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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-09-05 
 
Plats: Konferensrummet M-Husets källare  
Tid: Måndag den 5 september 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 justeringsmän                    Fredric Furborg och Staffan Björkdahl väljs till 
                      justeringspersoner. 

 
§	6. Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.     

  
§	7. Godkännande av föregående protokoll   Bordläggs till §12. 
 
§	8. Hur mår du?   

 
§	9. Varvet                          
Anton :     
Föregående vecka:  
• Har gjort klart Bultenavtalet. 
• Har varit på FUM-möte. 
Kommande vecka:   
• Ska börja planera för medarbetarsamtal 
• Ska på KU idag. 

 
Alice:     
Kommande vecka:   
• Börja planera intervjuer till valberedningen. 
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Emanuel:     
Kommande vecka:   
• Hjälpa kassörerna med sina budgetar 

 
Fredric 
Föregående vecka:  
• Installerat ljud i Winden. 
Kommande vecka:   
• Börja planera intervjuer till valberedningen. 

 
Sebastian:  
Kommande vecka:   
• Testa och utvärdera IT:s voteringssytem för sektionsmöten. 

 
Johan:  
Kommande vecka:   
• Möte med MARM. 

 
Staffan:  
Kommande vecka:   
• Skall ha ordförråd på onsdag 
• Prata med bakmaskinen om Master Tea 
• Ordna upp schema för tisdagsluncher 
• Börja med aspningschemat. 

 
 
 

§	10. Veckobrevet Bordläggs till §12.  
 

§	11. Övriga punkter  
 

a. Valberedningen  Det har kommit in få ansökningar till valberedningen nu 
när ansökningstiden är slut. Därför finns det möjlighet att 
förlänga ansökningsperioden till den 9/9. Styrelsen 
beslutar därför att ändra deadline för ansökningarna till 
23.59 den 9/9. 
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b. MUU-ordförande  Då det inte finns några sökande till denna post, så frågar 

vi sittande valberedning om de också skulle kunna skjuta 
upp sin deadline till samma som för ansökningen till 
valberedningen. 

 
c. Skjortan Emanuel visade upp det alternativ han hittat under helgen.  

Styrelsen beslutar att: välja Axel-Milano Dark Brown 
från Tailor Store till dess klädsel 16/17. 

 
d. Backade arr  Då Kultingfesten verkar ha gått med förlust och andra arr 

under mottagningen likaså är det viktigt att de 
arrangerande verkligen planerar och ser till så att det inte 
krockar med andra konkurrerande arrangemang för att 
kunna gå ± 0 efter verksamhetsåret. 

 
e. FUM-info Att informera om FUM för sektionen genom exempelvis 

en infolunch, som sker i samband med tisdagslunchen kan 
vara ett bra sätt att nå ut och utveckla ett intresse för denna 
instans. Styrelsen skall undersöka om kåren är intresserade 
av ett sådant arrangemang och om man skulle kunna äska 
från kåren. 

 
f. Studentrösten Under ett möte i våras så lades förslaget fram om att ha 

studentrösten innan SM1 för att kunna bistå oss i våra 
beslut vid verksamhetsplanen.  
Styrelsen beslutar att arrangera studentrösten under lunch 
(12-13) på onsdag den 14/9. 

 
§	12. Under mötet bordlagda frågor 

  
     a.   Godkännande av protokoll Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll  
 2016-08-22 Styrelsemöte #01,  
 samt att bordlägga protokoll 
 2016-08-29 Styrelsemöte #02 
 2016-08-31 Beslutsmöte #01 
 till nästa möte. 
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     b.   Veckobrev Styrelsen skall återigen informera om att ansökningarna 
 till valberedningen och ordförande i MUU (om inte 
 sittande valberedning säger annorlunda). 

 
§	13. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:16 


