MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2014-03-24 #21
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2014-03-24
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndagen den 24:e mars

Närvarande: Juliette Utbult, Johan Bondesson, Simon Öberg,
Mårten Agnesson, Anna Dean
§1

Mötets öppnande

Mårten Agnesson förklarar mötet öppnat kl. 12.05

§2

Val av mötesordförande

Mårten Agnesson väljs till mötesordförande

§3

Adjungeringar

Inga adjungeringar

§4

Val av sekreterare

Simon Öberg väljs till sekreterare

§5

Val av justeringsmän

Juliette Utbult och Anna Dean väljs
till justeringspersoner

§6

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägget att
§13 och §14 stryks

§7

Godkännande av föregående protokoll Inget

§8

Beslutsuppföljning

§9

§ 8.1 Inköp av laserskrivare

Ej inköpt.

§ 8.2 JubelK

Stagnerat något då Daniel Runvik har börjat jobba
Bautastenen kommer kosta ca 250 000 kr
Bautastens-hjälpen planeras av Johan & Co.

Sektionsmötesplanering

Juliette beställer mat och lokal.
Niklas fixar affisch uppe senast tisdag (25/3).
Juliette festanmäler och Johan är festansvarig.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Mårten Agnesson

___________________
Simon Öberg

na Dean
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Juliette Utbult
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 10

TuT

Grupprum: Vi vill att alla ska vara obokningsbara
Inbrott: Dörren? Cubsec (50 min)
Studienämnder: Kallelser kommer för sent till de aktuella
studenterna.
Informationsspridning: Sektionen vs. Programmet
Kandidatmiddag: 3/6

§ 11

Diskussionspass på onsdag

Skador på lokaler/Bruno policy.
Policy kring kontanthantering.

§ 12

MnollK äskning

Äskningen avslås.

§ 13

M-sex äskning

Äskningen godkänns.

§ 14

Övriga punkter

Diskussion angående överlämning till nya styret på
diskussionspasset.

§ 15

Varvet

inget

§ 16

Under mötet bordlagda frågor

Inget

§ 17

Mötets avslutande

Mötet avslutas 12.46

§ 18

Skvallerpunkten

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Mårten Agnesson

___________________
Simon Öberg

na Dean
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Juliette Utbult
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Anna Dean
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Äskning MnollK
Hej!
Jag, Adam i MnollK äskar om en summa på 1600kr för kostnaden av den
framgångsrika Phadderaspen. Grundidén är att vi håller i en middag med
några stationer/aktiviteter vid sidan om och potentiella phaddrar får
komma dit och se vad det innebär att vara phadder.
Sektionen kommer att gynnas då aspen ökar intresset för M-studenter att
bli phaddrar under mottagningen, och ju fler phaddrar vi kan få hjälp utav
desto bättre för Nollan. Vidare kommer dessa potentiella phaddrar att bli
mer samspelta under mottagningen om de umgåtts tidigare, vilket även det
gynnar sektionens nyantagna.
Aspen är öppen för alla, men är främst riktad mot M och TD-studenter.
Summan på 1600kr är kostnaden för mat, materiel till aktiviteterna och
underhållning för den uppskattade mängden deltagande M-studenter.
(Antas bli 35st)
Haregött!
Mvh Adam Lilja, MnollK
PS: Anledningen till att äskningen kommer nu och inte när jag gått på och
fått kontonummer är för att säkerhetsställa att äskningen kommer att gå
igenom. Aspen är planerad att hållas 25:e mars, så vore grymt om besked
kom innan dess. Pengarna däremot skulle gynna oss om de sätts in på
kontot efter nollställningen, dvs efter 1:e april. Återkommer med
bankgironummer så fort som möjligt, men om det brukar slumpar sig som
så att man får samma som föregående år så är det: 5400-3463

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Mårten Agnesson
Dean

___________________
Simon Öberg

na Dean
Postadress
brev
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Justeras
___________________
Juliette Utbult

Telefon

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

Plusgiro
466 52-4

___________________
Anna

e-
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Äskning M-sex
Datum: 2014-03-20
M-sex äskar härmed kostnaden för en extra aktivitet på maskinsektionens 65:e
vårbal. Det är en tradition att man under kvällen utför en mellanaktivitet utanför
ballokalen. En billig lösning som användes förra året var så kallade Thailändska
lanternor men detta kommer på årets lokal inte gå att genomföra.
Det finns ett antal alternativ för att fylla denna lucka i kvällens schema men ingen
av dessa går att täcka in i budgeten. Årets gasquer har inte gått lika bra
ekonomiskt som förra året och detta har inneburit en lägre kostnad för middagen.
För att inte göra alla gäster besvikna är denna mellanaktivitet viktigt för att kvällen
skall bli så bra som möjligt. Nedan presenteras ett antal alternativ som har
undersökts:
Alternativ 1: Samling utanför Kungsporten. En carolinerofficer hälsar gästerna
välkomna och berättar om fästningens historia. Uppvisningsskjutning med en
autentiskt flintlåsmusköt. Officeren följer gästerna in i fästningen under fortsatt
guidning.
Sammanfattning: 1 officer, 1 musketerare, muskötsalut.
Alternativ 2: Som alternativ 1, kompletterat med en trumpetblåsare eller
trumslagare och ännu en carolinersoldat som avfyrar muskötsalut.
Sammanfattning: 1 officer, 2 musketerare, 1 trumslagare/trumpetblåsare,
muskötsalut.
Pris: 5295:- exkl moms
Alternativ 3: Som alternativ 2, samt full bemanning på en framladdad 18-pundig
svartkrutskanon. Kanonbesättningen genomför demonstrationsskjutning med alla
moment: förberedelser, rengöring, laddning, eld och klargöring inför gästerna.
Här gäller det att hålla för öronen!
Sammanfattning: 1 officer, 2 musketerare, 1 trumslagare/trumpetblåsare, kanonoch muskötsalut.
Pris: 10 000:- exkl moms
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Mårten Agnesson
Dean

___________________
Simon Öberg

na Dean
Postadress
brev
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Justeras
___________________
Juliette Utbult

Telefon

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

Plusgiro
466 52-4

___________________
Anna

e-
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Alternativ 4: PYROTs paket kommer kosta minst 8000:- däremot kan man köpa
ett par tårtor av PYROT som sedan avfyras av M-sex.
Pris: 4000:M-Sex har inte äskat för någonting i år och tänker därför att detta är rätt
evenemang att satsa på. För att hålla kostnaderna nere har föreningens
medlemmar tänkt avstå från fördrink och även betala fullt biljettpris. Även
busskostander har sänkts genom att föreningen åker i privata bilar.
Daniel Pitulia
Kassör, M-sex

	
  

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Mårten Agnesson
Dean

___________________
Simon Öberg

na Dean
Postadress
brev
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Justeras
___________________
Juliette Utbult

Telefon

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

Plusgiro
466 52-4

___________________
Anna

e-

