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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2018-02-22 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Torsdag den 22 Februari kl. 12:00 
  
Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg, 
Frånvarande: Måns Medin  
 

§ 1. Mötets öppnande  Moa förklarar mötet öppnat kl.12:00. 
 

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

§ 3. Adjungeringar   Styrelsen beslutar att: adjungera in: 
    Carl Emme  
    Josefin Kruse  
    Sofie Friberg  
    Fredrik Byström  
    Sebastian Bergdahl 
    Emilie Johansson  
   med yttrande och närvarorätt 

 
§ 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: 

  2017-02-19 Styrelsemöte #33           
§ 8. Hur mår du?   

 
§ 9. Varvet         

                  
Moa 
Föregående vecka: 

Kollat igenom bokföringen, varit med på ordförråd och fastställt vilka serveringstillstånd de blir,  
Kommande vecka:   

FuM 6, KU, förbereda möten med aktiva 
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Stina 
Föregående vecka: 

Hade diskussionspass med de nya ordförandena i måndagskväll. Gick bra, vi pratade om ledarskap och 
verksamhetsplan. Betonade det med hjärtefrågor till verksamhetsplanen och gruppdynamik. Även länkat 
personlighetstest som de ska göra tillsammans i gruppen och sedan diskutera. Hade ordförråd i onsdag, 
de berättade vad de gjorde nu samt närmaste fokus. De gamla gör inte mycket utan mestadels de nya 
som tagit över. Skickat ut tisdagsluncher för LP4. Fixat med text på FB. 

Kommande vecka:   
Asp ikväll. Sen jobba med överlämning. 

 
Carl 
Föregående vecka: 

Informationskväll för GDPR 
Möte med Bruno, jämställdhetssamordnaren 
Lunch med nyinvalda inspektorn Mats 
Lunch med programmet och nya studenter 
Arrangerat styrets andra asp 

Kommande vecka:   
Arrangera styrets tredje asp 
Hantera accesser för de nyinvalda 
Fakturering för brunoanvändning 

 
Elin 
Föregående vecka: 
 Varit på lunch med inspektorn, trevligt att få lära känna honom lite. Läst kallelse till FuM6.   
Kommande vecka:   

Sista aspen ikväll. Skriva inköpslista till kick-offen för de nyinvalda. 
 

Jonathan 
Föregående vecka: 

Har vart på informationspass om åtgärder kring GDPR som sektionen kommer behöva vidta framöver. 
Varit på Inspektor lunch med Mats Norell och informerat om hans uppdrag på sektionen. Haft möte med 
nya MISS och diskuterat deras visioner för utvecklandet av MISS. Deltagit i M-Styrets andra asp.  

Kommande vecka:   
Ska förbereda och inventera material för GDPR presentationen för föreningsaktiva på sektionen. Skriva 
inlägg för Facebook och delta i styrets sista asp. Jobba vidare med överlämning. s 
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§ 10. Inval - Bakmaskinen  
  Valberedningens nomineringar  
   Wera Nilsson  
   Sophie Friberg 
   Fredrik Byström 
   Emelie Johansson  
   Sebastian Bergdahl  
  Övriga nomineringar 
   Inga inkomna 
   
  Emilie presenterar sig själv och svarar på frågor 
   
  Sebastian presenterar sig själv och svarar på frågor 
   
  Sophie presenterar sig själv och svarar på frågor 
  
  Fredrik presenterar sig själv och svarar på frågor 
   
  Samtliga nominerade lämnar lokalen 
  
  Mötesordförande öppnar upp för gruppdiskussion 
   
 Styrelsen beslutar att: behandla de nominerade i klump 
 Styrelsen beslutar att: välja in: 
  Wera Nilsson  
  Sophie Friberg 
  Fredrik Byström 
  Emelie Johansson  
  Sebastian Bergdahl  
  till ledamöter i bakmaskinen 

 
 

§ 11. Tåg till Smart  
  Bestämmer tider för avfärd och hemkomst 
  Jonathan och Elin bokar egna biljetter  
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§ 12. Arrangemang  
a. Kick-off nya  

  Carl och Jonna åker 17:00 med de nya till lazerdoom  
  Resten fixar sittning 
  Tacobuffé till mat  
  Elin fixar inköpslista för ca 60 personer 
  Carl bokar Bruno  
  Carl och Stina åker och handlar 17:30 på måndag 
  Övriga börjar laga mat vid 15:00 på tisdag 
  Stina festanmäler 
  Moa kollar på musik quiz till kvällen 
  Annonserar som BYOB 

b. Tackkalas avgående  
  Bjuda in till preliminärt datum 3e maj 
  Ut och grilla som preliminärt förslag 
  Elin bokar Winden för matlagning och Carl bokar Bruno 
  Styret spånar vidare på idéer 

c. ASP 3  
  Motioner för kvällen har tagits fram  
  Moa och Måns åker och handlar mat och dryck för 10 personer 
   

§ 13. GDPR  
Varsin företagsmejl och företagsdrive ska tas fram för varje 
organ på maskinteknologsektionen 
Flyttar över gamla mejllistor till gmail och ger ut login till 
föreningar hellre än som det är nu med att adresserna endast 
fungerar som forwarding adresser  
 I flytten skall också nya jämställdhetsgruppen få adresser och 
drivekonton  

   
  Bokar diskussionspass för styret 1/3 17:15  

 Boka en föreläsningssal HA4 7/3 för att presentera GDPR regler 
för Maskinsektionens alla aktiva 

 Då det kan ta tid att få ihop nya konton till alla föreningar så 
utnyttjar sektionen gamla plesk rutinerna tills vidare 

  Jonathan lägger nya in i plesken till nya företagsmejl är fixat 
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§ 14. Val till MIL styrelsen  
 Fastställer att inkomna nomineringar från ordförande inte är 

legitima då de kringgått valberedningen 
  Valberedningen måste nominera styrelsen till MIL 
  Moa bokar möte med Johanna och startar rekryteringen för MIL 

 
§ 15. Accesser MGK  

Nya MGK vill ha accesser till mordor innan första april för att 
kunna ha en mötesplats inför planeringen av grisfesten 

  Carl tar med nya accesser till husansvarig  
 

§ 16. Veckobrevet  
  Information som ansökan till M-Styret 18/19 
 Länk till ansökan 
 Sista ansökningsdag 
 

§ 17. Övriga punkter  
 
 

§ 18. Under mötet bordlagda frågor  
  

  
§ 19. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:40 

 
 
 

Bilagor 
 Inga bilagor  

 


