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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-12-12 

Plats: Konferensrummet 
Tid: Tisdag den 12 December kl. 17:00 

Närvarande: Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg, Måns Medin 
Frånvarande: Moa Ekdal 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av mötesordförande

Stina Wahlström förklarar mötet öppnat kl.17:12 

Styrelsen beslutar att: välja Stina Wahlström till mötesordförande 

§ 3. Adjungeringar Styrelsen beslutar att: adjungera in 
Markus Nilsson 
Jacob Karlsson 

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

§ 5. Val av justeringsperson     Styrelsen beslutar att: välja Carl Bodin till justeringsperson  

§ 6. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 

§ 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll: 
2017-12-07 Styrelsemöte #25 

§ 8. Hur mår du?

§ 9. Varvet

Moa 
Föregående vecka: 

Haft FUt, sammanställt jämställdhetsdiskussionen 
Kommande vecka:   

FuM, Förbereda diskussionspass, fixa recept till fikat säkerställa att allt är ordnat med programmet inför 
jämställdhetslagen, över jul planera SM. Ha medarbetarsamtal  
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Stina 
Föregående vecka: 

Diskussionspass med alla ordföranden. Vi diskuterade invalsmötet, frågeställningar till sökande, 
överlämningar och en kort summering om hur aspningstillfällena gått än så länge. 
FUT-möte med Moa, där vi körde en diskussion kring alkoholvanor samt en workshop om jämställdhet. 

Kommande vecka: 
Baka till jubileumsfikat 
Gå på jullov 
Saker som jag ska göra under jul: Fixa med föreningsutbildning 

Jonna 
Föregående vecka: 

Fixa papper till swedavia parkering. Haft kontakt med KVD så allt ska vara ordnat inför överlämnandet av bilen. 
Kommande vecka:   

Betala ut Izettle. Ringa däckhotell om faktura. Ringa IF om försäkring. Baka inför jubileumet. Hålla i jubileum på 
torsdag lunch. 

Carl 
Föregående vecka: 

Hämtat nya Bruno från verkstaden. 
Tankat och kört gamla Bruno till bilförsäljaren kvdbil. 
Köpt in rackskåp till ljudsystemet. 
Har haft jämställdhetsworkshop med föreningarna. 
Möte med M.A.K.  
Kursnämndsmöte för materialteknik  

Kommande vecka: 
Skyddsrond onsdag förmiddag med TD och Z. 
Bakning till jubileumsfikan som äger rum på torsdag. 
Möte med Furborg om nyckelskåpet 

Elin 
Föregående vecka: 

Läst igenom kallelser och samlat information inför PRM och FuM4. 
Kommande vecka:   

PRM, FuM4, Jubileumsfika 
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Jonathan 
Föregående vecka: 

Varit på MATs brasserie. Diskuterat hemsidan med Vaquita och fastställt datum då slutgiltiga designen 
kan godkännas. Jobbat på material för strukturförändringar på sektionen. Beställt julkort. 

Kommande vecka:   
Ha möte med XP för att hjälpa dem flytta över till nya hemsidan. Ska marknadsföra och baka till M-
Styrets 80 års jubileum.  

Måns 
Föregående vecka: 

Säkerställt att alla ansökningar till mentorskapsprogrammet kommit in 
Kommande vecka:   

Matcha alumner med adepter 

§ 10. Invalsmötet
Från diskussionspasset kom idéer för att förbättra invalsmötet.  
Önskar att processen var lite roligare  
Ha lite roliga frågor till de sökande förslogs  
Skulle vara tidskrävande på ett redan tidspressat möte 
Ha gyckel framträdande i invalet 
Sökandes framträdande ska inte påverka chansen att bli invald 
Har varit rörigt på andra sektioner med gyckel till invalet 
Ta upp frågan på första styrelsemötet LP3 och bjuder in ordförande 

