MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2018-05-21 #50
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2018-05-21
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 21 Maj kl. 12:00

Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg,
Måns Medin
§ 1. Mötets öppnande

Moa förklarar mötet öppnat kl.12:09.

§ 3. Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 5. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att: välja Måns Medin till justeringsperson

§ 2. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att: välja Moa Ekdal till mötesordförande

§ 4. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att: välja Jonathan Sjölander till sekreterare

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll
§ 8. Äskningar
a. Äskning M.A.K häfvöl

Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll:
2018-05-07 Styrelsemöte #48
2018-05-17 Styrelsemöte #49

Bryter mot ekonomisk policy då arrangemanget gynnar
gemena nollan på Chalmers och inte bara maskinsektionen
Planerade arrangemanget Tivolit är för alla sektioner vilket
innebär att M.A.K bör äska från kåren för att få stöd
För ölen till övriga arrangemang under mottagningen
rekommenderas M.A.K att uppdatera årets budget

Styrelsen beslutar att: avslå Äskning M.A.K häfvöl

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Måns Medin
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 9. Grisfest anmälningar

Tre anmälningar från miljöverket har kommit in och möte
behöver bokas för att behandla och svara på detta
Möte planeras mellan styrelsen, arrangörer och kåren för att
diskutera händelsen och hur framtida arrangemang bör utföra

§ 10. Utvärdering
a. Kontakt
§ 10.a.1.
Hur tycker ni att kontakten med föreningar fungerat?
Gruppchatter med varje förening har effektiviserat
kommunikationen
Nästa styrelse rekommenderas att fortsätta och utveckla chatter
med de aktiva så att viktig information snabbare kan nå ut
och respons kan samlas snabbare
§ 10.a.2.

Hur tycker ni att kontakten med kåren fungerat?
Allmänt har de inte varit så hjälpsamma med ekonomin eller
problemlösning som styrelsen hoppats på
Kontaktpersonen Johanna Laussen har varit mycket hjälpsam
och hoppas nästa styrelse får en minst lika engagerad
kontaktperson

§ 10.a.3.

Hur tycker ni att kontakten med programmet fungerat?
Enelund är har varit ovärderlig för M-Sektionens verksamhet
och kommer vara saknad när han går vidare till högre positioner
TUT möten har varit givande

b. Arrangemang
§ 10.b.1. Hur tycker ni det har gått med sektionsmöten?
Deltagande har inte ökat som hoppats
Mötena har effektiviserats och är inte lika krävande som tidigare
§ 10.b.2.

Hur tycker ni det har gått att arrangera övriga arrangemang?
Ojämn arbetsbelastning under arrangemangen
Se över vad planerade patet gruppen för styrelsen kan ta på sig
för arbete för att minska sektionens arbetsbelastning

c. Vad har varit roligast med att sitta i styrelsen?
Lärt sig mycket och fått många nya kontakter
Kul att göra ett viktigt arbete
Är uppskattat att vara behjälplig
Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Måns Medin
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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d. Vad har varit jobbigast med att sitta i styrelsen?
Vissa perioder då det hållits en hög koncentration möten på
grund av bristande planering
Är påfrestande att vara tillgänglig 24h om dygnet
e. Vad hade ni velat gjort annorlunda idag?
Önskat man haft mer information om sektionens problem från
början hellre än att behöva upptäcka dem med tiden
Hoppas detta är löst med en förläng överlämningsperiod
§ 11.

Övriga punkter

Inga övriga punkter

§ 12.

Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor

§ 13.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:53

Bilagor
1. Äskning M.A.K häfvöl

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Måns Medin
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Äskning
Häfvöl , Maskinsektionen
Bakgrund

Häfv är en sport med mycket gamla anor som har engagerat många studenter på Chalmers genom tiderna. M.A.K. har i
många år underhållit denna tradition men tyvärr har engagemanget från föreningen de senaste åren dött ut.
Vi i M.A.K. anser att detta är en kul och unik sport som på grund av dess historia inom Chalmers kan väcka ett stort
engagemang. Förutom dess anrika historia så ser vi häfv som den ultimata sporten att föra samman studenter då alla kan
medverka, kille som tjej, funktionshinder eller ej, vid häfvbordet är alla lika. Allt som behövs är en satsning från några som är
villiga att lägga ner den tid och deltagande som krävs, vilket vi i M.A.K. är. Vårt mål är att lyfta häfvet genom att inkludera det
i de arrangemang som anses passande samt att hålla allt från mindre, regelbundna häfvtillfällen till större tävlingar. Vi önskar
att på så sätt kunna nå ut till även icke föreningsaktiva, då vi har märkt att det är svårt att få med alla som det är idag. Vi vill
därför äska om häfvöl för att kunna genomföra denna satsning. Framförallt ska häfvölen användas i samband med
arrangemanget ”tivolit” som utspelar sig under mottagningen, tillsammans med DKV, EKAK och Bamse, föreningar från Hsektionen, E-sektionen och samt Bamse som är en kårförening med medlemmar från ett flertal sektioner. Häfvölen ska även
användas under öppen häfvträning som är planerat att hållas inför nollpoQuarlen likt tidigare år, där man får testa sig fram
lite kring häfv.

Syfte och mål

Syftet med äskningen är att få pengar till häfvöl som ska användas vid häfvträning av maskinteknologsektionens studenter
samt under arrangemanget ”tivolit”, för att skapa en gemenskap för alla inom sektionen.

Genomförande

Ölen som häfvs är Pripps blå 2,2 % och kostar 6kr/flaska från Axfood (2018-05-20). Vi räknar med att 400 flaskor är en rimlig
mängd.
6kr*400st=2400kr

Tidsplan

Vi ämnar köpa häfvöl inför mottagningen så att vi från start kan engagera de nya maskinteknologerna.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
N.N.

___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
__________________
N.N.
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Budgetkalkyl
Intäkter
2400
0
2400

Äskning
Fler intäkter?
Summa
Vilka är
kostnaderna för
”projektet”?

Kostnader

Summa
Totalt

2400

2400
0

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
N.N.

___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
__________________
N.N.
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
N.N.
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar ”M.A.K.”
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 2400 kr för

häfvöl.

________________________________
F.A.
Jackie Johansson

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
N.N.

___________________
N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
__________________
N.N.
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
N.N.
e-mail
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