
 

 

 

 

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN  

Protokoll Styrelsemöte 2018-12-10 #16 

 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 10:e December kl. 12.00 

 
Närvarande: Erik Panzar, Pernilla Gellerman, Daniel Pettersson, Joakim Larsson, Alexandra Söderholm. 
 

§ 1.Mötets öppnande Joakim förklarar mötet öppnat kl.12.00. 
 

§ 2.Val av mötesordförande Styrelsen beslutar att: Joakim Larsson 
 

§ 3.Adjungeringar Inga adjungeringar 
 

§ 4.Val av sekreterare Styrelsen beslutar att: Erik Panzar 
 

§ 5.Val av justeringsperson  Styrelsen beslutar att: Pernilla Gellerman   
 
§ 6.Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.  

 
§ 7.Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att:  

2018-11-27 #13  
2018-12-03 #15 

 
§ 8.Varvet         

                 
Joakim: 

Föregående vecka: 
● Var på möte med ordf från z&TD gällande Smart, kommer ligga lp4,lv3. 

Kommande vecka:  
● Inget postspecifikt denna vecka. 

       Erik: 
Föregående vecka: 

● Ordförråd. Skrivit kontrakt och spikat fredagspubar med Bulten. Skrivit med föreningarna 
angående aspningar.  

Kommande vecka:  
● Diskussionspass med alla ordförande på torsdag kväll den 13/12. Skicka ut schema 

tisdagsluncher för LP3. 
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Pernilla: 

Föregående vecka: 
● Bokföringskväll förra veckan. Börjat komma igång med Visma-övergången och diskuterat med 

revisorerna hur det ska genomföras.  
Kommande vecka:  

● Sektionsekonomiforum imorgon kväll. Se över hur vi kan bli kontantfria på sektionen. 
       Daniel: 

Föregående vecka: 
● Fick ta hand om Bruno för skadebesiktning. Ta hand om hur betalning för skadan ska lösas samt 

med försäkringsbolaget.  
Kommande vecka:  

● Fortsätta kontakten med verkstaden samt försäkringsbolaget. Bokföra och fakturera. 
       Alexandra: 

Föregående vecka: 
● Tisdagsmöten med MUU. Planerat asp. Pratat med Hulthén för att försöka bestämma datum för 

Master-mässa. Datum ej ännu bestämt. Även varit på programråd. 
Kommande vecka:  

● Ska ha asp denna veckan med MUU. 
       Anton: 

Föregående vecka: 
● - 

Kommande vecka:  
● - 

       Sebastian: 
Föregående vecka: 

● - 
Kommande vecka:  

● - 
 

§ 9. Äskning M-sex 
Äskning ej renskriven. Bordläggs till nästa möte. 

§ 10. Äskning MISS 
● Nytt typ arrangemang med en ny modern form av lek och tävling samtidigt 

● Gynnar maskinares hälsa på ett roligt sätt där man samarbetar som lag 
● Äskningen godkännes i sin helhet. 

 
§ 11. Äskning MIL 
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● Västar och broddar godkännes. Detta är väsentligt för att MILs verksamhet ska kunna bedrivas 

även under vinterhalvåret. Hänglås beviljas inte med motivering att dess kostnad överstiger dess 
funktionella värde. Dock uppmuntras en ny äskning för billigare hänglås. 

 
 

 
§ 12. Diskussion  

 
§ 13. Veckobrevet  

Påminna om att inte lämna någon värdesaker utan uppsikt. Berätta att vi ser över hur problemet kan lösas. 
§ 14. Övriga punkter 

 
a. Update Mikros  

Bosse kunde inte närvara idag. 
 
 
 

§ 15. Under mötet bordlagda frågor  
- 

 
§ 16. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:14 

 
 

 

Mötesordförande                                                Vid protokollet  Justeras 

  

___________________                                 ____________________                                 ___________________ 

Joakim Larsson                                Erik Panzar       Pernilla Gellerman 

 

Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 

Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 

Maskinteknologsektionen 

412 96 Göteborg 


