Mötesprotokoll nr 20 – 2016/2017
Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-03-08
Tid:18.30 Plats: A3024a

Närvarande
Arvid Marklund
Lucas Asplund
Oskar Tengberg
Emma Nordekvist
Philip Skånberg
Erika Holmgren
Tove Audhav
Jonas Dahlgren

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Utbildningsbevakningssamordnare
PR/informationsansvarig
Arbetsmarknadskontakt
SSOS
Utlåningsansvarig

§ 1 Inledande formalia
§ 1.1

Mötet öppnas

Arvid Marklund förklarar mötet öppnat klockan 18.59 den 2017-03-08 i A3024a.

§ 1.2

Mötets behörighet

6 styrelsemedlemmar närvarande. Mötet anses behörigt.

§ 1.3

Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Arvid Marklund.

§ 1.4

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Tove Audhav.

§ 1.5

Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Lucas Asplund och Oskar Tengberg.

§ 1.6

Adjungeringar

Jesper Eriksson adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 1.7

Föregående protokoll

Inga protokoll hanteras.

§ 1.8

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 2 Information
§ 2.1

Information från styrelsen
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Arvid Marklund har sedan föregående möte
- Varit på Ordfrad.
- Haft möte med valberedning.
- Skickat bidragsansökan ETS & TVM.
- Bokat resa till SMART.
- Varit på KF.
- Haft möte med NPG.
Lucas Asplund har sedan föregående möte
- Varit på Ordfrad.
- Haft möte med valberedningen.
Oskar Tengberg har sedan föregående möte
- Betalat fakturor.
- Deltagit på kassörråd.
- Hjälpt till med inköp med 6M & Julius inför Öhlympiad.
- Fixat ny iZettle till Julius.
- Fixat produkter i iZettle.
Emma Nordekvist har sedan föregående möte
- Ej närvarande.
-

Philip Skånberg har sedan föregående möte
Möten med PRINT.
Jobbat med att få bort Erik Hultman som ägare av hemsida.
Uppdaterat hemsidan.
Svarat på Mail.
Planerat möten med Erika Holmgren.

-

Erika Holmgren har sedan föregående möte
Ej närvarande.

Tove Audhav har sedan föregående möte
- Jobbat med M-café.
- Hanterat protokoll.
- Har haft möte angående M-Café med Milai Lopez.
Jonas Dahlgren har sedan föregående möte
- Hyrt ut maskinen.
- Varit på möte med valberedningen.
- Fixat solskydd, handbroms, och fixat en AUX-kassett och lampor på maskinen.

§ 2.2

Information från programföreningar

HETS har sedan föregående möte:
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-

Hållit i ett föreningsmöte.
Haft möte kring arbetsfördelning.
Haft kontakt med Lars Westerlund kring eventuell workshop.

-

MUPP har sedan föregående möte:
Ej närvarande.

-

TED har sedan föregående möte:
Ej närvarande.

§ 3 Diskussion
§3.1
M-Café
Hur projektet M-café skall arbetas vidare med diskuterades.
Styrelsen bordlägger denna punkt till nästkommande möte.
§3.2
Bonsai
Företaget Bonsai önskar att ha en telefonkonferens med styrelsen. När denna skulle hållas
diskuterades.
§3.3
Unga forskare
En förfrågan om att sprida informationen om att SIYSS har rekrytering har kommit in till
styrelsen. Rekryteringen slutar om två dagar och styrelsen anser därmed att det är för kort om tid
att marknadsföra detta.
§3.4
Försäkringar
Jonas Dahlgren har varit i kontakt med IF angående försäkring av kamera bil och andra
objekt. Fordonsförsäkringen skulle bli billigare än den försäkringen som används idag. Självrisken
för kameran skulle vara 9000kr, denna självrisk är för hög för att det skall vara lönsamt att teckna
denna försäkring. Styrelsen kommer jobba vidare med att leta en försäkring.
§3.5
SM4
Vilket datum SM4 kommer hållas diskuterades. Valberedningen vill gärna ha fem veckor på
sig att bereda innan mötet sker. Styrelsen sätter 2017-04-26 som preliminärt datum för
sektionsmöte 4.
§3.6
SMART
Vad som bör förberedas inför SMART diskuterades.
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§ 4 Beslut
§4.1
Inköp av kamera
Kåren har besluat att godkänna den sponsansökan som skickats in angående inköp av
kamerautrustning för en summa på 12 816 kr. PRINT kommer använda sina budgeterade
pengar för att komplettera detta inköp.
Philip Skånberg föreslår att utöver detta införskaffa en försäkring till denna kamera på en
summa av maximalt 1000 kr för ett år.
Philip Skånberg föreslår att lägga till en summa på upp till 2000 kr extra för att köpa in en
något bättre kamera än den som presenterades i ansökan till kåren.
Styrelsen belutar att lägga till en summa på 2000 kr utöver den kostnad som presenteras i
ansökan till kåren, se bilaga , för att köpa in en något bättre kamera än den som
presenteras i ansökan hos kåren.
Styrelsen beslutar att köpa in en försäkring till kameran på upp till 1000 kr per år.
§4.2

