
 

 

 

 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN  

Protokoll Styrelsemöte 2019-12-02 #15 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 2:a December kl. 12:00 

 
Närvarande: Daniel Idoffsson, Lowe Aspeqvist, Jonathan Lundström, Sara Eriksson, Clara Dahlberg, 

Arvin Alipanah 
 

§ 1.Mötets öppnande Daniel förklarar mötet öppnat kl.12.01. 
 

§ 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: 
2019-25-11 Styrelsemöte #14 

§ 8. Hur mår alla?  
 

§ 9.Varvet      
 

Daniel: 
Föregående vecka: 

● KU-möte, snackades om överlämning och aspning, påmindes om teknologäskningar 
● FuM-möte 

Kommande vecka :  
● Ska hämta posten! 

       Lowe: 
Föregående vecka: 

● Ordförråd 
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Kommande vecka :  
● Boka fredagspubar 

Jonathan: 
Föregående vecka: 

●  
Kommande vecka :  

● Eventuellt kassörsråd 
       Sara: 

Föregående vecka: 
●  

Kommande vecka :  
● Skicka iväg mail till att masterprogramansvariga ang mottagning för utbytesstudenter 

       Clara: 
Föregående vecka: 

● MTV 
Kommande vecka :  

●  
       Arvin: 

Föregående vecka: 
● Möte om Windenköket 
● Bokat tid för möte med Peter Hellqvist om mentorskapsprogrammet 

Kommande vecka :  
● Möte med Peter Hellqvist 
● Fortsätta med projekten 

 
 

§ 10. Äskningar 
- Anton: förlängningskabel 

Köpa in en förlängningskabel och skal till  
Raspberry Pi som kommer användas till MTVn 

 
Styrelsen beslutar att: 

Godkänna äskningen 
- Teknolog 

Tas upp på ett diskussionspass längre fram 
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§ 11. Röstningssystem sektionsmöte 
Alternativt köpa en betald version hos Menti.com för att hålla  
allting anonymt, nu kan man få upp hur och vad folk röstade  

på vilket gör att det inte blir anonymt längre. 
Ett annat alternativ är att använda ett google formulär. 

Lowe kollar vidare på detta. 
Daniel hör med F vad för program då använder. 

 
§ 12. Uppdatering Windenköket 

Riktlinjer, mål och de olika ansvarsområden är nu gjorda. 
Förslaget är att gå ut med informationen om renoveringen så  

snart som möjligt. 
Ett formulär skickas ut samtidigt för att se hur stort intresset  

är att sitta med i arbetsgruppen. 
Jonathan fixar detta. 

 
§ 13. Institutionsrådsrepresentant  

PRa till sektionen om att man nu kan söka om man är intresserad. 
Sara fixar ett facebook-inlägg. 

 
§ 14. Ovvar för nyinvalda 

Ta bort ovvarna under sektionsmötet, nyinvalda får de efter sektionsmötet. 
Detta gör att sektionsmötet tar kortare tid, blir inte lika stökigt. 

Lowe tar med sig detta till ordförrådet. 
 

§ 15. Under veckan inkomna mail  
  

§ 16. Övriga punkter 
- Städning av styretrummet 
- Myskväll 
- Diskussionspass? 
- Asp bilder MARM 

 
§ 17. Under mötet bordlagda frågor  

 
§ 18. Mötets avslutande Mötet avslutades 12:53 
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BESLUTSUNDERLAG  
2019-11-22 

 
 
 

 
 
Utrustning till Raspberry Pi, Maskinsektionen 
 
Bakgrund 
Projektet att uppdatera vår sektionsTV så att man kan styra innehållet på skärmen trådlöst startades av mig 
när jag satt som KA i M-styret 18/19 och är nu i slutfasen. För att skydda raspberryn när den sitter uppe på 
väggen bredvid skärmen skulle jag vilja att den har ett skal som är designat för datorn med bra ventilation 
och liknande. Kontakten man behöver koppla in sladden till raspberryn i sitter rätt långt upp och jag behöver 
därför även en förlängningssladd för att kunna ge den ström. Det finns speciella kardborreband med klister 
som man kan använda för att sätta upp alltihop men är säker på att det inte är så bra att fästa dessa direkt på 
raspberryn. Därför behövs ett skal och en förlängningssladd. 
 
Syfte och mål 
Målet med äskningen är att möjliggöra att raspberryn ska sitta uppe på väggen på ett bra sätt.  
 
Genomförande  
Jag kommer att sätta ihop allting och sätta upp raspberryn på väggen.  

Tidsplan 
Projektet genomförs så snart som möjligt.  

Budgetkalkyl  
  Intäkter 
   
   
Äskning  109,9 
Summa  109,9 
   

  Kostnade
r 

Förlängningslad
d  59,9 

Skal                40 
   
   
Summa  109,9 
Totalt  0 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar Anton Stjernholm Börjeson 
 
att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 109,9kr för 

Utrustning till Raspberry Pi. 
 
 
________________________________ 
Anton Stjernholm Börjeson 
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