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Protokoll

Mötets art: STYM11
Datum: Måndag 27 September 2021
Tid: 17:19
Plats: V34, V-huset
Närvarande:
Malte Eriksson (Ordförande)
Jonas Vendel (Vice-ordförande)
Marcus Haeggman (Kassör)
Jesper Frisk (Ledamot)
Johan Widmark (Ledamot)
Magnus Ramsköld (Ledamot)
Hugo Granberg (Projektledare Moment)
Shania Kaneskan (Ekonomiansvarig Moment)
Joel Nilsson (Potentiell C-ykel)
Tilda Byrstedt (C-AbReRiNg)
Ylva Öman (C-AbReRiNg)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:19 av Malte Eriksson.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
att välja Malte Eriksson till mötesordförande.

2.2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att välja Johan Widmark till sekreterare.

2.3. Val av justerare, tillika rösträknare

Styrelsen beslutade
att välja Jesper Frisk till justerare, tillika rösträknare.

2.4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.5. Fastställande av föredragningslista
Lägger till Brunchsittning med Jubileumsgruppen, Moments punkt och Cykelföreningen.

Styrelsen beslutade
att fastställa dagordningen, med de ovan nämnda ändringarna och konsekvensnumrera övriga
beröda punkter utefter dessa tillägg.

3. Punkter

3.1. Förra mötets protokoll
Inget att följa upp. Moment är tillbaka, och det är trevligt!
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3.2. Bruchsittning med Jubileumsgruppen
10 oktober 2021, 13:00 i Smörjis. Ta med studentmössa eller annat studentikos huvudbonad.

Styrelsen beslutade
att godkänna att Jubileumsgruppen, event, med förbehållet att smittskyddsplan ska skickas till
Styrelsen om det behövs, dvs om restriktionerna inte släpps som planerat den 29 september
2021, får hålla ovan nämnda alkoholevent.

3.3. Moments punkt
Moment skulle tills idag ha sett över alkoholbudget. Det hade de redan gjort, men Moment1
hade glömt att det redan var gjort.

Moment vill ha tydligare riktlinjer om hur mycket uppmuntran som ska ingår/inte ingå. Mar-
cus sammanfattar det styrelsen diskuterat sen förra veckan. Det innefattar att inga stora änd-
ringar kommer att detta moment, men att det tills nästa mandatperiod ska göras ändringar.
Moment1 med chefsgrupp ska diskutera hur man kan ändra uppmuntransfrågan och söktryc-
ket/attraktiviteten.

Hur väger man intresset för företagskontakten mot att göra det mer fest och skoj, likt and-
ra nämnder? De som i dagsläget dras till moment har intressen i det första, men de är inte
tillräckligt många. Hur gör man för att inte göra det mer fest och stoj utan att stöta bort de
mer seriösa Momentarna?

Moment vill genomföra följande evenemang: PG-kick-off, kryssning 2 oktober 2021. Gruppledar-
kick-off, bowling, 8 oktober 2021. Stugan, 31 oktober till 1 november 2021

Styrelsen beslutade
att godkänna moments ovanstående event, med förbehållet att smittskyddsplan ska skickas till
Styrelsen om det behövs, dvs om restriktionerna inte släpps som planerat den 29 september 2021.

Johan och Marcus säger “Förmånsbeskatta” i unison. Vackert, men ändå lite sorgligt.

3.4. Maskins Cykelklubb, MC klubb
Joel Nilsson presenterar bakgrunden för föreningen. Till en början skulle föreningen hålla på
med skogscykling, men har nu breddats till fler cykelformat. Ungefär ett event i månaden. Ut-
rustning självbekostas, ty det är en “orimligt dyr sport”. En samlingsplats för cyklister. Mecka
med, kolla på och åka iväg med cyklar. Ett låst förvaringsutrymme för att kunna ta dyrare/finare
cyklar till skolan utan stöldrisken. Märken vore roligt, annan merch ökar rolighetsfaktorn.

Marcus Haeggman rekommenderar att motionera in föreningen på ett SM närmre säsongsupp-
start, förslagsvis SM2. Detta för att intresset är större nära säsongsstart.

Namnförslag: Maskins Cykelklubb, MC klubb Maskin Teknik Bike, MTB

Orförandenamnförslag: C-ykel

Har ni namnförslag? Skicka förslag till Joel Nilsson på messenger.

