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KALLELSE

Styrelsemöte
Datum: Måndag, 14 november 2022
Tid: 17.17
Plats: V-huset

Kallade

Johan Widmark, Ordförande
Ylva Öman, Vice Ordförande
Carl Nesterud, Koordinator
Oskar Dubeck, Kassör
Marcus Haeggman, Styrelseledamot
Tilda Byrstedt, Styrelseledamot
Simon Bäckström, Styrelseledamot
Vincent Shin, Ettans Post
Polhemsrådet
Abel Valko, Sakrevisor
Andrea Stafverfeldt, Sakrevisor

1. Dagordning

1 Formalia

2 Val av Majsan

3 Förra mötets protokoll

4 Känslorunda

5 Äskning JMLN

6 Äskning sMurf

7 Verksamhetsplanen

8 Tolka valberedningens policy

9 SMART
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10 SM

11 Styrelsemiddagar

12 Nästa styrelsemöte

13 Övriga frågor

Digitalt deltagande
Har du inte möjlighet att delta fysiskt men är kallad till mötet finns möjlighet att delta
över Zoom. Kontakta styrelsen innan mötet och informera om detta.
Länken till mötet är https://kth-se.zoom.us/j/63160239478 .
Koordinatorn släpper in mötesdeltagare samtidigt som han skriver protokoll. Ha tålamod
i lobbyn.

Övriga deltagare
Mötet är öppet för samtliga sektionens medlemmar.
Vill du närvara på mötet? Styrelsen bjuder på fika.
Kontakta i så fall koordinatorn på koord@maskinsektionen.se.

Dagordning
Inkom med förslag till dagordningspunkter på
styrelsen@maskinsektionen.se senast 2 dagar innan mötet.
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2022-11-14  ← STYMets datum 

Sid. 1  av  1 

 

 

Äskning – STYM 

 

Gratis mensskydd 

 
Budgetgrupp: JML-nämnden 

 
Bakgrund 

 
Att erbjuda gratis mensskydd är en liten utgift i förhållande till vad det ger utåt i jämlikhetssyfte. Att en person med 
mens kan känna sig inkluderad genom att erbjudas gratis mensskydd vid kris och behov är något som JML ser lyfter 
Maskinsektionens rykte och intryck inom JML frågor. Det är något som andra sektioner (ex. Bergs och Fysik) och 
THS satsat på och fungerat bra vilket lyfter aspekten i att det även skulle fundera bra på Maskinsektionen.  
 
Eftersom definitionen av ”aktiviteter” är något luddig och att detta inte får läggas på denna post (JMLs enda post 
avsedd saker till Sektionen) väljs därför istället att äska om detta för att eventuellt senare skrivas av vid eventuellt 
beslut på SM om budgetändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äskning 

Jag äskar därför om 300 kr för  

 

 att erbjuda gratis mensskydd på Smörjis toaletter tillsvidare tills eventuellt beslut om budgetändring på SM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elin Lerin, Stockholm, 2022-11-07 
 
 
Fyll i alla fält och skicka in äskningen till styrelsen@maskinsektionen.se senast före kallelsen till styrelsemötet går ut. 
Vid frågor, tveka inte att kontakta styrelsen. 
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2022-21-11  ← STYMets datum 

Sid. 1  av  1 

 

 

Äskning – STYM 

 
Föreviga Portugalresan 
 
Budgetgrupp: sMurf 

 
Bakgrund 

 
På resan till Portugal i år har vi fått med oss 50 maskinare! Vi tycker det är jättekul att surfresan 

fått så stort intresse och är glada över att kunna sprida surfkulturen på maskinsektionen. Vi vill 

så klart att de som åkt med och alla runt omkring ska komma ihåg denna underbara resa. 
Därför vill vi föreviga detta med ett märke som alla ska kunna bära på sina frackar.  

 

 
 

 

 
 

 
 

Äskning 

Jag äskar därför om 1931kr för Portugalmärken 

 

 att föreviga resan när det stora intresset inneburit att kostanden för märken dubblerats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Saga Stenberg, Baleal, 8 November 2022 
 
 
Fyll i alla fält och skicka in äskningen till styrelsen@maskinsektionen.se senast före kallelsen till styrelsemötet går ut. 
Vid frågor, tveka inte att kontakta styrelsen. 