6M och Julius sponsansökan till sektionsfonden

6M och Julius skall hålla i ett evenemang Öhlympiaden, de ansöker sponsring till detta, se
bilaga.
Styrelsen beslutar att avslå 6M och Julius sponsansökan.

§ 5 Övrigt
§5.1
IVA
Ett mail kring att sprida information kring IVA och att de rekryterar har inkommit. Styrelsen
anser att det skulle vara aktuellt att sprida detta vidare till medlemmarna.
§5.2
Tacksittning
MAkt undrar om de skall arrangera tacksittningen detta år. Styrelsen anser att det skulle vara
bra att även tacka MAkt. Styrelsen anser att en dialog skall hållas med MAkt innan beslut kring
detta tas.
§5.3
Möte med NPG angående öppen ingång och tekniskt basår
Ett möte har hållits med NPG. Andra sektioner på LTU har tidigare nolleperioder hållit i
inspirationsföreläsningar för de som läser tekniskt basår och öppen ingång för att väcka intresse
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för utbildningarna inom sektionen, Maskinteknologsektionen önskar att nästa år få hålla en sådan
föreläsning.
§5.4
Bokföringsprogram
Upplägget som används vid bokföring idag kommer upphöra och ett nytt upplägg kommer
införas. Kostnaden för det nya sättet att bokföra kommer vara 89kr/månad.

§ 6 Pågåendelista
Punkterna nedan är projekt som arbetas med. Rapportering för vardera punkt presenterades
under mötet.
§6.1

Maskinmontern

§6.2

M-Café

§6.3

Projektgrupp för SMART

§6.4

Väldefinierade postbeskrivningar

§6.5

Verksamhetsplan

§6.6

Organisationsstruktur

§6.7

Surfplatta till Izettle i Julius

§6.8

Faktura snabbgross

§6.9

Tröjor till stadsmaran

§6.10

Ny hemsida

§6.11

Ny iZettle till Julius

§6.12

Reglementesändring MAkt

§6.13

Försäkring av kamera

§ 7 Avslutande formalia
§ 7.1

Nästa möte

Nästa sammankomst, onsdag den 2017-03-15 kl. 18.30 i A3024a.
Nästa möte, onsdag den 2017-03-15 kl. 18.30 i A3024a.
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Ansökan till Sektionsfonden
Sökt av:

Maskinteknologsektionen

Sökt summa:

12816,00 kr

Bakgrund
Maskinteknologsektionen skapade verksamhetsår 2015/16 PR utskottet PRINT. Detta utskott
skapades med ändamålet att skapa högkvalitativt grafiskt material och professionella bilder från
event och sittningar för sektionen men även utomstående föreningar.

Förutsättningar
PRINT fotograferar event och sittningar men även studiofotografering till hemsidor och CV
fotografering. PRINT erbjuder också konstruktion av grafiska profiler samt skapandet av hemsidor.
För att göra dessa saker krävs kameror, blixtar, studio lampor, studiodukar och Adobe licenser.
Maskinteknologsektionen bistår med ett bidrag på 7000 till PRINT i dagens läge men söker nu bidrag
för att kunna köpa in den nödvändiga utrustningen som krävs för att kunna erbjuda de tjänster som
PRINT vill kunna erbjuda till ett så billigt pris som möjligt. Se bilaga 1 för en komplett lista på de
tjänster och priser som PRINT kommer till att erbjuda om bidrag fås. Utan bidrag måste PRINT öka
sina priser för att ha råd att köpa in materialet på egen hand och då blir det svårare att upprätthålla
grundtanken som var att öka kvalitén på marknadsföringsmaterialet på universitetet när priset är
högre.

Åtaganden
Maskinteknologsektionen åtar sig att bistå teknologkårens medlemmar med grafiska, fotografiska
och webbutvecklingstjänster med professionell nivå att använda för marknadsföring internt på
universitetet och externt i näringslivet till rimliga priser som en ideell förening har råd med, se bilaga
1 för tjänster och priser.

