Mötesprotokoll 1 – 2014/2015
Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2014-07-06
Tid: 1917 Plats: Skype

Närvarande
Mattias Thorwid, Ordförande
Dennis Forslund, Vice Ordförande
August Naij, Kassör
Jennifer Davidsson, Utbildning bevakningssamordnare
Thomas Sahleström, Alumn
Philip Sundström, PR/ informationsansvarig

§1

Inledande formalia

§ 1.1

Mötet öppnas

Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 19:17 den 6/7-14 i skype.

§ 1.2

Mötets behörighet

Mötet anses behörigt.

§ 1.3

Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid

§ 1.4

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund

§ 1.5

Val av protokolljusterare

Till justerare väljs August Naij

§ 1.6

Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 1.7

Föregående protokoll

Inga föregående protokoll hanteras.

§ 1.8

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§2

Information

§ 2.1

Information från styrelsen

Maskinteknologsektionen vid Luleå Tekniska Universitet
Hemsida: http://www.m-sektionen.se
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§ 2.1 Ingen information presenteras.

§3

Diskussion

§ 3.1 Firmatecknare
Styrelsemötet är överens om att August Naij tecknas som firmatecknare då han har tillgång till
ekonomin samtidigt som Mattias Thorwid också tecknas som firmatecknare då han har insyn
över hela sektionen.
§ 3.2 Nolleperioden
§ 3.2.1 Sektionsdagen (13:00 – 16:15, 22/8)
Presentation om styret och sektionen med sub-grupper i B-192 för nollorna.
Lokalen är inte bokad med tiden för eventet är tänkt att starta 13:00. Presentation
av styret och sektionen i helhet står Mattias Thorwid för, Dennis Forslund står
för kontakt med sub-grupper (PI, Julius, 6-M, xp-m, Phett och MAKT) samt kollar
om möjligt schema med tider för visning av grupperna.
§ 3.2.2 Sektionsmiddagen (preliminärt 17:00, 22/8)
Jennifer Davidsson har varit i kontakt med STUK restaurang om plats, personal,
kostnad för sektionsmiddagen. Idée om att vara på ljusgården samt mat från PI,
värma i STUKs kök. Svar har inte kommit från kontoret på STUK. August Naij
och Thomas Sahleström kontaktar 6-M och Julius om att toasta sittningen.
Gyckel och tema förskjuts till nästa möte.
§ 3.2.3 Förfest för maskin (preliminärt 17:00, 28/8)
Johan Backlund har preliminär bokat lokal på vänortsvägen den 28/8-14. Han
kommer även att fixa bokning av Gelbe ifall många kommer, koll om ljud och ljus
(möjligt Valhall), grill från kåren och tält från sektionen.
§ 3.2.4 Sektionskampen (10:15, 30/8)
Brainstorm: Skjuta något med något på något. En slangbella eller cykelslang för att
skjuta egg mot gosedjur som representerar sektionerna. Idéer om hur att få hela
klassen engagera sig är bland annat att några letar egg i skog medan andra skjuter
eller hinderbana med sked där några springer bana och andra skjuter. Mattias
Thorwid tar på sig som ansvarig för sektionskampen.
§ 3.2.4 Välkomstmiddagen (17:00, 30/8)
Gyckel om att förnedra Idefix spånas. Huvud gyckel med gelatin kvarstår med
fortsättning om film finns som tips. Beslut om att spåna vidare på film idéer.
Philip Sundström tar kontakt med NPG 2014 om att få förtydliga i nollehandboken om
sektionens evenemang.
Dennis Forslund ska försöka att komma i kontakt med chefen på ICA-porsön om nolle-p
t-shirt.
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