MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2017-11-23 #22
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-11-23
Plats:
Tid:

M1208C
Torsdag den 23 November kl. 12:00

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

§ 2. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att: välja Moa Ekdal till mötesordförande

§ 3. Adjungeringar

Dennis Norman adjungeras in med yttrande och närvarorätt

§ 4. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att: välja Jonathan Sjölander till sekreterare

Moa Ekdal förklarar mötet öppnat kl.12:00.

§ 5. Val av justeringsperson

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att: välja Stina Wahlström till justeringsperson
Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll:
2017-11-16 Styrelsemöte #20
2017-11-21 Styrelsemöte #21

§ 8. Hur mår du?

§ 9. Varvet

Moa
Föregående vecka:
Skapat riktlinjer för styrelserådet, gjort doddle för medarbetarsamtal, Mejlat kårledningen om material
till workshop om jämställdhet och fått att vi kan få material från dem. Gjort tidsloggar till alla för att
logga timmar, Skickat standardglas till Stina.
Kommande vecka:
Rekrytera till jämställdhetsgruppen (skriv i veckobrev), Prata med Enelund om dispositionsavtalen,
fortsätta med upplägget av styrelserådet.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Stina Wahlström
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Stina
Föregående vecka:
Bokat lokal till SM3, både inval och vanliga sektionsmötet, HB4 båda dagarna
Haft ordförråd. Carl kom och berättade om att avsyning på Bruno kommer bli strängare och det kommer
vara större ansvar för den som haft Bruno tidigare under dagen. Föreningarna tyckte att priset för
Bultenhyra inte skulle höjas denna LP, men skulle det bli höjning kunde de tycka det var OK ändå. De
tyckte även att styret skulle betala den fasta kostnaden för att använda Bonsai betalningstjänst.
Föreningarna har mest asparr för tillfället. Två fredagspubar kvar, julbord och några andra små arr.
Föreningarna tycker det skall bli tydligare definierat om arbetarmat för längre arr om vad som är ok.
Berättade även om att man inte skall laga mat med overall på otvättad.
Gjort färdigt diskussionspass som jag skall ha med ordförandena den 11 december
Skickat ut enkät till föreningarna angående alkoholvanor
Kommande vecka:
Ska skicka ut diskussionspass till föreningarna så de kan läsa igenom innan samt komma med idéer.
Fortsätta med underlag för föreningsutbildning.
Jonna
Frånvarande
Carl
Frånvarande
Elin
Föregående vecka:
Utvärdering med MUU om uppdelningen.
Spånat på möjliga kandidater till Inspektor tillsammans med MUU, vi föreslår Affe eller Mats Norell.
Kommande vecka:
Kolla mer på inspektor-valet.
Jonathan
Föregående vecka:
Jobbat på att arkivera tillhörande dokument till sektionsmöten och samlat påskrifter. Haft möte med
Vaquita och diskuterat hur feedbacken från föreningar ska behandlas och hur veckouppdateringar från
Vaquita kommer skickas in. Har även fortsatt assisterat Måns med utskicken till
mentorskapsprogrammet.
Kommande vecka:
Fortsätta dialog med Vaquita för att planera hur tidsplanen kommer bli efter förseningar. Ska planera
möte med Fabian och Sebastian för att diskutera utvecklingsmöjligheter för kommunikationsrollen.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Stina Wahlström
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Måns
Föregående vecka:
Samlat in ansökningar till mentorsprogrammet och börjat planera möten.
Kommande vecka:
Fortsätta föra kontakten i mentorskapsprogrammet och utreda hur programmet ska utnyttjas i framtiden.
§ 10.

Dennis info
Dennis beskriver hur M-Styret under hans verksamhetsår införde strukturförändringar på sektionen
för att skära ned på styrets operativa arbete och rikta fokus på det strategiska.
Dennis presenterar hur han ser att strukturen på sektionen borde utvecklas i framtiden

Dennis föredrar hur strukturen var innan verksamhetsår 14/15 i kontrast till hur det efter.
Hög arbetsbelastning hos rollerna utbildningsansvarig och näringslivsansvarig observerades och
ledde till en uppdelning upp så att en strategisk roll stanna i M-Styret och ordföranden för MARM
och MUU infördes.
Det är viktigt för att strategiskt styre att de är ett begränsat antal ledamöter för att kunna ta beslut på
ett effektivt och demokratiskt sätt.
M-Styret behöver lägga till ett lager i strukturen i form av operativa utskott och råd.
Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Stina Wahlström
Plusgiro
466 52-4

e-mail
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Utvärderingar bör föras för att skapa en uppfattning för vilka utskott behöver införas
Hinder i utbildningsansvarigs arbete gör att en uppdelning upp mellan MUUs ordförande och MStyret skulle vara ineffektivt.
Långsiktiga och kortsiktiga mål för utbildningen på sektionen behöver definieras och utföras av
MUU varje år. Detta underlättas om ordförande och utbildningsansvarig är en enda roll då det kortar
ned kommunikationslödet med ett steg.
Nybildade råd, rådgivande rådet och PR-rådet, bör få riktlinjer så att kan officiellt arbeta för
sektionen. Det kommer undersökas och läggas förslag för inför nästa sektionsmöte.
Kommunikationen av hur sektionens struktur är och vilka möjligheter som finns i utveckling är
avgörande för att väcka intresset för nya utskott.
§ 11.

