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Protokoll

Mötets art: STYM05
Datum: Måndag 05 September 2022
Tid: 17:21
Plats: V21
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ledamot)
Samuel Norén (Busshusse)
Alexander Cenusa (Jippomästare)
Abel Valko (Revisor)
Albert Achrén (KNO)
Anna Oldestam (Valberedningens sammankallande)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:21.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
att välja Marcus Haeggman 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 tilläg om
att punkt 5 KNOs punkt och punkt 6 Valberedionegns punkt sticks in efter punkt 4 Jippokepsar
och innan Val, urnval, SM1-val och knölval.

3. Punkter

3.1. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll läses upp.
Handelsbanken är ännu krångligare än vad de va förrut.

3.2. Äskning Alten
Besiktningen för Alten går ut den sista augusti. Detta upptäkte Bushusse den 29 augusti och
betalade besiktning ur egen ficka.
Busshusse ska självklart få tillbaka pengarna han lagt ut.
Johan Widmark berättar allt men behöver veta om Alten.
Alten gick inte genom besiktningen och erhåller körförbud den sista september.
Maskinsektionen och Alten AB håller på att arbeta fram ett nytt avtal, där en nya Altenbil

Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress:
Maskinsektionen, THS; 100 44 Stockholm 802010-5246 www.maskinsektionen.se Brinellvägen 28B
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kommer byta ut den gamla. Vi tror att den nya alten kommer vara längre än dne gamla.
Johan Widmark hör av sig till Alten.
Utgifterna för Alten ingår i Bussnämndens ordinarie budget, och Busshusse behöver därför inte
äska pengar för det.

3.3. Äskning Jippokepsar
Jippomästaren har köpt Jippokepsar och vill äska pengar för utgiften.
Äskningen kom inte in till styrelsen innan kallelsen till mötet gick ut, och äskningen bör ej
behandlas under mötet.
Äskningen bordläggs till nästa styrelsemöte, alternativt per capsulam-beslut.

3.4. KNO:s punkt
Nya hemsidan är live!
Kan vi outsourcsa NN till Indek? Vi kan bli deras Bussnämnd.
Mötet diskuterar bilder på hemsidan.
Vet ettan om vad Smörjis är för något? Behöver vi göra reklam för Smörjkammaren så att ettan
vet att de får sitta och plugga där om de vill? Mötet funderar.
Mötet diskuterar logotyper och drive-struktur. KNO och koordinatorn ska ha logotyp-dejt.
KNO har slut på frågor.

3.5. Valberedningens punkt
Valberedningens sammankallande vill ha kick-off för Valberedningen.
Styrelsen svarar på hur äsknningar fungerar.

3.6. Val, urnval, SM1-val och knölval
Busshusse och F1 lämnar mötet
Anna Oldenstam får access till facebook-sisdan.
Rekryteringen öppnar idag.
Mäteorolog ska valberedas till SM1. Abel godkänner.

De poster som ska väljas på SM1 är: de vanliga + kassör + Hajtand +Meritus + fyllnadsrekrytering
valberedningen + numera Mäteorolog.

Alla urnval får vänta till efter SM1. Det är förmånga valar just nu.
På grund av att val är knöliga och valandet är jobbigt så har en knölval lagts till bilagorna.

3.7. Civilingengör
Civilingengör väljs på hemsidan.
KNO:s ögon blir dubbel så stora. Hemsidan!
Revisorn intygar att det ska ske på hemsidan.
De urgamlaste på sektionen (revisorn och ordföranden) diksuterar när senaste Civilingengören
slutförde sitt uppdrag.
Styrelsen behöver forska på vad Pottan ligger på just nu.
Kl 18.53 mötet adjungeras 20 min för middag.
Kl 19.34 återuppöppnas mötet. Exakt 20 minuter.

3.8. Fördela nämnder på kontaktpersoner
Styrelsen diskuterar fördelningen av nämnder mellan kontaktpersonerna i Styrelsen.

3.9. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.

