MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2020-03-02 #29
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndag den 2:e Mars 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.12.06.

§ 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 Anton Sandberg

§ 6.Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7.Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att:
godkänna protokoll:
2020-02-27 Styrelsemöte #28

§ 8. Hur mår alla?
§ 9.Varvet
Daniel:
Föregående vecka:
● Utbildning med nyinvalda
Kommande vecka:
● KU-möte ikväll
● FuM på onsdag
● Asp
Lowe:
Föregående vecka:
Mötesordförande

Vid protokollet

Daniel Idoffsson (Mar 4, 2020)
___________________
Daniel Idoffsson

____________________
Clara Dahlberg

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Justeras

Anton Sandberg

___________________
Anton Sandberg

Anton Sandberg (Mar 5, 2020)
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e-mail
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● Utbildning med nyinvalda
● Bokat sal för mastermässa
Kommande vecka:
● Möte med Doffe om verksamhetsplan om det finns tid
● Ordförråd
● Förbereda diskussionspass och kickoff
● Asp
Jonathan:
Föregående vecka:
● Utbildning med nyinvalda
● Bokförde
● Jobbade med projekten
● Skrivit proposition - MUST
Kommande vecka:
● Asp
● Ekonomiforum - missar pga asp
● Eventuellt möte med Windengruppen
Sara:
Föregående vecka:
● Utbildning med nyinvalda
● UU-möte
● Mailade alla MPA ang Mastermässan
Kommande vecka:
● Asp
Anton:
Föregående vecka:
● Utbildning med nyinvalda
● Fått de sista verksamhetsavtalen har blivit signade
Kommande vecka:
● Asp
● Fixa accesser
● SU-möte
● Skyddsrond på fredag
Clara:
Föregående vecka:
● Utbildning med nyinvalda
● Möte med Anton SB
Mötesordförande

Vid protokollet

Daniel Idoffsson (Mar 4, 2020)
___________________
Daniel Idoffsson

____________________
Clara Dahlberg

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
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Hörsalsvägen 7

Telefon
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Justeras

Anton Sandberg

___________________
Anton Sandberg
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● Fixat verksamhetsavtal
Kommande vecka:
● Asp
● Fixa det sista med excel och uppgifter
● Uppdatera Kommunikationspolicy
Arvin:
Föregående vecka:
● Utbildning med nyinvalda
● Sponsutbildning
Kommande vecka:
● Asp
● Eventuellt möte med Windengruppen
● Skriva proposition
§ 10. Student voice
Student voice under LP4 innan LV6
Förslag är att ha Student voice under Mastermässan, dvs onsdag den 1 april
Stå utanför Bulten och/eller utanför Loungen
Utanför Lounge vid lunch och i Studiehallen efter ett.
Diskussionspass innan för att komma på frågor.
Jonathan hämtar grejer den 30 mars, och någon lämnar den 2 april
§ 11.

Utvärdering utbildningsdag/kick-off
Skicka ut en enkät eller något liknande för att få en bild över vad de tyckte.
Vad var bra? Vad var dåligt?
Vad de tyckte om de olika passen?
Hur var kvällsaktiviteten?
Arvin fixar enkät

§ 12.

MISS Budget
Styrelsen beslutar att:
Godkänna MISS 19’s uppdaterade budget

§ 13.

Proposition MUST
Väldigt bra initiativ!! :D
Sara gillar det starkt!
Jonathan delar propositionen till gamla styretpateter för att få deras åsikter.

Mötesordförande

Vid protokollet

Daniel Idoffsson (Mar 4, 2020)
___________________
Daniel Idoffsson

____________________
Clara Dahlberg

Postadress
Chalmers studentkår
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Anton Sandberg
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Anton Sandberg
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-

Motionsworkshop??
Ha det under en lunch kanske är mest optimalt.
Gärna en två veckor innan.

§ 14.

