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lnledande formalia
Foredragarc: Kim Stenholm

§ 1.1

Motet oppnas
Kim Stenho lm forklarar motet oppnat klockan 18.08 dl'n 19:e
septembe r 2012 i D770.

§ 1.2

Val av motesordforande
Till motcsordforande valjs Kim Stcnho lm.

§ 1.3

Motets behorighet
Kallelscn har varit Ute i 14 dag:~.r innan motet och forcdragningslistan
~lotct iir bchorigt.

i 7 dagar.

§ 1.4

Val av protokollsekreterare
Till protokollsekrcterarc valjs Agnes Livingsto ne

§ 1.5

Val av protokolljusterare
Till justcrare valjs J akob Tors ten sson samt H ann a Gus ta fsson
tillsammans mcd morcsordforande.

§ 1.6

Foregaende motesprotokoll
Foregacndc molesprotokollliiggs till handlingarna.

§ 1.7

Adjungeringar
()niga nar-..arande enbgt bilaga adJungcras in med narYaro-, femlagssamr yttranderatt men utan rostratl.

§ 1.8

Faststallande av foredragningslista
Forcdragningslistan godkanns.

§ 1.9

Publicering av protokoll pa internet
Samtliga motesdeltagare gcr sm tillsmnd art prorokollct publiccras pa
internet.

\l~<kmreknologsckuonen ,·id J.ulea Tckmska lim\"er.arcr
Hems1da hup:/ / www.m-sckrioncn.se

~

~v

~\I

~

.

~IotesprotokoU

l - 2012/20 13

i\ [asktn rcknologsckrioncns scknonsmore

Sammantradesdatum: ::w 12-09-19
Tid: 18.00 Plats: D"'70, LTC

§ 2

Anmalningsarenden
§ 2.1

Styrelsen 2012/2013
Foredragare: Maskinteknologsektionens styrelse

-

K.im Srenholm, Ordforande, rapporterar arr han sedan foregaende
sektionsmotc har:
•
•
•
•
•

Planerat och med,·erkat pa nolleperioden
Delragir pa ordforanderader
Deltagit i Rodden 2.0
i\nordnat styrelsemoten
Deltagit pa lcdningsgruppsmote \'id institutionen for
tcknikvctenskap och matemarik

Agnes I.ivingstone, Sekrererare, rapponerar att hon sedan forcgaende
scktionsmote har:
•
•
•

Varit ansvarig for sryrelsens medverkan pa nolleperioden
Borjat utvardera nolleperioden
Protokollfort styrelsemoten

~Iarhilda Johansson, Kassor, rapporterar art hon sedan foregaende
sektionsmote bar:

•
•
•
•

•
•

I laft ovcrlamning
Deltagir pa bokslutsmote
Raknat igcnom kassan efter nolleperioden
Deltagit pa mote med institutionen for teknikvetenskap och
matematik angaende samarbetc mcllan institutionen och
sektionen
Bokforr
Skickat och betalar fakruror

Therese Persson, Arbetsmiljokvalitetsans,·arig, rapporterar att hon
sedan foregaende seknonsmote bar:
•
•
~[askmteknologsekuoncn

Fixat sponsring till nollelrojurna
1\rberat med :l\1-jet

\'td Lulea Tekruska L.:mvcrsirer
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•
•
•
•

Delragit pa nollepcrioden
Delragit pa studiemiljokommitemote
Borjat soka sponsring till Sl\lt\RT
Delragit pa tcambuilding for programradsrepresentanter

l\Ei.rta Holgersson, Vice ordforande, rapporterar att hon sedan
foregaende sektionsmote har:
•
•
•
•

Deltagit pii nolleperioden
Klivit pa som projektledare for Sl\L\RT
Deltagit pii ordforanderad
Deltagit pa styrelsemotcn

Linda I lenriksson, Alwnnansvarig, rapportcrar att hon sedan
foregaende sektionsmote har:
•
•
•
•

Medverkat pa nolleperioden
Borjat arbeta med Siv1ART
Deltagit pa arbctsmarknadsmotc
Dcltagir pa styrclsemoten

Erik Soderstrom, •\rbetsmarknadskootakt, rapportcrar att han
foregaende sektioosmote har:
•
•
•
•
•

•
•

scd~111

Ordnat T-shirts till nollorna
r\rbctat med M-jct
l\1edverkat pa nolleperioden
Borjat arbeta pa sponsorkontrakt med Scania
Deltagit pa mote med institutioncn for tckoikvctcnskap och
matematik aogaeode samarbete mellan iostirutionen och
scktionen
Borjat plaoera lunchforeliisning i samarbctc mcd
Geosektiooen
Delragit pa t':a arbetsmarknadskontakts moten pa karen

l\1aria Hindmm, UrbildningsbcYakniogssamordoarc, rapporrcrar att
hon sedan foregaeode sektioosmote har:
•
•

