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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-08-29 
 
Plats: Konferensrummet M-Husets källare  
Tid: Måndag den 29 augusti kl. 12:00 
  
Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson, 

Sebastian Salinder, Emanuel Sanne 
 

§ 1. Mötets öppnande   Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.12:15. 
 

§ 2. Val av mötesordförande   Anton Jansson väljs till mötesordförande. 
  

§ 3. Adjungeringar    Inga adjungeringar  
 

§ 4. Val av sekreterare   Sebastian Salinder väljs till sekreterare. 
 

§ 5. Val av justeringspersoner                    Alice Abrahamsson och Staffan Björkdahl väljs till 
                      justeringspersoner. 

 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§ 7. Godkännande av föregående protokoll   Styrelsen beslutar att: bordlägga protokoll 

         2016-08-22 Styrelsemöte #01 
         till nästa möte.  
 
  

§ 8. Hur mår du?   
 

§ 9. Varvet                          
Anton :     
Föregående vecka:  
• Har pratat med Lund-styret om att vi inte kan ändra datum. 

 
Kommande vecka:   
• Arbeta vidare med Bulten-kontraktet. 

 
Alice:     
Föregående vecka:  
• Var på lärarmöte. 
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Kommande vecka:   
• Skall vara med på Maskintekniks lärarmöte inför uppstarten. 
• Skall prata med tidigare valberedningar för att kunna förbereda inför det stundande invalet till 

valberedningen i SM1. 
 

Emanuel:     
Kommande vecka:   
• Gå igenom M-Sex äskning om banderoll. 
• Bordlägger diskussion om budgetar. 

 
Fredric 
Föregående vecka:  
• Baren sitter fast nu i Winden, trots lite problem med hantverkare. 

 
Kommande vecka:   
• Ska kolla färgen i Winden som komitéerna har haft klagomål om dess oduglighet. 
• Ska även kolla upp klagomålen om att golvet inte tål typ svabbning. 
• Högtalarna skall Winden-gruppen sätta upp idag. 
 
Sebastian:  
Kommande vecka:   
• Hjälpa Emanuel med att få upp uppdaterade styrdokument och policy:s på hemsidan. 
• Ändra bokningsreglerna för Winden på hemsidan. 
• Göra PR för ansökningar till valberedning och MARM. 

 
Johan:  
Kommande vecka:   
• Fortsätta att försöka fixa sponsring till MISS för fotbollsturneringen. 

 
Staffan:  
Föregående vecka:  
• Har haft mottagnings-ordförråd i onsdags som han informerade om. 
 
Kommande vecka:   
• Skall boka lokal och beställa mat till övningsektionsmötet under nästa vecka. 
• Ska ha läsårets första ”ordinarie” ordförråd. 
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§ 10. Veckobrevet Styrelsen skall skicka ut information i veckobrevet, dels 
  genom en introduktion av oss, samt information om 
  ansökning till valberedningen. Då det uppstått en vakans 
  till ordförandeposten i MUU så skall information om 
  ansökan till detta också göras för valberedningens räkning. 

 
§ 11. Övriga punkter  

 
a. Valberedningen  Styrelsen har fått in ett mail från M-styret på LTH om det 

finns möjlighet att ändra datum för SMART-konferensen 
som detta år hålls på CTH av M/Z/TD-styrena 3-6 
november.  
Då Bulten redan är bokad dessa dagarna kommer göra en 
eventuell flytt väldigt svårt. Anton skall skicka svar till 
Hanna i M-Styret LTH efter att ha pratat med Alice, 
ordförande i TD-styret och Rebecca, ordförande i Z-styret. 

 
b. MALT Styrelsen beslutar att vi i M-styret väntar med val till 

MALT efter sektionsmötet. 
 

c. Inspektor Vi kan ha en villig kandidat till denna post. Styrelsen skall 
höra om det finns intresse hos denne att vara sektionens 
nästa inspektor. 

 
d. Skjortan  Bordläggs till beslutsmöte #01. 

  
 

§ 12. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor.  
 

§ 13. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:02.




