MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2019-11-04 #10
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 4:e November 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.12.02.

§ 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:
2019-10-21 Styrelsemöte #09

§ 8. Hur mår alla?
§ 9.Varvet
Daniel:
Föregående vecka:
● Kört traktor
● Inget speciellt
Kommande vecka:
● SMART i Lund
Lowe:
Föregående vecka:
● Aspintro, powerpoint
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● Kommunicerat mycket med föreningar
Kommande vecka:
● Extra-ordförråd,
● Aspintro
● Lägga in grejer i kalendern inför läsperioden
● SMART i Lund
Jonathan:
Föregående vecka:
● Projekthanterare
Kommande vecka:
● Möte med Pergell ang bokföringen
● Lösa faktureringen med Bruno
● SMART i Lund
Sara:
Föregående vecka:
● Inget speciellt
Kommande vecka:
● Lunchmöte med alla masterrepresentanter
● SMART i Lund
Anton:
Föregående vecka:
● Möte ang Bruno
Kommande vecka:
● SU-möte - missas pga föreläsning
● SMART i Lund
Clara:
Föregående vecka:
● Inget speciellt
Kommande vecka:
● Fixa PR på MTV för MARM
● SMART i Lund
Arvin:
Föregående vecka:
● Möte med PA ang projekten
Kommande vecka:
● SMART i Lund
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§ 10. TUT-möte med programledningen
Daniel mailar PA och föreslår ett möte den 15/11
§ 11. Master Muu äskning
Styret beslutar att:
godkänna äskningen
Jonathan meddelar om beslutet
§ 12. Student Voice
- PR
PR med poster och evenemang på Facebook
Sara fixar evenemanget
-

Material - Befintligt/skapa eget
Kolla vad som erbjuds av kårledningen
Hämta material måndagen innan

-

Inköp
Godis?

§ 13. Aspning
- Aspintro
- Aspposters
§ 14. Styrelseworkshop
- 19:e November 17:30
Daniel meddelar att det är sektionsmöte då
§ 15. Under veckan inkomna mail
- Intresseanmälan av it-utskott, enkät
§ 16. Övriga punkter
§ 17. Under mötet bordlagda frågor
§ 18. Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:51
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Fika till uppstartsmöte Master-MUU, Maskinsektionen
Bakgrund

MUU har under de senaste åren haft en ambition att starta upp utbildningsövervakning även på masternivå,
Master-MUU, vilket innefattar maskins åtta associerade program:
MPAEM – Materials Engineering
MPAME – Applied Mechanics
MPAUT – Automotive Engineering
MPNAV – Naval Architecture and Ocean Engineering
MPPDE – Product Development Engineering
MPPEN – Production Engineering
MPSES – Sustainable Energy Systems
MPTSE – Industrial Ecology1
Förra läsåret startades detta projekt upp och representanter för sex av de åtta programmen hittades.
Ambitionen är att ha representanter från både år 4 och 5 för samtliga program, vilket ger ett teoretiskt
maxantal på 16 studenter. Dessutom är tanken att ha en masterrepesentantsamordnare (undertecknad,
19/20) som håller koll på representanterna och samlar in åsikter för att sedan sammanställa och rapportera
till MUU. Tanken är att samordnaren ett par gånger per lp ska närvara vid MUU-möten för att hålla god
kontakt.
Tanken är att samordnaren ska arrangera läsperiodsvisa träffar tidigt varje lp (lv1-3) för att samla in åsikter
främst om kurserna från föregående lp men även ifall något redan uppkommit i de pågående kurserna.
Därefter kommer samordnaren i samråd med MUU besluta om/vilka kursnämnder som är aktuella att
närvara vid. Om representanterna själva vill gå kommer detta uppmuntras och MUU kan bistå med tips.
Till dessa träffar kommer även MUU-ordf och UA i Styret bjudas in, då dessa uttryckt intresse för att delta.
Speciellt under uppstart är det en god idé att ha med dem, då det ger mastersamordnaren bättre
förutsättningar att samarbeta med MUU och vidareutveckla Master-MUU.

Ht 2020 kommer det nya civilingenjörsprogrammet Globala System att startas upp MPTSE kommer med högsta
sannolikhet gå över till att bli dess associerade masterprogram. I nuläget är det oklart om MPTSE kommer tillhöra
maskin fram till dess att Globala System har studenter redo för master eller om det kommer flyttas tidigare. På
grund av detta kommer inte MPTSE prioriteras i uppstartsarbetet, utan fokus kommer läggas mer på de andra
programmen.
1
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Master-MUU är en långsiktigplan som kommer ta några år innan den flyter på. Ambitionen i år är att
sammanställa alla tankar och idéer från föregående års arbete med Master-MUU för att underlätta
kontinuitet kommande år. Dessutom att klargöra vad de respektive rollerna samordnare och representant
ska innefatta. Målet är att rekrytera masterrepresentanter till så många program som möjligt och köra på och
se hur det går helt enkelt. Därefter utvärdera och ge rekommendationer till nästa år och hoppas att facklan
kan hållas levande.

Syfte och mål

Syftet med äskningen är att finansiera fika till de läsperiodsvisa träffarna med samtliga representanter nu
under uppstarten. Det är ofta knaggligt att få fram representanter till utbildningsövervakning (även på
grundnivå) och fika är trots allt ett beprövat, välfungerande incitament. Målet är sedan att få in det här i
MUUs bidrag från programmet som en stående post varje år. Hittills i denna diskussionen har PA ställt sig
godvillig till detta förslaget, men mer arbete kommer att genomföras för att spika det.

Genomförande

Den första uppstartsträffen är planerad till 6/11 (ons lv1, lp2), för att hinna träffa alla innan kursenkäterna för
lp1 stänger och samla in åsikter. Därefter är tanken ett möte lp3 och ett lp4 någon gång lv1-3.

Tidsplan
Tidsplanen är för det här läsåret, därefter hoppas vi att PA sponsrar träffarna.

Budgetkalkyl
Tanken är att ha tillräcklig budget för fika till alla representanter (max 16 st) plus samordnare, MUU-ordf och
UA. I skrivande stund har 8 masterrepresentanter rekryterats och jag bedömer att jag kan hetsa 2 till innan
lp2-träffen, alltså totalt 13 personer. Jag tror att jag kan rekrytera fler 4an till vårterminen, men att alla i 5an
inte kommer komma på träffarna pga exjobb, så det känns rimligt att beräkna för 13 personer även de
mötena.
För att få folk att vilja fortsätta vara representanter och faktiskt ta uppdraget lite seriöst föreslås gofika från
Chalmers konferens & restaurang2 bestående av kaffe+kanelbulle enligt kalkyl nedan.

2

https://chalmerskonferens.se/wp-content/uploads/2019/09/SE-Studentcatering-fika-och-lunchmeny-2019-HT.pdf
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Äskning

Intäkter
1248 kr

Summa

1248 kr
Kostnad

Summa
Totalt

1248 kr
0 kr
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Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar Master-MUUs masterrepresentantsamordnare 19/20
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 1248 kr för
Fika för uppstart Master-MUU.

________________________________
Elin Winberg
2019-10-16
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