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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2018-02-26 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 26:e Februari kl. 12:00 
  
Närvarande: Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg, Måns Medin  
Frånvarande: Moa Ekdal 

§ 1. Mötets öppnande                               Stina förklarar mötet öppnat kl.12:32. 
 

§ 2. Val av mötesordförande                    Styrelsen beslutar att: välja Stina Wahlström till mötesordförande 
  

§ 3. Adjungeringar                                  Styrelsen beslutar att: adjungera in Jonathan Ekström, Oskar  
                                  Lundström och Filip Björklund med yttrande och närvarorätt 

 
§ 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: 

  2017-02-22 Styrelsemöte #34 
 
  
§ 8. Hur mår du?   

 
 
 

§ 9. Varvet         
 

  
Moa 
Föregående vecka: 

Varit med på asparna, möten med föreningar, bokat möte med Johanna  
Kommande vecka:   

Prata med Johanna (VB) för kolla hur beredning av val till ex MIL och bruno funktionär skall göras.  
Göra klart musikquiz till förenings kick off. Lägga upp i patet gruppen om prestidie.  
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Carl 
Föregående vecka: 

Varit hos Blagica och hanterat accesser till de nyinvalda  
Skapat ett utkast av instruktioner till ljudsystemet 
 

Kommande vecka:   
Hantera accesser av de aktiva som blivit fel 
Göra klart instruktioner till ljudsystemet 

 
Elin 

Planera maskersmässan och gå på FUM #6 
 

Jonathan 
Föregående vecka: 

Gåt igenom materialet från kåren hällande GDPR förordningen och ansökt om granskning från 
Techsoup Sverige för ideella föreningar. Haft mejlkontakt med Vaquita om nya hemsidan och givit 
feedback på bokningssystemet.   

Kommande vecka:   
Börja förbereda G Suit konton till sektionen och koppla det till den aktuella domänen 
@mtek.chalmers.se. Förbereder material inför diskussionspass med styret gällande GDPR 

 
Måns 
 Haft sponsråd. Många nya ansikten vilket betydde att mycket nyttig information utgick angående 

sponsringsarbetet på sektionen, avtal och liknande. 
  
 
 
 

§ 10. Instruktioner för styrelsen var deadline i söndags, detta har vi glömt, kan alla under vecka skriva 
ihop korta ansvar för sin post så vi kan lägga upp det i sluten på denna vecka? 
Döpa om till Guidelines eller liknande  
Styrelsen kolla igenom till nästa möte  
Styrelsen beslutar att: Bordlägga diskussion till nästa styrelsemöte  
 
 
 
 



 
 
 
 

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Styrelsemöte 2018-02-26 #35 
 

 
  
 Mötesordförande       Sektionsordförande        Vid protokollet                                              Justeras 
 
 __________________     ___________________    ____________________                                 ___________________ 
Stina Wahlström               Moa Ekdal                        Jonathan Sjölander           Carl Bodin 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

§ 11. Avstämning inför tisdag, kickoff ny invalda. Moa håller på att fixa ett quiz.  
Alla vet vad de ska gör 
Köper mer mat hellre än att öka budgeten för transporten 
Kollar över att eventuellt köpa in alkohol utöver BYOB 
De som ska laga möts klockan 15:00 
Jonna betalar på plats 
Måns kollar på ifall det finns lämpliga beställningsalternativt hellre än att styrelse ska laga mat 
Stämmer av innan de åker iväg och handlar.     

 
§ 12. Övriga punkter  

a. Windchefer utfrågas om halvdagsbokning av Winden  
Kommer fram till att det blir bäst att i fortsättningen bara köra heldagsbokning i det nya 
bokningssystemet  
 

b. Förlängning till ljudsystemet i Winden 
Carl köper in förlängning 
 

c. Behöver reservdelar till Bruno 
Carl köper in reservdelar 

 
 

§ 13. Under mötet bordlagda frågor  
a. Sektionsstyrelsens instruktioner 

  
§ 14. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:00 

 
Bilagor Inga bilagor 

 
 

 


