MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2016-02-22 #19
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-02-22
Plats:
Tid:

Konferensrummet M-husets källare
Måndagen den 22 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.12:03.

§ 2. Val av mötesordförande

Emilia Gustafsson väljs till mötesordförande.

§ 3. Adjungeringar

Styrelsen beslutar att: adjungera in Fredric Furborg,
Gustav Eriksson, Anton Jansson och Elamin Hamid med
yttrande och närvarorätt.

§ 4. Val av sekreterare

Fabian Melvås väljs till sekreterare.

§ 5. Val av justeringsmän

Oscar Holke och Andreas Bågfeldt väljs till
justeringspersoner.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Hur mår du?
§ 8. Varvet
Emilia:
Har under föregående vecka:
• Haft mycket jobb med förberedelser inför sammanhållningsdagen.
• Arbetat med förberedelser inför Aspen som var 16/2.
• Haft diskussioner kring Marxistiska Studenters möjlighet att affischera/uppehålla sig på M.
• Haft möte om SMART2016 på Chalmers där datum nu är spikat.
• Dialog om renovering av Winden.
• Diskussion med KO om institutionsflytt och vilken påverkan en eventuell sådan har.
• Höll i föreningsutbildningen och närvarade på ett par FUT-möten med Andreas.
Ska under kommande vecka:
• Träffa Colin som ska vara mötesordförande på Sektionsmötet och gå genom handlingarna.
• Möte med Enelund och MPA om Mastermässan och tillhörande aktiviteter.
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Andreas Bågfeldt
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Oscar Holke
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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• FUT med M.A.K. och Diskussionspass med MNollK samt Ordförråd tillsammans med Andreas.
• Träffa Tord och skissa på Winden, tar input från åsikter som inkom via Studentrösten.
• Kolla på lösning kring Bultenkontrakt.
Viktor:
Har under föregående vecka:
• Utfört dagliga arbetet med Bruno, uthyrning osv.
• Börjat använda nyckelskåpet för nyckeln.
• Medverkat på sammanhållningsdagen.
• Annars rätt lugn vecka.
Ska under kommande vecka:
• Förbereda asp den 24/2.
• Gå på SU ikväll.
Andreas:
Har under föregående vecka:
• FUT möte med alla källarföreningar samt MGK (onsdag, torsdag, fredag)
• Föreningsutbildning del 2 tillsammans med Emilia i onsdags
• Mycket småsaker att ta tag i som tagit tid.
Ska under kommande vecka:
• Ordförråd på onsdag
• Möte med MnollK på onsdag kväll med Emilia för att diskutera mottagningen.
• FUT men M.A.K. som inte hans klart sist.
Hanna
Har under föregående vecka:
• Sponsringsråd med alla nya
• Planering av studiebesök GKN
• Mejlutskick mastermässa
• Fixa inför asp på onsdag
• Möte med nollk + TDjobb, pratat om spons inför mottagningen
Ska under kommande vecka:
• Plan för kommande samarbetsavtal + sammanställa säljpaket till företag med aktiviteter under
mottagningen.
• Möte med M-sex om sponsring vårbal.
Fabian:
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Andreas Bågfeldt
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Oscar Holke
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Har under föregående vecka:
• Skrivit klart protokollet från SM3.
• Gjort och skickat in M-Ord annons.
• Varit på möte kring SMART 2016.
• Skrivit bidrag till veckobrev och skickat ut det.
• Skrivit protokoll från tidigare styrelsemöten.
• Förberett lite inför sammanhållningsdagen.
• Lagt in de flesta nya invalda i maillistorna.
• Uppdaterat hemsidan med kallelse och föredragningslista inför SM3.5.
Ska under kommande vecka:
• Skriva protokoll för Sektionsmöte och Styrelsemöte.
• Arbeta med förberedelser inför aspen på torsdag, skriva motioner och handla.
• Skriva veckobrev och skicka ut det.
• Arbeta med sektions-TV:n.
Oscar:
Har under föregående vecka:
• Varit på Utbildningsutskott på Kåren där det pratades om regler kring examination samt
problematiker med särskilda examinerade moment som exempelvis projekt kontra tenta.
• Anordnat en kickoff för MUU i onsdags
• Pratat med Johanna i KL om när och var man drar gränser för fusk och hur man bör jobba
konstruktivt för att bemöta det.
• Påbörjat ett samtal med Enelund om fusk på programmet.
Ska under kommande vecka:
• Fortsätta samtalet med Enelund om fusk.
• Styra upp arbetet kring kursnämnderna som startar den här veckan.
• Avslutningsmöte för KUL 2016 på onsdag lunch.
Sten:
Har under föregående vecka:
• Kassörsråd, där även flera nyinvalda kassörer närvarade.
• Skickat ut Doodle-länkar till Kassörsutbildningen för de nyinvalda kassörerna samt för
Bokföringskvällen.
• Pratat med Rania och Ricpet i JubelK som har haft kontakten med de två sponsorerna som inte
betalat för jubiléet, trots att det var tre månader sedan. Nu har PPU/Wingquist betalat, saknas
endast från Volvo nu.
Ska under kommande vecka:

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Andreas Bågfeldt
Telefon
031-202954

Plusgiro
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___________________
Oscar Holke
e-mail
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• Bokföringskväll ikväll. Nyinvalda kassörer också välkomna.
• Kolla på budgeten för MGK tillsammans med Staffan på torsdag.
• Förbereda inför Kassörsutbildningen som preliminärt ser ut att bli måndag om två veckor, 7/3.
§ 9. Veckobrevet
§ 10.

