Mötesprotokoll 3 – 2014/2015
Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2014-08-06
Tid: 20:02 Plats: Skype

Närvarande
Mattias Thorwid
Dennis Forslund
August Naij
Jennifer Davidsson
Thomas Sahleström
Philip Sundström
Johan Backlund
Lisa Andersson

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Utbildningsbevakningssamordnare
Alumn
PR/ informationsansvarig
Arbetsmarknadskontakt
Arbetsmiljökvalitetsansvarig

§1

Inledande formalia

§ 1.1

Mötet öppnas

Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 20:02 den 6/8-14 i Skype.

§ 1.2

Mötets behörighet

6 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 Dennis Forslund

§ 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 försökt boka B192 men misslyckats då den redan var bokad. Ska
undersöka övriga hörsalar. Ordnat Drive till styrelsen, tankat upp mötesprotokoll och
schema över Nolleperioden. Kontaktat Valhall angående att låna högtalare till förfesten.
Dennis Forslund har varit i kontakt med ICA-chefen ang. sponsring av nolletröjor
(kommer tillbaka för sent), har varit i kontakt med andra sponsorer. Har fått offert från
tröjföretaget. Börjar bli krisigt att hinna med en beställning.
Thomas Sahleström inte närvarande.
Jennifer Davidsson har träffat Erika och planerat överlämning. Haft möte med kontoret
angående sektionsmiddagen.
Johan Backlund har pratat med Lindbäcks angående att hyra vänortslokalen, Lindbäcks
verkar ha hyrt ut den till andra personer. Hör med kåren ifall man kan hyra Gelbe istället.
Philip Sundström har pratat med Filip Lanneld angående vad han har haft för
sommarplaner (hemsida). Skulle skicka mail och förklara mer.
August Naij har hämtat ut båda kassorna (maskinen och försäljning) samt räknat igenom
dessa. Hämtat pärmarna för maskinen med kontrakt och liknande. Varit på banken och
lämnat papper för firmateckning. Varit på möte med kontoret.

§3

Diskussion

§ 3.1 Nolleperioden
§ 3.1.1 Sektionsmiddagen 22/8
Jennifer har ordnat Facebook-grupp för sittningsdiskussion. Temat blir Togaparty. Insläpp vid 18:30, VIP-ingång -> Ljusgården. Sittningen börjar ca 19:00.
Maten in 30-45 minuter senare.
Under iordningställande och bortplock är det bra om så många som möjligt kan
hjälpa till.
Matservering liknande Norrskensröjet.
Ljud och ljus + möbler = STUKs problem
Prata med phösarna angående att ta upp anmälningar + allergier till sittningen
FÖRSTA DAGEN.
§ 3.1.2 Förfesten
Johan kollar vidare med Lindbäcks angående lokal. Annars krisboka Gelbe eller
docent/assistent.
Högtalare bör gå att låna/hyra av Valhall.
Maskinteknologsektionen vid Luleå Tekniska Universitet
Hemsida: http://www.m-sektionen.se