3.10. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade

Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress:
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att bestämma att nästa möte är den 12 september, kl. 17.17 i V-huset.

3.11. Övriga frågor

3.11.1. Josefine från INTIMa sittningen
Ämnet diskuterades, och en respons formulerades.

3.11.2. SMART
Styrelsen diskuterar SMART.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 20.09 (och 18 sekunder).

4.2. Dramatisk följetong
Läses med överdramatisk amerikansk accent.

I nästa protokoll från Styrelsen på Maskin -
Marcus kuppar, för att sedan dubbelkuppa genom att antikuppa och till sist bli omkuppad av
Oskar!
Protokollet är dessutom kryddat med podio-excelance, missa inte det!
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 M
H

, C
N

, O
D 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



http://www.maskinsektionen.se


Protokoll STYM05/2122
September 2022
Sid. 4 av 4

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

 M
H

, C
N

, O
D 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



http://www.maskinsektionen.se


[
  {
    "personal_id": "d6bb9f1a4f412907a362a494df89a031a59c2b07cdc798a96dae4ee51f4185e0",
    "sign_ip": "130.229.165.30",
    "full_name": "OSKAR DUBECK",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "130.229.165.30",
      "orderRef": "1281648e-b2bc-46f4-94c3-60624fbc9521",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "OSKAR DUBECK",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "b4fb9c885de6cf614ff2ecf856b76545456b514fba44bd46bee1d712efe8d7ae",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 611478
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-09-20 09:53",
    "sign_time": "2022-09-20T07:53:13.700Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll 05 sept.pdf\nStorlek: 611478 byte\nHashvärde SHA256: b4fb9c885de6cf614ff2ecf856b76545456b514fba44bd46bee1d712efe8d7ae",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "a1184e4f8c64ca26a0abe3b79a85aea88ab682b619349ed675acf1be6051dce2",
    "sign_ip": "130.229.178.71",
    "full_name": "CARL NESTERUD",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "130.229.178.71",
      "orderRef": "96cc72ee-6c0b-4eda-bea4-cc3119d7c1ae",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "CARL NESTERUD",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "b4fb9c885de6cf614ff2ecf856b76545456b514fba44bd46bee1d712efe8d7ae",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 611478
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-09-27 15:16",
    "sign_time": "2022-09-27T13:16:08.845Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll 05 sept.pdf\nStorlek: 611478 byte\nHashvärde SHA256: b4fb9c885de6cf614ff2ecf856b76545456b514fba44bd46bee1d712efe8d7ae",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "af0cb5c1ab243598d97a3bee3f7cfef01caaffdd1073370e7483729d8e3a7a6e",
    "sign_ip": "130.229.132.35",
    "full_name": "Marcus Haeggman",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "130.229.132.35",
      "orderRef": "852efbeb-a755-4b9e-898b-e9ad6f432869",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Marcus Haeggman",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "b4fb9c885de6cf614ff2ecf856b76545456b514fba44bd46bee1d712efe8d7ae",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 611478
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-10-03 19:58",
    "sign_time": "2022-10-03T17:58:49.898Z",
    "sign_text": "I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:\n\nFile (1)\nName: Protokoll 05 sept.pdf\nSize: 611478 byte\nHash value SHA256: b4fb9c885de6cf614ff2ecf856b76545456b514fba44bd46bee1d712efe8d7ae",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




Protokoll STYM05/2122
September 2022
Sid. 1 av 4


Protokoll


Mötets art: STYM05
Datum: Måndag 05 September 2022
Tid: 17:21
Plats: V21
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ledamot)
Samuel Norén (Busshusse)
Alexander Cenusa (Jippomästare)
Abel Valko (Revisor)
Albert Achrén (KNO)
Anna Oldestam (Valberedningens sammankallande)


1. Mötets öppnande


1.1. Mötet öppnades 17:21.


2. Formalia


2.1. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
att välja Marcus Haeggman 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 tilläg om
att punkt 5 KNOs punkt och punkt 6 Valberedionegns punkt sticks in efter punkt 4 Jippokepsar
och innan Val, urnval, SM1-val och knölval.


