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 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2017-03-29 #26 

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-03-29 

Plats: Konferensrummet M-Husets källare 
Tid: Onsdagen den 29 mars kl. 17:15 

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

§ 1. Mötets öppnande  förklarar mötet öppnat kl.17:25. 

§ 2. Val av mötesordförande Johan Karlsson väljs till mötesordförande. 

§ 3. Adjungeringar Inga adjungeringar  

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

§ 5. Val av justeringsperson Anton Jansson väljs till justeringsperson. 

§ 6. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.    

§ 7. Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: samt bordlägga protokoll 
2017-03-06 Styrelsemöte #23 
2017-03-16 Styrelsemöte #24 
2017-03-21 Styrelsemöte #25 

         till nästa möte. 

§ 8. Hur mår du?

§ 9. Varvet

Johan: 
Föregående vecka: 
• Sponsringråd med de nyinvalda tillsammans med MARM
Kommande vecka:
• Arbeta med överlämning

Emanuel: 
Föregående vecka: 
• Har gått igenom budgetar
• Har skrivit en proposition om fonder
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Kommande vecka: 
• Ekonomiutbildning på kåren
• Arbeta med överlämningen

Staffan: 
Föregående vecka: 
• Har haft ordförråd, informerade kort om detta
Kommande vecka:
• Skall ha ordförråd
• Arbetade med överlämningen

Fredric: 
Föregående vecka: 
• Har varit på SU - möte 7, informerade kort om detta
• Gjort intervjuer för MIL

Alice: 
Föregående vecka: 
• Har varit på UU - möte 7, informerade kort om detta
• Arbeta med överlämning
• Beställt mat till SM4
• Gjort intervjuer för MIL
Kommande vecka:
• Arbeta med överlämningen

Anton: 
Föregående vecka: 
• Skrivit kallelse och preliminär föredragningslista, gick igenom föredragningslistan
• Skrivit proposition om valberedningen
• Har varit på KU – möte 9, informerade kort om detta
Kommande vecka:
• Skall på KU – möte 10

Sebastian: 
Föregående vecka: 
• Har varit på InfU – möte 3, informerade kort om detta
• Arbetat lite med hemsidan
• Varit med när XP gjorde present till X-pektorn
Kommande vecka:
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• Skall arbeta med överlämningen

§ 10. Äskningar

a. Äskning 11: Styrelsen har fått in en äskning från MUU om att köpa in en 
brödrost. 
Styrelsen beslutar att: bordlägga diskussion till  
diskussionspasset idag. 

§ 11. Beslut

a. Bekräfta mötestiderna Anton har gjort en Doodle som alla i styret fyllt i, vi spikar de 
datum som vi kan. 

b. Inval Caster Styrelsen beslutar enhälligt att: välja in: 
   Tove Jenssen 
   Oskar Hellsten  
till ledamöter i Caster 2017. 

c. Inval MIL Styrelsen beslutar enhälligt att: välja in: 
 Per Emanuelsson 
  Niklas Flöe 
  Alexander Olsson 
till ledamöter i MIL 2017. 

§ 12. Diskussion

a. Bestämma överlämningsdatum Vi lägger överlämningen till eftermiddagar efter 17.00 mellan 
den 15/5 till den 18/5. 

b. SM4 – Information postvis Var och en i styrelsen skall till på måndag ha tänkt ut och bli 
klara med sin presentation som vi skall dra på SM4 under  
punkten ”Styret informerar”. 

c. SMART – Gückel Vi kommer inte vara med under finsittningen så därför så 
behöver vi inte gückla. 
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d. SMART – Present Det blir en gemensam present med Z och TD, denna gång blir 
det phadderskap för en tiger, vi har ett gosedjur som vi skall  
överlämna till Lund, Fredric är med och sätter Maskins prägel på 
den. 

e. Studentrösten Styrelsen hade Studentrösten igår, vi skall ha det åter igen nästa 
onsdag, Alice, Fredric, Johan och Sebastian skall stå då. 

f. Höra av sig till sökanden Styrelsen skall skicka ut ett mail om alla tider som är viktiga för 
de nominerade och eventuella extra sökande att ha koll på efter 
invalet. 

§ 13. Veckobrevet

a. Sektionsmötet den 4/4 Informera om SM4, samt att det finns nominerat vakanta platser 
i Styrelsen 17/18. 

b. Studentrösten den 5/4 Informera om del 2 av denna läsperiods studentrösten som 
kommer vara vid loungen på onsdag lunch. 

c. Mastermässan den 21/4 Informera om Maskins mastermässa som kommer att hållas i 
Studiehallen på fredag LV4.   

d. Pre-SM den 3/4  Ta med att vi redan på måndag smygstartar SM med pre-SM på 
lunchen i Loungen.  

§ 14. Övriga punkter

a. RGM:s öppet hus 28/3  Det kan vara bra att under RGM:s arrangemang presentera 
sektionen för gymnasieeleverna. Bra att tänka på till nästa gång 
och under överlämningen. Bland annat så kan sektionen synas 
under deras öppet hus. 

b. Läsa igenom preliminär föredragningslista Styrelsen har redan tillsammans gått igenom den
preliminära föredragningslistan för SM4. 

c. Gyllene pekpinnen MUU kommer att hålla i gyllene pekpinnen under maj, än så 
länge är det inget vi i Styrelsen behöver ordna där. 
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d. Techsoup – Googlesviten Anton har fått information om att man kan använda anmäla sig 
som en icke-vinstdrivande organisation genom Techsoup och på 
så vis få tillgång till tjänster som Google Suite kostnadsfritt. 
Kommer prata mer med Sebastian om detta.  

§ 15. Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor 

§ 16. Ta bild Fredric tog en snygg bild på styrelsen i möte. 

§ 17. Mötets avslutande Mötet avslutades 19:23.  


