Mötesprotokoll 2 – 2014/2015
Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2015-09-15
Tid: 1901 Plats: Skype

Närvarande
Mattias Thorwid, Ordförande
Dennis Forslund, Vice Ordförande
August Naij, Kassör
Jennifer Davidsson, Utbildningsbevakningssamordnare
Thomas Sahleström, Alumn
Philip Sundström, PR/ informationsansvarig
Johan Backlund, Arbetsmarknadskontakt

§1

Inledande formalia

§ 1.1

Mötet öppnas

Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 19:01 den 20/7-14 i Skype.

§ 1.2

Mötets behörighet

7 styrelsemedlemmar närvarande. Mötet anses behörigt.

§ 1.3

Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid

§ 1.4

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Mattias Thorwid

§ 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.
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§2

Information

§ 2.1

Information från styrelsen

Mattias Thorwid har kikat på hörsalsbokning och var förra styret beställde sina
styrelsetröjor.
Dennis Forslund har skapat ett schema för sektionskampen för presentation av
subgrupper, och lekplanering. ICA Porsön-chefen på semester, hör av sig igen nästa vecka.
Thomas Sahleström har kontaktat 6M angående Sektionsmiddagen, Simon Persson ställer
upp och toastar.
Jennifer Davidsson har jagat kontoret, bara Bella som jobbat under veckan och hon har
inte hand om Nolle-p. Försöker att kontakta igen under veckan.
Johan Backlund har arbetat med M-JET, suttit i möte och bokat möbler. Han har även
kontaktat Lindbäcks för att hyra lokal till förfesten. Ordinarie uthyrare på semester,
återkommer i augusti.
Philip Sundström har hållit sig uppdaterad från NPGs håll och jobbat på brännan.
August Naij har varit i skolan och kollat posten. En del papper som ska behandlas.

§3

Diskussion

§ 3.1 Nolleperioden
Mattias ser till att hela styret har tillgång till ett google-schema över Nolleperioden.
August Naij tar på sig att vara Phösarkontakt.
§ 3.1.1 Sektionsmiddagen
Jennifer styr en Facebook-grupp för att diskutera sektionsmiddagen tillsammans
med inblandade och toastar.
Till nästa möte bör ett tema för sittningen finnas spikat.
§ 3.1.2 Förfesten
Johan tar ansvar för festen i stort. Mattias kontaktar Valhall angående att ”låna”
högtalare. I första hand för nollorna, i mån av väder och plats skulle vi kunna bjuda
in andra också.
§ 3.1.3 Gyckel VKM
Jennifer undersöker ifall man kan låna videokamera av STV. Alla fortsätter att
spåna idéer på gyckel.
§ 3.1.4 Sektionskampen
Mattias beställer en slangbella. Eller två.
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