MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Sektionsmöte 2021-02-24
Maskinteknologsektionens extrainsatta sektionsmöte
Plats:
Zoom
Tid:
24e februari 12:01-12:24
Röstlängd: § 1 Mötets öppnande
§ 2 Adjungeringar

Daniel Idoffsson förklarar mötet öppnat 12:01.
Ingen behöver adjungeras in.

§ 3 Val av mötesordförande
Sektionsmötet beslutar att: välja Daniel Idoffsson till
mötesordförande.
§ 4 Val av sekreterare

Sektionsmötet beslutar att: välja Amanda Jonasson till
mötessekreterare.

§ 5 Val av justeringspersoner
Sektionsmötet beslutar att: välja Max Mikkonen och
Anna Molnö till justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande
Preliminära kom ut förra onsdagen och slutgiltiga kom ut
i måndags.
Sektionsmötet anses utlyst enligt stadgarna.
§ 7 Fastställande av föredragningslistan
Sektionsmötet beslutar att: Godkänna
föredragningslistan i sin helhet
§ 8 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Sektionsmötet beslutar att: godkänna protokoll
2021-01-31 SM3.
§ 9 Val
§ 9.1 M.A.K. -21
§ 9.1.1.
Ledamot
Valberedningens nomineringar:
Linda Holmgren Faghihi
Självnomineringar:
Mötesordförande
Daniel
Idoffsson (1 Mar 2021 12:12 GMT+1)
___________________

Daniel Idoffsson

Vid protokollet
Kommunikationsansvarig Maskinteknologsektionen (25 Feb 2021 20:43 GMT+1)

___________________
Amanda Jonasson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Max Mikkonen

Max Kajsjö Mikkonen (1 Mar 2021 19:20 GMT+1)

Telefon
031-202954

Anna
Molnö (1 Mar 2021 12:14 GMT+1)
___________________

Plusgiro
466 52-4

Anna Molnö
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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Inga inkomna
Linda Holmgren Faghihi berättar kort om sig själv
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Linda
Holmgren Faghihi
Linda Holmgren Faghihi svarar på frågor
Linda Holmgren Faghihi lämnar zoom-rummet
Mötesordförande ber valberedningen läsa upp sin
nominering
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion
Sektionsmötet beslutar att: enhälligt välja in Linda
Holmgren Faghihi t ill ledamot i M.A.K.-21
§ 10 Propositioner
§ 10.1 Proposition 1 – Stadgeändring ang. anslagstavlorna
Alfred Gillblom Neij föredrar Proposition 1 –
Stadgeändring ang. anslagstavlorna
Mötesordförande öppnar upp för frågor till M-Styret
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Sektionsmötet beslutar att: godkänna Proposition 1 –
Stadgeändring ang. anslagstavlorna
§ 11

Övriga frågor
Det ryktas om att Sektionsordförande inte hade på sig
västen när han kom in i mötet, stämmer det? Oscar
Hallberg svarar att det är false news. Daniel Idoffsson
flikar dock in att han kan bekräfta ryktet. (Blir en
spännande maskinaredagspub ikväll)

§ 12
§ 13

Under mötet bordlagda frågor
Sektionsvisa
Ännu en gång stämmer zoom in i en fantastiskt fin kör

Mötesordförande
Daniel
Idoffsson (1 Mar 2021 12:12 GMT+1)
___________________

Daniel Idoffsson

Vid protokollet
Kommunikationsansvarig Maskinteknologsektionen (25 Feb 2021 20:43 GMT+1)

___________________
Amanda Jonasson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Max Mikkonen

Max Kajsjö Mikkonen (1 Mar 2021 19:20 GMT+1)

Telefon
031-202954

Anna
Molnö (1 Mar 2021 12:14 GMT+1)
___________________

Plusgiro
466 52-4

Anna Molnö
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se
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och sjunger alla våran favorit visa.
§ 14

Mötets avslutande
Mötet avslutas 12:24.

Bilagor
[I ORDNING SOM DE KOMMER I MÖTET]

Mötesordförande
Daniel
Idoffsson (1 Mar 2021 12:12 GMT+1)
___________________

Daniel Idoffsson

Vid protokollet
Kommunikationsansvarig Maskinteknologsektionen (25 Feb 2021 20:43 GMT+1)

___________________
Amanda Jonasson

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
___________________
Max Mikkonen

Max Kajsjö Mikkonen (1 Mar 2021 19:20 GMT+1)

Telefon
031-202954

Anna
Molnö (1 Mar 2021 12:14 GMT+1)
___________________

Plusgiro
466 52-4

Anna Molnö
e-brev
mstyret@mtek.chalmers.se

Proposition
2021-01-24

Stadgeändring ang. anslagstavlorna
Bakgrund
Sektionen innehar en anslagstavla i Loungen där det enligt stadgarna på flera ställen står att
vissa protokoll skall sättas upp, exempelvis protokollen från alla sektionsmöten. Dessa
mötesprotokoll kan bli långa och ha många bilagor vilket medför att det är många papper
som ska sättas upp. Vi lever i en tid där information sprids via nätet och inte med fysiska
papper och av erfarenhet vet jag att det inte är många som läser de fysiska papprena som
sitter uppe där. Därför anser jag att det är onödigt att det enligt stadgarna står att dessa
protokoll skall sättas upp där. Jag tycker att vi istället ska använda våran hemsida som det
ställe där dessa protokoll anslås.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar M-styret
att

ändra i stadgan enligt följande:

Proposition
2021-01-24

Kapitel 6
SEKTIONSMÖTET
från:

Kallelse

Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Kallelse och
förslag till dagordning anslås på sektionens anslagstavla senast sex dagar,
6:7 exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.

