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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-12-05 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Tisdag den 5 December kl. 17:00 
  
Närvarande: Moa Ekdal, Jonathan Sjölander, Stina Wahlström, Måns Medin 
Frånvarande: Jonna Bengtsson, Carl Bodin, Elin Winberg  
 

§ 1. Mötets öppnande  Moa förklarar mötet öppnat kl.17:16 
 

§ 2. Val av mötesordförande  Styrelsen beslutar att: välja Moa Ekdal till mötesordförande 
  

§ 3. Adjungeringar   Kajsa Andreasson och Julia Linderfalk   
 

§ 4. Val av sekreterare  Styrelsen beslutar att: välja Jonathan Sjölander till sekreterare 
 

§ 5. Val av justeringsperson           Styrelsen beslutar att: välja Måns Medin justeringsperson           
 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

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

  2017-11-28 Styrelsemöte #23 
 
§ 8. Hur mår du?   

 
§ 9. Varvet         

                  
Moa 
Föregående vecka: 

Varit på möte med Z och TD angående jämställdhetsdagarna, varit på möte med Z och Mikael angående 
Dispositionsavtal. Skickat till Anton vad vi prioriterar för områden just nu. Efter diskussionspasset 
sammanställt dokument till veckobrevet om studentrösten.   

Kommande vecka:   
Påminna Dennis om foliering av Bruno. Påminna Rustet att köpa in basvaror till Winden. Förbereda 
wotkshopen med kommittéerna. 
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Stina 
Föregående vecka: 

Bokat Winden till aspar, 
NU möte. Där diskuterade vi hur man arbetar med de aktiva, hur kommittéer arbetar för medlemsnytta. 
Jonna och jag har skrivit kontrakt för fredagspubar i Bulten 
Skrivit underlag för FUT-möte 
 

Kommande vecka:   
Sista ordförrådet för i år 
Diskussionspass med alla ordföranden på torsdag 
Skicka ut tisdagsluncher för LP3  
Fixa bokningar till konferensrummet till våren 

 
Jonathan 
Föregående vecka: 

Reparerat hemsidan efter ännu en hackerattack  
Har hjälp Måns med utskick för bekräftelse till ansökande för mentorskapsprogrammet  
Haft möte med företrädare till kommunikationsrollen för att avgöra bästa tillvägagångssättet för att 
utveckla informationsarbetet på sektionen  

Kommande vecka:   
Fixa julkortet för M-Styret. Förbereda material till diskussion för ändringar till kommunikationsrollen. 
Hjälpa Vaquita komma vidare i designarbetet för hemsidan.  

 
Måns: 
Föregående vecka: 

Mailat ut bekräftelsemail till medverkande alumner och adepter i mentorskapsprogrammet. Fått god 
hjälp av kommunikationsansvarig Jonathan Sjölander med maillistor.  

Kommande vecka:   
Invänta bekräftelse och säkerställa att så många bekräftelser som möjligt inkommer (deadline 8/12). 
Efter detta ska matchningsprocessen starta där alumner och adepter matchas med varandra (deadline 
16/8). 
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§ 10. Intro möte med de föreningar som valts in  
Möta nya MALT och MUU. Hinner tyvärr inte innan jul. Tar det början av nästa läsperiod. Moa 
bokar möte. 
 

§ 11. Föreningsutbildning  
Bordlägger till nästa möte  
 

§ 12. Wireframes från Vaquita 
Önskar mer möjligheter för föreningar att designa sina sidor 
Tydligt med att vi inta kommer ha en dropdown menyn  
 

§ 13. Mejla om ohmsits  
Kollar på att flytta datum för att kunna boka bastu till sittningen 
Kollar på eventuella lokaler för sittningen ifall det inte går att flytta  
 

§ 14. Promota mer arbetsgrupper och tillfälliga kommittéer 
 
 

§ 15. Ljudsystemet  
Tack till XP för reparationer av diverse komponenter 
Skåp för att förevara ljudsystemet i Winden ska hängas upp inom kort 
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§ 16. Jämställdhetsgrupp 
a. Inval 

Självnomineringar: 
Stina Wahlström  
Kajsa Andreasson 
Julia Linderfalk 

Kajsa berättar kort om sig själv 

Julia berättar kort om sig själv 

Stina berättar kort om sig själv 

Mötesordförande öppnar för frågor till de nominerade  

Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion 

 
Styrelsen beslutar att: behandla de nominerade i klump 
Styrelsen beslutar att: välja in 

- Stina Wahlström  
- Kajsa Andersson 
- Julia Linderfalk 
till ledamöter i jämställhetsarbetsgruppen  

b. ”ragga folk”  
Behöver fler män i gruppen 
 

c. Fördelning arbete styret arbetsgrupp  
Lägger ansvar för jämställhetsdagen på arbetsgruppen med M-Styret som överseende organ 

 
 

§ 17. Arbetsgrupp kandidatmiddag  
Skriver i nästa veckobrev om att intresserade kan ansöka till arbetsgruppen 
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§ 18. Bruno  
a. Hyra ut nya bruno till andra sektioner  

Sker sällan 
Borde inte ske då bilen är till för maskinsektionen 
De känner inte samma ansvar för den nya fina bilen som våra sektionsmedlemmar  
Borde vara extremfall 
Styrelsen beslutar att: ändra formuleringen i Brunokontraktet 

 
b. Sälja bruno  

Sker denna vecka för ca 12-16 kkr till KVD 
Arrangerar transport inför försäljningen 
 

§ 19. Julkort  
Måste ske denna vecka 
Idéer spånas 
Jonathan gör utkast 
 

§ 20. Utvärdering Bonsai  
Tar upp en utvärdering på diverse råd för att se om föreningarna vill ha kvar systemet 
 

§ 21. Arbetarmat längre arrangemang  
Bordlägger till nästa möte  
 

§ 22. Jubilumsfika  
Bjuder på chokladbollar, kärleksmums och massa kaffe 
Moa och Jonathan handlar till baket den 13 december 
Bokar Winden dagen innan för att baka 
Lägger upp om på Facebook och Bonsai om jubileums fika 

 
§ 23. Ekonomi  

Andra sektioner har kollat över sin ekonomi för att undersöka om man är momsbefriade 
Kollar med revisorerna hur de tänker om att undersöka sektionen 
Eventuell löpande budget för kassörerna för att underlätta sektionens arbete 
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§ 24. Uppdatering motioner  
a. Basvaror i winden 

Moa frågar Max om de köpt in basvaror enligt beslut från sektionsmötet 
 

b. Foliering av bruno  
Dennis kontaktas för att höra hur han tänkte med tidsplan och utförande 
 

§ 25. Smart 
Datum spikat 20-22 april 
  

§ 26. Flytta kassörsdatorn  
Fixar det direkt efter mötet 

 
 

§ 27. Veckobrevet  
Maila ut för sektionsmedlemmar som är intresserade att delta i arbetsgrupp för kandidatmiddagen 
Jubileumsfika 

  
      

 
§ 28. Övriga punkter 

a. Mötestider nästa LP 
Måndag kväll och torsdag lunch bestäms preliminärt 

 
 

§ 29. Under mötet bordlagda frågor  
a. Arbetarmat längre arrangemang  
b. Föreningsutbildning 
c. Promota mer arbetsgrupper och tillfälliga kommittéer 

 
  

§ 30. Mötets avslutande Mötet avslutades 18:34. 
 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor 


