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Protokoll

Mötets art: STYM04
Datum: Måndag 29 Augusti 2022
Tid: 17:23
Plats: V11
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ledamot)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:23.

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 Tilda Byrstedt till justerare.

2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes till densamma som enligt kallelsen.

3. Punkter

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

3.2. Civilingenjör
Styrelsen läser Praxis.
Tilda Byrstedt informerar Valberedningen om att val av Civilingengör ska göras på Maskinsek-
tionens hemsida under hösten.
Tilda talk to the Val.

3.3. Urnval
Koordinatorn lär sig att ”kodis”är slang, och vad det betyder.
Styrelsen diskuterar lämplig tid för öppnadet av urnvalet.
Styrelsen diskuterar lämplig tid för öppnandet av rekryteringsperioden för SM1. Den 4 septem-
ber är ett lämpligt datum.
Johan Widmark yrkar på att riva upp dagordningen.
Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet.

Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress:
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Johan Widmark yrkar på att lägga till en ny punkt 5 och då flytta punkten Orbi lansering och
punkten Snabbgross medlemskort nedåt i dagordningen. Punkten ska heta punkt 5 Rekryte-
ringsperiod SM1.
Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet.
Valberedningens sammankallande Anna Oldenstam bjuds in till nästa STYM.
Kan sektionen finansiera tolk? Efter att Tilda Byrstedts stockholmska och Ylva Ömans skånska
inte förstått varandra behöver styrelsen tolk för att förstå Tilda Byrstedt.

3.4. Rekryteringsperiod SM1
Styrelsen beslutade
att öppna SM1-rekryteringen söndagen den 4 september 2022.

3.5. Orbi lansering
Ylva Öman har haft möte med David på Orbi.
Orbi-David vill vara med på ett möte med MLG.
Styrelsen diskuterar Orbi.

3.6. Snabbgross medlemskort
Det var inget problem. Vi har redan kort.

3.7. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.
Johan Widmark är vår resevägsgeneral.

3.8. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade
att bestämma att nästa möte är den 5 september, kl. 17.17 någonstans i närheten av V-huset där
styrelsen finner det lämpligt samt på sedvanligt sätt utlyser detta.

3.9. Övriga frågor

3.9.1. Äskning MSN
Idag (den 29 augusti) har MSN hört av sig till en av ledamöterna och äskat pengar. Nämnder
behöver just nu äska pengar för varje utgift då årets budget inte har bestämts.

3.9.2. Bägare
Ylva Öman har pratat med Jonas Vendel.
Förra, och förrförra årets styrelse har tagit på sig att dela ut Hedersbägare, fast inga heders-
bägare har tillverkats.
Ylva Öman fortsätter att ta ansvar för frågan.

3.9.3. n0g och maskinmässan
Styrelsen diskuterar n0g och Maskinmässan.
Styrelsen löser kanelbullelogistik till Maskinmässan.

3.9.4. Buss
Vi strävar mot buss och ser hur långt vi kommer!

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 19.25.

4.2. Dramatisk följetong
Läses med överdramatisk amerikansk accent.
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I nästa protokoll från styrelsen på Maskin -
Det är familjefest med massor av gäster, Handelsbanken är krånglig, KNO ställer frågor och de
mest exakta 20 minuterna någonsin uppmäts.
Missa inte att läsa nästa Protokoll!

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

 T
EM

B,
 C

N
, L

JH
W

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



http://www.maskinsektionen.se


[
  {
    "personal_id": "bfef424a187f3961aa1f5eb1358d541e7ae07613f4827d5f317d05ffdccfdd37",
    "sign_ip": "84.216.128.39",
    "full_name": "Lars Johan Henrik Widmark",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "84.216.128.39",
      "orderRef": "0e0987e5-f918-4852-a390-1877a139c428",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Lars Johan Henrik Widmark",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "56d3ccd7c7e9256e997ac1f3c9fac53e646e50e8d5cc6227a3af0bf426d536ce",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 127181
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-09-27 15:11",
    "sign_time": "2022-09-27T13:11:21.081Z",
    "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 29 aug.pdf\nStorlek: 127181 byte\nHashvärde SHA256: 56d3ccd7c7e9256e997ac1f3c9fac53e646e50e8d5cc6227a3af0bf426d536ce",
    "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": "40c155e4-a65b-492c-9f8e-432d1ec90d8c",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "CARL NESTERUD",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "56d3ccd7c7e9256e997ac1f3c9fac53e646e50e8d5cc6227a3af0bf426d536ce",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 127181
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-09-27 15:15",
    "sign_time": "2022-09-27T13:15:38.755Z",
    "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 29 aug.pdf\nStorlek: 127181 byte\nHashvärde SHA256: 56d3ccd7c7e9256e997ac1f3c9fac53e646e50e8d5cc6227a3af0bf426d536ce",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "5cf6fc98cb6d5c75c0bd29de6b79c08f2f3c34c558ac841795d301677fa0464c",
    "sign_ip": "217.213.86.243",
    "full_name": "Tilda Elsa Marie Byrstedt",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "217.213.86.243",
      "orderRef": "2ff43763-7156-44e0-889e-3f49d643932a",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Tilda Elsa Marie Byrstedt",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "56d3ccd7c7e9256e997ac1f3c9fac53e646e50e8d5cc6227a3af0bf426d536ce",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 127181
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-10-05 19:46",
    "sign_time": "2022-10-05T17:46:20.281Z",
    "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 29 aug.pdf\nStorlek: 127181 byte\nHashvärde SHA256: 56d3ccd7c7e9256e997ac1f3c9fac53e646e50e8d5cc6227a3af0bf426d536ce",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




