MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2019-01-21 #19
Plats:
Tid:

Grupprum vid XP-kontoret
Måndag den 21:e Januari kl. 12.00

Närvarande: Erik Panzar, Pernilla Gellerman, Joakim Larsson, Sebastian Boström, Daniel Pettersson
§ 1.Mötets öppnande

Joakim förklarar mötet öppnat kl.12.01.

§ 2.Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att: Joakim Larsson

§ 3.Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 4.Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att: Daniel Pettersson

§ 5.Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att: Erik Panzar

§ 6.Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7.Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att:
Inga protokoll för godkännande.

§ 8.Varvet
Joakim:
Föregående vecka:
● Studerade inför tentorna samt hade ett sammanträde med Programansvarig.
Kommande vecka:
● Föra vidare samtal med programansvarig och förbereda för SM3. Diskutera med Z och TD
angående SMART som ska anordnas senare i vår.
Erik:
Föregående vecka:
● Har bokat lokal för SM3 för både inval och ordinarie. Vidare också bokat lokal för kommande
FUT. Studerat inför tentor.
Kommande vecka:
● Ska beställa mat inför SM.
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Vid protokollet

___________________
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Pernilla:
Föregående vecka:
● Betalat ut för utlägg som föreningar gjort. Hjälpt kassörerna med halvtidsbokslutet.
Kommande vecka:
● Planera in kassörsråd och bokföringskvällar för kassörerna. Få klart visma-strukturen och
hur övergången mellan Visma förening och Visma E-ekonomi ska se ut. Prata med
revisorerna hur de ligger till inför SM3.
Daniel:
Föregående vecka:
● Bokat reparation av Bruno mellan 22 till 23 Januari.
Kommande vecka:
● Ska åka med Bruno till verkstaden. Boka besiktning för Bruno samt bokföra och fakturera för
december och Januari.
Alexandra:
Föregående vecka:
● Kommande vecka:
● Anton:
Föregående vecka:
● Kommande vecka:
● Sebastian:
Föregående vecka:
● Arbetat för att få fram en lösning på mentorskapsprogrammet, då enbart ett fåtal har anmält sig.
Kommande vecka:
● Ska kolla med Jonathan Sjölander angående mejllistor till Alumner och jobba vidare med
marknadsföring av mentorskapsprogrammet.
§ 9.

Sektionsmöte
Lokal är bokat.
Maten för kommande Sektionsmöte blir:
Styret ska laga pastasallad på lördagen till lunchen under invalet.
Valt att beställa pizza på invalskvällen.
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Vid protokollet

___________________
Joakim Larsson
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Daniel Pettersson
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Erik Panzar
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2019-01-21 #19
På andra delen av sektionsmötet blir det tisdagslunch och sedan pizza på kvällen.
Under invalsnatten får nyinvalda och sittande för sektionens kommittéer och föreningar mat för
40kr/per. Detta istället för den sittning som tidigare har varit budgeterad att styret ska anordna.
Äskning Mil
Grunden i äskningen är bra då det uppmanar maskinteknologen ska träna mer och förbättra sin
kondition. Äskningen är godkänd i sin helhet på 2095 kr. Det uthyrningskontrakt som MIL ansågs göra
efter deras föregående äsking, gick igenom med små kommentarer angående hur straffavgift skulle tas
vid sent tillbakalämnade av material.
§ 11. Aspar
M-styrets aspar kommer ligga förslagsvis läsvecka 4, 5 och 6. Onsdag den 13 februari kommer preliminärt den
första aspen äga rum. De två andra kommer preliminärt att vara 20 februari och 27 februari.
§ 10.

§ 12. Diskussion
Ingen diskussion ägde rum vid denna punkt.
§ 13. Veckobrevet
Skriva ut att det är sektionsmöte snart.
§ 14. Övriga punkter
a. Kandidat-middag
Styret beslutar att börja fråga runt för att hitta några som vill ta sig an att hitta en lokal
för kandidat-middagen.
b. Fråga om Visma e-Ekonomi
Se §8 Pernilla.
§ 15. Under mötet bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§ 16. Mötets avslutande

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
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