Lista över långsiktiga saker att göra
Mycket saker som ramlat mellan stolarna
Använda whiteboardtavlan i Styretrummet till detta.

§ 15.

Kandidatmiddag arbetsgrupp
Ingen som anmält sig…
Förra året var det i slutet av maj.
Lowe, Daniel, Anton och Sara hör runt om de har någon som kan tänka sig.
Göra ett anmälningsformulär

§ 16.

Asp
Anton och Jonathan handlar
Jonathan fixar budget.
Skriva ut motioner

§ 17.

Ny post i MISS
Förfrågan om att slå ihop MIL med MISS.
MISS kommer på ett möte med lite krav och vi hjälper de skriva en motion.
Sara hör av sig till MISS.

§ 18.

Under veckan inkomna mail
- Info på sektionsmöte - vilken dag ska vi ha mötet?
Preliminärt 21 april
Lowe bokar sal
Daniel svarar på mailet
-

E-Styret
Jonathan håller kommunikationen

§ 19.

Övriga punkter

§ 20.

Under mötet bordlagda frågor

§ 21.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:00

Mötesordförande

Vid protokollet

Daniel Idoffsson (Mar 4, 2020)
___________________
Daniel Idoffsson

____________________
Clara Dahlberg

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Justeras

Anton Sandberg

___________________
Anton Sandberg

Anton Sandberg (Mar 5, 2020)

Plusgiro
466 52-4

e-mail
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Kontonummer

Budget MISS 2019/2020

Av: Ann-Christina Kuang 2019-05-22

Läsperiod

Arrangemang

1949/3011

Bidrag från sektionen

1949/3011

Lunchbidrag från sektionen

Intäkter

Redigerad: 200222

Status: löpande

Utgifter

Utfallet

Diffrens

15000

15000

2000

2000

Kommentar

Pengarna ska gå till att laga mat inför sektionsmötet

LP4
5933/1949

Inköp av profilkläder

4310/3311

MM i brödback

4313/3313

Tisdagslunch

5610/1949

Bruno

4313/3311

Fredagspub

4310/3311

Misspass Deluxe

7611/1949

490

−4800

0

294

196

396

Ingen förändring
Väldigt lyckad brödbacks arr vi lyckades inte få så många som
anmälde sig, men många kom och köpte korv. I budgeten hade jag
planerat att gå back 200 spänn men nu gick vi i vinst på grund av
lyckad korv föräljning.

2034

46

46

284,5

−284,5

223

6029,23

3686,55

2342,68

1342,68

Första fredagspuben gick mycket bättre än vad vi hade förvväntat
oss, vi sålde mycket mat och planerade. Vi köpte ungefär in 80
portioner, vilket var perfekt.

540

1960

−1420

1640

Höll i tennispass istället för Fresbiegolf och skulle subvetionera till
maskinarna. Äskade för passet, så värt!

Team building

1360

−1360

−560

Aktiviter för oss i miss för att skapa bättre sammanhållning. Vi
körde prison Island och spenderade mer än vad vi hade planerat.

4310/3311

Större Arragemang

3180

−3180

1195

Löpar arragemang tillsammans med TD-laget och MIL. Kostade
mindre än vad vi hade förväntat.

1949/4280

Äskning Inspokväll

3000

3000

Fick äskning från M-styret till löpararragemanget

Äskning DELUXE PASS

1700

1530

Fick äskning från M-styret till deluxe pass i tennis

Summa inbetalningar

Summa intäkter

Summa utbetalningar

Summa kostander

Utgående likviditet

Balans

2080

4800

Sålde mer än förväntat
Bruno gick sönder, så det kommer komma ut 181.5 sunfleet.

30839,23
17599,05

4282,68
13240,18

Mottagningen
4311/3311

Nolleyboll

4310/3311

Fotbollsturnering

5610/1949

Bruno

1949/4314/4313/
3310/3311

Mottagning arragemang
Summa inbetalningar
Summa utbetalningar
Utgående likviditet

Beräknar med att bli sponsrad av något företag. Detta anordnas av
MARM.

