
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2021-08-11 #4

Plats: Konferensrummet
Tid: Onsdag den 11:e Månad kl. 18:06

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

§ 1.Mötets öppnande Filip förklarar mötet öppnat kl.18.06.

§ 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 Anna Molnö till justeringsperson

§ 6.Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.

§ 7.Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att:
godkänna protokoll:

2021-08-04 Styrelsemöte #3

§ 8.Varvet     
Filip:

Föregående vecka:
● Pratat med Oscar, dubbelkollat att saker stämmer (håller i övningssektions)
● Varit på KU, bestämmelser etc
● Pratat med TD och Z, inför SMART; uppdelning etc
● Fler alkoholansökningar tillbaka, pubrunda

Kommande vecka:
● Färdigställa verksamhetsplan inför genomgång i grupp
● Firmateckning
● Prata med kommunen angående fel titel på utredning
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● Möte med TD och Z inför mottagning nästa vecka
Karin:

Föregående vecka:
● Våldsutbildning med Anna och Albin
● FUT
● Möblering i tisdags
● NUO
● Möte med Mnollk

Kommande vecka:
● Ordförråd

Emma-Liisa:
Föregående vecka:

● Börjat skriva på budget
● Pratat med MNollK och Amanda angående phaddertröjor.
● Skickat mail till Erik Hulten angående finansiering från programmet.

Kommande vecka:
● Beslut om att beställa 3 stycken surfplattor för användning av iZettle, Lenovo.
● Budgetera för att vi ska gå på mottagningsfinalen och välkomstgalan, hur planerar vi pga

corona?
● Äskning om projektor och projektorduk från M-Likhet.
● Sektionsmöten sker dels i zoom eller endast i skolan?

För budgetering av lunch etc.
● Äskning från MISS.

Felicia:
Föregående vecka:

● FMEA och riskbedömning av arr
● Mailat Hultén
● Kort inlägg till alla föreningar så accesser kan samlas in
● Möte med MnollK om phaddertröjor

Kommande vecka:
● Accesser som kommit in, helhetsbild och systematisera
● Försöka få till ett möte med Rebecca, inför incidenter
● Maila högskolan om att byta namn vid arrangemangsanmälan till Winden istället för

Vinden
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Albin:
Föregående vecka:

● Info om coronarestriktioner
● Våldsprevention
● Möte med MNollK
● Planerade FUT med Karin

Kommande vecka:
● MOTTAGNINGGGGG (tagga)

Anna:
Föregående vecka:

● varit på utbildning med Karin och Albin, pratade med Z ordf
● fmea och aktivitetsplan
● gjort enkät för intresseanmälan internt mentorskapsprogram
● mailat Hulten och fått svar (!)
● fixat M-Likhets del av phadderutbildning - använda vissa delar på FUT?

Kommande vecka:
● Lägga ut enkät om mentorskapsprogram och lösa hur mentorer och nollan ska bli

ihopkopplade, dubbelkolla gdpr-ruta
● informera phaddrar om internt mentorskapsprogram
● skicka mail till alumnisamordnare ang externt mentorskapsprogram

Sanna:
Föregående vecka:

● Orbi konto
● Uppdaterat hemsida
● FUT presentation
● Instagram presentation
● Lagt upp protokoll
● Hämtat tröjor
● Logga

Kommande vecka:
● Mottagningen
● Äskningsgodkännande

§ 9. FUT Utbildning
- Mindre än 50 pers som kommer (inklusive oss), så kan köra på plats
- Sista dagen för matanmälan igår (21-08-10)
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- Winden bokad, Bruno bokad (handlar på fredag)
- Uppdelad mat per bord
- Sitter inte föreningsvis, lite olika synvinklar och ideer
- Börjar vid 10, kvart för uppstart, börjar med pp när alla kommit till rätta och fått mat (kan

äta samtidigt)
- Vi ses 08:30
- Jourschema som skickas ut till föreningar
- Arrangemangsanmälan
- Person som inte skall vara Phadder i år
- Kollar på Case på fredag
- Visitation (Case)

§ 10. Phadder utbildning
- Dagen efter FUT
- Alkohol och Nollefriden
- Alla går på utbildningen
- ca 3 h

§ 11. Våldsprevention
- Före, under (delegera bort ansvar), efter (uppsamling)
- Meddelande till de som kommit efteråt och liknande
- Bystander effect
- Alkoholkultur
- Destruktiva beteende
- Nollan utsatt utan social struktur som skyddar en, bettende som är okej som föreningsfolk

eller phadder, är inte accepterat för nollan
§ 12. Äskningar

12.1 MISS
- Billigare för maskinare att vara med på fotbollsturnering
- Äskning avslås enhälligt

12.2 M-likhet
- Köpa in en projektor till winden
- Äskning godkänns enhälligt
- Albin snackar med rustet
- Sanna fixar underskrift
- Bokas endast för arr som decibelix
- Gamla kvarblir i winden

§ 13. Under veckan inkomna mail
-sammanfattning mottagningen restriktioner
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-TSSU; anmälan görs senast söndag, sker på plats
-Faktura kläder (Emma-Liisa har betalt)
-Rekryteringsbyrån, fixar i dagarna
-Fake Nollan
-Arrangemangsanmälan för Vinden

○ Kan man lösa så det blir Winden?
- Aktivitetsplan XP

§ 14. Övriga punkter
- Föreningsutbildning och Phadderutbildning

- Vem säger och gör vad på respektive utbildning?
- resternade på fredag

- MARM
- Mötet med NollK

-blanda phaddergrupper
-samarr i grupper med endast maskinare
-MAKgriller extremt oklart, beblandning av alla nollan, maskin, elektro (lista)
Tar det med kåren, kräva en bättre aktivitetsplan (Filip mejlar)
- Hinta om vaccination på sociala media

- Bestämma möte för att bestämma inför incidenthantering
- Lördag kväll diskussionspass

- Riskbedömningar, lämna in?
-Sammanställa och lämna in senast söndag, tittar på lördag

- Omvärdera jour samt kontaktgrupper?
-Jourschema som skickas ut till föreningar, fixar fredag
-M-styret Jour, grupp på facebook

- Inskick av sånger, behöver M.A.K. skicka in?
-Alla skickar in allt
-inte inskickat, fås inte sjungas

- Teambuilding
-Middag vid 17.30 hos Karin

- iZettle surfplattor
-Alla för surfplattor, skaffar 3 st

- Budget för välkomsgalan och finalssittning
-Mejlar Hylten om finalssittning
-Folk vill gå
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- Budget för mat sektionsmöten
-Planerar för det

- Enkät internt mentorskapsprogram
-gdpr
-få ihop mentorer och phaddrar, tar på lördag

- Lämna in kläder till TT
-Namn och Post (utskrivet)
- Mejlar TT och kollar om kan lämna in lördag

- Ekonomiska policyn
-Sanna kollar nästa gång

- Jourschema
-Vi gör det på lördag, Anna gör en grovskiss imorgon

- Övningssektionsmöte
-Boka tre salar, får se om vi använder alla
-Prata med Rustet om att de fixar käk, Karin kollar med Sofia
-Hallberg ordf

- Hur ska maten hanteras (munskydd/handskar mm)
-Efter resturangrestriktioner? Kollar med kåren, Filip mejlar
-Handskar

- Alkoholfria alternativ phaddergrupper
-Påminna phaddrar

-
§ 15. Mötets avslutande Mötet avslutades 20:33
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