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Protokoll

Mötets art: STYM36
Datum: Måndag 16 Maj 2022
Tid: 17:28
Plats: V-huset
Närvarande:
Malte Eriksson (Ordförande)
Jonas Vendel (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Magnus Ramsköld (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ettans Post)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:28.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande
Jonas Vendel nominerar Malte Eriksson till mötesordförande. Malte Eriksson godtar.
Carl Nesterud nominerar Magnus Ramsköld till mötesordförande. Magnus Ramsköld tycker
inte att det är roligt att kuppa när Marcus Haeggman inte är med. Magnus Ramsköld godtar
inte nomineringen.
Malte Eriksson valdes till mötesordförande.

2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Magnus Ramsköld valdes till justerare.

2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.4. Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutade
att fastställa dagordningen till densamma som enligt kallelsen med tillägg om att punkt Nis-
sarnas Lustgård läggs till, samt att punkterna Diskmaskinen och Nycklar och kolvar stryks.
Oskar Dubeck säger fel namn. Malte Eriksson: 10 046, Oskar Dubeck: 1 .

3. Punkter

3.1. Förra mötets protokoll
Genom försumlighet och oansvarsamhet (och en att-göra-lista som svämmat över) har koordi-
natorn inte färdigställt förra mötets protokoll och ordföranden berövades därmed nöjet att läsa
upp detta.

3.2. Bananflugor
Jonas Vendel för kommunikation med Klubbmästarna och SkOscar.
Oskar Dubeck kastas in i den låsta slack-kanalen. Han är länken mellan soprummet och sop-
smörjis.

3.3. Pantexpressen
Sakupplysning: det heter Pantameraexpressen.
Maskinsektionen ska (hoppas vi) bli föreningsmedlemmar i Pantameraexpressen.
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3.4. Ladda upp bilder på Drive
Nu är vi uppladdade.

3.5. Rekrytering manusgruppen
Eftersom Directeurerna väljs så sent (typ nu) och så kommer rekryteringen till manusgruppen
ske väldigt sent.
Styrelsen diskuterar hur rekryteringen egentligen går till. Styrelse kommer fram till att det över-
lappar lite hit och lite dit, men det är inget som bryter mot regler eller policyer så det får vara
som det är.

3.6. SM4
Styrelsen diskuterar SM4.

3.7. Maltes Fågelbo
(Syftar ej på frissyren.)
På senaste ordföranderådet har varje sektion fått en fågelholk (SÅ FINT!) och alla de 22 st
fågelholkarna ska sättas upp i Osqvik. Maltes frissyr fågelholk målar vi på Öfverlämningen
och sätter upp i Osqvik senare i sommar.

3.8. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.
Styrelsen beslutadeatt Johan ska bli Frisk.

3.9. Nissarnas Lustgård
Plusspoäng till Nissarna för bra arrangerad sittning. Vi hade kul på Ettans!
Det är däremot mer offiffigt att försäljning av lustgas har tillåtits marknadsföras väldigt hårt.
Försäljningen av lustgas skedde privatperson till privatperson, och en längre bit från lokalen
där sittningen hölls. Försäljningen i sig har alltså skett lagligt. Något att vara uppmärksam på
för framtida festarrangörer är däremot att en person som tagit lustgas är enligt Tillstånds-
enheten i Stockholm att betrakta som berusad och att servera personen alkohol efter
det bryter mot alkohollagen. Maskinsektionens alkoholtillstånd riskerar att dras in om
lustgaspåverkade personer serveras alkohol.
Styrelsen vrider och vänder på de etiska aspekterna av lustgasförsäljning och diskuterar frågan
utan att nå enighet.
Enighet nåddes endast i frågan om marknadsföring, privatpersonerna som sålt lustgas tilläts
nämligen gå upp på scen under sittningen och marknadsföra sin försäljning. Av samma anled-
ning som det är märkligt att gå upp på scen och marknadsföra att man säljer sin bil, eller har
flak och strecklista under mellanköret, så är det konstigt att marknadsföra lustgas.

Insiderinformation har även framkommit om att Nymbles vaktmästare får åka till Medicinska
Föreningen och laga deras toa.

3.10. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte är tisdag den 1 juni kl 17:17, i V-huset.

3.11. Övriga frågor

3.11.1. Torsdagsträffar
Har vi inte utnyttjat det ännu så kommer vi inte börja utnyttja dem nu.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 18:59.

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

http://www.maskinsektionen.se


Protokoll STYM36/2122
Maj 2022
Sid. 3 av 4

Malte Eriksson, Mötesordförande Carl Nesterud, Sekreterare

Magnus Ramsköld, Justerare
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