Ansvarig
Ansvaret ligger hos PR-utskottet för Maskinteknologsektionen PRINT i samråd med
Maskinteknologsektionens styrelse.

Budget
I bilaga2 bifogas en budget på kostnaderna att köpa in det nödvändiga materialet för att kunna
erbjuda de tjänster som Maskinteknologsektionens PR utskott strävar efter att kunna erbjuda.

Kontakt
Philip Skånberg
Info/PR Maskinteknologsektionensstyresle 2016/17
info@m-sektionen.se
070-4931769

Bilaga 1 Tjänster + Prislista

Prislista
Foto och video
Eventfotografering:
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Sittningsfotografering
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Video
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Grafiska Tjänster
Affischering
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
100 kr fast pris + tryckkostnader.

Annat
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
100 kr fast pris, 50 kr per timme + eventuella tillkostnader.

Webbutveckling
Webbdesignskonsultation
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
200 kr fast pris +50 timkostnad.

Webbplatsuppbyggnad
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris +50 timkostnad.

Grafiskt material för webbplats
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
100 kr fast pris + eventuella tillkostnader.

Studiofotograferat material för webbplats
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Tjänster
PRINT som är Maskinteknologsektionens PR-utskott jobbar främst för att marknadsföra
Maskinteknologsektionens varumärke. I och med detta finns våra tjänster tillgängliga för sektionen,
subgrupper och utskott under Maskin gratis, vilket ska hjälpa hela vår sektion framåt och främja dess
varumärke och rykte.
PRINTs tjänster finns även tillgängliga för organisationer på Luleå Tekniska Universitet utanför
Maskinteknologsektionen. Vi vill promota och föra fram alla föreningar och grupper på universitetet
för att tillsammans växa och skapa publicitet för oss alla och visa vad som gör LTU till ett av Sveriges
främsta Universitet och hur drivna studenter vi har här. Vid våra tjänster för icke-Maskinförenigar så
tillkommer en avgift.
I alla tjänster är det möjligt att få med en eller flera önskade loggor.
PRINT har i det stora 3 stycken olika tjänster, foto och video, grafiska tjänster och webbutveckling.

Foto och video
Inom foto har vi tjänster inom eventfotografering och Sittnings-fotografering. Inom video kan vi även
filma era event.

Eventfotografering
PRINT skickar en alternativt två stycken fotografer till sagda event som önskas fotograferas. PRINT
fotograferar då eventet och sedan efter redigerar bilder som tagits och levererar ca 50-80 st kvalitativa
bilder
Event arrangerade av föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS
tjänster alltid gratis och bilderna publiceras på våran facebooksida:
www.facebook.com/print.maskinsektionen/

För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi Eventfotografering för priset 500 kr fast
pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift och bilderna ges då ut till den anställande
föreningen/utskottet/subgruppen.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Sittningsfotografering
PRINT skickar en alternativt två stycken fotografer till sagda sittning som önskas fotograferas. PRINT
fotograferar då sittningen och sedan efter redigerar bilder som tagits och levererar ca 50-80 st
kvalitativa bilder
Sittningar arrangerade av föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS
tjänster alltid gratis och bilderna publiceras på våran facebooksida:
www.facebook.com/print.maskinsektionen/

För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi Sittningsfotografering för priset 500 kr
fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift och bilderna ges då ut till den anställande
föreningen/utskottet/subgruppen.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Video
PRINT spelar då in en film från det önskade eventet/sittningen där vi försöker förmedla det budskapet
som arrangörerna vill få fram.
Sittningar/event arrangerade av föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är
PRINTS tjänster alltid gratis och bilderna publiceras på våran facebooksida:
www.facebook.com/print.maskinsektionen/

För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi Sittnings/event filming för priset 500 kr
fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift och videon ges då ut till den anställande
föreningen/utskottet/subgruppen.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Grafiska Tjänster
Våra grafiska tjänster består bland annat av affischering men även andra grafiska tjänster. Vi kan då
till exempel ta fram designen för logotyper, visitkort, roll-ups eller andra grafiska trycksaker.

Affischering
PRINT erbjuder hela produktionsprocessen av affischer, från att göra layout till tryckning och
uppsättning. Man har då möjlighet att ange ett önskat upplägg på hur affischen ska se ut men är inget
måste. Omkring 10 stycken affischer trycks i A3 format och hängs upp på campusområdet. Affischer
gjorda för föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS tjänster alltid
gratis.
För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi affishering för priset 100 kr fast pris med
50kr timkostnad + tryckkostnad.
Maskin-PRIS:
Gratis
TKL-PRIS:
100 kr fast pris + 50 kr per timme + tryckkostnader.

