MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2017-11-16 #20
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-11-16
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Torsdag den 16 November kl. 12:00

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

Moa Ekdal förklarar mötet öppnat kl.12:00.

§ 2. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att: välja Moa Ekdal till mötesordförande

§ 4. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att: välja Jonna Bengtsson till sekreterare

§ 3. Adjungeringar

§ 5. Val av justeringsperson
§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Inga adjungeringar

Styrelsen beslutar att: välja Stina Wahlström till justeringsperson

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll:
2017-11-07 Styrelsemöte #19

§ 8. Hur mår du?
§ 9. Varvet

Moa
Föregående vecka:
Skrivit info lappar åt valberedningen för invalen, uppdaterat wiki
Kommande vecka:
Prata med TD och Z hur vi ska göra med jämställdhets dagar, headhunta medlemmar till
jämställdhetsutskott,
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Stina
Föregående vecka:
Arbetat med underlag för diskussionspass för alla ordföranden. Fixat accesser för alla kassörer samt
ordföranden i kommittéerna för att kunna ställa upp Winden. Gjort en powerpoint till
föreningsutbildning.
Kommande vecka:
Ordförråd, göra klart diskussionspass, skriva nytt Bultenavtal för fredagspubar i LP3, boka lokal till
SM3, aspschema LP3
Jonna
Föregående vecka:
Sektionsmöte, ordnat inför tävling.
Kommande vecka:
Betala ut Izettle
Carl
Föregående vecka:
PreSM och sektionsmöte tidigare i veckan, tar med mig flera vettiga saker därifrån. Tyvärr fanns inte
det brinnande intresset för medlemskap i arbetsgruppen för jämställdhet jag öppnade interpellation för.
Kommande vecka:
Inget inplanerat med har ett par saker jag inom en snar framtid behöver ta itu med. Är just nu väldigt
stressad över skolan och kommer låta det gå i första hand.
Elin
Föregående vecka:
Mejlat in nomineringar för institutionsrådsrepresentanter till KL, mejlat PA om datum för mastermässa,
inget bestämt än men han kan sköta kontakten till alla MPa, så kontaktar vi studenter när det närmar sig.
Mejlat Akademiska om pappersdispenser i Winden, inget svar än.
Haft MUU-asp, verkade uppskattat, kom tyvärr bara 12 (varav 1 masterstudent), räknat med 30 aspar.
FuM3:
Det pågår en utredning fram till mars där det ska bestämmas vem/vad som flyttas till Lindholmen.
Högskolan håller på att ta fram en strategi för att utreda sexuella trakasserier, har nyligen tillsatt en
projektledare. KL bevakar högskolan och omvärlden, skriver debattartiklar samt gjort enkäter med
fritextssvar för att få in berättalser från studenter, ca 100-120 svar.
Utbrett: Förutsätter att det är överallt (baserat på svaren)
Fyllnadsval till valberedningen (1 post) samt valt in 3 (av3) ledamöter till besvärsnämnden. Bordlagt
inval till valnämnden till FuM4.
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Kommande vecka:
Utvärdera uppdelningen av UA/ordförande i MUU tillsammans med MUU och fd. UA. Teambuilding
med MUU.
Jonathan
Föregående vecka:
Skrivit protokoll till sektionsmöte 2. Fått Proposition om hemsidan godkänd och haft möte med Eric
från Vaquita för att diskutera avtalet.
Kommande vecka:
Hjälpa med utskick till mentorskapsprogrammet och hålla i Maskin PR-råd möte. Feedback och
påskrifter till sektionsmöte protokollet ska samlas in innan nästa möte.
Måns
Föregående vecka:
Har tillsammans med Jonathan gjort mailutskick till alumner och adepter till ansökan för
mentorskapsprogrammet.
Kommande vecka:
Hantera ansökan, sprida information om ansökan i facebookgrupper (personlig, styrets, MARMs)
§ 10. SMART idéer
a. Äldre grupp av gamla styrelsemedlemmar som kan vara ett rådgivande råd för oss?
SM 3
Fått ide från SMART att kunna vända sig till äldre styrelsemedlemmar och få råd. Som
styrelsemedlem kan man mest när man går av. Skulle möjligtvis inte bara behöva vara endast
styrelsemedlemmar. Kan skapa en arbetsgrupp på styrelsemötet.
b. Bjuda in medlemmar till diskussionspass och vi vill diskutera något viktigt
Bjöd in människor som kan vara berörda för diskussionspass. Andra skolar har ökat sitt deltagande
på det. Elin nämner budgetpub där man försöker få folk mer delaktig i beslutet om budget.
c. Medarbetarsamtal, är det något ni vill ha? Det används på många andra ställen
Ha ett samtal med Moa och diskutera hur det går. Bestämmer att ha medarbetsamtal med dem som
vill. Medarbetarsamtal ska vara som ett utvecklingssamtal åt två håll.
d. Arbetsbelastning, hur många timmar har alla att lägga på styrelsen? Logga sina tider för att se hur vi
ligger till
Styret har en hög arbetsbelastning särskilt jämfört med andra skolor. Alla ska skriva ner hur många
timmar man är villig/hinner att lägga i snitt i vecka och logga hur mycket tid man lägger ner. Så
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jobbar man över sin nivå så kan man diskutera detta på medarbetarsamtal och se vad man kan
flytta/ändra.
§ 11.

