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Protokoll Styrelsemöte 2018-03-19 #39 

Sektionsordförande  Mötesordförande  Vid protokollet Justeras 

 __________________  ___________________  ____________________   ___________________ 
Moa Ekdal      Måns Medin  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 

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2018-03-19 

Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 19 mars 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.12:06. 

§ 2. Val av mötesordförande Styrelsen beslutar att: välja Måns Medin till mötesordförande 

§ 3. Adjungeringar Styrelsen beslutar att: adjungera in Sebastian Salinder 
och Eric Gustafsson 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: 
2017-03-08 Styrelsemöte #38 

§ 8. Hur mår du?

§ 9. Middag med nya
Preliminärt datum den 12e april  
Bekräftar med de nya så fort de är valda och justerar därefter 
Planerar preliminärt för att vara hos Jonna för middagen 
Spontan planering vad och vart vi äter 

§ 10. Överlämning datum
Kollar med de nya att de är tillgängliga helgen 27–29 april  
Kortar ned till en heldag istället för hel helg för gemensam överlämning 
Bestämmer specifik dag under helgen 27–29 april när det närmar sig 
Se över att gå på frukostbuffé på morgonen inför gemensamma överlämningen 
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§ 11. Mastermässa - har alla koll?  
Carl och Måns handlar under lunchen 
Elin, Jonna, Jonathan flyttar bord, ställer upp skärmar och kokar kaffe i tid till att mässan öppnar 
klockan 15:00 
Carl och Jonathan går på GDPR möte under mässa 
 

§ 12. G Suit utbildning  
Ser till att hela styrelsen har kommit igång med sin konton 
Undersöker med föreningsaktiva ikväll om de behöver någon speciell utbildning för att komma 
igång med nya mejlsystemet 
 

§ 13. XP fyllnadsval  
Jonathan föredrar hur lägget ligger till. XP missade att marknadsföra att anmälan var öppen för 
fyllnadsvalet på grund av bristande kommunikation med valberedningen. De önskar nu att förlänga 
ansökningsperioden. Valbrednigen har inte tid att hålla fler intervjuer och sköta tillhörande 
administration inför SM4.   
Asp för XP är planerad till nästa vecka 
Självnomineringar till XP kan godkänns av valberedningen och sedan skickas till styrelsemötet 
Planerar att utföra invalet på styrelsemöte via Skype den 8 april 
Sista ansökningsdag skulle i så fall den 31 mars och valberedningen måste skicka in ansökan till 
styrelsen innan 1 april 
Styrelsen beslutar att: XP skickar in nominerar till valberedningen senast den 31/3 som sedan 
godkänns och skickas till styrelsen senast den 1/4. Fyllnadsval sker senast den 8/4.  
 

§ 14. SM 4 
a. Mat 

Pizza beställs 
Måns och Elin försöker hjälpa till att hämta 

b. Lokal  
HA4 bokat 

c. Propositioner 
d. Påminna i veckobrevet när sista dag är för motion 

Jonathan ser till att relevanta datum för SM4 kommer med i veckobrevet LV2  
e. Har alla koll på vad som ska tas upp? 

Kolla med revisorer vilka revisionsberättelser som kommer tas upp   
f. Mötesordförande någon idé?  

Sebastian Salinder anmäler sig för att gå med i presidiet och hjälpa till med kallelsen och protokoll 
under SM4. Anton Jansson utfrågas huruvida han kommer delta i presidiet för SM4 
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§ 15. Veckobrevet  
SM4 datum och tider 

  
§ 16. Övriga punkter 

a. Ljudskåpet 
Instruktioner och färgkodning ligger upp i skåpet 
  

  
 

§ 17. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor 
  

  
§ 18. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:44 

 
 
 

Bilagor Inga bilagor 

 
 


