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Protokoll

Mötets art: STYM10
Datum: Måndag 20 September 2021
Tid: 17:15
Plats: V22, V-huset
Närvarande:
Malte Eriksson (Ordförande)
Jonas Vendel (Vice-ordförande)
Marcus Haeggman (Kassör)
Jesper Frisk (Ledamot)
Johan Widmark (Ledamot)
Magnus Ramsköld (Ledamot)
Henrik Larsson (M-SNO, Förste Kastare och polhemsrådare)
Erik Öbrink (Sakrevisor och polhemsråd)
Simon Stenberg (Förre Kastare och motionerande)
Theo Zemack (Xbusshusse)
Hugo Granberg (Projektledare Moment)
Shania Kaneskan (Ekonomiansvarig Moment)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:15 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 Jonas Vendel till sekreterare.

2.3. Val av justerare, tillika rösträknare

Styrelsen beslutade
att välja Magnus Ramsköld till justerare, tillika rösträknare.

2.4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.5. Fastställande av föredragningslista
Malte Eriksson yrkar på att lägga till punkter om godkännande av alkoholevent, Start av F1-
förening, STAD (i ljus)-äskning, spexet rekrytering, Eriks egna punkt och godkännande av andra
sektioners och KTH-ITM-personals deltagande på jubileumsbanketten. Punkten angående förra
mötets protokoll ligger kvar som första punkt.

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

3.1. Förra mötets protokoll
Malte Eriksson läste upp punkter från förra mötet för att styrelsen ska bli påmind.

3.2. Godkännande av alkoholevent
Henrik Larsson vill ha event för jubileumsgruppen samt kickoff för SN.

Styrelsen beslutade
att godkänna jubileums-eventet med förbehåll att smittskyddsplanen godkännas av KTH.

Styrelsen beslutade
att godkänna SN-eventet med förbehåll att smittskyddsplanen godkännas av KTH.

3.3. Start av F1-förening
Styrelsen gillade förslaget men tyckte namnet kan behöva revideras.

3.4. Moments budget
Marcus Haeggman berättar att Moments budget måste vara tydlig med uppmuntran. Upp-
muntran är begränsad till 300kr i policyn. Banketten kanske också går in under uppmuntran.
Vad kostar kuvert på banketten?

Malte balanserade kontona 18:10. Johan balanserade kontona 18:11. Jesper balanserade kontona
18:17. Magnus balanserade kontona 18:18.

3.5. STAD (i ljus)-äskning

Styrelsen beslutade
att godkänna klubbmästarnas äskning att skicka två sektionsmedlemmar, Karolina Wassberg
och Ronja Fallenius, till FEST och STAD-utbildningar.

3.6. Eriks punkt
Jubileumsbudget, uttag ur jubileumsfonden, finns ett slutdatum på Jubileumsgeneralens till-
gång (rätt att besluta) till jubileumsfonden? Subventionera sittningsbiljetter till banketten för
maskinsektionens medlemmar, använda 300 per jubileumsgrupp-medlem, samt ge bankettgrup-
pen den största subventioneringen av kuvert.

Styrelsen beslutade
att Jubileumsgeneralen får besluta om uttag ur jubileumsfonden.

3.7. Spex-rekrytering
Den har gått rätt o riktigt till :).

3.8. Per Capsulam
Information om det här beslutet gick ut i Slack och mer än hälften av styrelsen godkände det.
Beslutet gällde pubar på fredagar.

Styrelsen beslutade
att KBM får hålla pubar fram till Lucia. Se bilaga 1 för KBMs smittskyddsplan, och bilaga 2
för KMDKs smittskyddsplan. Beslutet togs 2021-09-16.

3.9. Godkännande av andra sektioners och KTH-ITM-personals deltagande på jubileumsbanketten
Styrelsen beslutade
att andra sektioner och KTH-ITM-personal bjuds in för att delta på jubileumsbanketten.
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3.10. Rekrytering Lysmask och Näringslivsnämndens orförande
Rekryteringen fortgår och är öppen till och med 24 september.

3.11. Ändring av rekryteringspolicyn
Publicerad på hemsidan.

Presidiet utan viss vice balanserade utgifter 19:03.

