
 

 

 

 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN  

Protokoll Styrelsemöte 2019-10-21 #9 
 

Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 21:e Oktober kl. 12:00 

 
Närvarande: Daniel Idoffsson, Lowe Aspeqvist, Jonathan Lundström, Sara Eriksson, Anton Sandberg, 

Clara Dahlberg, Arvin Alipanah 
 

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

§ 2.Val av mötesordförande Styrelsen beslutar att: 
välja Daniel Idoffsson 

 
§ 3.Adjungeringar Inga adjungeringar 

 
§ 4.Val av sekreterare Styrelsen beslutar att: 

välja Clara Dahlberg 
 

§ 5.Val av justeringsperson  Styrelsen beslutar att: 
välja Lowe Aspeqvist  

 
§ 6.Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.  

 
§ 7.Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: 

godkänna protokoll: 
2019-10-14 Styrelsemöte #08 

§ 8. Hur mår alla?  
 

§ 9.Varvet      
 

Daniel: 
Föregående vecka: 

● KU-möte 
● FuM-möte 

Kommande vecka:  
● Ska hämta posten! 

       Lowe: 
Föregående vecka: 

● Diskussionspass 
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● Ordförråd 
● Kontrakt med Bulten 
● Bokat tisdagsluncher 

Kommande vecka:  
● Boka lokal för sektionsmöte 

Jonathan: 
Föregående vecka: 

● SEF 
● Ekonomiforum 

Kommande vecka:  
● Ingenting 

       Sara: 
Föregående vecka: 

● Möte med MUU och MasterMUU 
Kommande vecka:  

● Möte med VuO 
       Anton: 

Föregående vecka: 
● Skyddsronder 
● SO-möte 
● Incidentmöte 

Kommande vecka:  
● Ingenting  

       Clara: 
Föregående vecka: 

● Hemsidan 
Kommande vecka:  

● Inget kommande 
       Arvin: 

Föregående vecka: 
● Inget 

Kommande vecka:  
● Möte med ArgZ 
● Förberedelser inför projekt 
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§ 10. Aspintro 
Lowe bokar sal och skriver ihop en presentation och tar kontakt med föreningarna. 

Evenemang i facebook-gruppen samt i aspgruppen som valberedningen fixar. 
Föreningarna som vill får komma och berätta om vilka asptillfällen de kommer ha. 

Aspintro kommer vara 4 nov kl. 17.30. 
 

§ 11. Köket renovering 
Eventuellt kommer Winden-köket få en ny industriell 

diskmaskin och industriell ugn 2021. 
Sätta ihop en arbetsgrupp i LP3. 

Kolla hur andra sektioner har gjort när de renoverat. 
 

§ 12. Sektionsmöte 2 
- Vad ska tas upp? 

Inval om studentrepresentant 
- Stadga/reglementesändringar som behöver arbetas igenom? 
- PreSM? 
- Vad behöver vi göra inför mötet? 

Kontakta XP och JSG, boka lokal  
 

§ 13. Äskning MISS 
Styrelsen beslutar att: 

Godkänna MISS’s äskning 
  

§ 14. Äskning MNOLLK 
Bordläggs till nästa möte. 

Jonathan pratar med MnollK 
 

§ 15. Under veckan inkomna mail  
  

§ 16. Övriga punkter 
 

§ 17. Under mötet bordlagda frågor  
MnollK’s äskning 

 
§ 18. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:03 
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Paddel MISSpass Deluxe, Maskinsektionen
Bakgrund 
 
Vi i MISS vill äska pengar för att göra det billigare för våra deltagare att delta i vårt MISSpass Deluxe i 
padel under läsperiod 2. Målet med verksamheten har alltid handlar om främja maskinteknologernas 
hälsa. Varje läsperiod hålls det ett MISSpass Deluxe, det vill säga ett finare MISSpass utöver det vanliga 
passen som hålls inne på kårhallen. Därför skulle vi i MISS gärna önska köra Padel i GLTK. Paddel är 
ett ganska uppskatta sport och vi i MISS tror att intresset bland deltagare är stort, dock så kostar paddel 
mer än vad många studenter är villiga att betala. Om M-styret väljer att bidra med halva kostnaden för 
planhyra inklusive rack, skulle det locka med fler maskinteknologer till passen. MISS kan tänka sig att 
subventionera till passet. Vi kommer att boka banor där 4 personer ska spela och om det bli ojämt antal 
kommer vi i MISS lägga ut kostaden för den saknade platsen. Vi siktar på att kunna boka 4-5 banor dvs 
max antal deltagare kommer vara mellan 20 personer som inte ingår i MISS19. Det vill säga att det 
maximala beloppet vi äskar för kommer att vara 2000:-, detta är endast om vi får 20 deltagare på passet. 
Eftersom det har gått bra under våra arr under verksamhetsåret vill vi även subventionera med 30:-/
deltagare. Vi anser att detta är en nytänkande och motiverande ide, då MISS aldrig har kört ett sådant 
pass och att paddel är sådant uppskattat sport så det skulle definitivt öka antal deltagande på passen.  

Syfte och mål 

Syftet göra det billigare för maskinteknologen att delta i MISSpass Deluxe i paddel. Det långsiktiga målet 
är såklart att öka antal deltagande på MISSpassen genom att skapa en intressant och rolig pass kan 
öppna ögonen för många att delta i framtida söndagspass.  

Genomförande  

Målet är att vi i MISS kommer boka bana beroende på hur många som anmäler sig till paddel 
passet. Nedanför finns det en kalkyl om hur mycket pengar vi önskar att styret kunde bidra med 
vilket är 100:- per/deltagare i passet.  

Tidsplan 

Planen är att detta passet ska genomföras under slutet av november eventuellt början av december 
månad. Innan dess behöver förberedelse för anmälning och PR. Ett beslut i början av november 
skulle gärna önskas från styret.  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Budgetkalkyl  
Intäkter

Anmälningsavgift 100/pers

Äskning 100/pers

Subventionering 
MISS 30/pers

Intäkter per 
person 0/pers

Kostnader

Planhyra för 2 
timmar 680=2*340

rack/st 60

Kostnad per 
person

680/4+60 
=230

Totalt 230/pers
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar MISS.  

att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om bidrag på 100 kr/ 
deltagare i MISSpass Deluxe i paddel. 

________________________________ 
N.N. 
Äskningsyrka
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