Mötesprotokoll nr 8 – 2016/2017
Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-10-19
Tid: 18:00 Plats:A3101a

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

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Utbildningsbevakningssamordnare
Alumnkontakt
PR/informationsansvarig
Arbetsmarknadskontakt
SSOS
Utlåningsansvarig

§ 1 Inledande formalia
Mötet öppnas
Arvid Marklund förklarar mötet öppnat klockan 18:00 den 2016-10-19 i A3101a.

Mötets behörighet
8 närvarande. Mötet anses behörigt.

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Arvid Marklund.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Tove Audhav.

Val av protokolljusterare
Till justerare väljs Oskar Tengberg och Jonas Dahlgren.

Adjungeringar
Alexander Lyckebo och Zebastian Hallsten Joachim Jakobsson adjungeras in med närvaro-,
förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

Föregående protokoll
Tidigare protokoll läggs till handlingarna.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.
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§ 2 Information
Information från styrelsen
Arvid Marklund har sedan föregående möte
- Köpt tågbiljetter (GBG-STHLM) samt Arlanda express.
- Varit på Ordfrad.
-

Lucas Asplund har sedan föregående möte
Varit på ordfrad.
En del mailkontakt.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte
- Betalat fakturor.
- Inventerat spegatter.
- Köpt och återköpt produkter inför grottphaesten för 6M.
-

Emma Nordekvist har sedan föregående möte
Varit på jurymöte angående årets bästa lärare.
Värvat programrådsrepresentanter.
Deltagit i programrådsmöte.
Värvat en person till mitt utskott.

Carl Ekberg har sedan föregående möte
- Haft kontakt med MAkt om yukigassen.
-

Philip Skånberg har sedan föregående möte
Varit på möten med PRINT.
Varit på möte med kåren.
Skrivit en budgetansökan.
Gamla ordförande i print.
Mailkontakt med subgrupper.
Deligerat arbete inom PRINT.

Tove Audhav har sedan föregående möte
- Renskrivit protokoll.
- Hanterat protokoll.
- Varit på arbetsmiljösutbildning.

-

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte
Hyrt ut maskinen.
Skrivit en offert på en uthyrning.
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§ 3 Beslut
§3.1

Beslut om Svets till XP-M

XP-M presenterar sitt budgetförslag för inköp av svets. Trots inköpet finns det fortfarande en
buffert kvar.
Mötet gick vidare till frågor.
Mötet gick vidare på diskussion.
Styrelsen beslutar att godkänna bilaga ett i dess helhet.
§3.2

Teambuilding PRINT

Bilaga presenteras om utgiftsplan för PRINTS teambuilding.
Mötet gick vidare till frågor.
Mötet gick vidare till diskussion.
Styrelsen beslutar att godkänna bilaga två i dess helhet.

§ 4 Diskussion
§4.1

Uppföljning föregående möte

Styrelsen kollade igenom och diskuterade föregående protokolls paragrafer för att få en tydlig bild
om hur läget för dessa är nu.
§4.2
Teambuilding
Hur budgetering för teambuildingar kan/bör gå till diskuterades. Tidigare system har gått ut på
att sätta en fast summa som läggs på teambuilding från styrelsen och sedan dela denna summa på
antalet platser i, KF och utskott. Sammanställning på antalet platser gjordes.
Styrelsen beslutar att ändra summan för teambuilding per person till 216 kr/person per år. För
användning av dessa pengar skall ansökan skickas in där antalet personer och planerade inköp
specificeras.
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§ 5 Övrigt
§5.1

Styrelse Gasque

Gasque med andra styrelser under TKL kommer eventuellt hållas. Styrelsen diskuterade
intresset för detta.

§5.2

Uppdatering från Ordfrad

Rapportering från tidigare Ordfrad presenterades.
Ett ökat intresse för utlandsstudier har uppmärksammats. Ett förslag om att starta upp en
utlandsstudiegrupp under maskinteknologsektionen togs upp och diskuterades. Detta skulle
kunna öka attraktionen för utbildningarna.

§5.3

Rapportering KF

Vad som skulle kunna tas upp under nästa KF togs upp.

§5.4

JämK

Teknologkåren har startat upp JämK de har arbetat fram en likabehandlingspolicy. Zebastian
Hallsten har suttit med i denna kommité och en fråga ställs angående om styrelsen vill ha en
representant ut styrelsen med eller om Zebastian skall fortsätta och rapportera till styrelsen.
Styrelsen anser att are Zebastian kommer fortsätta sitta själv i rådet och rapportera viktiga delar
till sektionen.

§5.5

Subgruppsklädsel

PH1 har tidigare haft gröna byxor som subbgruppskläsel, de går längre inte att få tag på. Skulle
västar vara intressant att ha och är det någonting som går att söka sponsring för. Diskussion kring
om västar är lämpligt hölls. Styrelsen anser att det är upp till PH1 att avgöra om de vill ha västar.
Om det är tänkt att subgruppsplagget skall gå i arv är det möjligt att söka spons för dessa.