3.12. Vad tycker andra om Orbi?
Sambygg gillar Orbi, har använt några år.

3.13. FEST- och STAD-utbildningar
Skicka dessa till Malte Eriksson. Marcus Haeggman föreslår införande av FEST- och STAD-
utbildningar arrande nämnders och föredningars budgetar för att göra utbildningsmöjligheterna
tydligare.

3.14. Reglemente ersätter Praxis
Diskussion om ordval. Det kanske kan bli en proposition om detta.

3.15. Planera SM1
Malte Eriksson berättar om lokalbokning. Zoom-SM - reviderad kallelse. Johan Widmark kollar
mat och fixar formulär. Jonas Vendel är mötesordförande. Malte Eriksson är Koordinator och
sektionsordförande. Malte Eriksson fixar medlemslista. Någon ska checka in, någon ska räkna
röster. Johan Widmark är majsan.

3.16. Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar att nästa möte blir Måndag 27 september kl 17:17.

3.17. Övriga frågor

3.17.1. Sektionsflytt
Jesper Frisk snackar med Bergs. Formulär om sektionsflytten fylldes i.

3.17.2. Näringslivsfrågor
Marcus Haeggman hör med Johan Widmark om hjälp, Malte Eriksson fixar mejlutskick.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 20:08.

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



Protokoll STYM10/2122
September 2021
Sid. 4 av 5

Malte Eriksson, Mötesordförande Jonas Vendel, Sekreterare

Magnus Ramsköld, Justerare
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Bilagor:

1. KBM:s smittskyddsplan

2. KMDK:s smittskyddsplan
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Smittskyddsplan för fredagspub 
 

Ansvarig: Eva Narvestad, Lisa Johansson 

• Använder ”click counter” applikation för kontroll av personer i lokalen. Vi har även en egen 

utrymningsansvarig som är högst ansvarig för att ha koll på detta.  

- Rutin: Det är en eller två dörrvakter till envar tid som clickar in och ut personer av 

lokalen.  

 

• Rutin: Serveringspersonal informeras om vad som gäller kring smittskyddsåtgärder innan 

puben startar. 

 

• Rutin: Gäster informeras vid ankomst om vad som gäller för att beställa och dricka alkohol. 

Det som gäller är: 

- Sällskap delas upp om 8 personer och sätts vid egna bord. 

- Man får beställa alkohol vid baren, men man går och sätter sig direkt igen. 

- Ingen köbildning, max 5 personer framför baren till envar tid.  

- 1 meter avstånd mellan alla sällskap. 

 

• Rutin: Tvål och vatten finns på toaletterna. Handsprit finns utspritt på borden. 

 

• Rutin: Innan puben påbörjas placeras möbler på ett coronavänligt vis med 1 meter mellan dem 

och max 8 stolar per bord. 

 

 



Henrik Larsson, Kjell Thuresson 
2021-09-14 

Smittskyddsplan för dart pub 
 

Ansvarig: Henrik Larsson, Kjell Thuresson 

• Använder ”click counter” applikation för kontroll av personer i lokalen. 

- Rutin: Varje halvtimme dubbelkollar vi att antalet stämmer med det vi har. 

 

• Rutin: Serveringspersonal informeras om vad som gäller kring smittskyddsåtgärder innan 

puben startar. 

 

• Rutin: Gäster informeras vid ankomst om vad som gäller för att få kasta pil samt att få 

konsumera alkohol. Det som gäller är: 

- Sällskap delas upp om 8 personer och sätts vid egna bord. 

- Bordsservering. 

- 1m mellan alla sällskap. 

- Man skriver upp sig på en lista för att få kasta dart och får ett dedikerat tidsslott om fler 

än 1 sällskap dyker upp. 

- Endast ett sällskap åt gången får kasta dart. All alkohol lämnas då vid bordet. 

- Man måste ta handsprit innan man får använda dartpilarna. 

- Caps spelas med vattenfyllda glas i stället för alkoholen som drycks. 

 

• Rutin: Inget onödigt spring, man sitter ner och dricker. Sker bordsservering. Ett sällskap rör 

sig åt gången när man ska byta vem som får kasta dart. 

 

• Rutin: Tvål och vatten finns på toaletterna. Handsprit finns utspritt på borden. 

 

• Rutin: Innan puben påbörjas placeras möbler på ett coronavänligt vis med 1m mellan dem 

och max 8 stolar per bord. 

 

• Övriga smittskyddsåtgärder inkluderar desinfektering av pilar mellan att olika sällskap 

använder dem. 

 

 


