MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2019-10-07 #7
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 7: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 Sara Eriksson

§ 6.Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7.Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att:
godkänna protokoll:
2019-09-30 Styrelsemöte #06

§ 8. Hur mår alla?
§ 9.Varvet
Daniel:
Föregående vecka:
● Deltog på ordförrådet
Kommande vecka:
● Ingenting
Lowe:
Föregående vecka:
● Bokade tider för Bulten nästa LP, samt torsdagspub
● Ordförråd
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● Släppte aspschemat till föreningarna
Kommande vecka:
● Skriva kontrakt med Bulten
● NU
Jonathan:
Föregående vecka:
● Inget speciellt
Kommande vecka:
● Bokföringskväll
Sara:
Föregående vecka:
● Möte med ordförande i MUU
● Möte med antagna för senare del
Kommande vecka:
● Möte med UU
Anton:
Föregående vecka:
● Möte med antagna för senare del
Kommande vecka:
● Nästa vecka skyddsronder så ska skicka ut påminnelsemail
Clara:
Föregående vecka:
● Möte med antagna för senare del
Kommande vecka:
● Lägga upp sektionsmötesprotokollet
Arvin:
Föregående vecka:
● Möte med Bosse om överlämning
● Fastställt dokument med alla projekt som det pratade om under mötet
Kommande vecka:
● Förhoppningsvis möte med MARM
§ 10.

Asp-policy MnollK - Asp-MoS
Info om MoS bör göras under ett av de asptillfällena som
finns och ska inte bli ett enskilt asptillfälle.
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Information om MoS finns annars att läsa sig till.
Styrelsen tycker inte detta känns som ett bra förslag.
Styrelsen tycker också att det hade varit bättre att
varje specifik post skriver en kort presentation om vad är
man gör på sin post, detta gör att en asp har lättare att
veta vad som gäller för varje post och kan därefter
göra ett lättare val till vilken post denne ska aspa.
Daniel pratar med MnollK
§ 11.

Tisdagslunch JSG
Styrelsen tycker att detta är helt okej.
Daniel pratar med JSG.

§ 12.

Äskning MnollK
Styrelsen är tveksamma till om detta kommer att gynna
maskinteknologen samt om Nollan kommer att bli mer
intresserade av att genomföra sina nolluppdrag.
Kan man ändra nolluppdragen/ansökan till nolluppdragen
för att få Nollan mer taggad på dessa?
Kan MnollK ändra i budgeten så att de har råd till att köpa
in en pokal, kanske välja att ta bort vaskpuben och
använda pengarna till en pokal istället?
Jonathan kollar igenom MnollK’s budget och Anton skriver till MnollK.
Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 13.

Budget M-sex
Bordläggs till nästa möte.

§ 14.

Under veckan inkomna mail

§ 15.

Övriga punkter

§ 16.

Under mötet bordlagda frågor
Punkt 13 bordläggs till nästa möte
-

§ 17.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:56
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