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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2015-10-18 
 
Plats: Konferensrummet M-husets källare  
Tid: Måndagen den 18 oktober kl. 12:00 
  
Närvarande: Sten Li, Viktor Holm, Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Emilia Gustafsson, Oscar Holke, 

Hanna Berggren  
 

§ 1. Mötets öppnande Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat kl.12:01 
 

§ 2. Val av mötesordförande Emilia Gustafsson väljs till mötesordförande 
 

§ 3. Adjungeringar Inga adjungeringar.   
  

§ 4. Val av sekreterare Fabian Melvås väljs till sekreterare. 
 

§ 5. Val av justeringsmän Andreas Bågfeldt, Hanna Berggren väljs till 
 justeringspersoner. 

 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§ 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutade att: Bordlägga till senare del av mötet  

 
§ 8. Hur mår du?   

 
§ 9. Varvet                         Viktor: Har varit på arbetsmiljörond, möte med G.U.D. 

 och Fabian, fått en offert på nyckelskåp, nått ut till TD och 
 väntar på svar. Har också hyrt ut Bruno och polisanmält 
 inbrottet.  

 
 Andreas: Har haft arbetsmiljörond NU och SU förra 
 veckan arbetade han med Workshop aspning/mottagning 
 nu på tisdag är det Aspmöte. 

 
Hanna: Arbetar med planering av Zmart - kick off. SKF-
event är på tisdag.  
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Fabian: Har skrivit protokoll och skickat ut veckobrevet, 
har också varit på möte med Viktor hos G.U.D. och fått 
svar på frågor.    

 
Oscar: Hade UU2 förra veckan. Håller på att kartlägga 
högskolans poster för att förenkla vem som skall kontaktas 
om vad vid behov. Kursutvärderingar. Planerar och 
förbereder inför Pluggfrukost på söndag. Skall gå på 
Programråd på fredag där vi bland annat skall diskutera 
programmets budget och hur det går för studenterna. 

 
Sten: Har haft bokföringskväll och ska beställa sista 
omgången av blanketter till bautastenstavlan. Arbetar med 
att undersöka iZettle.  

 
Emilia: 40 stycken har svarat på en enkäten, vi skickar en 
påminnelse. Var på KU och FuM förra veckan, även möte 
med TD om mottagningsvisionen och möte med 
Entreprenörsskolan om ett samarbete. Mycket tid gick åt 
till helgens workshop. Försöker fixa sångboken och andra 
smågrejer. Få in och gå igenom syftesdokument inför 
aspningen. 

 
§ 10. Veckobrevet Fabian skriver inlägg till veckobrevet om MTDZ-

 samarbete, kandidatmiddagsgrupp, LinkinM. 
 Aspintroduktion.  

  
§ 11. iZettle Sten undersöker kostnad och avtal för att använda iZettle.  

 
§ 12. Inval 

 
a. Windengruppen Styrelsen beslutar enhälligt att: välja in Johanna 

 Nylander i Windengruppen. 
 

§ 13. Övriga punkter 
 

a. Nyckelskåpn Viktor har fått in en offert på olika skåp och berättade sina 
 tankar kring finansiering.  
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b. Ligga på personen som  Viktor påminner Tord om att vi gärna vill ha besked till  
bestämmer om kortläsare (så vi  torsdag. 
kan få besked på torsdagens möte)  
 

c. Nyckel Alfa/Beta inför  Vi försöker få tag i nyckeln. 
tentaveckan  
 

d. Bautastenen Emilia informerade.  
 

e. Mailen (lösenord till gmail-alias) Fabian ska fortsätta kolla på detta och fråga G.U.D. 
 

f. SU Andreas informerade om vad som sades bl.a tips 
 för att få input under studentrösten.   
 

g. NU Andreas informerade om vad som sades det diskuterades 
 bl.a Aspningarna vad som får göras, hur alkoholfritt 
 promotas och mottagningen.       
 

h. Arbetsmiljörond Den gick i stort sätt bra, finns bättringspotential 
 exempelvis i källaren och finns möjlighet att de vill vara 
 med och göra förändringar i Winden.      
 

i. Aspmöte Emilia och Andreas ska ha ett till möte på tisdag lunch 
 med idéstuga för förändring.    
 

j. Intervjutider  MALT: Andreas och Fabian ansvarar   
 Linking M Hanna och Sten ansvarar 
 MZTD Viktor ansvarar 
 Kandidatmiddag Emilia och Oscar ansvarar 

 
§ 14. Under mötet bordlagda frågor   

 
a. Godkännande av föregående protokoll 

 Styrelsen beslutade att: Godkänna  
 Beslutsmöte-4 2015-10-08 

 Styrelsemöte-7 2015-10-12 
 

§ 15. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:02
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