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Hej alla Maskintekonolger! 

 

Det är en ära att få yttra M-styrets idéer och tanker i detta första exemplar av den 
kontinuerliga månadsuppföljningen som vi vill upprätta på sektionen. Denna 
information kommer att innehålla vad vi arbetar med i styret och vad som planeras 
för framtiden samt postspecifik information. Vi kommer strax att gå in i ett 
välförtjänt juluppehåll, så vi uppmanar er alla att kämpa på med studier och andra 
engagemang hela vägen in till julfirandet.  
 
Vi vill informera om att det är väldigt lätt att starta upp nya 
saker på sektionen. Har man någon idé så är det bara att 
komma in i loungen och prata med oss samt uppge vad man 
önskar göra för sektionen. Det kan vara allt från att vilja starta 
en fikagrupp till att vilja slå något världsrekord. Loungen är 
öppen för alla och vi älskar när ni kommer och pratar med oss.  
 
Det som styret jobbar med i dagsläget är att utreda styrelsens 
uppbyggnad och maskinteknologsektionens invalsprocess. 
Styrelsens uppbyggnad handlar om hur styrelsen är sammansatt 
och hur styrelsen bör driva sitt arbete på effektivaste sätt. 
Arbetet med invalsprocessen är ett arbete som inkluderar aktiva, 
invalda av vårterminens sektionsmöten, för att säkerställa en väl fungerade och 
genomtänkt invalsprocess.  
 
Det som jag driver och vill förankra i sektionen innan jag kliver av min post är att 
maskinaredagen blir ett större och mer genomarbetat event för gemene 
maskinteknolog. Maskinaredagen ligger alltid tisdagen LV5 och denna dag önskar jag 
vara en fartfylld dag med roliga upptåg och händelser. Nu LP2 bjöds det på frukost i 
Winden av programmet och lunchtid i studiehallen bjöds det på lunch för dem som 
klätt sig i den officiella maskinareklädseln, rutig skjorta. Under tiden som maten 
serverades ställde sektionens aktiva ut, likt en mässa. Andra saker som hände under 
lunchen var att AllianceOrchestret kom för att underhålla oss samt en tipspromenad 
och röstning till läsperiodens maskinare.  
 
En annan sak jag jobbar för är att inkludera utexaminerade maskinteknologer, kallat 
alumner, i sektionen. Till exempel genom alumni-middagar, mingel med alumner och 
kunna ha alumner som mentorer under studietiden. Som sista ord vill jag säga att 
sektionsaktivitet är det bästa som finns och det finns något för alla, och även om det 
inte finns i dagsläget är det lätt att starta.  
 
Väl mött,  
Sektionens ordförande Dennis Norman 


