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Protokoll

Mötets art: STYM06
Datum: Måndag 12 September 2022
Tid: 17:20
Plats: V11
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ledamot)
Ronja Fallenius (Klubbmästare)
Simon Stenberg (TP)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:20.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
att välja Johan Widmark till mötesordförande.

2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Styrelsen beslutade
att välja Oskar Dubeck till justerare.

2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes till densamma som enligt kallelsen med ändring om att punkten
Rekryteringsmötet flyttas till nummer 3, punkt Äskning F1 skjuts in som punkt 4, och punkt
Äskning Valberedingen och samtliga senare punkter flyttas ett nummer bakåt.

3. Punkter

3.1. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll läses inte upp för Koordinatorn har inte skrivet klart det än :(

3.2. Rekryteringsmötet
Det är väldigt många intervjuer som behöver göras på väldigt kort tid, och Styrelsen förstår att
sektionens nämndordföranden behöver mer tid på sig innan de är redo för att sätta sig vid ett
rekryteringsmöte.
Mötet diskuterar datum. Styrelsen går nämndordförandena till väga och flyttar datumet för
rekryteringsmötet.

3.3. Äskning F1
F1-föreningen vill köpa in märken för ca 1200 kr, och sälja dem för självkostnad plus litet
risktillägg. Allt enligt standard practice.
Äskningen har inte kommit in per mail innan mötet, och beslut Styrelsen vill därför inte ta
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beslut i frågan. Det är god demokratisk sed att en fråga som det ska tas beslut om, och särskilt
ekonomiska beslut, alltid finns med i mötets kallelse.
Marcus kuppar! OCh han kuppar inte när han ska kuppa.
Styrelsen diskuterar valberedning.
Podio-accesser justeras.

3.4. Äskning valberedningen
Punkten bordläggs.

3.5. Marcus kuppar
Marcus dubbelkuppar och kuppar inte!
Oskar kuppar! Han har åsikter om soprummet. (Vem kunde ha anat.)

3.6. Verksamhetsplanen
Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen.

3.7. Alten
Maskin har ett nytt Alten-avtal.
Innebär bland annat att vi får en ny Alten-bil!
Kontakten med Alten brukar föras utav Näringslivsnämnden. Just nu har vi ingen NNO och
ingen NN. Vem ska då fixa näringslivsevent för att fullfölja sektionens avtal med Alten?
Bussnämnden kanske vill hålla Alten-PUB.

3.8. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.

3.9. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade
att nästa möte är den 19 september, kl. 17.17 i V, eller i andra lokaler som Styrelsen finner
lämpliga och om de bestämmer vid senare tillfälle.

3.10. Övriga frågor

3.10.1. Podio
Mötet utreder hur man excelerar i Podio.
Svaret är att you don’t.
Podio är jättetråkigt när det kommer till att exportera excelfiler.

3.10.2. Avtal Spendrups
Ordförande har varit i kontakt med Spendrups.
Styrelsen och Klubbmästaren diskuterar vinstmarginaler och ölpriser.

3.10.3. Kontaktpersoner MLG
Klubb IT-Mästaren har räknat ut hur man exporterar exelblad från Podio.
Varje ledamot i Styrelsen är kontaktperson för ett antal MLG-medlemmar. Se fördelning
enligt bilaga.

3.10.4. Spexets budget
Styrelsen diskuterar Spexets budget.

3.10.5. SMART
Styrelsen diskuterar SMART.
I år vill vi få med så många som möjligt!
Det är Luleå som håller i konferensen i höst.
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4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 20.09.

4.2. Dramatisk följetong
Läses med överdramatisk amerikans röst.
I nästa protokoll från styrelsen på Maskin -
Verksamhetsplanen som efter blod svett och tårar färdigställts kommer på villovägar!
Kommer styrelsen vinna tillbaka verksamhetsplanen eller är den permanent förlorad?
Svaret får du i nästa protokoll!
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FÖRDELNING AV FÖRTROENDEVALDA PÅ
KONTAKTPERSONER I STYRELSEN
Varje förtroendevald vid Maskinsektionen har en utsedd kontaktperson i Styrelsen. För-
delningen görs upp på nytt varje år, och lyder 2022 enligt nedan:

Marcus
marcus.haeggman@maskinsektionen.se
Bussnämnden
Idrottnämnden
VPK
KBM
Sångledaren
Osqar Muter
Maskineriet
Sexmästeriet
Sektionsgeneral
MC-klubb
F1-föreningen

Tilda
tilda.byrstedt@maskinsektionen.se
Festgruppen
Jipponämnden
JML-nämnden
Studienämnden
Spexet
Nissarna
KMDK
Mottagningen
Valberedningen

Oskar
oskar.dubeck@maskinsektionen.se
Näringslivsnämnden
Moment
Smörjkammarnämnden
Surströmingsnämnden
Skärmnämnden
Internationela gruppen
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sMurf
Förvaltaren (Kalle P’s fond)
M-eritus
Mäterologen

Koordinatorn och Ettans post
koord@maskinsektionen.se
ettanspost@maskinsektionen.se
Komunicationsnämnden
M-Formatarna
Kårfulmäktige
MiK

Övrigt
Vill du störa alla ledamöter samtidigt kan du alltid maila
obs@maskinsektionen.se
ledamot@maskinsektionen.se
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Protokoll


Mötets art: STYM06
Datum: Måndag 12 September 2022
Tid: 17:20
Plats: V11
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ledamot)
Ronja Fallenius (Klubbmästare)
Simon Stenberg (TP)


1. Mötets öppnande


1.1. Mötet öppnades 17:20.


2. Formalia


2.1. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
att välja Johan Widmark till mötesordförande.