Lathund för att påverka sektionen, deadline?
Tagit upp detta på ett tidigare diskussionspass. Dela upp de punkter som kommit fram till mellan oss
och dela upp så att det blir gjort. Detta ska göras under jul.

§ 12.

Workshop med föreningar kring jämställdhet
Workshopen med kåren var väldigt bra. Ha workshop med föreningarna. Stina och Moa ska kolla på
detta och diskutera med kåren hur dem kan hjälpa till.

§ 13.

Enkät föreningar om deras alkoholvanor
Skicka ut en enkät innan FUT-möte och ha diskussion om enkäten och deras alkoholvanor. Stina gör
en enkät.

§ 14.

Ansvar Bruno
M-sex vill inte ha Bruno längre. Behöver placera Bruno någon annanstans. Carl ska prata med
Bosse och förklara vad han faktiskt gör med Bruno nu. Det behövs fixas en metod för avsyning.
Behöver inte vara just en person utan skulle vara en ide att personen efter gör en snabb avsyning.
Carl fixar en lista för avsyning. Kontakta MAK om självrisk.

§ 15. Jämställdhet
a. Prata med Enelund
Moa och Stina har pratat med Enelund. Johan Malmkvist var med och var väldigt positivt. Finns
pengar att få för att anordna något om jämställdhet.
b. Enkät till sektionen
Z har skickat ut enkät. Vi ska göra en likadan men för maskin.
c. Sångboken
Vi bör kolla över sångboken. JämK har sagt vilka som inte är okej. Det kan vara en utgångspunkt.
Kanske är värt att trycka nya böcker med uppdaterade sånger. Skulle kunna ha en digital sångbok.
Ta efter jul.
d. Datum
Planen är att bestämma ett datum med Z och TD och hålla det tillsammans. Enelund vill ha det
innan jul men med blir för kort om tid att anordna något.
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§ 16.

Teknolog äskning alkolås för nya Bruno
Jonna har börjat kolla upp. Skulle vara väldigt dåligt för sektionen om vi har en brun bil med
sektionsloggan på om någon åker fast för rattfylleri. Alkolås har inte nolltolerans utan att vad som är
lagligt att köra med.

§ 17.

Rösta igenom kostnad för försäkring utanför budget
Vi har två sektionsbilar som kostar pengar men budgeten är bara för en. Väntar med detta tills vi har
en exakt summa.

§ 18.

Ekonomi aspning
Några har sagt att de inte vill ha en summa per person utan vill istället bara en ha en klumpsumma.
Kan bli problematiskt om man inte har en summa per person för då kan man ha en exklusiv asp för
få människor och lägga jättemycket pengar på detta. Formulera om krav till en minimum gräns för
hur många personer aspen ska vara planerad för. Ta efter aspningsperioden så det blir rättvist för
alla under aspningsperioden.

§ 19.

Digitala signaturer på sektionsmöten
Detta är nu okej. Finns ett Adobe program för det här. Detta skulle kunna vara en möjlighet att
använda till protokoll från styrelsemöten/sektionsmöten. Vill inte låsa sig till enbart digitala
signaturer utan istället ha möjligheten att kunna göra båda.

§ 20.

FUT-möte
Stina bestämmer ett datum. Återkommer på tisdag.

§ 21.

Chatt grupper med kommittéer
Klart. Förslag på slack men det skulle inte funka.

§ 22.

Salinders kommunikationspolicy
Sebastian har börjat jobba på en bra policy för kommunikation. Lyfta denna igen och få en
gemensam för maskin. Jonathan ska viderutveckla och sen får alla i styret kolla över den.

§ 23.

Overaller och matlagning
Riktlinjer på det. Skulle kunna stå i windenkontraktet. Hygienmässigt inte bra att laga mat i sin
otvättade overall. Så att den antingen ska vara nytvättad eller vanliga kläder.
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§ 24.

Vaquita
Jonathan har haft möte med Vaquita, De har fått accesser till hemsidan. Alla kollar på avtalet.
Påbörjat arbetet om ny hemsida. Ska ha en månad där dem står för buggfix.

§ 25. Uppdateringar från sektionsmötet
a. Ändra reglementet
Carl fixar.
§ 26.

Veckobrevet
Enkät om jämställdhet och för designen till nya hemsidan

§ 27.

Övriga punkter
Mejla ut save the date för Ohmsits! Carl ber Måns.

§ 28.

Under mötet bordlagda frågor

§ 29.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:00.

Bilagor
Inga bilagor
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