0
100
797,5
10907

−100

Finanseras av z-sektionen.

−797,5
10868,09

Diverse på mottagningen. Se balk Bruno
FIFA-turnering, vattenkampen såpsport och bränbollsturnering. Se
balk Mottagning19

38,91 −761,09

10907
11765,59
12381,59

5980,09

LP1
5050/1949
4313/3313
5610/1949
4310/4313/3311

Hyra kårhall

1000

Tisdagslunch

1806

−1806

Bruno

797,5

−797,5

4699,78

3237,02

Fredagspub

4310/3311

MM i Gokart

4311/3311

Misspass Deluxe
Summa inbetalningar

7936,8

−1000

6200

7169,84

−969,84

600

1200

−600

Se balk Bruno

Här brukar miss gå back, då biljett priserna inte kan säljas för allt
för högt. Allmälan 200/per person. Vi anmälde totalt 32 personer
som körde Le mans mot varandra. Vi fick dock endast in 31
betalningar, då någon inte kunde komma vid sista minut. Tips sätt
en DEADLINE för varje arr där sista dagen det är och betala.
Badminton i fjärderborgen.

14736,8

Summa utbetalningar

16673,12

Utgående likviditet

10445,27

Den utgående likviditeten i LP 1 är cirka 6000 över än budgeterat,
vilket ger oss möjlighterna till att köpa material och arragera fetare
evenemnags.

LP2
4313/3313

Tisdagslunch

5610/1949

Bruno

7610/1949

Aspar

2203,67
322,5

−322,5

0

1483,58

−1483,58

720

1200

−480

MM i Bowling bokade Orealys på en måndag. 200:-/ timme och 4
personer på en bana. Pris 30:-/per person blev det då vi
subventionerade 20:- till varje deltagare.

500

−500

CM i innebandy stod MISS för.

3280

−2080

4310/3311

MM i Bowling

4314/3311

CM anmälningar

4311/3311

Misspass Deluxe

1200

Äskning MISSpass Deluxe

1615

Summa inbetalningar

−403,67

Lagar våra klassiska MISStorganoff och gick back för att Elliot
brände korven.

1800

Tisdagslunch och diverse till aspen. Se balk Bruno.
Tacoasp, vinvolley och ohmsists asp. Se balk Aspar

Squash i fjärdersborgen, fick det sponsrad av MnollK. Det andra
deluxepasset vi kör är paddel i PDL Göetborg. Fick äksning för det
se detta i äskningsmallen hur vi äskade för det.
Fick äskning för Padel Tennis av styret.

5335

Summa utbetalningar

8989,75

Utgående likviditet

6790,52

LP3
4313/3313

Tisdagslunch

5610/1949

Bruno

5050/1949

Hyra kårhall

4310/4311/3311
4311/3311

CM i spökboll

2000

600

2000

0

390

−390

1000

−1000

1343

−743

Barnen lagar mat LV 7.
Tisdagslunchen åker till Axfood och även bilen för CMet.
Betalas in regelbundet varje läsperiod
Lasse bokade en hall i frölunda för 391:-/tim. Vi fick inte in många
anmälningar heller.

Kontorsmaterial

231

Misspass deluxe

1000

CM anmälningar

950

Subventionera för Beach volleyboll CM.

Beerpongturnering

350

MISS 20 köpte väldning många pignis bollar :P

Material

1200

PQ, frimärke, penna till CM

−1000

MISS 20 väljer deluxepass.

