Maskinsektionen inom TLTH
Styrelsemöte
Tid och datum: ons 10 Oktober 2018, kl 12.15 (..)
Plats:
Styrelserummet, M-huset
Närvarande styrelseledamöter:

Närvarande adjungerande:

Hampus Rosvall, Presidiet
Elaine Nilsson, Presidiet
Carl Eriksson, SRM-Ordförande
Jonathan Schulz, InfU-Ordförande
Marcus Daag, Verkmästare
Ella von Matern, Cafémästare
Kristian Folkesson, AktU-Ordförande
Isabelle Larsson, NGM-Ordförande

Wilhelm Andrén, Seniorsordförande
tillika pyntphørman
Gunnar Granlund, Aktsam TLTH
Hanna Järpedal, Oaktsam TLTH

§1

OFMÖ

(Beslut)
Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet öppnat kl 12.18

§2

Val av mötesordförande

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att  välja Hampus Rosvall till mötesordförande
§3

Val av mötessekreterare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att  välja Carl Eriksson till mötessekreterare
§4

Val av justerare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att  uppdra Jonathan Schulz att jämte ordförande justera mötesprotokollet

§5

Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutade
att  mötet är behörigt utlyst

(Beslut)

§6

Adjungeringar

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att  adjungera närvarande enligt listan som fylls i under mötet
§7

Godkännande av tidigare protokoll

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att  godkänna mötesprotokollet från 181001
§8

Fastställande av dagordning

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

godkänna dagordningen med subtraktionen av punkt 12 uppdatering av

policydokument. Punkterna under flyttas därmed upp ett steg.
§9

Kåren informerar
●

Domänen tlth.se går ej att nå. Oklart hur länge detta kommer pågå

●

Kårens kontor stängt idag, Gunnar och Hanna kontorslösa.

●

Nollningen över på riktigt, Tack från Kåren

●

Tack till de som medverkade på Styrelseutbildningen i söndags.

§10

Propositioner till HTM

(Information)

(Information)

Tävling mellan InfU-Ordförande Jonathan och SRM-Ordförande Carl Eriksson vem som kan
lägga fram flest propositioner till HT1
●

Jonathan presenterar proposition angående flytt av Pryl från Aktu till Infu.

●

Jonathan presenterar ett policydokument innehållande en lista över Infus inventarier

●

Jonathan presenterar en proposition angående tillägg av förtroendevald post i InfU:
PR-mästare. Detta kommer resultera i en flytt så att hela PR går på vid nyår.

●

Jonathan kommer även dunka in en äskning till HT1 för utökning av sektionens kamera
utrustning.

●

Jonathan kommer även föreslå en del ändringar i policydokumentet gällande
sektionens informationsspridning.

Mötet är försiktigt positiva till Jonathans förändringar. Frågan om sektionen har pengar till
detta höjs. Skattmästare Elaine Nilsson lugnar alla med uttrycket: “Pengar finns”, vilket
medförde streck i debatten.

●

Ella kommer lägga fram en äskning på HT1 för att köpa in iPads till Caféet och Sexet.
Det kommer antingen läggas fram ett förslag på att köpa 2 eller 3 ipads. Antalet beror
på om sektionen ska köpa in en iPad som alltid ska finns i Caféet. Vid av 3 iPads
kommer äskningen landa på 11 500 kr inklusive förstärkt skal till dessa. Diskussion
kring 2 vs. 3 iPads förs. Mötet väljer att lägga fram en äskning på 3 iPads till mötet.
Kåren ger lite tips på hanteringen av iPads då kåren använt sig av sådana under flera år.
En del idéer presenteras på byggnationer som skulle underlätta iPad-hanteringen.
Verkmästare Daag ger bifall till idéerna.

●

SRM-Ordförande Carl Eriksson presenterar en proposition angående flytt av posten
skyddsombud till verkstan. Diskussion förs kring propositionen och den anses rimlig av
samtliga mötesdeltagare.

●

SRM-Ordförande Carl Eriksson presenterar en proposition angående flytt av val av
posten Världsmästare till Höstterminen. Diskussion förs kring propositionen och dess
inverkan på höstterminsmöte 2.

●

SRM-Ordförande Carl Eriksson presenterar en proposition angående flytt av posten
ledamot i TLTH:s valnämnd ur studierådet. Diskussion förs kring propositionen varpå
Carl beslutar att vänta med propositionen till Höstterminsmöte 2.

§11

Borttagande av två riktlinjer

(Beslut)

InfU-Ordförande Jonathan Schulz presenterar två riktlinjer som han vill ta bort från hemsidan:
●

Riktlinjer för Sociala medier

●

Riktlinje angående förhållningsregler vid uthyrning av Caféet

Jonathan presenterade dessa riktlinjer och lade fram, i övertygande manéer, varför dessa bör
tas bort från styrdokumentet.
Styrelsen beslutade
att
§12

NSVDMSAN

ta bort ovan nämnda riktlinjer från styrdokumenten
(Information)

Ordförande Hampus Rosvall undrar om det är Någon Som Vill Dela Med Sig Av Något.
●

Cafémästare Ella påpekar att det är på dagen 1 år sedan Styrelsen 2018 blev invalda.
Detta möttes av jubel och klang varpå Ella plockar fram en tårta med 1 ljus.

●

Seniorsordförande Wilhelm Andrén klagar på rådande tillståndsmyndighet och dess
inverkan på den sittning som Seniors planerat. Det är svårt och dyrt att boka
alternativa lokaler för sittningen. Kårkontakt Gunnar informerar Seniorsordförande
om möjligheterna att boka Cornelis. Idéen gillas av mötet och Seniorsordförande.

§13 Övriga frågor

(Information)

Inga ytterligare frågor
§14

OFMÁ

(Beslut)
Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet avslutat kl 13.01.

Vid protokollet

Carl Eriksson
SRM-Ordförande

Justeras

Hampus Rosvall
Ordförande

Jonathan Schulz
InfU-Ordförande

