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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-12-07 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Torsdag den 7 December kl. 12:00 
  
Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg, 

Måns Medin  
 

§ 1. Mötets öppnande  Moa förklarar mötet öppnat kl.12:04. 
 

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

§ 3. Adjungeringar   Styrelsen beslutar att: adjungera in Alexandra Söderholm 
 

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

§ 5. Val av justeringsperson           Styrelsen beslutar att: välja Elin Winberg till justeringsperson 
 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

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

  2017-12-05 Styrelsemöte #24 
           
 
§ 8. Hur mår du?   

 
§ 9. Varvet         

                  
Moa: 
Föregående vecka: 

Pratat med Lisa angående de berättelser vi fått in hur man ska använda under workshops  
Kommande vecka:   

Göra uppföljning från förra SM och kolla vad de är vi ska ta upp på nästa, planera för FUT tillsammasn 
med Stina  
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Stina: 
Föregående vecka: 

Ordförråd. Där diskuterade vi bland annat fredagspubar. De tyckte att det gått bra samt gillar konceptet, 
såg inte svårigheter med att gå runt ekonomiskt. Invalsmötet kommer lottas först när vi vet 
sökningstrycket. Bonsai verkar vara uppskattat av många, dock är det inte så många från mastern som 
använder det än. Kommer bli en övergångsperiod. Bonsai verkar fungera bäst under mottagningen, men 
det finns ingen som vill använda sig av betalningsfunktionen. Tisdagsluncher sades att andra sektioner 
skall få köpa men i så fall senare får de ställa sig i kö efter att maskinare fått möjligheten att handla. 
Ingen ska gå före i kön. Det undrades om det var möjligt att göra om parkeringen utanför Windengaveln 
till två plaster istället för tre. Vem ska man kontakta då? Sedan ska även MALTs nya ordförande in i 
mordfmailen. 
 

Kommande vecka:   
Ikväll är det diskussionspass för alla ordföranden 
FUT-möte samt om jämställdhet på måndag.  
Ska fortsätta med föreningsutbildning 
 

Jonna: 
Föregående vecka: 

Haft bokföringskväll. Varit på möte med alla sektioners kassörer och ordförande och diskuterat ekonomi. Betalt 
fakturor och betalt ut Izettle. 

Kommande vecka:   
Kolla över budget för de oväntade kostnaderna för Bruno. Fixa papper till swedavia parkering. Betala ut Izettle. 

 
Carl: 
Föregående vecka: 

Jagat icke ifyllda mätarställningar till Bruno och bytt försett gamka med ny körlogg. 
Bokat verkstadstid och lämnat in Bruno angående SRS- och motorlampan. Kontaktat säljarna Brandt fordon i 
Uddevalla och kommit överens om att dela 50/50 på kostnaderna. 
Tillsammans med Alexander Johansson startat gamla Bruno vars batteri hade dött. 
Tillsammans med XP och vaktmästare tagit fram en träskiva att fästa rackskåpet på. 
SU4-möte med sexism och sektioners egna jämställdhetinitiativ i fokus. 
Maskins jämställdhetsgrupps första möte hålls, känns som en bra och engagerad grupp. 
Gått övningsskyddsrond med Samo-TD inför den officiella nästa vecka. 
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Kommande vecka:   
Måla träskivan brun och kontakta vaktmästarna angående tid att fästa den på väggen i Winden. 
Köpa in och bygga ihop rackskåpet. 
FuT-möte och jämställdhetsworkshop med föreningsaktiva. 
Möte med M.A.K.. 
Kursnämndsmöte för Materialtekniken från LP1. 
 

Elin: 
Föregående vecka: 

UU4 - pratat om bla kursnämnder och kursutvärderingar. 
Varit med Carl nere på AV-service och pratat om regler i Winden för att kunna sätta upp ljudsystemet. 
AV kan hjälpa till.  
MUU -Fått nya MUUare!!! Haft lite snabb överlämning med de nya, kursnämnder, hjälpt studenter med 
examinatorer. 

Kommande vecka:   
FuM4, PRM 
 

Jonathan: 
Föregående vecka: 

Gjort julkort. Gått med i en intersekions diskussionsgrupp för Bonsai Campus appen och har skickat ut 
en enkät till PR-rådet för att få en slutgiltig åsikt om huruvida sektionen ska fortsätta använda appen för 
evenemangen.  

Kommande vecka:   
Ska hjälpa MISS med kostschemat. Kommer skriva ihop material för att diskutera hur man bör utveckla 
kommunikationsrollen och kommunikationspolicyn. Ska lösa hur XPs hemsida kommer förhålla sig till 
nya hemsidan.  

 
Måns: 
Föregående vecka: 

Varit på Mentorskapsforum på kåren. Fick igång en global idé om ett samarbete mellan hela Chalmers 
och CING, vilket hade gynnat båda parter. Kåren var positiv inställda. 

Kommande vecka:   
Övrigt är det fortsatt jobb med att få in alla bekräftelser till mentorskapsprogrammet innan 
matchningsprocessen börjar. 
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§ 10. Inval
a. Jämställdhetsgruppen

Självnominering 
Alexandra Söderholm 

Alexandra berättar kort om sig själv 

Mötesordförande öppnar upp för frågor till Alexandra 

Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion 

Styrelsen beslutar enhälligt att: välja in Alexandra Söderholm som ledamot i jämställdhetsgruppen 

§ 11. Arbetarmat för länge arrangemang
M-styret efterfrågas om att förtydliga vilka timmar som gäller för att få rätt att köpa in arbetarmat 
Kan behöva se över vilka summor man har rätt till efter fyra arbetstimmar, t.ex. arrangemang som är 
flera dagar
Motargument är att det finns mat tillgängligt under arrangemangen som man ska budgeterat för att 
arbetare ska kunna ta del av
Ber dem vända sig till sektionskassören för framtida frågor och förtydligande

§ 12. Uppdatering Mordor 
Kassördatorn flyttad och har gett sektionen möjlighet att flytta in fler föreningar till låsta rum. 
Bakmaskinen, MALT och MGK bör få flytta in till mordor för att kunna säkert förvara sina saker 

§ 13. Vårstäda förrådet
Bestämma preliminärt datum när vi fått scheman till LP3 
Källaren behöver organiseras så att sätena till Bruno har egen plats och skräp som lämnas i 
korridoren behöver slängas 

§ 14. Svar från Vaquita
Vaquita önskade att behålla dropdown menyn för att förenkla navigationen på hemsidan 
Styret står fast vid beslutet att ta bort dropdown menyn 

§ 15. Moas roll som ordförande
Styret funderar på eventuella förbättringar på Moas roll och tar upp det under medarbetarsamtal 
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§ 16. Övriga punkter 

a. Mat till mentorskapsprogramet  
Har frågat MARM om de har pengar att undansätta 
Jonna ska kolla upp vad om gäller med att MARM ändrar i sin budget för den här typen av 
arrangemang 
Kollar på vilken typ av mat som skulle passa till första träffen 

b. Ändring i budget för Bruno parkering 
Styrelsen beslutar att: gå 1500 kr utanför budget för långtidsparkerings till Bruno 
Styrelsen beslutar att: gå 490kr utanför budget för parkering till Bruno 

 
§ 17. Under mötet bordlagda frågor  

  
  

§ 18. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:01. 
 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor 

 