Medverkat pa nolleperioden
Rektyterarat programradsrepreseotaoter
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•
•

Deltagit pa programrad
Anordnat mote med programradsrepresentanterna

Pia Lofgren, PR-/infoansvarig, rapporterar att hon sedan foregaende
sektionsmote har:
•
•
•
•

Jobbat med PR till M-jet
Uppdaterat pa hemsidan och facebooksidan
Ordnat affischer till sektionsmotet
Deltagit pa styrelsemoren

Erik Sjodin, Utlaningsansvarig, rapporterar att han sedan foregaende
sektionsmote har:
•
•
•
•

§ 2.2

Medverkat pa nolleperioden
Medverkat pa Rodden 2.0
Uinat ut maskinen samt verktygsladan
Mekat med maskinen

Teknologkaren
Foredragare: R epresentant fran teknologk arens styrelse
I<arstyrelsen rapporterar foljande:

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

1144 medlcmmar i karen
Ledningsgruppens arbetsuppgifter
IKEA-resa den 6:e oktober
Upptakt den 1O:e okrober for alla engagerade
Saker internrevisor
Ska lagga om budgeten
Ska inratta en projektgrupp for act se over styrdokument,
soker projektledare
Utbildningsenheten soker mentorer till projektet
l(unskapsmentorerna
LTU jobbar med en ny pedagogisk ide
Nominera larare till teknologkhens pris for basta larare
Pa gang inom arbetsmarknadsenheten; LARV
arbetsmarknaJsmassa, hailer pa att starta en evenrenhet inom
utskottet, ex-jobbskvall innan jul
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•

•

•

§ 2.3

Pa gang inom socialaenheten; utvardering av nolleperioden
2012, Nominera rill adelval for nasta ar, Teknologkampen
pagar, Saker Phaestmastare
Pa gang inom informationsenheten;Jobbar med att fa ut
information pa ett bra satt, startar upp Informationsradet for
alia PR och infoansvariga pa sektionsniva
Karfullmakcige 1 hills den 4:e oktober

Subgrupper
Fordragare: Representanter fdin SexM,Julius, Pi samt Xp-M

Julius rapporterar fOljande:
•
•
•
•

Medverkat pa nolleperioden
Lagt om golvet och bytt dorr pa J uliuslokalen samt kept in
koksutrustning
Fyra stycken nya medlemmar invalda
Skall soka bidrag rill ny kyl, frys samt dammsugare cill lokalen

SexM rapporrerar foljande:
•
•
•

Medverkat pa nolleperioden
Valt in fyra nya medlemmar
Planerar Grottfesten rillsammans med Ek6

Pi rapporterar foljande:
•

•
•
•

tillbaka en gammal PI-medlem
Serverat PI pa sektionsmiddagen samt forsta torsdagen
Nasta PI den 20:e september
Alia Pi-datum finns ute pa M-sektionens hemsida
Fatt

Xp-M rapporterar foljande:

IngetT niin;arande represmlonf

§ 3
§ 3.1

Propositioner
Stadgeandring
Foredragare: Kim Stenholm (Bilaga 1)

Stadgeandringen presenteras.
~las kinrcknologse ktionen \'id Lulea Tekniska Universitet
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Stadgeandringen diskuteras.

§ 4

Motioner
§ 4.1

Pryda Maskinens motorhuv
Forderag are:J ohan Rutfors lsaksson,Jakoh T orstensson
(Bilaga 2)
Motionen presenteras
Motionen diskuteras
Onskar ett konkret forslag art ta stallning till nasta
sektionsmote

§ 5

Beslut
§ 5.1

Beslut om foreslagen stadgeandring
Sektionsmotet beslutar att
fUreslagen stadgeandring godkanns

§ 5.2

Beslut om motion
Sektionsmotet beslutar att
foreslagen motion godkanns med tillaggsyrkande att
forslag skall tas fram till nasta sekcionsmote

§ 6

Diskussion

§ 7

Ovriga fragor

§ 7.1

Motorforening pH1
Foredragare: Martin Svensson (Bilaga 3)
En f6rening for motorintrcsscrade, pHl, vill diskutera mojligheten
att lligga sig som forening under maskinteknologsektionen.