Köper mer material till MISS20

MISS19 sista arrangemang

526,52

SUS-utbildningen
Summa inbetalningar
Summa utbetalningar
utgående likviditet

400

−400

2600
9390,52
0

Övrigt
Likviditeten vid slutet av året

0

SUS-utbildning till MISS-20

Proposition
2020-03-01

MUST - Maskins Utskott för Strategisk Tillväxt
Bakgrund
Maskinstyrelsen har till uppgift att jobba med strategiska frågor på sektionen. Dessa frågor
tar ofta mycket tid och kan sträcka sig över flera verksamhetsår. Utöver de strategiska
frågorna skall styrelsen även arbeta med och stötta den dagliga verksamheten som behöver
prioriteras över de strategiska frågorna. Detta leder till att de strategiska frågorna endast
kan arbetas med sporadiskt utan någon speciell kontinuitet. Upplärning och andra
arbetsuppgifter leder till att styrelsemedlemmarna endast kan jobba med de strategiska
frågorna under korta perioder under verksamhetsåret. Bristen på kontinuitet leder ibland till
ofärdiga implementeringar utan klara direktiv och riktlinjer.
Ett strategiskt utskott med syfte att stötta styrelsen i det strategiska arbetet skulle leda till en
bättre kontinuitet i det strategiska arbetet och skulle leda till att förändringar kan utföras
utförligare och implementeras snabbare. Utskottets uppgifter skulle utgöras av att ta fram
motioner till styrelsen på strategiska förändringar samt arbeta med att implementera dessa
förändringar med direktiv och riktlinjer för de berörda. Utskottet är således endast ett
rådgivande organ och har ej beslutanderätt i de frågor de behandlar.

Proposition
2020-03-01

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret
Att: I reglementet lägga till följande

Kapitel 10
SEKTIONENS UTSKOTT
Utskotten

10:1

Sektionens utskott är:
● Maskins Utbildningsutskott (MUU)
● Maskins Arbetsmarknadsutskott (MARM)
● Jämställdhetsgruppen (JSG)
● Maskins Utskott för Strategisk Tillväxt (MUST)

Verksamhet

10:2

Utskott åligger att:
● Sammanträda när verksamheten så fordrar.
Utskottsordförande åligger att:
● Sammanträda med och kontinuerligt uppdatera styrelsens ansvarige.
● Samverka med styrelsens ansvarige i strategiskt arbete.
Instruktioner för utskotten och dess ledamöter fastställs av
sektionsstyrelsen.
Verksamheten drivs på ideell basis. Dock skall det finnas ett visst
utrymme för ersättning i form av representation.
Medlem som motverkar utskottets arbete eller ej accepterar dess
åligganden kan uteslutas efter beslut av sektionsstyrelsen.

Maskins
Utskott för
Strategisk
Tillväxt

10:2d

Maskins strategiska utskott har till uppgift att:
•

Kontinuerligt arbeta med strategiska frågor på sektionen

Maskins strategiska utskott åligger att:
•
•

Arbeta med strategiska frågor och ta fram utvecklingsförslag till
sektionsstyrelsen och/eller sektionsmötet
Implementera utvecklingsförslagen i den dagliga verksamheten på
sektionen i form av utbildningar och guider vid behov.

Proposition
2020-03-01

Maskins utskott för strategisk tillväxt består av förtroendeposten
ordförande, samt övriga medlemmar.

Proposition
2020-03-01

Att: I stadgan lägga till följande

Kapitel 6
SEKTIONSMÖTET
Vårmöte 2

6:6

Det åligger sektionsmötet att:
● inför nästkommande verksamhetsår välja:
o sektionsordförande, vice sektionsordförande och
sektionens kassör
o övriga ledamöter i sektionsstyrelsen, vilka är förtecknade i
reglementet. Dessa skall väljas in enskilt till respektive post.
o förtroendeposter i Utbildningsutskottet
o förtroendeposter i Maskins Utskott för Strategisk Tillväxt
o sektionsrevisorer
o förtroendeposter samt övriga ledamöter i
sektionskommittéer för vilka inte annat valtillfälle stadgas.
o Chefredaktör, fotografansvarig och övriga ledamöter i Mord
o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i
reglementet.

M-styret 19/20 genom
_____________________
Ekonomiansvarig 19/20
Jonathan Lundström

