MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2016-03-01 #20
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-03-01
Plats:
Tid:

Konferensrummet M-husets källare
Tisdag den 1 mars kl. 12:00

Närvarande: Andreas Bågfeldt, Fabian Melvås, Hanna Berggren, Emilia Gustafsson 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 Staffan Björkdahl,
Andreas Johansson, Hannes Winblad och Fredrik Furborg
med yttrande och närvarorätt.

§ 4. Val av sekreterare

Fabian Melvås väljs till sekreterare.

§ 5. Val av justeringsmän

Hanna Berggren och Andreas Bågfeldt väljs till
justeringspersoner.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsemötet beslutar att: godkänna protokoll från
Styrelsemöte 2016-02-22 #19
§ 8. Hur mår du?
§ 9. Varvet
Emilia:
Har under föregående vecka:
• En del förberedande jobb inför sektionsmötet.
• Möte med Enelund och MPA inför mastermässan.
• Ordförråd och FUT-möte.
• Diskussionspass med MNollK för att sätta olika deadlines så att jobbet kommer igång snabbt och
flyter på i rätt takt.
• Samordning kring alkoholtillstånd för resterande delen av vårt verksamhetsår.
• Jobbat på Bultenkontraktet som ser ut att kunna färdigställas denna vecka.
Ska under kommande vecka:
• Jobba på Akademiska Hus om Windenrenovering samt ljudsystem.
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• Tillsammans med Sten kolla över det ekonomiska läget då det finns en överhängande risk för
skattegranskning om vi inte spenderat tillräckligt mycket pengar.
• FuM och lite andra småmöten.
• Jobba med överlämningswikin och se till att den kommer igång och rullar.
• Kolla över maxantal för alkoholtillstånd inför Grisfesten.
Viktor:
Har under föregående vecka:
• Parkeringsböter - köpte tillstånd, men det är tydligen fel.
• Nyckel/kortläsare - ringde tord. Upp en lapp för att förklara vad som gäller.
Andreas:
Har under föregående vecka:
• FUT - MAK- galliska, verksamhet, pubar
Ska under kommande vecka:
• Möte med MALT kring framtid på onsdag.
• Möte med MIL kring framtid på torsdag.
Hanna
Har under föregående vecka:
• Haft MARM-asp
• Semcon-event
• Arbetat med mastermässa
Ska under kommande vecka:
• Present till Linköpings maskinstyre, ett träd.
• Arbeta med Wiki.
Fabian:
Har under föregående vecka:
• Arbetat med förberedelser inför asp (handlat och skrivit motioner)
• Skrivit klart protokollet från SM3,5 och skickat ut det för justering.
• Skrivit protokoll från styrelsemöte
• Arbetat med veckobrevet.
• Ordnat med låsanordning och skruvat upp sektionsTV:n.
Ska under kommande vecka:
• Skriva protokoll från styrelsemöte.
• Kolla på hur uppvisning av bilder på TV:n går gå till.
• Åka på SMART
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• Köpa SMART present med Hanna
Sten:
Har under föregående vecka:
• Har haft bokföringskväll förra måndagen, många nyinvalda kassörer kom.
• Kollat på MGK:s budget för kommande verksamhetsår med Staffan. Han ska kolla upp några
saker och återkomma när man har hört med MGK.
Ska under kommande vecka:
• Sektionsekonomiforum på torsdag, 3/3.
• Fullmakt åt nya kassörer nästa måndag med Emilia, 7/3. Starta upp ett nytt MGK-bankkonto
kostar 500kr/år.
• Förbereda Kassörsutbildning nästa måndag, 7/3.
§ 10. SMART
a. Uppföljning: present
b. Vilka åker när?

Hanna och Fabian köper träd onsdag kväll. Hanna
undersöker möjlighet med graverad skylt.
Fabian och Emilia åker upp senare, Sten åker hem
tidigare.

§ 11. Ansökning/intervjuer
a. Fikaföreningen

Styrelsen beslutade enhälligt att: välja Jenny Andersson
till ordförande i arbetsgruppen M-fika.

b.

Styrelsen beslutade enhälligt att: välja Carl Alvelid,
Anqi Li, Sebastian Simmons, David Olsson och Linnéa
Widroth till ledamot i arbetsgruppen M-fika.

c. Kandidatmiddag

Styrelsen beslutade enhälligt att: välja Julia Eugensson,
Annika Hansson, Caroline Olofsson till ledamöter i
kandidatmiddagsgruppen.

d. Windengruppen

Inga sökande hittills.

§ 12.

PR för ansökning

a. Hur visar man upp det bra med styret
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b. Vad har vi tid/energi att göra

Vi skriver texter om oss själva och postar på facebook,
Hanna skriver expertfrågor.

§ 13. Överlämningsdokument
a. Har alla fått inlogg?
§ 14.

Alla har fått inloggningsuppgifter.

Övriga frågor

a. Veckobrevet

Hur inlägg från icke maskinsektionskommittéer bör
hanteras diskuterades.

b. Parkeringsböter

Vi behöver en annan typ av parkeringskort till Bruno.

§ 15.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§ 16.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:52
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