MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2017-02-23 #21
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-02-23
Plats:
Tid:

Konferensrummet M-Husets källare
Torsdag den 13 februari kl. 12:00

Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson,
Sebastian Salinder och Emanuel Sanne.
§ 1. Mötets öppnande

Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl.12:06.

§ 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 justeringsperson

Staffan Björkdahl väljs till justeringsperson.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll
2016-01-30 Styrelsemöte #18
2017-02-03 Styrelsemöte #19
2017-02-13 Styrelsemöte #20

§ 8. Hur mår du?
§ 9. Varvet
Anton:
Föregående vecka:
• Har pratat med arrangörer av SMART att komma en dag tidigare
• Har haft möte med Carl om utbildning
• Haft medarbetarsamtal
Kommande vecka:
• Skall ha möte med Trygve
• Lämna in stadgeändring till kåren
• Lämna in dispostitionsavtal
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• Prata med Sten om mötesordförande
• Göra ett utkast om Game of Thrones-visning
Johan:
Föregående vecka:
• Arbetat med asp
• Varit på någon form av mentorskapsforum
Nästkommande vecka:
• Skall göra ett utkast till sponsringspolicy
• Skall göra ett utkast till mentorskapsupplägg
Alice:
Föregående vecka:
• Har förberett inför mastermässan
Nästkommande vecka
• Undersökning av föreskrifterna för examination
• Fortsätta med arbete för mastermässa
Staffan:
Föregående vecka:
• Har haft ordförråd, informerade om detta
• Har haft FUT med Anton och de nya aktiva
Kommande vecka:
• Avser ha Ledarskapsutbildning med de nya ordförandena
• Avser ha Diskussionspass med de nya ordförandena
• Avser ha Workshop med de nya ordförandena
Fredric:
Föregående vecka:
• Besiktade Bruno igen, gick sådär, måste besikta igen men får köra tills dess
• Arbetat med nyckelskåpet så att den fungerar som den skall
• Löst nya nyckelkontrakt för de nya aktiva
• Arbetat med föreningskontrakt för Bruno
• Kollat i arkiven med BrunoK, sammanställning pågår
• Fått resultat från studentbarometern
Kommande vecka:
• Maila Erik Eliasson om utrymningsskyltar och dylikt
• Fakturera och bokföra
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• Kolla i statistiken ifall det finns något viktigt att ta upp på psykosociala ronden
Sebastian:
Föregående vecka:
• Gjort PR för både asp #3 och Mastertea
• Lagt in de aktiva i vidarebefodringslistan för mailen
• Varit med och planerat asp #3
• Planerat Mastertea
Kommande vecka:
• Skall ha möte med Kalle idag
• Styra upp Mastertea på måndag
Emanuel:
Föregående vecka:
• Varit på kassörsråd
• Planerat Asp #3
Kommande vecka:
• Har bokföringskväll på måndag
• Skall förbereda för budgetutbildning
• Bokföra
• Skriva proposition om fonder
• Handla mat och laga idag till aspen
§ 10.

Äskningar
Inga inkomna äskningar

§ 11.

Beslut

a. Utse ansvariga för ohmsitsen

Styrelsen beslutar att sätta Anton, Emanuel och Sebastian som
ansvariga för ohmsitsen.

b. Byta datum för nästa diskussionspass Styrelsen beslutar att byta datum på nästkommande
diskussionspass till tisdagen den 28:e februari.
§ 12.

Diskussion
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a. Presentation av Styret på FB

Vi börjar från och med nästa vecka med att köra en liten
presentation av oss enskilt i Styret, varje måndag och torsdag
fram till sista ansökningsdatum.

b. Present SMART

Det låter som en bra idé att köra på en gemensam present från
Chalmers, måste pyssla lite, vi skall under nästa gos tänka ut lite
idéer för present.

c. Kick-off

Staffan informerar om Kick-off:en, det blir bowling på Star
Bowling, någon som måste stanna och fixa mat, etc. på skolan.

§ 13.

Veckobrevet

a. Språkcafé

Skriva om dagens Mastertea.

b. Kandidatmiddagsgrupp

Informera om att man kan fortfarande vara med och arbeta med
kandidatmiddagen om man är intresserad.

c. Bakmaskinen

Informera om att man kan söka till den tillfälliga kommittén
Bakmaskinen.

§ 14.

Övriga punkter

a.

Asp #3

Sebastian går igenom allt som behöver göras idag, och det
bestäms vem som gör vad.

b.

Mastertea

Sebastian förklarar upplägget och det bestäms vem som gör vad.

c.

Frågor till Valberedningen

Styrelsen skall fundera om det finns några frågor som de tycker
att de skall fråga under intervjuerna till de som sökt M-Styret.

§ 15.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor

§ 16.

Ta bild

Johan tog en snygg bild på styrelsen när vi satt på mötet.

§ 17.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 13.03.
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