Vårt bidrag innehåller information om att vi har asp, att
man kan besöka måndagsmöte och att det kommer var
extra Sektionsmöte den 23/2.

Att göra kommande vecka

a. Städa Loungen (2st)
Fabian och Sten löser städning.
b. Intervjuer M-Fika (2st)
Oscar och Viktor ansvarar för intervjuerna.
c. Sektionsmöte
Hanna lyfter Stens proposition, Andras köper mat för 90
personer och Sten köper pris till tävlingen.
d. Asp 25/2
Skriva motioner, 2st var: Andreas, Viktor, Sten, Fabian,
Oscar
Hämta Winden (12.00): Hanna
Handla till Tacobuffé: Fabian
Laga mat: Fabian, Viktor
§ 11.

Övriga frågor

a. Bultenkontrakt
Emilia fick tips på förmåner och ska kolla vidare på
möjlighet till att hitta en ansvarig person för uppstart och
avslut av arrangemangen i Bulten.
b. TV:n
Fabian fortsätter arbetet.
c. Mastermässa
Hanna och Emilia går på möte och Hanna fortsätter arbetet
d. MGK arbetarkläder

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Andreas Bågfeldt
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Oscar Holke
e-mail
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Nästa möte har vi en reviderad ekonomisk policy som kan
godkännas.
e. Tisdagslunch
Diskuteras på nästa DP
§ 12. Äskingar
a. Bautastensasp

Styrelsen beslutar att: bifalla äskningen,
Aspningsäskning, Bautastensämbetet med ändring till 35
kr/person och en kostnad upptill maximalt 1250kr.

§ 13.

Godkännande av föregående protokoll

§ 14.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§ 15.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:52

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Styrelsemötet beslutar att: godkänna protokoll från
Styrelsemöte 2016-01-18 #16
Styrelsemöte 2016-02-08 #17
Styrelsemöte 2016-02-15 #18.

Justeras
___________________
Andreas Bågfeldt
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Oscar Holke
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2016-02-16

Äskning
Aspningsäskning, Bautastensämbetet
Bakgrund
Den första Bautastensskötarens era lider mot sitt slut, och en ny stenälskare ska vid nästa sektionsmöte ta
vid där den första slutade. Bautastensskötaren lägger kanske inte mest tid i sin roll på av alla
sektionsaktiva, men eftersom dess betydelse inte skall underskattas är det viktigt att en ämbetet får ett väl
genomfört aspningstillfälle att visa upp sin verksamhet på. Eftersom Bautastensskötarens ekonomi ligger
under sektionskassören och någon budgetpost ännu inte finnes för aspning, önskar undertecknad därför att
ett ekonomiskt stöd motsvarande 50:- per deltagande aspirant bifalles för asptillfället den 29 februari
(skottdagen).

Syfte och mål
Med hjälp av M-styrets generösa ekonomiska stöd hoppas Bautastensskötaren att ögon ska öppnas för denna nobla post i och
med ett asptillfälle bestående av en Skottdagsquizpub med Bautastenstema. Somliga frågor kommer vara högst relevanta för
ämbetet och kommer därmed bidra till en ökad fascination för stora stenar och vad man kan göra med dem.
I skrivande stund (2016-02-16) är det 29 (15+14) potentiella besökare av aspen på dess evenemang på Facebook. Därför finner
undertecknad det rimligt att i alla fall 25 personer dyker upp vilket innebär att 25 x 50 = 1250:- är en rimlig summa att använda
för kvällen.

Genomförande
Aspen skall genomföras den 29 februari 2016 med start kl 17:15 i Winden. Kvällen beräknas pågå i cirka 90-120 minuter och
kommer i bästa fall inkludera en saftig pizzaslice eller annan god mat (det är hit pengarna är tänka att gå). Annars kanske
sektionens medlemmar stupar av hunger vilket riskerar att väcka lite negativt medialt intresse från lokaltidningen.

Tidsplan
Se ovan.
Budgetkalkyl

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

___________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Andreas Bågfeldt
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Oscar Holke
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Intäkter

Pizzabidrag
Fler intäkter
Summa

Pizzakostnader

1250
0
1250
Kostnader
1250

Summa
Totalt

1250
1250

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar ”Christoffer Hansson, Bautastensskötare”
att
M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 1250 kr för
Bautastensskötarnas traditionella skottdagsasp.
________________________________
Christoffer Hansson
Äskningsyrka
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
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___________________
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Postadress
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Besöksadress
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___________________
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___________________
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