Förslag att ta bort persondiskussion ur mötesordningen  
Hjälper tidspressen på invalsmötet 
Att bara ha gruppdiskussioner kan eventuellt vara mer effektivt 
Blir mer naturlig diskussion för gruppdynamiken  
Behöver vara tydlig i början av mötet vad som gäller för hur man ska ta upp personliga frågor 
Nya ordningen blir isåfall: 
- Alla går ut
- Person kallas för frågor
- Person går ut och släpper in nästa person
- ……
- Alla går ut
- Längre gruppdiskussion
Tar upp detta på första styrelsemötet LP3
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Inblick från MnollK 
Vill slippa smutskastningen 
Personsdiskussion ska vara relevanta till posten som sökes 
Ska vara alkoholvanor som diskuteras och inte alkohol incidenter  
Kan inte hindra att det som sägs under persondiskussioner kommer ut 

Styrelsen beslutar att: bordlägga ändringarna till första mötet LP3 

§ 11. Hemsidan
Försenad veckouppdatering pga borttappat mail från Jonathan 
Går igenom kommande uppdateringen på diskussionspasset 

§ 12. Basvaror till Winden
Har inte tillkommit 
Elin påminner Rustmästeriet 

§ 13. Styrelserådet
Skulle underlätta rådgivandet inför viktiga beslut och stora ändringar 
Behöver undersöka intresset för rådet  
Moa Ekdal har möjlighet att skriva propositionen  
Bordlägger i väntan på svar från Moa Ekdal 

§ 14. Arbetsgrupp kandidatmiddag
Jonathan lägger upp annons på Facebook morgonen efter mötet 

§ 15. Är de ändrat på hemsida och i Bruno kontraktet så endast maskinare kan hyra Bruno
Carl gör ändringar i kontraktet 
Jonathan laddar upp på hemsidan 

§ 16. Avsyningen av nya Bruno
Funkar utmärkt 

§ 17. Ekonomi upplägg räkneskapsår kommittéer mm.
Mer hjälp kommer från kåren. 
Externt anställd kommer hjälpa kassörer och revisorer med utbildning i bokföringsfrågor 
Styrelsen beslutar att: bordlägga till nästa möte 

§ 18. Kalla Kåren och programmet till SM3
Elin bjuder in och är noga med att föredragningslistan kommer med 
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§ 19. Inspektor
Mats Norell har frågats om han är intresserad 
Tas upp inför föredragningslistan till SM3 

§ 20. Äskning- alkohollås Bruno
Jonna försenad och löser det inför nästa möte 

§ 21. Datum mastermässa satt 20/3
Ska kolla med andra sektioner och marknadsföra till maskinsektionen 

§ 22. Ljudsystemet
Inköpt och levererad till styrerummet 
Behöver måla skivan som den ska sitta på 
Jonathan och Elin målar direkt efter mötet 

§ 23. Veckobrevet
Tar upp inför LV1 LP3 veckobrevet 

§ 24. Övriga punkter
a. Skyddsronden

Carl och Stina går och inspekterar rummen direkt efter mötet

b. Mötestider LP3
Måndag eftermiddag och torsdag lunch blir nya tider för ordinarie styrelsemöten

c. Krokande möten för UA och VO.
Frågor som ska tas upp skickas in till mötet på förhand

d. Invalsmöte Styret
Längre invalsperiod för M-Styret
Måste ha bättre framförhållning detta år

e. Önskemål från M-ord
Ta bort accesser för kassörer som inte ska vara i Mordor
Blaggan är mailad

f. Winden tillgänglig under Ohmsits 10 februari
Är backup ifall vi inte hittar något annat
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g. Deposition av Bruno
Låg kvar massa skräp och var inte tankat efter julbordet
Deposition kommer krävas av arrangörerna

h. Inför invalsmötet
Laga mat till söndagsmötet. Kollar att allt är fixat med Bruno hyrning och planering så alla får två
måltider under mötet
Föreslår linstacos för båda måltiderna
Alternativt pastasallad

§ 25. Under mötet bordlagda frågor
§ 13.  Styrelserådet
          Styrelsen beslutar att: låta Moa ta ansvar för skrivandet av propositionen för det nya rådet 

§ 26. Mötets avslutande Mötet avslutades 18:22 

Bilagor 

Inga bilagor 

 Sektionsordförande
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