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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-03-07 
 
Plats: Konferensrummet M-husets källare  
Tid: Måndag den 7 mars 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.12:06. 
 

§ 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 Andreas Bågfeldt väljs till 
 justeringspersoner. 

 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

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

  Styrelsemöte 2016-03-01 #20 
 

§ 8. Hur mår du?   
 

§ 9. Varvet                          
Emilia:  
Har under föregående vecka:  
• Varit på Akademiska Hus om Windenrenovering samt ljudsystem. 
• Tillsammans med Sten kolla över det ekonomiska läget då det finns en överhängande risk för 

skattekrav om vi inte spenderat tillräckligt mycket pengar. 
• FuM och lite andra småmöten. 
• Jobbat med överlämningswikin och sett till att den innehåller lite exempel. 
• Varit i kontakt med vSO för att kolla över maxantal för alkoholtillstånd inför Grisfesten, även 

möte med MGK i samband med detta. 
Ska under kommande vecka:   
• Nytt möte med Akademiska på fredag som innebär en hel del förberedelser. 
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• Fortsätta jobba på skattegranskningen och se till att få ordentliga uppgifter vilket betyder 
egentligen hur mycket pengar vi borde spendera. 

• Ett gäng småmöten. 
 
Viktor: 
Har under föregående vecka:  
• Fixat nytt p-tillstånd, fick tillbaka pengar från gamla. 
• Gjort bilder till SMART present.  
Ska under kommande vecka: 
• Vänta på svar från överklagande  

 
Andreas:  
Har under föregående vecka:  
• Haft möte med MIL kring ekonomi och rekrytering.  
Ska under kommande vecka:  
• Ha möte med Malt som ej blev av förra veckan.  
• Träffa Staffan och diskutera.  
• Hålla ordförråd.  
 
Hanna  
Har under föregående vecka:  
• Köpt träd med Fabian, och ordnat med resterande presenter till SMART.  
Ska under kommande vecka:   
• Arbetat med mastermässa.  
• Samla ihop MARM som ett paket till nästa års MARM. 

 
Fabian:     
Har under föregående vecka: 
• Återkommande arbete med protokoll och veckobrev. 
• Handlat present till SMART med Hanna. 
Ska under kommande vecka: 
• Uppdatera styrdokument sedan de senaste sektionsmötetna. 
• Arbeta med sektions TV:n.    
• Återkommande arbete med protokoll och veckobrev.  
Oscar:  
Har under föregående vecka: 
• Kursnämnder för LP2 
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• Institutionsråd med Tillämpad Mekanik förra tisdagen: Prefekten på TM är rätt sugen på att flytta 
till Lindholmen för att få möjligheten till nya labb. Dagens labb har nämligen nått sin kapacitet. 
De har även lokalbrist vilket han då ser möjligheter i att kunna lösa med en eventuell flyttning. De 
vill även ha fler doktorander och där framförallt kvinnliga. 

Ska under kommande vecka: 
• Sista kursnämnderna för LP2 
• Programråd: bestämma riktlinjerna för stipendier samt tala om vad man eventuellt kan göra för att 

få fler personer att söka Materialteknik dels till mastern men även till projektarbeten då siffran 
idag är väldigt låg. 

• Pluggfrukost på söndag med MUU 
 

Sten:  
Har under föregående vecka: 
• Sektionsekonomiforum: Diskuterade bland annat ytterligare om kontantfrihet. 
Ska under kommande vecka: 
• Gå till banken i eftermiddag med Emilia och skriva under att vi ger fullmakt åt de nyinvalda 

kassörerna. 
• Kassörsutbildning ikväll. Fokus på varför vi bokför och hur teorin kring ekonomin fungerar. 

 
§ 10. Veckobrevet Vårt bidrag innehåller text om att man får höra av sig om 

 man har några frågor om hur det är att sitta i styrelsen, 
 glöm inte att söka.  
 Även bidrag om att Winden öppen för maskinare dygnet 
 runt.     
 

§ 11. Uppföljning 
 

a. Brunos parkeringstillstånd Löst under förra veckan.  
 

b. Lappar till Winden Lappar sätts upp under veckan. 
 

c. Invalet De invalda vill ha sina platser  
 

d. PR-material med “söka styret” Hanna gör frågor, alla skriver om sig själva.  
 

e. TVn Fabian arbetar vidare under veckan.  
 

§ 12. Övriga punkter 
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a. TUT Alla kan, Emilia hör av sig till Lilian.  
 

b. Valberednigen håller MARM-intervjuerna 
 Vi väljs in på ett styrelsemöte.  

 
c. SMART Alla fick säga vad de tyckte helgens SMART. 

 
§ 13. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor.  

 
§ 14. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:44 
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