
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2021-07-05 #1

Plats: Zoom
Tid: Veckodag den 5:e Juli kl. 16:12

Närvarande: Filip Gustafsson, Karin Isaksson, Emma-Liisa Mikkola, Albin Mårdh, Anna Molnö, Sanna
Hidesjö

§ 1.Mötets öppnande Filip förklarar mötet öppnat kl.16:12.

§ 2.Val av mötesordförande Styrelsen beslutar att:
välja Filip Gustafsson till mötesordförande

§ 3.Adjungeringar Inga adjungeringar

§ 4.Val av sekreterare Styrelsen beslutar att:
välja Sanna Hidesjö till sekreterare

§ 5.Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att:
välja Karin Isaksson till justeringsperson

§ 6.Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Hur mår alla?
Bra, rullar på, mycket att göra hos Karin (Halmstad,Åhus,Öland och Stockholm), Termon klarad
av UA, kvar för vice och KA, mycket att göra på jobbet för Filip (Corona och någon som blivit av
med körkortet)

§ 8.Varvet     
Filip:

Föregående vecka:
● Js- måste mejla och säga upp kontrakt, annars kommer processen att upprepas var 12e

månad
● Ansökningar - kommit in allihop, ser okej ut överlag, välkomsgalan fortfarande lite

frågetecken
Kommande vecka:

● Lämna in ansökningar till VSO nästa vecka när allt ser lugnt ut
● Verksamhetsberättelse, vill göra färdigt till mottagningen
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Karin:
Föregående vecka:

● Kollat med accesser för de mindre föreningarna- MUU har inga accesser, MALT och
MGK vet inte, M-Ord vet inte

● Delgett glada nyheter till föreningarna- släppande restriktioner, finns fortfarande lite att
tänka på

Kommande vecka:
● Planera FUT imorgon- med Albin
● Skicka ut om våldsprevention
● MAT&KALAS

Emma-Liisa:
Föregående vecka:

● Fått budget från MARM och MGK
Kommande vecka:

● Väntar bara på XPs budget, annars har alla skickat in.
● Budget MnollK, fortfarande ej godkänd - samtal med Amanda imorgon.

Felicia:
Föregående vecka:

● Uppdaterat accesser, förhoppningsvis löser husservice så att de stämmer nu
● Börjat på ett system för att veta vilka koder respektive dosa har för att underlätta access i

framtiden
● Döpt om SAMO mail till mitt namn :)
● Påbörjat presentation inför mottagningen

Kommande vecka:
● Fixa SAMO poster
● Prata med MnollK om hur de planerat deras första dag, kan vara en idé att både Filip och

jag presenterar oss
● Hur ska vi lägga upp företagsutbildningen inför mottagningen?

Albin:
Kommande vecka:

● Hjälpa Karin med FUT
● Möte med Horngacher?

Anna:
Föregående vecka:

● Kollat upp tröjor; hittat lite trevliga grejer
Sanna:
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Föregående vecka:
● Bonsai
● Föreningars Wikisidor
● Nya lösen Bakmaskinen
● Instagram möte (Erik proar), broschyrer och rgm
● Valleb
● Karin admin+Marm-person?
● Gått med i mottagningsgruppen och uppdaterat profilbilder
● Börjat uppdatera mejladresser (vill vi ha samma/liknande avslutningar?)
● Linked-in

Kommande vecka:
● Adobe
● Veckobrev

§ 9. Punkt 1; Samla in och godkänna riskbedömningar; vi samlar in och vidarebefordrar till kåren,
sista datum nära mottagning

§ 10. Punkt 2; Samla in Gückel och sånger; veckan innan mottagningen, vill ha in dem i början av
augusti, bestämma datum nästa gång?

§ 11. Punkt 3; Våldsprevention (Karin skriver till ordf om en frivilig från varja), Facebook
evanemang för utbildning

§ 12. Punkt 4; SMART; händer inte så mycket, skrivit till z och pratat med td, får fortsätta ligga på
§ 13. Punkt 5; SUS, mat och kalas innan mottagningen; de som gått och klarat den har inte fått sina

diplom, serveringstillstånden kanske går att få tag på ändå (Bosse kanske har)

§ 14. Under veckan inkomna mail
14.1 Spam
14.2 Kårens uppdaterade restriktioner

§ 15. Övriga punkter
● LinkedIn
● Diskutera föreningsutbildningen kort
● 13e påbörja planeringsvecka med teambuilding (middag?/utflykt?/käka ute??)

§ 16. Under mötet bordlagda frågor
-

§ 17. Mötets avslutande Mötet avslutades 16:59
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Filip Gustafsson (5 Jul 2021 21:17 GMT+2)
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