MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2016-03-21 #22
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-03-21
Plats:
Tid:

Konferensrummet M-husets källare
Måndag den 21 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.12:01.

§ 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

Hanna Berggren och Viktor Holm väljs till
justeringspersoner.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsemötet beslutar att: godkänna protokoll från
Styrelsemöte 2016-03-07 #21
Beslutsmöte 2016-03-10 #12
§ 8. Hur mår du?
§ 9. Varvet
Emilia:
Kommande vecka:
• Skriva klart Bultenkontraktet
• Genomgång av ekonomiska läget från 2012 till nu för att se hut vi ligger till skatte-mässigt
tillsammans med Sten
• Diskussionspass med Ordförrådet
• Städa källaren med alla föreningar
• Jobba med alkoholtillstånden för LP4 och se till att alla dessa stämmer
• Styra upp Styret-servern så den blir lättillgänglig inför kommande år
• Skriva på den postspecifika överlämningen så den kan vara redo för att lämnas över i tid detta året
• Det är nog dags för mig att börja skriva på alla verifikat nu
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

__________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Viktor Holm
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Hanna Berggren
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Viktor:
Kommande vecka:
• Arbeta med det dagliga arbetet med Bruno
Andreas:
Föregående vecka:
•
Kommande vecka:
• Diskussionspass med alla ordförande om hur det är att vara ordförande
• Träffa MALT på tisdag för att diskutera deras framtid. inklusive sångbokssittning
• Skriva instruktioner för Caster, MIL, m.m. samt generella riktlinjer.
• Tänkt göra en avstämning med MNollK för att se hur det går för dem.
Hanna
Kommande vecka:
• Mastermässa
• Sponsmöte MnollK
• Överlämningar ZMART
• Arbeta med GKN resa
• Semcon
• ny hemsida, (instruktioner)
Fabian:
Kommande vecka:
• Gå på kårutskott, Infu
• Arbeta med protokoll och veckobrev
Oscar:
Kommande vecka:
• Gå igenom alla kurs-PM för att se så att alla kurser följer det som de ska och om inte informera
berörda parter så att det kan fixas innan självstudierna upphör och alla skall börja läsa sina kurser
på allvar.
• Skriva överlämning.
• Jobba med SFS.
Sten:
Föregående vecka:
Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

__________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Viktor Holm
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Hanna Berggren
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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• Kontaktat Skatteverket angående skatt vi ej ska behöva betala trots inkommen faktura. Har skickat
brev om omprövning och anstånd.
Kommande vecka:
• Utöver det dagliga arbetet börja smått med preliminär budget för nästa verksamhetsår samt
överlämningen.
• Kolla på om grisfesten kan vara kontantfri.
§ 10.

Veckobrevet

Bidrag om påverkan av renovering av Winden 12:00
Kom ihåg mastermässan 20/4?

§ 11.

Övriga punkter

a. Städdag för föreningarna

Tisdag från lunch

b. Åsikter kring Winden

Onsdag lunch tar vi in åsikter i Winden.

c. Mastermässa

Det kommer in anmälningar, arbetet pågår.

§ 12.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§ 13.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:44

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Emilia Gustafsson

__________________
Fabian Melvås

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Viktor Holm
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

___________________
Hanna Berggren
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