Slutlig
föredragningslista
och handlingar

Slutlig föredragningslista och till sektionsmötet hörande handlingar skall anslås
i pappersform, samt i digital form synligt och lättåtkomligt för alla sektionens
medlemmar på sektionens anslagstavla och hemsida senast en dag, exklusive
6:12 mötesdagen, före sektionsmötet.

Protokolls
färdigställande

Protokollet skall färdigställas och justeras inom 14 dagar efter mötet. Justerat
6:20 protokoll skall finnas tillgängligt på sektionens anslagstavla.

till:

Kallelse

Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Kallelse och
förslag till dagordning anslås på sektionens hemsida senast sex dagar, exklusive
6:7 mötesdagen, före sektionsmötet.

Slutlig
föredragningslista
och handlingar

Slutlig föredragningslista och till sektionsmötet hörande handlingar skall anslås
i digital form på sektionens hemsida senast en dag, exklusive mötesdagen, före
6:12 sektionsmötet.

Protokolls
färdigställande

Protokollet skall färdigställas och justeras inom 14 dagar efter mötet. Justerat
6:20 protokoll skall finnas tillgängligt på sektionens hemsida.

Proposition
2021-01-24

Kapitel 9
SEKTIONSSTYRELSEN
från:
Protokolls
färdigställande

Protokollet skall färdigställas och justeras inom 7 dagar efter mötet. Justerat
9:10 protokoll skall finnas tillgängligt på sektionens anslagstavla.

till:
Protokolls
färdigställande

Protokollet skall färdigställas och justeras inom 7 dagar efter mötet. Justerat
9:10 protokoll skall finnas tillgängligt på sektionens hemsida.

Kapitel 15
PROTOKOLL OCH OFFICIELLA ORGAN
från:
Sektionens officiella organ utgöres av sektionens officiella hemsida och
sektionens officiella anslagstavla.
Officiella organ

Meddelanden och beslut är behörigt anslagna då de anslås på sektionens
15:3 officiella anslagstavla.

till:

Sektionens officiella organ utgöres av sektionens officiella hemsida.
Officiella organ

Meddelanden och beslut är behörigt anslagna då de anslås på sektionens
15:3 hemsida.

Proposition
2021-01-24

Kapitel 17
REVISION OCH ANSVARSFRIHET
från:
Det åligger revisorerna att på sektionens officiella anslagstavla anslå
revisionsberättelser senast tre dagar före ordinarie sektionsmöte.
Åligganden

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande ifråga om ansvarsfrihet för
17:2 berörda personer.

till:
Det åligger revisorerna att på sektionens hemsida anslå revisionsberättelser
senast tre dagar före ordinarie sektionsmöte.
Åligganden

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande ifråga om ansvarsfrihet för
17:2 berörda personer.

Proposition
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Kapitel 18
STYRDOKUMENT
från:
Denna stadga ändras av sektionsmötet. Fråga om ändring av stadga skall
finnas upptaget på kallelse till sektionsmöte och förslaget skall anslås på
sektionens anslagstavla tillsammans med till sektionsmötet hörande
handlingar.

Stadgeändring

För ändring av denna stadga krävs likalydande beslut vid två på varandra
följande sektionsmöten med minst femton läsdagars mellanrum vid vilka
18:2 minst två tredjedelar av antalet närvarande är om beslutet ense.

Reglementet ändras av sektionsmötet. Fråga om ändring av reglemente skall
finnas upptaget på kallelse till sektionsmöte och förslaget skall anslås på
sektionens anslagstavla tillsammans med till sektionsmötet hörande
handlingar.
Reglementesändring

För ändring av reglemente krävs att minst två tredjedelar av antalet
18:3 närvarande är om beslutet ense.

till:
Denna stadga ändras av sektionsmötet. Fråga om ändring av stadga skall
finnas upptaget på kallelse till sektionsmöte och förslaget skall anslås på
sektionens hemsida tillsammans med till sektionsmötet hörande handlingar.

Stadgeändring

För ändring av denna stadga krävs likalydande beslut vid två på varandra
följande sektionsmöten med minst femton läsdagars mellanrum vid vilka
18:2 minst två tredjedelar av antalet närvarande är om beslutet ense.

Reglementet ändras av sektionsmötet. Fråga om ändring av reglemente skall
finnas upptaget på kallelse till sektionsmöte och förslaget skall anslås på
sektionens hemsida tillsammans med till sektionsmötet hörande handlingar.
Reglementesändring

För ändring av reglemente krävs att minst två tredjedelar av antalet
18:3 närvarande är om beslutet ense.

Proposition
2021-01-24

M-styret 20/21 genom
_____________________
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