MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2014-11-17 #13
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2014-11-17
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndagen den 17:e november

Närvarande: Dennis Norman, Elin Andersson, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Alexander Malmberg,
Malin Settergren. Joel Renulf
§1

Mötets öppnande

Dennis Norman förklarar mötet öppnat kl. 12.02

§2

Val av mötesordförande

Dennis Norman väljs till mötesordförande

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§4

Val av sekreterare

Erik Kvarnström väljs till sekreterare.

§5

Val av justeringsmän

Hedvig Olsson och Joel Renulf väljs
till justeringspersoner.

§6

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§7

Godkännande av föregående protokoll Mötesprotokoll #12 godkänns.

§8

Uppföljning av förendegående möte

§9

Inval till den tillfälliga kommittén MALT
a. Malin, Erik och Alexander nominerar som ordförande
i. Emilia Gustavsson
Styrelsen beslutar att: välja Emilia Gustavsson till
ordförande i MALT.
b. Malin, Erik och Alexander nominerar som ledamöter

§3

Möte på onsdag med MISS. Scaniaavtalet ska skrivas över.
Elin har haft möte med MNollK. Sverok och M-Spel:
Styrelsen har skrivit ett motionssvar på deras motion.
Svaret avvecklar M-Spel från sektionen och i stället skapar
ett tätt sammarbete med ett nytt fristående M-Spel. Joel har
haft bokföringsmöte med Erica och David. Alexander och
Malin har varit på möte med MNollK. Idag ska de ha möte
igen och arbeta fram ett visionsdokument för en delad
mottaggning.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Dennis Norman

___________________
Erik Kvarnström

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
__________________
Hedvig Olsson
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
Joel Renulf
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2014-11-17 #13
i. Andreas Bågfeldt
ii. Mattias Landgren
iii. Martin Olsson

Styrelsen beslutar att: välja in ledamöter till MALT i
klump.
Styrelsen besluta att: välja Andreas Bågfeldt, Mattias
Landgren och Olsson till ledamöter i MALT.

§ 10

Avstämning SM2

Dennis, Mårten, Alex och Kalle ska göra en uppdaterad
föredragningslista att föreslå till sektionsmötet, så att
revisionsberättelser mm. ska gå smidigare. Dennis kommer
att informera på sektionsmötet om att det söks
representanter till institutionsrådet. Mat hämtas klockan
tre. Inför andra passet möts styrelsen 16.30.

§ 11

Övriga punkter

MARM behöver låna kylutrymme, de ska höra om de kan
få låna Rustets småkylar. Syftesdokument ska in i
asppolicyn. Hedvig får ansvar över mejlkontakt med en
okänd organisation som vi tydligen är medlemmar i.
Förslagslådan ska uppdateras. Brev ska skickas till vår nya
och gamla fanbärare, Fredrik och Göran.

§ 12

Varvet

Hedvig: På onsdag är det glöggasp. 50 kandidater har
inkommit i rektorsvalet. De ska gå vidare med tio av dem.
Kåren ska få träffa dem. Möte på torsdag om ”flipped
classroom”. På fredag ska MUU på möte om omstarten på
V. Har pratat med de två föreläsarna i ettan om stökiga
lektioner.
Dennis: På ordföranderådet disskuterades det om
maskinaredagen. Vi bör ses denna vecka och fördela
uppgifter. Megainfen om att vara aktiv på sektionen. Det
diskuterades även alkohol och vikten av att dokumentera.
Elin: Möte med MISS på onsdag. Har varit på
arbetsmarknadsutskottet. De pratade om
arbetsmarknadsmässor och kontinuitet. Det var en lyckad
ZMART-värds-kick-off förra veckan.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Dennis Norman

___________________
Erik Kvarnström

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
__________________
Hedvig Olsson
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
Joel Renulf
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Malin: Har beställt mat till sektionsmötet.
Alex: Däck är bytta på Bruno. Kent har lovat att ta hand
om diskussionerna med Akademiska Hus angående den
trasiga toaletten.
Joel: Möte med MISS på onsdag angående
Göteborgsvarvet. Kassörsmöte på torsdag. Där ska den nya
ekonomiska policyn implementeras och berätta för alla hur
viktigt det är att ligga i fas. Nya bokföringsregler i
VISMA. Äskningen till programmet ligger på is tills efter
sektionsmötet. Joel är jättesugen på att införa iZettle till
våren.
Erik: Har skrivit brev till nya och gamla fanbärare.
§ 13

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlaggda frågor.

§ 14

Mötets avslutande

Mötet avslutas 13.20.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Dennis Norman

___________________
Erik Kvarnström

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
__________________
Hedvig Olsson
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
Joel Renulf
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Dennis Norman
Renulf

__________________
Erik Kvarnström

Postadress
mail
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Justeras
___________________
Hedvig Olsson

Telefon

Hörsalsvägen 7
031-202954
mstyret@mtek.chalmers.se

Plusgiro
466 52-4

__________________
Joel

e-