3.5. Rekrytering Lysmask och Näringslivsnämndens ordförande

3.5.1. Val av Lysmask
Magnus Ramsköld yrkar på sluten omröstning.

Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress:
Maskinsektionen, THS; 100 44 Stockholm 802010-5246 www.maskinsektionen.se Brinellvägen 28B

http://www.maskinsektionen.se


Protokoll STYM11/2122
September 2021
Sid. 3 av 5

Styrelsen beslutade
att välja Jesper Breander till Lysmask.

Marcus Haeggman yrkar på förbehåll om att
- Lysmask ska fixa ett gykel på skärmen under SAGA, med styrelsetema.

3.5.2. Val val Näringslivsnämndens ordförande
Johan Widmark Yrkar på sluten omröstning.

Styrelsen beslutade
att välja Jessie Stachowicz och Pontus Skol till Näringslivsnämndens ordförande, med för-
behållet att Pontus är huvudsökande och Jessie är medsökande.

Jonas Vendel yrkar på förbehåll om att - Näringslivsnämndens ordförande ska genomföra
ett World of Warcraft-gyckel vid ett SAGA under verksamhetsåret.

Jesper Frisk blir kontaktperson för NNO och Magnus Ramsköld blir kontaktperson för
Lysmask.

3.6. THS:s styrelsesittning
Malte Eriksson frågar om vi kan skicka förra styrelsen samt att sittande kan få komma på
efterköret.

3.7. Inköp av saker till Smörjkammaren
Diskmaskinen felanmäls till akademiska hus. Om de inte gör det, kan eskning vara på kartan.

Kaffetermosar till smörjis. Eskning ur fond?

Nya bord till smörjis. KTH har sagt nej tidigare år. Det lutar åt att vi får bita i det dyra äpplet.
Borden ska då brännmärkas med maskinsektionens logga, inköpsdatum och kul tagline.

Ö ska köpas. Pengar finns, men inte fullt SÅ mycket pengar…

MLG-märken ska fortfarande drivas in från Abel Valko.

SM-guld ska fås av årets Revisor Daniel Gröttheim som med sina klåa fingrar tagit guld från
sektionen.

3.8. Propositioner
Budgetproposition och Urnvalsproposition

Marcus Haeggman skriver budgetprop. och Jesper Frisk tar urnvalprop.. Proposition om att
ändra Praxis namn till Reglemente skjuts på till SM2, då det redan kommit in två motioner och
styrelsens två ovanstående propositioner.

Malte vill skynda på mötet, då styrelsen kommer på sidospår med klapputdelning från Tomten
Marcus.

3.9. Motioner
Vi har fått in två motioner. Drejföreningen och F1-förening.
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Johan Widmark tar drejf., Magnus Ramsköld tar Bara Maskinsektionens F1 Förening..

Malte Eriksson vill ha props och motionssvar senast kvällen fredag 1 november.

Marcus Haeggman fixar budgetformat.

3.10. Lokalflytt och allt där omkring
Jesper Frisk har varit på möte om Sektionslokalsflytt. KTH vill att sektionerna ska vara mindre
bundna till sina lokaler. KTH vill att sektionerna ska byta lokaler var 5:e år, ett förslag är rul-
lande schema. Styrelsen undrar hur logistiken ska lösas om alla sektioner ska flytta samtidigt,
var 5:e år. Alkoholtillståndet är krångligt att avbryta och flytta, en torrperiod av okänd längd
kan komma att följa varje flytt.

Styrelsen diskuterar sätt att visa sitt missnöje. Ockupation, namninsamlingar och bojkott dis-
kuteras. Dekisflytten ska diskuteras med Direktörerna.

Styrelsen undrar om THS kan köpa loss L-huset.

3.11. Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar att nästa möte blir måndag 14 oktober kl 17:17

3.12. Övriga frågor

3.12.1. Maltes överraskningspunkt
Chalmers har bjudit in till SMART, som är planerat att bli 19-21 november. Vi anmäler oss
och försöker byta till helgen efter.

3.12.2. Nya coronaregler
Förutsatt att KTH och THS släpper restriktioner, så kommer vi gå ut med nya restriktioner.
Förhoppningsvis inom en vecka.

3.12.3. Marcus vilja
Styrelsen vill tacka Hanna “Skipper” Bjärre för sitt åtagande med sektionslokalerna, trots
KTH:s ovilja. Tack Hanna.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 19:47.
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Malte Eriksson, Mötesordförande Johan Widmark, Sekreterare

Jesper Frisk, Justerare
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