
Alla postspecifika maskinmejlar
2022 års upplaga

Primära adresser i fetstil
Alias-adresser i kursiv stil

Styrelsen

Ordförande
ordf@maskinsektionen.se
ordforande@maskinsektionen.se
ord@maskinsektionen.se

Vice ordförande
vordf@maskinsektionen.se
vord@maskinsektionen.se
viceordforande@maskinsektionen.se
vice@maskinsektionen.se

Kassör
kassor@maskinsektionen.se

Koordinator
koord@maskinsektionen.se
sekreterare@maskinsektionen.se
koordinator@maskinsektionen.se

Ledamöter
obs@maskinsektionen.se
ledamot@maskinsektionen.se

Ettans post
ettanspost@maskinsektionen.se

Polhemsrådet
polhemsradet@maskinsektionen.se
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Nämnder

Bussnämnden

Bussnämndens medlemmar
bussnamnden@maskinsektionen.se
bn@maskinsektionen.se

Busshusse
busshusse@maskinsektionen.se
mbuss@maskinsektionen.se
bh@maskinsektionen.se
bussen@maskinsektionen.se

Festgruppen

Festgruppens medlemmar
festgruppen@maskinsektionen.se
fg@maskinsektionen.se

Festledare
festledare@maskinsektionen.se
fl@maskinsektionen.se

Idrottsnämnden

Idrottsnämndens medlemmar
idrottsnamnden@maskinsektionen.se
in@maskinsektionen.se

Idrottsledare
il@maskinsektionen.se
idrott@maskinsektionen.se
idrottsledare@maskinsektionen.se

Internationella gruppen

Internationella gruppens medlemmar
internationellagruppen@maskinsektionen.se
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ig@maskinsektionen.se

Head of International Relations
hir@maskinsektionen.se

Jipponämnden

Jipponämndens medlemmar
jipponamnden@maskinsektionen.se
jn@maskinsektionen.se
jippo@maskinsektionen.se

Jippomästare
jippomastare@maskinsektionen.se
jm@maskinsektionen.se

JML-nämnden

JML-nämndens medlemmar
jmlnamnden@maskinsektionen.se
jmln@maskinsektionen.se
jml-namnden@maskinsektionen.se
jml-n@maskinsektionen.se

JMLNO
jmlno@maskinsektionen.se
jmla@maskinsektionen.se
jml@maskinsektionen.se
jmlo@maskinsektionen.se
jml-no@maskinsektionen.se
jml-a@maskinsektionen.se

KBM

Klubbmästare
kbm@maskinsektionen.se
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Kommunikationsnämnden (KN)

Kommunikationsnämndens medlemmar
kommunikationsnamnden@maskinsektionen.se

Kommunikationsnämndens ordförande (KNO)
kno@maskinsektionen.se

Maskinsektionens surströmmingsnämnd (MSN)

MSNs medlemmar
msn@maskinsektionen.se

Surströmmingsakademiker (SA)
sa@maskinsektionen.se

Näringslivsnämnden

Näringslivsnämndens medlemmar
naringslivsnamnden@maskinsektionen.se

Näringslivsnämndens ordförande (NNO)
nno@maskinsektionen.se

Skärmnämnden

Skärmnämndens medlemmar
skarmnamnden@maskinsektionen.se

Lysmask
lm@maskinsektionen.se
lysmask@maskinsektionen.se

Smörjkammarnämnden (SKN)

Smörjkammarnämndens medlemmar
smorjkammarnamnden@maskinsektionen.se
skn@maskinsektionen.se
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Smörjkammarnämndens ordförande (SKO)
sko@maskinsektionen.se

Studienämnden (SN)

Studienämndens medlemmar
helastudienamnden@maskinsektionen.se

Studienämndsordförande (SNO)
sno@maskinsektionen.se

Programansvarig student (M)
mpas@maskinsektionen.se

Programansvarig student (P)
ppas@maskinsektionen.se

Programansvarig student (M & P)
pas@maskinsektionen.se

Studienämndens ledningsgrupp (SNO & PAS)
studienamnden@maskinsektionen.se
sn@maskinsektionen.se

Föreningar

Cykelföreningen

C-ykel
cykelklubb@maskinsektionen.se
mc-klubben@maskinsektionen.se

Keramikföreningen (MIK)

Drejskivejägarna (DJs)

mik@maskinsektionen.se
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Kungliga Maskinsektionens dartklubb (KMDK)

Förste kastare
forstekastare@maskinsektionen.se
kmdk@maskinsektionen.se
fk@maskinsektionen.se

M-formatarna

M-formatarnas ordförande
m-formatarna@maskinektionen.se

Maskineriet

Verkstadsansvarig
verkstadsansvarig@maskinsektionen.se
vsa@maskinsektionen.se
va@maskinsektionen.se

Maskinsektionens F1-förening

Team Principal
f1@maskinsektionen.se

Osquar Mutter

Verkmester
verkmester@maskinsektionen.se
vm@maskinsektionen.se
osquarmutter@maskinsektionen.se
om@maskinsektionen.se

sMurf

Hajtand
smurf@maskinsektionen.se
hajtand@maskinsektionen.se
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Kommissioner

Jubelspexet

Spexdirecteur
directeur@maskinsektionen.se

Moment

Projektledare
plmoment@maskinsektionen.se

Phösningen

Phöseriet
helaphos@maskinsektionen.se

Chefsgruppen (CG)
mottagning.cg@maskinsektionen.se

Övriga

Drive admin
driveadmin@maskinsektionen.se

Jubileumsgruppen

Jubileumsgruppens medlemmar
jubileum@maskinsektionen.se

Jubileumsgeneral
jubileumsgeneral@maskinsektionen.se

KLiRR
klirr@maskinsektionen.se
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Klubbnissar

Klubbnissarnas medlemmar
klubbnissar@maskinsektionen.se

Tomteföräldrarna
tf@maskinsektionen.se

Revisor
revisor@maskinsektionen.se
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