3. Punkter


3.1. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll läses upp.
Handelsbanken är ännu krångligare än vad de va förrut.


3.2. Äskning Alten
Besiktningen för Alten går ut den sista augusti. Detta upptäkte Bushusse den 29 augusti och
betalade besiktning ur egen ficka.
Busshusse ska självklart få tillbaka pengarna han lagt ut.
Johan Widmark berättar allt men behöver veta om Alten.
Alten gick inte genom besiktningen och erhåller körförbud den sista september.
Maskinsektionen och Alten AB håller på att arbeta fram ett nytt avtal, där en nya Altenbil
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kommer byta ut den gamla. Vi tror att den nya alten kommer vara längre än dne gamla.
Johan Widmark hör av sig till Alten.
Utgifterna för Alten ingår i Bussnämndens ordinarie budget, och Busshusse behöver därför inte
äska pengar för det.


3.3. Äskning Jippokepsar
Jippomästaren har köpt Jippokepsar och vill äska pengar för utgiften.
Äskningen kom inte in till styrelsen innan kallelsen till mötet gick ut, och äskningen bör ej
behandlas under mötet.
Äskningen bordläggs till nästa styrelsemöte, alternativt per capsulam-beslut.


3.4. KNO:s punkt
Nya hemsidan är live!
Kan vi outsourcsa NN till Indek? Vi kan bli deras Bussnämnd.
Mötet diskuterar bilder på hemsidan.
Vet ettan om vad Smörjis är för något? Behöver vi göra reklam för Smörjkammaren så att ettan
vet att de får sitta och plugga där om de vill? Mötet funderar.
Mötet diskuterar logotyper och drive-struktur. KNO och koordinatorn ska ha logotyp-dejt.
KNO har slut på frågor.


3.5. Valberedningens punkt
Valberedningens sammankallande vill ha kick-off för Valberedningen.
Styrelsen svarar på hur äsknningar fungerar.


3.6. Val, urnval, SM1-val och knölval
Busshusse och F1 lämnar mötet
Anna Oldenstam får access till facebook-sisdan.
Rekryteringen öppnar idag.
Mäteorolog ska valberedas till SM1. Abel godkänner.


De poster som ska väljas på SM1 är: de vanliga + kassör + Hajtand +Meritus + fyllnadsrekrytering
valberedningen + numera Mäteorolog.


Alla urnval får vänta till efter SM1. Det är förmånga valar just nu.
På grund av att val är knöliga och valandet är jobbigt så har en knölval lagts till bilagorna.


3.7. Civilingengör
Civilingengör väljs på hemsidan.
KNO:s ögon blir dubbel så stora. Hemsidan!
Revisorn intygar att det ska ske på hemsidan.
De urgamlaste på sektionen (revisorn och ordföranden) diksuterar när senaste Civilingengören
slutförde sitt uppdrag.
Styrelsen behöver forska på vad Pottan ligger på just nu.
Kl 18.53 mötet adjungeras 20 min för middag.
Kl 19.34 återuppöppnas mötet. Exakt 20 minuter.


3.8. Fördela nämnder på kontaktpersoner
Styrelsen diskuterar fördelningen av nämnder mellan kontaktpersonerna i Styrelsen.


3.9. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.


3.10. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade
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att bestämma att nästa möte är den 12 september, kl. 17.17 i V-huset.


3.11. Övriga frågor


3.11.1. Josefine från INTIMa sittningen
Ämnet diskuterades, och en respons formulerades.


3.11.2. SMART
Styrelsen diskuterar SMART.


4. Mötets avslutande


4.1. Mötet avslutades 20.09 (och 18 sekunder).


4.2. Dramatisk följetong
Läses med överdramatisk amerikansk accent.


I nästa protokoll från Styrelsen på Maskin -
Marcus kuppar, för att sedan dubbelkuppa genom att antikuppa och till sist bli omkuppad av
Oskar!
Protokollet är dessutom kryddat med podio-excelance, missa inte det!
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