Äskning #06 rockar, skor till prototypverkstaden XP
Efter upplysande från XP-styret om äskningens syfte och diverse detaljer är styret redo att gå till
beslut.
Styrelsen beslutar att: godkänna Äskning #06 rockar, skor till prototypverkstaden XP

§ 12.

Pr-råd eller PR-grupp
Styret anser det nödvändigt för arbetets skul att PR-rådet blir ett officiellt råd. Riktlinjer för PRrådet sammanställs inför proposition till sektionsmöte 3.

§ 13.

Arbetsmat för längre arrangemang
Förenings aktiva vill ha tydligare definitioner för vilka arbetstimmar det gäller för att få rätt till att
köpa mat.
Styrelsen beslutar att: bordlägga diskussion till nästa möte

§ 14.

Instruktioner
Elin har kollat upp vilka föreningar som fortfarande har behovet för uppdaterade instruktioner

§ 15.

Underskrifter sektionsmöte 1
Jonathan har kommit ikapp med saknade underskrifter för sektionsmöte 1 och kommer uppdatera
överlämningen så att det sköt bättre i framtiden

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Stina Wahlström
Plusgiro
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e-mail
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§ 16.

MIL
Problem med deltagande
Planerar möte för att diskutera hur föreningen bör agera.

§ 17.

M-ord annons
Jonathan är klar med annonsen. Styret godkänner materialet och Jonathan mejlar till Sandra Säfdal

§ 18.

Möte med Z

§ 19.

Mejla alla mustacher
Jonathan och Måns har gjort klart listor. Styret godkänner utskicket och det schemaläggs att gå ut
kl.07:30 på fredag.

§ 20.

Nytt bulten avtal
Inväntar svar från bulten styret

§ 21.

Möten nästa vecka
Mötet på torsdag ställs in då styret inte kommer vara tillräckligt många närvarande för beslutsrätt.

§ 22.

Veckobrevet
Skriver om jämställdhetsgruppens bildande och att man kan mejla styret för att anmäla intresse eller
få mer information

§ 23.

Övriga punkter

§ 24. Under mötet bordlagda frågor
a. Arbetsmat för längre arrangemang
§ 25.

Mötets avslutande

Moa förklarar mötet avslutat kl.13:01

Bilagor
1. Äskning XP

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Stina Wahlström
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2017-10-17

Äskning
Skyddskläder till Prototyplabbet, eXPerimentverkstaden
Chalmers
Bakgrund
I prototyplabbet idag finns det ett antal rockar som man kan använda när man arbetar där. Som det ser ut idag är
det endast i större storlekar. Vi vill köpa in ett par stycken i mindre storlekar så att det finns en rock för alla. Att ha
en rock som är för stor är farligt då det finns många maskiner med roterande delar i labbet. Att fastna i en svarv,
fräs eller liknande skulle resultera i katastrofala konsekvenser. Att ha en rock som passar minimerar riskerna
avsevärt.
I metallverkstaden är det krav på skyddsskor med stålhätta. Alla som blir medlemmar i XP har ej eller är inte sugna
på att skaffa skyddsskor för arbete i Prototyplabbet. Därför skulle vi vilja köpa in fem stycken låneskor i varierande
storlekar så att de skulle passa alla. Att tappa ett tungt arbetsstycke eller en delningsdocka på fötterna så skall
skorna ta den mesta smällen.

Syfte och mål
Inköp av fem stycken skyddsrockar till Prototyplabbet i mindre storlekar och fem par skyddsskor (strl. 38, 40, 42, 44,
46). Det är farligt i arbetsmiljösynpunkt att använda en rock som är för stor eller arbeta i verkstad utan rätt skor.

Genomförande
Rockar köpes in från www.promeadirekts.se i modell Tranemo långrock. Anledningen till just dessa
rockar är att det är dem som finns i Prototyplabbet idag, målet är att fylla på sortimentet med någonting
som saknas inte hänga dit udda rockar.
Skorna är den billigaste modellen som finns på Jula. Tanken är att de endast ska vara låneskor och då
köpes de billigaste möjliga in.
Tidsplan
Köpas in så fort äskningen är godkänd.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Moa Ekdal

___________________
Jonathan Sjölander

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Kassör
___________________
Jonna Bengtsson
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Budgetkalkyl
Intäkter

Äskning

3450

Summa

3450

Rockar 5st
Skor 5st

Kostnader
2455
995

Summa
Totalt

Mötesordförande
___________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

3450
3450

Kassör

Vid protokollet

___________________
Jonna Bengtsson

___________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar eXPerimentverkstaden
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 3450 kr för
Skyddskläder.

________________________________
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___________________
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___________________
Jonathan Sjölander
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___________________
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