§6 Pågåendelista
Punkterna nedan är projekt som arbetas med. Rapportering för vardera punkt presenterades
under mötet.
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Ansökan till Subgruppsfonden
Sökt av: XP-M
Sökt summa: 2500 SEK

Bakgrund

Svetsarna som för tillfället finns på XP-M är en Kempi av MIG/MAG typ och en gammal
MMA svets som har lägsta ström 50A, viket gör det omöjligt att svetsa bilplåt. De har varit
i XP-M’s ägo under en lång tid. De köptes in när det inte fanns något större antal
medlemmar, utan ca 20st/år. Vår MIG/MAG svets (som är vår viktigaste) gick sönder
under lådbilsracet då det var hög belastning på alla som skulle svetsa sina fordon.
Därför har vi (XP-M) beslutat på ett styrelsemöte att en ny svets ska köpas in som klarar
den tuffa miljön som finns i verkstaden (många ovana som oppererar svetsen). Vi valde då
en Migatronic av modell RallyMIG 161i från Danmark som är ett välkänt märke med bra
kvalité och garantier. Det är en kombinerad MIG/MAG/MMA/TIG svets, vilket betyder
att det är 3 svetsar i en. Tack vare det så behövs det endast en svets med storlek av lite
microvågsugn istället för de 2 enorma och klumpiga svetsarna vi har idag.
Styrelsen på XP-M har beslutat att genomföra detta inköp trots de höga kostnaderna för
att denna typ av svets kommer hålla >20 år vilket gör detta till en liten
årskostnad/medlem.
Då vi gått från ett 20-tal medlemmar/år till 100st/termin så sätter det stora krav på den
utrustning och verktyg vi husserar med. Av den anledningen vill vi köpa in en svets som
klarar de krav som ställs.
XP-M har vanligen en självgående och stark ekonomi viket har resulterar i att vi har sökt
pengar ur Maskinteknologsektionens Subgruppsfond innan arbetet med att mordernisera
verkstaden påbörjades. Då detta är en mycket stort projekt som sträcker sig över mer än
20år i tiden så söker vi nu bidrag för att kunna förverkliga denna vision.

Förutsättningar
Vi söker här med bidrag på 2500kr vilket under ett år är ca 12.50kr/medlem. Då som
ni kanske förstår så är en svets mycket centralt i vår verksamhet och vi slår vad att
även medlemmar i Maskinteknologsektionens styrelse har haft nytta av vår gamla
svets.
Då morderniseringen redan har börjat så har medlemspriserna från och med iår redan
ökat. Det har förvånadsvärt endast motagits posetivt då våra medlemmar ser att
kvalitén på verkstaden överväger det höjda priset. Med en ny svets, som äver har
funktionen TIG (viktig vid rörsvetsning), kommer vi ännu en gång se över vårt
medlemspris för att avgöra om den nuvarade nivån är bra eller för låg.
Längre ner i ansökan kan ni även se offerten där vår kassör har genom företaget fått
ner priset betydligt med ordentliga rabatter.

Åtagandenn
XP-M sköter all kommunikation med Swedol samt ansvarar för inköp.

Ansvarig
Huvudansvaret ligger hos XP-M.

Budget
I nedanstående bilaga bifogas de kostnader som detta arrangemang kommer att medföra.

Kontakt
Alexander Lyckebo
Kassör XP-M
xpm@m-sektionen.se
073-0742090

Bilagor
Budget
Kapital
Totalt:

7,756.38 kr
7,756.38 kr

Totalt:

9,159.19 kr
0.00 kr
1,097.19 kr
10,256.38 kr

Utgifter
RallyMIG 161i MIG/MAG/MMA
Svatskabel 16mm^2
Slangpaket TIG 101V

Balansräkning
Intäkter

7,756.38 kr

Utgifter

10,256.38 kr
Balans:

-2,500.00 kr

Pengaransökan PRINT
Söks av: INFO/PR Maskinteknologsektionens styrelse
Sökt summa: 1100 kr
Datum då bidrag önskas: 2016-10-19

Anledning
Budgeterat verksamhetsår 2016/17 existerar en budget för teambuildings på 6500 kr för KF och
utskott. PR-utskottet PRINT vill hålla en teambuilding för sina 11 medlemmar som en kickoff för de
(9st) nya PRINTare som blivit antagna nu under hösten 2016. Detta är för att stärka vår gemenskap
och för att öka vår kreativitet som grupp. Då budgeten är avsett för 260 kr/person för 25 personer
anser vi i PRINT att en rimligare summa att söka är 1100 kr då det motsvarar 100 kr/person då vi är
ett större utskott en förra året. Då PRINT själva inte äger några pengar så behövs pengar från
sektionen sökas.

Förklaring av ansökningsbelopp
Preliminär plan för teambuilding:
Vi ska dela upp dem i tre lag och varje lag får varsitt tema (ERNST, BINGO RIMER, MARIA MONTASAMI)
Team ernst får stå för kvällens pyssel där dem får utföra ett av hans kända pyssel tillsamamns med de andra
lagen, de ska klä sig med halsduk, kofta, uppvikta jeans, gå barfota när de kan, kvällens vin för lag ernst blir ernst
vin och kvällens efterrätt huvudrätt står lag ernst för, det blir nutellakaka (huvudrätt ej påkommen).
För Montasamis team blir det långklänning eller utsvängda byxor tillsammans med läppstift och en lång krullig
blond peruk, montasami står för kvällens underhållning, montasamis team ska även tillverka tassles av garn
Bingos team ska vara iklädda svart kavaj, svarta byxor, svarta glasögonbågar, svart t-shirt samt en svart hatt,
bingos team är kvällens fotografer och bevarar minnen.

Mat och deverse material:
- Pysselmateriel (ernst)
-Garn
- Tre svarta hattar (billiga såklart)
- Svarta glasögonbågar(behöver ej vara med glas i kan ju titta partykungen eller liknande)
- Läppstift
- Tre blonda peruker( finns också väldigt billigt att få tag i)
- Ingredienser nutellakaka
- Mat(Pizza eller dylikt)

Estimerad summa: 700kr
Dryck:
- Ernst vin
- Montasamis vin
- Bingos vin

Estimerad summa: 400kr