Annat
PRINT erbjuder även att ta fram design till flera olika trycksaker men står då bara för designprocessen
och inte för tryckprocessen. Då har man möjlighet att ange ett önskat upplägg på den trycksak man
beställer samt de mått som trycksaken ska ha. Vid eventuella ändringar är det bara att kontakta oss.
Trycksaker gjorda för föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS
tjänster alltid gratis.
För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi designing av trycksaker för priset 100 kr
fast pris, 50kr timkostnad + eventuella tillkostnader.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
100 kr fast pris + 50 kr per timme + eventuella tryckkostnader.

Webbutveckling
Våra tjänster inom webbutveckling består av webbdesignskonsultation och webbplatsuppbyggnad. Vi
kan även ta fram grafiskt och studiofotograferat material till hemsidor.

Webbdesignskonsultation
PRINT erbjuder webbdesignskonsultation i utformandet och skapande av hemsidor och webbplatser.
För maskinteknologsektionens medlemmar är tjänsten gratis
För Kårmedlemmar kostar tjänster 200 kr startavgift + 50 i timmen.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
200 kr fast pris +50 timkostnad.

Webbplatsuppbyggnad
PRINT erbjuder webbplatsuppbyggnad i utformandet och skapande av hemsidor och webbplatser.
För maskinteknologsektionens medlemmar är tjänsten gratis
För Kårmedlemmar kostar tjänster 200 kr startavgift + 50 i timmen.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris +50 timkostnad.

Grafiskt material för webbplats
PRINT erbjuder att ta fram grafiskt material och står då för designprocessen för materialet. Då har
man möjlighet att ange ett önskat upplägg på den trycksak man beställer samt de mått som trycksaken
ska ha. Vid eventuella ändringar är det bara att kontakta oss. Grafiskt material gjorda för
föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS tjänster alltid gratis.

För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi grafiskt material för priset 100 kr fast pris
+ eventuella tillkostnader.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
100 kr fast pris, 50 kr per timme + eventuella tillkostnader.

Studiofotograferat material för webbplats
PRINT erbjuder studiofotografering för webbplatser exakt vad bestäms på möte med kund.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Bilaga 2 Budget för inköp

Ansökan till Sektionsfonden
Sökt av: 6M och Julius
Sökt summa: 400kr
Datum då bidrag önskas: 11/3-2017
Evenemang: Öhlympiaden
Datum för evenemanget: 11/3-2017
Bakgrund
Maskinsektionens fjärde del i TKL-kampen är snart här. Det tidigare konceptet M-bowlingen
har ändrats och bytt namn till Öhlympiaden för att ge evenemanget ett mer strukturerat
och välplanerat upplägg.
Evenemanget kommer som tidigare år bestå av en 5-kamp med ölinspererade grenar.
Förutsättningar
Intäkter till evenemanget kommer vara i form utav biljettförsäljning samt försäljning av
Juliusmackor på evenemangsdagen. Dessa intäkter är tänkta att täcka följande:
-

Dekor samt utrustning till de olika stationerna. Tillsammans med andra
nödvändigheter ligger dessa under ”Dekor” i budgeten nedan.
Tygmärke, som ett fint minne för deltagarna, men också som marknadsföring för
Julius och 6M.
PR, t.ex affischer och marknadsföring av evenemang på Facebook.

Då Öhlympiaden är en del av TKL-kampen vill vi självklart subventionera biljettpriset för
medlemmar av teknologkåren. Biljettpriset är satt till 40 kr för kårmedlemmar och 50 kr för
studenter utan kårmedlemskap i teknologkåren. För att göra detta möjligt söker vi nu bidrag
på 400 kr.
Åtaganden
6M och Julius åtar sig att boka lokal, designa och beställa märken, göra inköp i form av
dekor samt lösa all övrig logistik.
Ansvarig
Huvudansvaret ligger hos subgrupperna 6M och Julius i samråd med ordföranden.
Kontakt
Mikaela Pettersson
0733098388
Mikpet-6@student.ltu.se
Anna Löfgren
0703215556

Budget
Utgifter
Dekor
PR
Lokal
Tygmärken
Alkohol
Totalt
Intäkter
Mackförsäljning
Biljettförsäljning
Kår
Icke kår
Totalt
Summering
Utgifter
Intäkter
Totalt

645
250
1000
2375
+-0
4270

420
40 kr/st, 80st
50 kr/st, 5 st

3200
250
3870

4270
3870r
-400 kr

