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Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 30:e September 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.12.14 
 

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

§ 3. Adjungeringar    Inga adjungeringar 
 

§ 4. Val av sekreterare   Styrelsen beslutar att: Clara Dahlberg 
 

§ 5. Val av justeringsperson                     Styrelsen beslutar att: Jonathan Lundström            
 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan   Föredragningslistan fastställs.     

  
§ 7. Godkännande av föregående protokoll   Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll: 

   2019-09-23 Styrelsemöte #5 
§ 8. Varvet         

                  
Daniel: 

Föregående vecka: 
● KU-möte 

Kommande vecka:   
● Inget postspecifikt 

       Lowe: 
Föregående vecka: 
● Sektionsmöte 

Kommande vecka:   
● Ordförråd 
● Fixa inför aspning 
● Boka pubar inför kommande pubrunda 

Jonathan: 
Föregående vecka: 
● Bokade in bokföringskväll med alla kassörer 

Kommande vecka:   
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● Kassörsråd 
● Bokföringskväll 

       Sara: 
Föregående vecka: 
● Programråd - valde in en ny representant, pratades om masterprogram och kvinnor som 

söker Chalmers, kursenkäterna diskuterades 
Kommande vecka:   
● Prata med Fredrik om vem som ska gå på vilka möten 

       Anton: 
Föregående vecka: 
● Missade möte pga sektionsmöte 

Kommande vecka:   
● Inget  

       Clara: 
Föregående vecka: 
● Överlämning med Anton 
● Sektionsmöte 

Kommande vecka:   
● Inget kommande 

       Arvin: 
Föregående vecka: 
● Sektionsmöte 

Kommande vecka:   
● Träffa Bosse, överlämning 

   
§ 9.       Sektionsmötet - protokoll samt utvärdering 

    Daniel pratar med Anton om att protokollet 
kommer ut på hemsidan. 

- Det slutgiltiga protokollet 
- Vad gick bra? 

   Budgeten var välmotiverad och välgjord. Bra svar  
    gavs under mötet. Bra diskussioner. Skönt att 
    ha med Sebastian under mötet då han ställde 

bra frågor och gjorde ett bra mötesprotokoll. 
- Vad kunde ha gått bättre? 

Föredragslistan funkade inte bra 
- Att tänka på tills nästa gång? 

  Vara ute i god tid för att hitta mötesordförande. 
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  Kolla igenom föredragslistan en extra gång så att den 
stämmer. 

  Göra en mall för vad som mötesordföranden ska säga 
under sektionsmötet.  

 PrSM ska vara inlämnad fredagen veckan innan sektionsmötet.  
 

§ 10. Möte med programledningen - senare del 
- Vilka går med på mötet? 

    Anton och Sara går på mötet, Clara kommer 
också att vara där. 

Prata lite om aspning. 
 

§ 11. Lora - Diskutera förslaget kring anslagstavlorna i Maskinhuset 
   M-Styret är inte jättenöjda över vart deras tavlor  

   ligger, M-Styret hade väldigt gärna ha tavla 13. 
   Tavla 11 och 12 är det nästan ingen som kollar på 

och kan därför plockas bort. 
  Hade kanske varit bättre att behålla någon av tavlorna 7, 8 

eller 9 då det är många som går förbi där. 
Clara sammanställer kommentarerna och skickar detta till Lora. 

 
§ 12. Boka möte med inspektor Mats Norell 

Uppstartsmöte med Styret, kolla på ett datum som passar. 
Kan höra av sig till honom om man har svårt att fylla föreningarna. 

  Daniel ska höra av sig när Styret har bestämt sig om vilka 
datum som skulle kunna passa. Förslaget är onsdagen 9/10. 

 
§ 13. Under veckan inkomna mail   

- RISH - Kan vi nå enbart utbytesstudenter? 
Lowe mailar CIRC och kollar med de 

- Milton Bark - Ny organisation på Chalmers 
    Föreningen har lagt ut info på Facebook och  
    Styret känner att det inte är så mycket de kan 

  göra förutom att eventuellt lägga ut det på Styrets 
Facebooksida 

- Rolf Andersson - Rundtur i Maskinhuset 
   Daniel svarar att Styret är intresserade av att visa 

dessa ex-Chalmerister runt. 
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Eventuellt kommer Sara och Daniel att göra detta. 
                                   

§ 14. Övriga punkter 
Styret diskuterade om det skulle vara lönt att ha två kort till AxFood. 

Styrelsen beslutar att: 
Styret tycker inte att det är lönt att ha två kort till AxFood. 

 
§ 15. Under mötet bordlagda frågor  

- 
  

§ 16. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:02 
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1 
Lora Gremeaux 

Förslag gällande anslagstavlorna i M-huset (entréplan) 

 

I nuläget finns det 14 anslagstavlor på entrévåningen i M-huset. Inga av affischerna är sorterade, 
tavlorna brukar vara överbelastade med poster av olika typer och det är enkelt att missa några av 
dem. För att göra det enklare för studenterna att hitta just den informationen som de är intresserade 
av och för att de som sätter upp affischer inte ska behöva göra det på 14 tavlor kommer jag med ett 
förslag gällande anslagstavlorna: 

 

1. Bort 

2. Bort 

3. Evenemang 

4. Chalmers (allmänt: förningar, kåren, osv.) 

5. Evenemang 

6. Annonser 

7. Bort 

8. Bort 

9. Bort 

10. Bort 

11. Kvar 

12. Maskinteknologsektionen 

13. Externt 

14. Chalmers  

 

Tanken är att man ska ta bort nr 1, 2, 7, 8, 9, 10 och fixa metallbrickor med namn på kategorierna, 
med möjlighet att byta om några månader om uppdelningen visar sig inte fungera bra.  

Se kartan över M-husets entrévåning på nästa sida samt bilderna på följande sidor för att enklare 
förstå hur det skulle se ut efter förändringarna.  
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