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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2015-12-14 
 
Plats: Konferensrummet M-husets källare  
Tid: Måndagen den 14 december kl. 12:00 
  
Närvarande: Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Hanna Berggren, Emilia Gustafsson, Sten Li och Viktor 

Holm. 
 

§ 1. Mötets öppnande Emilia Gustafsson förklarar mötet öppnat kl.12:02 
 

§ 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 Andreas Bågfeldt väljs till 
 justeringspersoner. 

 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§ 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll från  

 Styrelsemöte 2015-11-30 # 13   
 Styrelsemöte 2015-12-07 #14   

§ 8. Hur mår du?   
 

§ 9. Varvet                          
 

Emilia:  
Har under föregående vecka: 
• Haft diskussionpass och FUT tillsammans med Andreas 
• Haft mycket mail och kontakt med programmet och akademiska ang. mastermässa och 

dispositionsavtal. 
Ska under kommande vecka:   
• Gå på FuM och Casterinvigning. 
• Ta tag i kommande Sångbokssittning, prata med MALT och lägga upp en specificerad budget. 
• Bör tillsammans med Sten göra en halvårsrapport under juluppehållet så vi kan få en bra överblick 

hur vi ligger till inför andra halvan av verksamhetsåret. 
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Viktor: 
Har under föregående vecka: 
• Haft möte med Stefan Olausson, projektör på Akademiska Hus, om renovering i Winden. Fortsätta 

kontakten med honom om just det. 
• Beställt nyckelskåpet som vi ska köpa in. 
• Varit på SU, diskuterat  
 
Andreas:  
Har under föregående vecka: 
• Haft diskussionpass i onsdags om inval nomineringar och allt där till. 
• Sista FUT-mötet. Generellt har FUT gått jättebra. 
• Sammanställt mottagningsutvärderingen & aspintroduktionen. 
Ska under kommande vecka:  
• Boka lokaler till SM3. 
• Tisdagsluncher LP3 ska skickas ut.  
 
Hanna  
Har under föregående vecka: 
• Gått på ArmU 
• Haft Sponsringsråd - fick ut bra diskussioner 
 
Fabian:     
Ska under kommande vecka: 
• Skriva och skicka veckobrev.  
• Skriva styrelsemötesprotokoll. 
• Fråga efter person som är intresserad av att programmera hemsida. 
• Lägga upp ny stadga och reglemente på hemsidan.  
 
Oscar:  
Har under föregående vecka: 
• Varit på Programrådsmöte och bland annat kommit fram till att jag tillsammans med programmet 

skall ta fram en plan för att utveckla materialkurserna som ligger under hösten i år 2. 
Ska under kommande vecka: 
• Intervjua de som sökt till MUU och kommer att på onsdag presentera nomineringar till nya 

ledarmöter så att styret hinner fatta sig en åsikt till beslutsmötet den 17/12. 
 

 
 



 
 
 
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Styrelsemöte 2015-12-14 #15 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 
 ___________________   ___________________   ___________________   ___________________  
Emilia Gustafsson  Fabian Melvås    Sten Li Andreas Bågfeldt   
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

 

Sten:  
Har under föregående vecka: 
• Bokfört, samt försökt jaga efter kvitton/fakturor för att få så mycket som möjligt gjort innan 

jullovet. 
 

§ 10. Veckobrevet Vi skriver när det kommer vara Sångboksittningen. 
      

§ 11. Övriga frågor  
 

a. FUT  Andreas föredrog de förändringar som talats om på mötet 
 och andra tankar som uppkommit. 
 

b. Diskussionspass med Ordförande  Andreas och Emilia berättade vad som sagds och bestämts. 
 

c. Mottagningsutvärdering och Aspintro Anderas informerade kort om resultatet från        
   sammanställningen han gjort. 
 

d. Teambuilding i januari  Kommer äga rum den 17 januari kl.14:00. 
 

e. Datum för sångbokssittning nr.2 Emilia kollar datum med Malt.  
 

f. Boka Kalle Glader till  Sten bokar Kalle Glader.  
sektionsaktivas dag (5/5). 
 

g. Är nyckelskåpet beställt? Ja, skåpet är beställt. 
 

h. Inredning till Konferensrum +  Underlag tas fram och disskuteras på nästa DP. 
Styretrummet (Hyllor, virke +  
gardiner, fotoramar, krokar).  
Vill vi ha det fixat? Behövs ett BU?  

 
i. Proposition om SAMO i reglementet Det skrivs en preposition till nästa sektionsmöte.  

 
§ 12. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor.  

 
§ 13. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:51
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