Ma~kinteknolog~ekrioncn
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Foreningens syfte samt stadgar presenteras.
Diskussion. Motet generellt positivt till fOreningen

Maskinhuset
Foredragare: J ohan Ruthfors Isak sson
En ide om att kopa in en extern lokal till sektionen presenteras
Presentation av vad dena skulle ge sektionen, Flera larosaten har
n:\got liknande. Mervarde till medlemmarna.

Forslag om inkop av ett specifikt hus. Presentation av den foreslagna
lokalen.
Presentation av ekonomiska berakningar gallande denna lokal.
Tvadelat forslag: Vill sektionen ha ett hus? Vill sektionen i sa fall ha
detta hus?

Fragor om forslaget samt diskussion.
Det m:\ste finnas intresse fran medlemmarna att ta
hand om huset
Finansiering. Kommer vara en arlig kostnad som
fin~nsier~s av sektionen. Finns mojlighet att till
exempel soka sponsring eller annan typ av finansiering
Finns ej we, dock rinnande vatten fran egen bruno,
samt direktel som aven skater uppvarmningen
Huset iir fran ca 1915, totalrenovering har skett pa 70talet, efter det har den aven byggts om delvis.
Takstommen ar bytt en gang.
Beslut maste troligtvis ta inom de kommande veckorna
om man vill ha detta hus
En granne finns, okant om detta ar privatperson eller ej
Kommer behova kopa in invetarier.
Omfattas ej av strandskyddet.
Behover kontinuitet i ansvaret over huset.

'ffi
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Finns spis men ej kyl och frys.
Motet beslutar an dra en streck i debatten
Tntresse for att jobba vidare med detta £inns, ett exuainsatt mote om
detta onskas av motet, Vill ha en mer utforlig plan med en ordentlig
kalkyl

Medlemsboken
Uimna in medlemsboken for ate vara med och tavla om arets
maskinare 2011 / 2012

Maskinteknologsektionens Aktivitetsutskott
Saker inuesserade till utskottet MAkt

Hemresande studenter i samarbete med institutionen
for teknikvetenskap och matematik
Om man ar inttesserad kan man ta kontakt med styrelsen. D atum for
utbildning for de inuesserade 20/ 9 samt 9/ 10, galler aven om man
tidigare varit hemresande student. Anmilao till kassbr@ msektionen.se

M-jet - Maskinteknologsektion jobb, exjobb, trainee
Arbetsmarknadsmassa riktat till clever som ar nara examen pa err
program under maskinteknologsektionen. Alia ar dock viilkomna.
Foretagspresentation av Aibel under massdagen.
Ljusgarden den 3:e oktober

RED
Event pa STUK den 13:e oktober.
ektionen medverkar genom en maskinforfest som anordnas av
styrelsen i samarbete med ScxM.
Maximal kostnad 50 kr i entre for cleona forfest

Arbetsmarknadsutskott
Saker medarbetare

~laskinreknologsektionen Yid Lulea Tekruska Universitet
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Hoodies till maskinprogrammen
Vill undersoka intresset for en designtavling till hoodies at alia
mas kin program.
Kan finnas mojlighet till sponsring
Diskussion. Positiva till ideen

Arets maskinare
Arets maskinare kommer urses aven detta ar men vi kornmer ej
anvanda oss av medlemsboken.

§ 8

Avslutande formalia
§ 8.1

Nasta mote
Innan den 31 :a oktober

§ 8.2

Motet avslutas
Kim Ste nholm forklarar motet avslutat klockan 20.00.
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Narvaro Medlemmar
Sebastian Berglund

Amanda Bjurenborg

Jesper Liljemark Mattson

August Naij

Oscar Koohler

Jakob Torstensson

E mma Wemmenhag

Linus Winther

Karolina Spets Granvik

Johan Ruthfors Tsaksson

Ella Jarlehag

Hanna Westergren

Angelica Lofberg

Jessica Karlsson

Hcnrik Mahler

Hanna Edbom

Tomas Vannucci

Hanna Gustafsson

Patrik Valfridsson

Malin Kuusinen

Karin Forsberg

Mattias Thorwid

Kristoffer Grankvist Park
Erik G oransson
Karin Burstrom
Linn Gerhardsson
Lo tta Silfver
Sofia Palstam
Sara Keisu
D avid Larsson
Anakin Wagner
Daniel Nilsen
Caroline Henricsson
Rasmus Sundberg
Simon Persson
Caroline Edlund
Per Engstrom
Christer Nilsson
Erik Liljestrom
Odd Breimark
Martin Svensson
Petter Lundquist
Joseflne Holm
Jennie Eriksson
Andreas Bjorklund
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Narvaro lcke-medlemmar
Pernilla Olovsson
Simon W ounder
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