de olika aspperioderna.
Specificera antal aspar föreningarna bör ha per nykter asp

§ 17.

Ekonomiskpolicy

§ 18.

Möte med Z-styret
M-Styrets ståndpunkter i frågor som kommer tas upp under mötet 2017-10-04 diskuteras och
fastställs.

§ 19.

Sammanställning av överenskommelser från aspningsintrot

§ 20.

Arbetsgrupp för framtida engagemang (mejl från vUO)
Svarar vuo att vi kan bistås i marknadsföring på sektionen men M-Styret har inget intresse att direkt
söka ut villiga i arbetet.

Mötesordförande
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§ 21.

Antons Gantt-schema
Överger Antons initiala förslag då det inte stämmer överens med nuvarande tidsplan.
Jonathan fixar substitut till Gantt-schema efter översikt har gjorts av långsiktiga mål i
verksamhetsplanen.

§ 22.

80-års jubileumsfika
Styrelsen beslutar att: anordna julfika den 11 december för att fira M-Styrets 80-års jubileum

§ 23.

Hur går vi vidare med Bruno?
M-Styret undersöker möjligheten att ändra i hanteringen av Bruno.
Eventuellt lägga det på en post i föreningarna.
För att underlätta flytten kommer ett ambitiöst regeldokument skrivas för nya skötare av Bruno.

§ 24.

Övriga punkter

Inga övriga punkter

§ 25.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor

§ 26.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 18:40

Bilagor
1. Äskning #05 Banderoller, Maskinsektionen

Mötesordförande
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Äskning
BAN DER OLLER , Maskinsektionen
Bakgrund

Vi i M.A.K. har ett antal banderoller med maskinlogga och även med vårt skyddshelgon asterix på. Dessvärre så har större
delen av banderollerna blivit slitna eller gått sönder helt.
Vi på maskin behöver två nya och fräscha banderoller för att använda som PR för maskinteknik på våra arrangemang så som
tisdagsluncher, biljettsläpp, mottagningsarrangeman (rundvandring m.m.), pubrunda, grisfesten osv.
Vi vill därför äska om nya lakan och färg för att kunna tillverka nya banderoller.

Syfte och mål

Syftet med äskningen är att få pengar till två nya lakan och färg till att måla dessa. Banderollerna ska sedan användas vid
maskinteknologsektionens arrangemang för att bidra till en ännu bättre stämning för gemene maskinteknolog.

Genomförande

Vi har tittat på tre modeller:
Förslag 1 https://jysk.se/sovrum/lakan/slata/gold/lakan-king-vit-kronborg
Förslag 2 http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00142740/
Förslag 3 http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10336988/
Kostnad lakan:
1. 200kr/st
2. 19kr/st
3. 99kr/st
Färg
Vit : https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/textilfarger/palett-tackande-100-ml-vit-251129
Svart: https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/textilfarger/palett-250-ml-svart-251226
Gul: https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/textilfarger/palett-100-ml-blandgul-251102
Orange: https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/textilfarger/palett-tackande-100-ml-orange-251142
Röd: https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/textilfarger/palett-100-ml-rod-251110
Grön: https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/textilfarger/palett-tackande-100-ml-gron-251138
Blå: https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/textilfarger/palett-100-ml-ljusbla-251105
Brun: https://panduro.com/sv-se/produkter/mala-rita/farg/textilfarger/palett-100-ml-brun-251124
Penslar: http://www.clasohlson.com/se/Penslar-olja-akryl-Sang-9-pack/34-1471
Färg till lakan: Från happy home, finns kvitto från tidigare köp av färg

Mötesordförande
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Pris på färgerna är
Vit: 80 kr/burk
Svart: 110kr/burk
Gul: 75kr/burk
Orange: 80kr/burk
Röd: 75kr/burk
Grön: 80kr/burk
Blå: 75kr/burk
Brun: 75kr/burk

5 st burkar
4 st burkar
4 st burkar
2 st burkar
4 st burkar
4 st burkar
4 st burkar
5 st burkar

Textilfärg att färga lakanen: 612 kr
Penslar: 80 kr
Vi behöver blanda till beige och grå själva då dessa inte fanns i butik vilket kommer resultera till att vi kommer behöva extra
mycket av gul, röd vit och svart.
Vår tanke är att måla bilden med asterix när han dricker trolldryck på en av banderollerna och att på den andra måla axterix
och obelix och skriva maskinteknik i vitt.
För- och nackdelar med Förslag 1:
Fördelar: Stort lakan vilket innebär att vi inte behöver sy ihop lakan för att få ett större alternativ
Nackdelar: Dyrare, trådtäthet 144 dvs ett medelslitstarkt lakan.
För- och nackdelar med Förslag 2:
Fördelar: Billigt
Nackdelar: Mindre, Trådtäthet 120 dvs ett ganska tunt och ömtåligt lakan.
För- och nackdelar med Förslag 3:
Fördelar: Relativt billigt, Trådtäthet 200 dvs ett tjockare och mer slittåligt lakan
Nackdelar: Aningen dyrare än alternativ 2
Vi är i första hand intresserade utav Förslag 1 och 3 då dessa är mer tåliga mot väder och slitage etc. men även för att det är
två olika storlekar som gör att vi kan göra två olika typer av banderoller. På banderollerna ska det inte stå M.A.K. utan istället
Maskinteknik, Maskinmärket och vårt skyddshelgon asterix. Tanken är att alla maskintekinsektionen ska ha möjlighet att
använda banderollerna.
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Tidsplan

Vi ämnar köpa två nya banderoller inom två veckor efter bifallen äskning, gärna innan galliska börjar den 2 november.
Lakanen ämnas hålla minst 3 år men som mål 4-5 år.

Budgetkalkyl
Intäkter

3600

Äskning
Fler intäkter?

0

Summa

Vilka är kostnaderna för
”projektet”?

3600
Kostnader
Färg att måla 2595kr
Färg till lakan 612kr
Penslar 80kr
F.1 200kr
F.2 19kr
F.3 99kr

Summa

3600

Totalt

0
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Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar ”M.A.K.”
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 3600 kr för
rekvisita att tillverka nya banderoller.

________________________________
F.A.
Sara Roth
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