2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Styrelsen beslutade
att välja Oskar Dubeck till justerare.


2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.


2.4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes till densamma som enligt kallelsen med ändring om att punkten
Rekryteringsmötet flyttas till nummer 3, punkt Äskning F1 skjuts in som punkt 4, och punkt
Äskning Valberedingen och samtliga senare punkter flyttas ett nummer bakåt.


3. Punkter


3.1. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll läses inte upp för Koordinatorn har inte skrivet klart det än :(


3.2. Rekryteringsmötet
Det är väldigt många intervjuer som behöver göras på väldigt kort tid, och Styrelsen förstår att
sektionens nämndordföranden behöver mer tid på sig innan de är redo för att sätta sig vid ett
rekryteringsmöte.
Mötet diskuterar datum. Styrelsen går nämndordförandena till väga och flyttar datumet för
rekryteringsmötet.


3.3. Äskning F1
F1-föreningen vill köpa in märken för ca 1200 kr, och sälja dem för självkostnad plus litet
risktillägg. Allt enligt standard practice.
Äskningen har inte kommit in per mail innan mötet, och beslut Styrelsen vill därför inte ta
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beslut i frågan. Det är god demokratisk sed att en fråga som det ska tas beslut om, och särskilt
ekonomiska beslut, alltid finns med i mötets kallelse.
Marcus kuppar! OCh han kuppar inte när han ska kuppa.
Styrelsen diskuterar valberedning.
Podio-accesser justeras.


3.4. Äskning valberedningen
Punkten bordläggs.


3.5. Marcus kuppar
Marcus dubbelkuppar och kuppar inte!
Oskar kuppar! Han har åsikter om soprummet. (Vem kunde ha anat.)


3.6. Verksamhetsplanen
Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen.


3.7. Alten
Maskin har ett nytt Alten-avtal.
Innebär bland annat att vi får en ny Alten-bil!
Kontakten med Alten brukar föras utav Näringslivsnämnden. Just nu har vi ingen NNO och
ingen NN. Vem ska då fixa näringslivsevent för att fullfölja sektionens avtal med Alten?
Bussnämnden kanske vill hålla Alten-PUB.


3.8. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.


3.9. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade
att nästa möte är den 19 september, kl. 17.17 i V, eller i andra lokaler som Styrelsen finner
lämpliga och om de bestämmer vid senare tillfälle.


3.10. Övriga frågor


3.10.1. Podio
Mötet utreder hur man excelerar i Podio.
Svaret är att you don’t.
Podio är jättetråkigt när det kommer till att exportera excelfiler.


3.10.2. Avtal Spendrups
Ordförande har varit i kontakt med Spendrups.
Styrelsen och Klubbmästaren diskuterar vinstmarginaler och ölpriser.


3.10.3. Kontaktpersoner MLG
Klubb IT-Mästaren har räknat ut hur man exporterar exelblad från Podio.
Varje ledamot i Styrelsen är kontaktperson för ett antal MLG-medlemmar. Se fördelning
enligt bilaga.


3.10.4. Spexets budget
Styrelsen diskuterar Spexets budget.


3.10.5. SMART
Styrelsen diskuterar SMART.
I år vill vi få med så många som möjligt!
Det är Luleå som håller i konferensen i höst.
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4. Mötets avslutande


4.1. Mötet avslutades 20.09.


4.2. Dramatisk följetong
Läses med överdramatisk amerikans röst.
I nästa protokoll från styrelsen på Maskin -
Verksamhetsplanen som efter blod svett och tårar färdigställts kommer på villovägar!
Kommer styrelsen vinna tillbaka verksamhetsplanen eller är den permanent förlorad?
Svaret får du i nästa protokoll!
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FÖRDELNING AV FÖRTROENDEVALDA PÅ
KONTAKTPERSONER I STYRELSEN
Varje förtroendevald vid Maskinsektionen har en utsedd kontaktperson i Styrelsen. För-
delningen görs upp på nytt varje år, och lyder 2022 enligt nedan:


Marcus
marcus.haeggman@maskinsektionen.se
Bussnämnden
Idrottnämnden
VPK
KBM
Sångledaren
Osqar Muter
Maskineriet
Sexmästeriet
Sektionsgeneral
MC-klubb
F1-föreningen


Tilda
tilda.byrstedt@maskinsektionen.se
Festgruppen
Jipponämnden
JML-nämnden
Studienämnden
Spexet
Nissarna
KMDK
Mottagningen
Valberedningen


Oskar
oskar.dubeck@maskinsektionen.se
Näringslivsnämnden
Moment
Smörjkammarnämnden
Surströmingsnämnden
Skärmnämnden
Internationela gruppen
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sMurf
Förvaltaren (Kalle P’s fond)
M-eritus
Mäterologen


Koordinatorn och Ettans post
koord@maskinsektionen.se
ettanspost@maskinsektionen.se
Komunicationsnämnden
M-Formatarna
Kårfulmäktige
MiK


Övrigt
Vill du störa alla ledamöter samtidigt kan du alltid maila
obs@maskinsektionen.se
ledamot@maskinsektionen.se
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