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Lunds Tekniska Högskola
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Maskinsektionen inom TLTH
Styrelsemöte
Tid och datum:
Plats:

ons 24 jan 2018, kl 1215 (..)
Styrelserummet, M-huset

Närvarande styrelseledamöter:

Närvarande adjungerande:

Hampus Rosvall, Ordförande
Ebba Bratt, Vice Ordförande
Elaine Nilsson, Skattmästare
Gustav Sjölin, Sexmästare
Carl Eriksson, SRM-Ordförande
Jonathan Schulz, InfU-Ordförande
Isabelle Larsson, NGM-Ordförande
Ella von Matern, Cafémästare

Fredrika Andreasson, Seniorsledamot
tillika Vice Jubileumsmästare
Carl Stjernlöf, Vice Cafémästare
Signe Jonsson, Vice InfU-ordförande
Måns Sandsjö, Vice NGM-ordförande
My Reimer, Kårstyrelsen

§1

OFMÖ

(Beslut)
Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet öppnat kl 12.15

§2

Val av mötesordförande

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§3

välja Hampus Rosvall till mötesordförande

Val av mötessekreterare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§4

välja Ebba Bratt till mötessekreterare

Val av justerare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§5

uppdra Ella von Matern att jämte ordförande justera mötesprotokollet

Val av klockringare
Styrelsen beslutade
att

välja Gustav Sjölin till klockhållare för mötet

(Beslut)
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Mötets behöriga utlysande

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§7

mötet är behörigt utlyst

Adjungeringar

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§8

adjungera närvarande enligt listan som fylls i under mötet

Godkännande av tidigare protokoll

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§9

godkänna mötesprotokollet från 180117

Fastställande av dagordning

(Beslut)

Hampus Rosvall yrkar på
att

ändra punkt §13 Beslut om budgetavvikelse från beslutspunkt till en
informationspunkt

Styrelsen beslutade
att
§10
•

godkänna dagordningen i sin helhet med yrkandet

Kommentarer kring rapporter

(Diskussion)

Skattmästeriet håller på att avsluta förra årets bokföring och har haft en middag
tillsammans.

•

Cafémästeriet har haft sitt första lunchmöte i veckan och dragit igång verksamheten.

•

NGM har haft sin första möte och börjat komma igång med arbetet.

•

InfU har haft workshop och börjat komma igång med projekten.

•

SRM håller på med intervjuer till fyllnadsval och har kontakt med maskins operativa
programledning angående finansiering av studiekvällarna.

•

Seniors/Jubileumskommittén ska samla in medaljer på lunchen den 9e februari.
Biljetterna till jubileumsbalen släpps även idag.

•

Sexmästeriet har städat och inventerat sina förråd ordentligt i veckan. Har sin första
After School nästa fredag.

•

Styrelsen har haft en lyckad kick off föregående helg. Ordförande Hampus och Vice
Ordförande Ebba kommer att äta middag tillsammans med Ordförande och Vice
Ordförande från I-sektionen senare i veckan.
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§11

(Information)

•

Kåren informerar

My Reimer informerar om extrainsatt fullmäktigemöte samt om kårens
styrelseutbildning.

§12

Beslut om äskning

(Beslut)

Jubileumskommittén önskar att äska för en sektionsflagga att hissa i samband med
jubileumsveckan. Se handlingarna för ytterligare information.
Diskussion fördes kring detta.
Styrelsen beslutade
att

bevilja Jubileumskommitténs äskning i sin helhet med tillägget att försäkra sig
om att flaggan levereras i tid samt att kolla upp om det går att ändra från vit
med röd logga till röd med vit logga.

§13

Information om budgetavvikelse

(Information)

Storskiphtet har sedan många år tillbaka pendlat fram och tillbaka mellan att ha
Utmaningarnas Hus och Curla som aktivitet. Styrelsen är ute efter förnyelse och vill således
testa något nytt. En aktivitet för ~150 personer är i regel dyrare än vad som finns budgeterat
för - därav avvikelsen.
§14
•
§15

Övriga frågor

(Diskussion)

Carl Eriksson informerar om att länken till fyllnadsval fortfarande är öppen.
OFMA

(Beslut)
Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet avslutat kl 12.33.
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Vid protokollet

Ebba Bratt
Vice Ordförande

Justeras

Hampus Rosvall
Ordförande

Ella von Matern
Cafémästare
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