Protokoll STYM04/2122
Augusti 2022
Sid. 1 av 3


Protokoll


Mötets art: STYM04
Datum: Måndag 29 Augusti 2022
Tid: 17:23
Plats: V11
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)
Oskar Dubeck (Ledamot)


1. Mötets öppnande


1.1. Mötet öppnades 17:23.


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 Tilda Byrstedt till justerare.


2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.


2.4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes till densamma som enligt kallelsen.


3. Punkter


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


3.2. Civilingenjör
Styrelsen läser Praxis.
Tilda Byrstedt informerar Valberedningen om att val av Civilingengör ska göras på Maskinsek-
tionens hemsida under hösten.
Tilda talk to the Val.


3.3. Urnval
Koordinatorn lär sig att ”kodis”är slang, och vad det betyder.
Styrelsen diskuterar lämplig tid för öppnadet av urnvalet.
Styrelsen diskuterar lämplig tid för öppnandet av rekryteringsperioden för SM1. Den 4 septem-
ber är ett lämpligt datum.
Johan Widmark yrkar på att riva upp dagordningen.
Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet.
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Johan Widmark yrkar på att lägga till en ny punkt 5 och då flytta punkten Orbi lansering och
punkten Snabbgross medlemskort nedåt i dagordningen. Punkten ska heta punkt 5 Rekryte-
ringsperiod SM1.
Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet.
Valberedningens sammankallande Anna Oldenstam bjuds in till nästa STYM.
Kan sektionen finansiera tolk? Efter att Tilda Byrstedts stockholmska och Ylva Ömans skånska
inte förstått varandra behöver styrelsen tolk för att förstå Tilda Byrstedt.


3.4. Rekryteringsperiod SM1
Styrelsen beslutade
att öppna SM1-rekryteringen söndagen den 4 september 2022.


3.5. Orbi lansering
Ylva Öman har haft möte med David på Orbi.
Orbi-David vill vara med på ett möte med MLG.
Styrelsen diskuterar Orbi.


3.6. Snabbgross medlemskort
Det var inget problem. Vi har redan kort.


3.7. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.
Johan Widmark är vår resevägsgeneral.


3.8. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade
att bestämma att nästa möte är den 5 september, kl. 17.17 någonstans i närheten av V-huset där
styrelsen finner det lämpligt samt på sedvanligt sätt utlyser detta.


3.9. Övriga frågor


3.9.1. Äskning MSN
Idag (den 29 augusti) har MSN hört av sig till en av ledamöterna och äskat pengar. Nämnder
behöver just nu äska pengar för varje utgift då årets budget inte har bestämts.


3.9.2. Bägare
Ylva Öman har pratat med Jonas Vendel.
Förra, och förrförra årets styrelse har tagit på sig att dela ut Hedersbägare, fast inga heders-
bägare har tillverkats.
Ylva Öman fortsätter att ta ansvar för frågan.


3.9.3. n0g och maskinmässan
Styrelsen diskuterar n0g och Maskinmässan.
Styrelsen löser kanelbullelogistik till Maskinmässan.


3.9.4. Buss
Vi strävar mot buss och ser hur långt vi kommer!


4. Mötets avslutande


4.1. Mötet avslutades 19.25.


4.2. Dramatisk följetong
Läses med överdramatisk amerikansk accent.
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I nästa protokoll från styrelsen på Maskin -
Det är familjefest med massor av gäster, Handelsbanken är krånglig, KNO ställer frågor och de
mest exakta 20 minuterna någonsin uppmäts.
Missa inte att läsa nästa Protokoll!


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



http://www.maskinsektionen.se



		2022-10-07T12:18:01+0000


	



