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Protokoll

Mötets art: STYM23
Datum: Måndag 24 Januari 2022
Tid: 17:17
Plats: Digitalt
Närvarande:
Malte Eriksson (Ordförande)
Jonas Vendel (Vice Ordförande)
Marcus Haeggman (Kassör)
Carl Nesterud (Koordinator)
Jesper Frisk (Ledamot)
Magnus Ramsköld (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ettans Post)
Sara Flodin (Valberedningens sammankallande)
Tilda Byrstedt (Valberedningen, HIR)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:17.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande
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
Dagordningen fastställs till densamma som enligt kallelsen, med tillägg om att punkten ”Val,
urnval och policyer” flyttas till direkt efter ”Förra mötets protokoll”.

3. Punkter

3.1. Förra mötets protokoll
Om man går in på zoom och gör mic-test får man höra en liten låt.
Malte Eriksson har redan avskaffat demokratin, och mötet har bara precis börjat.
Förra mötets protokoll läses upp.

3.2. Val, urnval och policyer
Styrelsen och Valberedingen diskuterar hur Valbrerdningens policy kan förbättras. Justeringar
som kommer att göras innefattar:

• att paragrafen om referenser ska förtydligas. Viss anpassning kan komma att tas i beaktande
då Valberednigen i dagsläget, och så långt någon närvarande kan minnas, inte använder sig
av referenser i rekryteringen eller urvalsprocessen.

• Förtydliga sista stycket under rubriken Skriftliga omdömmen om kandidater.

• Lägga till att Valberedningen bör rekommendera SM en kandidat per post, utöver omdömet
förordan/icke förordan som varje kandidat bedöms på.
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• De lärdommar som dras under urnvalsperioden ska införas i policyn.

• Utlämning av information från Valberednigen till övriga sektionsmedlemmar ska arbetas
om.

• Riktlinjer för kandidattorg ska ska införas i policyn.

• Tidpunkt för ofentliggörande av valhandlingar ska ändras från två dagar till fem läsdagar
för att stämma överens med stadgarna.

Styrelsen beslutade
att ändra Policy för val vid SM genom att lägga till ”Diskussion sker direkt efter att varje
kandidat har presenterats och frågats ut.” och ”De kandiderande befinner sig vanligtvis inte i
rummet där sektionsmötet hålls under diskussionen, de släpps in igen när SM valt kandidat.”
samt ändra formuleringen ”under” till ”kortare än” under rubriken Diskussion.

3.3. Per capsulam
Torsdag 20 januari tog Sektionsstyrelsen per capsulam-beslut om att Valberedningens kandidat-
torg inte strider mot coronarestriktionerna och beslutet fick bifall. Kandidattorget fick hållas.

3.4. Kamratstipendiet 2022
Kamratstipendiet instiftades 1912 för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av stu-
dentkårens sektioner. Varje sektion har rätt att nominera upp till tre medlemmar som delar på
prissumman.
Styrelsen ålägger Kommunikationsnämnden att lägga upp ett Google-formulär därM-Oscuarulda
kan nominera varandra till Kamratstipendiet.
Nu är klockan 18.27. Artontjugosju är samma år som KTH grundades.

3.5. Brandsäkerhetsplan
Malte Eriksson har letat efter Sektionens brandsäkerhetsplan men inte hittat den. Vice Jonas
Vendel och kassör Marcus Haeggman ska leta efter brandsäkerhetsplanen i KBM:s förråd. Hittar
inte Styrelsen brandsäkerhetsplanen måste Styrelsen skriva en brandsäkerhstplan.

3.6. Covidregler
Jonas Vendel tar över Malte Eriksson :s coronaansvar för ett tag framöver.
Jonas Vendel kollar över våra regler (dokumentet).
Magnus Ramsköld har kollat regler från KTH angående vilka coronaregler som gäller för event
som ej är festanmälda. Sektionens och THS coronaregler ska gälla vid samtliga evenemang, oav-
sett om festanmälan har uträttats eller ej.
Styrelsen diskuterar en fråga från Dirrarna om alkohol och coronarestriktioner. Marcus Haegg-
man kontaktar C-Preko och Dirrarna om resultatet.

3.7. Skall personal vara vaccinerade på evenemang?
Jonas Vendel gör en utredning.

3.8. THS 120 år
Frågan ligger kvar till nästa vecka. Johan Widmark har kontakt med Nissarna.

3.9. Väktrarrapport
Oklart om det är åtgärdat. Jonas Vendel och Marcus Haeggman går förbi Smörjis direkt efter
STYM och ser efter om åtgärder har skett.

3.10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är måndag den 24 januari kl 17:17 i digitalt över samma zoom-länk.

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

http://www.maskinsektionen.se


Protokoll STYM23/2122
Januari 2022
Sid. 3 av 4

3.11. Övriga frågor

3.11.1. Jespers punkt
IN ska åka skridskor på Östermalms IP och förväntas bli mellan 30-40 personer.
IN ska följa THS och Maskinsektionens coronaregler, innefattande att kontrollera vaccin-
pass vid eventet, hålla avstånd och tvätta händerna.
De får inte vara mer än 500 personer som åker skridskor.

3.11.2. Jonas första punkt
Podio är numera anonymiserat och arkiverat.

3.11.3. Jonas andra punkt
Rekrytreringen av nämndmedlemmar till KBM och IG har senarelagts till följd av att re-
kryteringen inte marknadsförts korrekt.

3.11.4. Jonas tredje punkt
SM3, den 8 mars, ligger under tentaP, vilket det inte får. Styrelsen tror att det är KTH som
flyttat på tentaP.
Sista dagen för att inkommamedmotion till SM är den 15 februari. Motionerna ska skickas
till Sektionsstyrelsen, helst mailas dem till styrelsen@maskinsektionen.se.
Motionera med Styrelsen kommer preliminärt äga rum den torsdag den 10 februari. Ta på
dina vackraste trikåer eller spandexshorts och skriv en fin motion!

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 19:38.
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Malte Eriksson, Mötesordförande Carl Nesterud, Sekreterare

Magnus Ramsköld, Justerare
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