
 

 

 

 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN  

Protokoll Styrelsemöte 2020-04-02 #35 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Torsdag den 2:a April 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.12.07. 
 

§ 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 Arvin Alipanah  

 
§ 6.Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.  

 
§ 7.Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att: 

godkänna protokoll: 
2020-03-31 Styrelsemöte #34 

§ 8. Hur mår alla?  
 

§ 9.Varvet      
 

Daniel: 
Föregående vecka: 

● KU-möte 
● FuM 

Kommande vecka :  
● Inget postspecifikt 

       Lowe: 
Föregående vecka: 

● Ordförråd 
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● Missat NU-möte 
Kommande vecka :  

● Inget postspecifikt 
Jonathan: 

Föregående vecka: 
● Pratat med MnollK ang budget 

Kommande vecka :  
● Betala ut utlägg 
● (Bokföra februari och mars) 
● (Se över kontanter) 

       Sara: 
Föregående vecka:  

● UU-möte 
● Fixade facebookinlägg till SM4 

Kommande vecka :  
● Inget postspecifikt 
● Ska fixa facebookinlägg till PreSM4 

       Anton: 
Föregående vecka: 

● Inget postspecifikt 
Kommande vecka :  

● Inget postspecifikt 
       Clara: 

Föregående vecka: 
● Skrivit föredragningslista 
● Varit i kontakt med Lindholmsfestivalen 
● Mailat med Johan Bankel ang försvunna mail 

Kommande vecka :  
● Länka ‘Hur man studerar hemma’ på Mtek 
● Köpa Adobe-license 
● Skriva föredragningslista 
● Kolla över hemsidan 

       Arvin: 
Föregående vecka: 

● Inget postspecifikt 
Kommande vecka :  

● Inget postspecifikt 
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§ 10. Sektionsmöte 
- Fysiska närvaro eller inte 

Sitta tillsammans i tex Delta 
Daniel mailar Hulthén ang Delta och mic 

- Test av Zoom 
Extra inställningar, hur får man de? 

- Revisorer 
Inga som sökt 

Försöka kolla med gamla kassörer om de är sugna 
Jonathan kollar med kassörerna i deras chat 

- PreSM 
Torsdag den 9/4, klockan 12.00-13.00 via zoom 

 
§ 11. Motion MISS 

Sara kontaktar MISS om mindre ändringar 
 

§ 12. Verksamhetsplan MGK 
Clara mailar MGK om mindre ändringar 

 
§ 13. Omtentavecka - vad behöver göras? 

Preliminärt möte onsdag lunch 8/4 
 

§ 14. Under veckan inkomna mail  
- Framtidsmässan - inspiration till digitala event  

  
§ 15. Övriga punkter 

 
§ 16. Under mötet bordlagda frågor  

- 
 

§ 17. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:02 
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Motion 

2020-03-29 
Motionär 

 
 
 

 

Ny post i MISS- maskins idrottssällskap 
Bakgrund 
MISS vill föreslå att en post skall läggas till i föreningen då nuvarande antal ledamöter inte alltid 
räcker till vid större arrangemang för sektionen (såsom tisdagsluncher och pubar). Eftersom intresset 
för MILS verksamhet har minskat de senaste åren föreslår MISS att en post som kan komma att läggas 
till i föreningen kan, utöver att stärka upp förening allmänt, ta över de åliggande som nuvarande vilar 
på ledamöter i MIL. Förening föreslår också att ett löppass i veckan skall läggas till som åliggande för 
föreningen, utöver MISS-passet på söndagar. Ytterligare en ledamot i föreningen skulle därtill 
underlätta vid fler motionspass i veckan (löp- och misspass) och förslaget är att den nya posten skall 
benämnas Löp & Spons och ha ansvar för de nya löppassen samt sponsorskap av i huvudsak 
Göteborgsvarvet. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären 

att Ålägga M-Styret att ändra stadgan i kapitel 11 i Reglementet paragraf 11:2e från: 

Idrottssällskapet 11:2e Idrottssällskapet har till uppgift att:  
• främja medlemmarnas hälsa och fysik.  
 
Idrottssällskapet åligger att:  
• ordna minst ett större idrottsarrangemang per läsperiod. Idrottssällskapet 
består av förtroendeposten ordförande och kassör, samt upp till fyra övriga 
medlemmar. 

 

till  

Idrottssällskapet 11:2e Idrottssällskapet har till uppgift att:  
• främja medlemmarnas hälsa och fysik.  
 
Idrottssällskapet åligger att:  
• ordna minst ett större idrottsarrangemang per läsperiod. Idrottssällskapet 
består av förtroendeposten ordförande och kassör, samt upp till fem övriga 
medlemmar. 

 

Motionär genom 
 

 

 

Sanna Hidesjö 

 



 
Verksamhetsplan MGK 20

  
Medlemmar: 
Ordförande: David Ungerth 
Kassör: Jesper Dovrén 
Baransvarig: Max Mikkonen 
Matansvarig: Andrea Carlberg 
Musikansvarig: Vakant 
Byggansvarig: Karin Wulfsberg 
Informationsansvarig: Hanna Vallin 

 
Maskins Griskommitté, MGK, har för avsikt att under verksamhetsåret 20 genomföra 
följande: 

  
- Arrangera den årliga Grisfesten den 18:e September

  
- Ha ett arrangemang under mottagningen för både Nollan. 

  
- Genomföra aspning för att informera övriga maskinteknologer om hur MGK:s 

verksamhet är uppbyggd och fungerar. 
 

- Arrangera ett tackkalas för alla som hjälpt till under Grisfesten. 
 

I övrigt ska MGK 20 sträva efter ett så bra samarbete som möjligt med övriga 
maskin-kommittéer.  

 
Maskins Griskommitté genom  
Ordförande David Ungerth, 2020-03-26 


