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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2015-12-07 
 
Plats: Konferensrummet M-husets källare  
Tid: Måndagen den 7 december kl. 12:00 
  
Närvarande: Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Oscar Holke, Hanna Berggren, Emilia Gustafsson, Sten Li 

och Viktor Holm. 
 

§ 1. Mötets öppnande Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat kl.12:06 
 

§ 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 Sten Li och Hanna Berggren väljs till 
 justeringspersoner. 

 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§ 7. Godkännande av föregående protokoll Bordläggs till nästa möte  

  
§ 8. Hur mår du?   

 
§ 9. Varvet                          

 
Emilia:  
Ska under kommande vecka:   
• Börja kolla på Caster och hur instruktioner för föreningen bör författas, ska även besöka den 

officiella invigningen nästa vecka.  
• Gå på KU och FUT-möten i veckan, även öppna dialogen om mastermässan med Programmet. 
• Ha Diskussionpass med Ordförrådet på onsdag om aktuella ämnen, bla. invalsprocess och 

överlämningar.   
 
Viktor: 
Har under föregående vecka: 
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•  Gjort det återkommande arbetet med Bruno, så som bokfört och tankat. 
• Frågat efter offerter på olika håll.   

Ska under kommande vecka:  
• Kolla upp hur det funkar med nätverk till nyckelskåpet. 
• Viktors första SU ikväll! Ny upplevelse.   
 
Inte beställt nyckelskåpet eftersom vi vill ha fullständiga kostnader först. 
 
Andreas:  

Ska under kommande vecka:  
• Ha FUT-möten fortsätter, MAK, MALT. 
• Ordförandemöte på onsdag, kommer diskutera nomineringar, inval, överlämningar och eventuellt 

aspningar. 
• Lite förberedande arbete inför nästa läsperiod, tisdagsluncher, sektionsmöte, inval och 

utbildningar för de nya.  
 
Hanna  
Har under föregående vecka: 
• Haft möte med Mnollk, tagga varandra inför mottagningen.  
• Kollat upp vad som gäller kring TV:n, 1000kr och det finns upphängning. 
Ska under kommande vecka:  
• Utvärdering ZMART 
• Sponsringsråd onsdag 
 
Fabian:     
Ska under kommande vecka: 
• Skriva och skicka veckobrev.  
• Skriva styrelsemötesprotokoll. 
• Söka efter villig person att förändra hemsidan.  
• Gå på infU.  
 
Oscar:  
Ska under kommande vecka: 
• Gå på terminens sista UU där det skall diskuteras utvärderingar med några från högskolan.  
• Ha asp på onsdag, som just nu tar upp merparten av min lediga tid.  
• Sammanställa resultatet från studentrösten. 
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Sten:  
Har under föregående vecka: 
• Haft kassörsråd och bokföringskväll föregående vecka. Under kassörsrådet pratades det bland 

annat om användning av iZettle och möjligheten till att bokföra på egen dator som jag ska 
undersöka ytterligare. 

• I övrigt har jag för det mesta enbart bokfört, Jubileumsfakturorna börjar komma in allteftersom. 
 
 

§ 10. Veckobrevet Vi har inget eget bidrag.  
  
   

§ 11. Övriga frågor  
 

a. Julpynt till Winden Styrelsen beslutar: 
 att: godkänna äskningen ”Julpynt” med utökat belopp om 
 upptill 1700kr. 
 att: kostnaden för att betala resan med Bruno tas ur 
 äskningspotten.  
 att: ålägga Sten ansvar för att skriva äskningssvar.   
 

b. Nyckelskåpet Viktor informerade om det nuvarande, fler offerter har 
 efterfrågas och dessa visade på betydligt högre kostnader 
 än tidigare föreslagit nyckelskåp. 
  

c. Inför InfU, SU, KU, UU Dagordningarna för de olika mötena gicks igenom och alla 
 fick komma med förslag på vad som skulle tas upp. 
 

d. Julbordet De som är intresserade av att gå på sektionens julbord 
 berättade det.  

 
§ 12. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor.  

 
§ 13. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:49
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