MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2016-02-15 #18
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-02-15
Plats:
Tid:

Konferensrummet M-husets källare
Måndagen den 15 Februari kl. 12:00

Närvarande: Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Hanna Berggren, Emilia Gustafsson, Sten Li, Oscar Holke
och Viktor Holm.
§ 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

Oscar Holke och Sten Li väljs till justeringspersoner.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsemötet beslutar att: bordlägga protokoll från
Styrelsemöte 2016-01-18 #16 och Styrelsemöte 2016-0208 #17 till nästa möte.
§ 8. Hur mår du?
§ 9. Varvet
Emilia:
Har under föregående vecka:
• Jobbat med uppstart av SMART16.
• Förberett inför föreningsutbildningen
• Planerat inför asp och sammanhållningsdag
• Haft KU-möte
Ska under kommande vecka:
• Gå på mastermöte med Enelund.
• Föreningsutbildning på onsdag
• Jobba inför sektionsmötet
• Förbereda sammanhållningsdag
• Uppföljningsmöte SMART16
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Sten Li
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Oscar Holke
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Viktor:
Har under föregående vecka:
• Hyrt ut Bruno, hämtat den från reparation i måndags eller tisdags.
• Olle har kunnat hämta ut nyckeln i skåpet.
• Ringt om accesser, mailat om accesser, påmint om accesser, får påminna igen.
Andreas:
Ska under kommande vecka:
• Föreningsutbildning på onsdag
• Skriva instruktioner för diverse föreningar samt en mall för uppstart av nya tillfälliga
föreningar/kommittéer
• Börja planera FUT
Hanna
Har under föregående vecka:
• Haft asp i torsdags, få aspar.
• Haft lunchföreläsning med SKF.
Ska under kommande vecka:
• Få företag till biljettförsäljningen av vårbalsbiljetter
• Arbeta med Mastermässan, förfrågan om deltagande bland masterprogram.
• Arrangera CV-granskning: i morgon, finns platser kvar.
• Blomman/träd till Linköping
Fabian:
Ska under kommande vecka:
• Skicka veckobrev
• Skriva protokoll
• Göra klart sektionsmötesprotokollet
• Göra M-Ord annons
• Uppdatera maillistor
• Lägga upp kallelse och föredragningslista på hemsidan.
• Skapa ett fb-event om SM3.5
Oscar:
Har under föregående vecka:
• Arbetat med problem i IKOT kursen.
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___________________
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• Arbetat med att förnya dokument.
• Arbetat med arbetsrutiner.
Ska under kommande vecka:
• Gå på UU6
• Ha Kick-off/diskussionspass med MUU
• Allmänt veckoarbete
• Kolla på fel i värmeöverföringskursen.
Sten:
Har under föregående vecka:
• Kollat på fler alternativ till att bokföra än på bokföringsdatorn. Blir svårt att implementera något
nytt tills kommande verksamhetsår, men förarbete kan göras inför när/om det är aktuellt.
• Fått feedback på bokföringsguiden från kommittékassörer och revisorerna.
Ska under kommande vecka:
• Ha kassörsråd på onsdag 17/2. De nyinvalda kassörerna är välkomna.
• Pärmar, register, guider/allmänt material till nya kassörer ska förberedas och delas ut.
• Ska börja planera bokföringskväll och kassörsutbildning.

§ 10.

Veckobrevet

§ 11.

Övriga frågor

Vårt bidrag innehåller information om att vi har asp, att
man kan besöka måndagsmöte, att det kommer var extra
Sektionsmöte den 23/2, poängtera att det går till som
vanligt och att vi söker nya personer till uppstart av
arbetsgruppen fikaförening.

a. Festansvariga

Sten och Viktor på tisdag, Hanna och Oscar på lördag,
Fabian och Andreas på torsdagen den 25.

b. MARM aspbudget

Styrelsen beslutar att: bifalla beslutsunderlag Utökad n
budget – MARMs sista aspiranttillfälle i sin helhet.

c. Emilia

Emilia informerar

§ 12.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§ 13.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:57
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BESLUTSUNDERLAG
2016-02-15

Beslutsunderlag 5:
Utökad budget – MARMs sista aspiranttillfälle

Traditionellt sett har MARM haft svårt att locka aspiranter till sina aspiranttillfällen. Förra året anordnades en kväll
då ingen kom t.ex. Detta är otroligt tråkigt då vi anser att MARM fyller en viktig funktion på sektionen. Det är även
bra om platserna i utskott fylls tidigt, dvs utan fyllnadsval, då arbetet med ZMART- mässan bör börja så tidigt som
möjligt innan sommaren. Det är därför av vikt att få aspiranter till platserna.
MARM har i år stött på liknande problem under sina aspiranttillfällen. Vid vårt första tillfälle, med ArgZ, hade vi
fokus på försäljning och mässarrangemang, tre aspiranter från maskinteknologsektionen närvarade och ca nio
stycken från Z-sektionen. Under vårt andra tillfälle spelade vi shuffelboard med syfte att få en närmare relation och
ge aspiranterna möjlighet att ställa frågor och få en mer personlig dialog. De tre aspiranterna som närvarade,
varav två var ”nya”, ställde frågor och kvällen blev lyckad.
Inför vårt sista aspiranttillfälle vill vi nu locka fler aspiranter och skulle därför vilja utöka budgeten för
aspiranttillfället.
Tillfället ska fokusera på MARMs verksamhet i avseende på företag/arbetsmarknad, marknadsföring och
företagsaktiviteter för studenter. För att få en lättare atmosfär önskas kvällen gå i temat ”After Work”. Vi skulle
vilja hålla arrangemanget i Bulten där vi har möjlighet att sälja öl till den pizza vi planerar att bjuda på. (Tidigare
tillfällen har varit alkoholfria). Vår förhoppning är att ca 15 -20 personer vill delta. Utöver 50kr per person planeras
alltså att även spendera 1 500kr för hyra av bulten.
Första aspen planerades att ca 10 deltagare skulle komma.
Andra aspen planerades att ca 10 deltagare skulle komma (17st kom förra året på bowlingasp). Om fler skulle dyka
upp planerade MARM att avstå från spelet och enbart ”coacha”.
Tredje aspen planerar vi att ca 15-20 stycken kommer. Pizza beställs när alla deltagare anlänt, detta gör att pizza
bara beställs till de närvarande.
Detta gör att vi kommer gå över de 3000kr som får läggas på samtliga aspiranttillfällen per år, samt de
50kr/person som får spenderas per tillfälle.

Budgetkalkyl

Asp. 1
Asp. 2
Hyra för bulten
Asp. 3
Summa

Kostnader
336,75kr
900kr
1 500kr
50kr * (antalet aspar+MARM= max ca 27st)=1 350kr
4 086,75 kr

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar MARM
att
M-styret beviljar MARM att gå över sin totala aspningsbudget med maximalt 1 200kr.
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