MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2018-03-08 #38
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2018-03-08
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 8 mars kl.12:00

Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Elin Winberg, Måns Medin
Frånvarande: Stina Wahlström
§ 1. Mötets öppnande

Moa förklarar mötet öppnat kl.12:17

§ 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

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att: välja Elin Winberg till justeringsperson
Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll:
2017-03-05 Styrelsemöte #37

§ 8. Hur mår du?

§ 9. Varvet

Moa
Föregående vecka:
• Grejat mycket med det oroande enkätsvaret pratat med erik eliasson och väntar på återkoppling där,
skrivit verksamhetsavtal för gasquen åt M-sex, kolla mycket på att uppdatera wiki med de vi har gjort
och diskuterat mycket under året, hållit i GDPR infon, mycket mejl att svara på
Kommande vecka:
• Fortsätta utreda de oroande enkätsvaret, plugga tentor

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Elin Winberg
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Jonna
Föregående vecka:
Kontaktat kassörer om utbildning, påbörjat deklarera, fixat accesser till banken. Möte med MARM.
Kommande vecka:
Fixa klart deklarationen. Tentaplugga.

Elin
Föregående vecka:
Sammanställt GDPR-avtal för aktiva och enskilda arrangemang. Varit på infomöte om Studentrösten.
Fixat inför Mastersmässan; pratat med Blaggan om studiehallen och skärmar, påmint MPAs om att
bekräfta ifall de kommer eller inte samt ordnat lappar att sätta på dörren till studiehallen till själva
eventet. Varit med på möte med MIL.
Kommande vecka:
Pluggfrukost med MUU, ordna mer inför Mastersmässan.

Jonathan
Föregående vecka:
Jobbat ihop med G.U.D och Chalmers ITAvdelningen för att flytta över Maskins mejladministration till
G Suit. Varit med och informerat föreningsaktiva om nya GDPR reglerna och samlat in namn och
adresser för nya konton till aktiva.
Kommande vecka:
Säkerställa att systembytet kommer ske den 15e mars och mata in nya konton i G Suit. Skriva nya
GDPR reglerna i kommunikationspolicyn. Stämma av med Vaquita för lanseringen av hemsidan.
§ 10.

Mikael Enelund ska avsluta sin tjänst som programansvarig
Ny programansvarig kommer ansätts till hösten
Ett firande av Mikael Enelunds arbete är i sin ordning
Planeras att utföras i loungen

§ 11.

Beskrivande text om vad att vara Brunoansvarig innebär
Bör skickas till Valberedningen innan den 11 mars
Carl och Elin skriver ihop texten
Inval kommer ta plats under styrelsemötet den 22 mars

§ 12.

GDPR policy
Jonathan skriver klart utkast till torsdag LV1(22/3)

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
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___________________
Elin Winberg
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 13.

Licenser till Adobe Creative Cloud för aktiva
Priser undersöks för att beställa via TechSoup
Kommer kosta 1977,38 kr/år + 42 kr administrativ avgift för första året och sedan 2966,85 kr/år
därefter.
Meddelar MnollK att de bör budgetera för detta inför kommande verksamhetsår

§ 14.

Studentrösten
Planscher och övrigt material har levererats till styrelserummet
Fått in material för att redovisa resultaten från tidigare studentrösten och vilka åtgärder som utförts
2 frågor planerade som måste förberedas

§ 15.

Mastermässa lokal
Elin har pratat med husansvarig
Studiehallen är bokad den 20e mars

§ 16.

Styrets instruktioner / guidelines
Måns lägger till sin sista del och sedan annonserades

§ 17.

Veckobrevet
För LV1 LP4
Mastersmässan

§ 18. Övriga punkter
a. Köpa in Bruno bokstäver för att det ska stå Bruno på sektionsbilen
Carl köper in
§ 19.

§ 20.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:42.

Bilagor

Inga bilagor

Mötesordförande

Vid protokollet
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