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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2018-02-19 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 19 Februari 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                                    Inga adjungeringar  
 
§ 4. Val av sekreterare                               Styrelsen beslutar att: välja Jonathan Sjölander till sekreterare 
 
§ 5. Val av justeringsperson                      Styrelsen beslutar att: välja Stina Wahlström till justeringsperson 

 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     
  
§ 7. Godkännande av föregående protokoll   Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll: 
  2017-12-02 Styrelsemöte #32 

           
 

§ 8. Hur mår du?   
 
 
§ 9. Varvet         
                 
  

Moa 
Föregående vecka: 

Fortsatt kolla på bokföringen  
Kommande vecka:   

Kolla igenom lite kommentarer bokföring med Jonna, förbereda föreningsmöten, fortsätt på 
överlämning och fylla i wikin.  
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Stina 
Föregående vecka: 

Var på NU-möte på kåren. Det viktigaste jag tog med mig var lättillgänglighet av alla dokument som vi 
har på sektionen, men är viktigt att kanske inte ha för många som bryter mot kårens egna policies. Har 
även arbetat med Jonathan Lundström om en mini-susutbildning som kommittéerna var på i torsdags. 
Skrivit underlag för diskussionspass med de nya ordförandena, där vi ska prata om verksamhetsplan och 
ledarskap. Även bokat lokal till SM4 HA4. 

Kommande vecka:   
Ha diskussionspass med de nya ordförandena och ordförrådveckan som kommer. Sedan ska jag arbeta 
med text som ska publiceras på Facebook på onsdag. Börja med överlämning i Wiki 

 
Jonna 
Föregående vecka: 

Varit på möten med de nyinvalda MnollK och M.A.K. Kollat upp ekonomi till m-ord artikel. 
Kommande vecka:   

Möte med nyinvalda miss. Lunch med inspektorn. Asp 2. Skriva inlägg till Facebook. Skriva mer på 
överlämningen. 

 
Carl 
Föregående vecka: 

Avsyning av Bruno och deposition 
Facebook-inlägg för PR till styret och våra aspar 
 

Kommande vecka:   
Möte med nya studenter på maskin 
Lunchmöte med nyinvalda inspektorn 
Gå på informationpass om GDPR, EU förslag om personuppgiftslagar.  

 
Elin 
Föregående vecka: 

Tagit gruppfoto med MUU 
Kommande vecka:   

Aspar, lunch med inspektorn. Läsa igenom kallelse till FuM6. 
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Jonathan 
Föregående vecka: 

Har gått på mini-susutbildning med nya föreningsaktiva och de verkade mycket nöjda med att få den 
informationen så pass tidigt i deras verksamhet. Har jobbat med överlämning och stämt av med Vaquita 
hur det går med nya hemsidan  

Kommande vecka:   
Gå på GDPR informationspass hos kåren och samla information om vilka åtgärder som sektionen 
kommer behöva vidta.  

 
Måns 
Föregående vecka: 

Planerat sponsmöte och sponsutbildning. Strategiskt arbete med MARM. Mentorskapsprogram 
Kommande vecka:   

Genomföra sponsmöte. Undersöka mer angående sponsutbildning. Mer strategiskt arbete med MARM. 
Förbereda utvärdering av mentorskapsprogram 

 
§ 10. Föregående möte:  

Hur gick mini sus?  
Gick bra. Bosse och Jonathan gjorde ett jättebra jobb och föreningarna har fått material 
för hur de ska förhålla sig kring alkoholpolicys på skolan 
 

§ 11. Kommande Möten vilka går?  
a. GDPR 21 feb  
 Jonathan och Carl går på informationspasset 
b. Sena antagna lunch 20e feb  

 Carl och Måns går på mötet 
c. Inspektor lunch  

 Stina och Moa kan inte gå  
d. Bakmaskinen har inval på torsdag den 22 februari  

  
 

§ 12. Studentrösten  
 Anger datum då vi är tillgängliga 13–20 april 
 Eventuellt dela upp den över två dagar för att nå fler sektionsmedlemmar  
 Elin fyller i ansökan och styrelsen inväntar svar på vilka två dagar som passar kåren 
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§ 13. Återkoppling diskussionspass: 
a. Presidium till sektionsmöten  

Tillsätta pateter för att ta hand som föredragningslistor och protokoll till sektionsmötena 
för att minska styrelsens arbetsbelastning  
Moa skriver inlägg i pateters Facebookgrupp för att undersöka möjligheter och intresse  
 

b. Halvårsbokföring  
Många parter är för förslaget  
Ingen konkret plan har tagits fram ännu 
För det vidare till nästa styrelse då mer arbete krävs för att gå igenom alla 
frågeställningar som fortfarande finns.  
 

c. Bruno tillfällig Funktionärspost  
Styrelsen vill införa detta och ta fram en belöningsplan för denna post i form av grattis 
mil att utnyttja under tiden man sitter 
Valberedningen ombeds att gå ut med att en post sökes 

 
§ 14. Planering  

a. ASP 2 
Mat, beställer mat när de anländer och hämtar under kvällen  
Case fall, Tar fram från förra året och gör nya med bra balans mellan seriösa och roliga 
fall. Elin skriver ut från tips från coachen  

b. ASP 3  
Om man kommer på fler roliga motioner att diskutera får man gärna skriva in 

    
§ 15. Övriga punkter  Inga övriga frågor 
 
§ 16. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor     
  
§ 17. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:06 
 

Bilagor 
Inga bilagor 

 


