Styrelsemötesprotokoll

Lunds Tekniska Högskola
08-05-2019

Maskinsektionen inom TLTH
Styrelsemo te
Tid och datum:
Plats:

ons 8 maj 2019, kl 12.15 (..)
Styrelserummet, M-huset

Närvarande styrelseledamöter:

Närvarande adjungerande:

Måns Sandsjö, Ordförande
Ville Gustafsson, Vice Ordförande
Jakob Elofsson, Skattmästare
Anna Bengtsson, SRM-Ordförande
Mikael Janslätt-Axelsson, NGMOrdförande
Johanna Sjöblom, Cafémästare
Mattias Neumann, Verkmästare
Emanuel Eliason, AktU-Ordförande
Arvid Berntsson, InfU-Ordförande

Linnea Romare, Vice TD-ordförande
Jonathan Schulz, Talman
Hanna Järpedal, Sektionskontakt TLTH
Ante Svärd Nilsson, Sektionskontakt TLTH

§1

OFMÖ

(Beslut)
Ordförande Måns Sandsjö förklarar mötet öppnat kl. 12.15

§2

Val av mötesordförande

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§3

välja Måns Sandsjö till mötesordförande

Val av mötessekreterare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§4

välja Ville Gustafsson till mötessekreterare

Val av justerare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

uppdra Mattias Neumann, även tilltalad ”Bulten”, att jämte ordförande

justera mötesprotokollet
§5

Val av beslutsbankare
Styrelsen beslutade
att

välja Mikael Janslätt Axelsson till beslutsbankare för mötet

(Beslut)
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Mötets behöriga utlysande

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§7

mötet är behörigt utlyst

Adjungeringar

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

adjungera styrelsen med rösträtt samt närvarande enligt listan som fylls i

under mötet med yttranderätt.
§8

Godkännande av tidigare protokoll

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§9

godkänna mötesprotokollet från 180410 och 180327

Fastställande av dagordning

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§10

godkänna dagordningen i sin helhet

Utskotten informerar

(Diskussion)

•

INFU ska lansera, i samband med Caféet, Mpay, ny betaltjänst. Temasläppsfilmen är redo.

•

NGM har snackat lite med AXIS. Summer games ska sponsras av SEMCON.

•

AKTU har börjat med utomhussäsong, också taggade på Summer games.
Musikphørmännen ska spela där.

•

SRM har dunkat igenom en äskning, det blir en lunchföreläsning i LUBsearch.
HerTechFuture gick bra, numera utvärderat: ”Det var kul”.

•

TD har sitt första event på torsdag. Andra eventet nästa vecka. Just nu beta-tester på 3Dprintern, men det är igång.

•

Jonte Schulz har producerat temasläppsfilmen: ”Bättre än Endgame”.

•

Verkstan är stökig, M-cykeln är under renovering. De har två uppkommande events, ett
med Passion och de ska även delta i Prideparade.

•

Caféet säljer biljetter till brunch. Cafétackfest är på g.

•

Skatt bokför.

§11

Kåren informerar
•

(Information)

Vi har fortfarande en vakant heltidarpost - Utbildningsansvarig för externa frågor! Hetsa
gärna vettigt folk! Vi hade VårFM igår där vi bland annat valde in resterande delen av
nästa verksamhetsårs kårstyrelse samt tog beslut om nästa verksamhetsårs budget,
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verksamhetsplan, medlemsavgift och ett icke-binärt alternativ till truls och trula i form
av trelsa. Vi har infört en Policy för entledigande och avstängning samt reviderat Policy
för alkohol och droger. Nästa vecka har vi jubileumsvecka med Jubileumsbal och Galten
ett restaurangkoncept med Allium.
§12 Beslut om äskning
Johanna presenterar äskningen och svarar på frågor.
Styrelsen beslutade
att
§17

godkänna äskningen med tilläget att de 500kr tas från projektfonden.

OFMA

(Beslut)
Ordförande Måns Sandsjö förklarar mötet avslutat kl. 12.42.
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Vid protokollet

Ville Gustafsson
Vice Ordförande

Justeras

Måns Sandsjö
Ordförande

Mattias ”Bulten” Neumann
Verkmästare

Blankett för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

ÄSKNINGSBLANKETT
Fyll i, spara som pdf och skicka till skatt@maskinsektionen.com.
Vid frågor hör av dig till utskottsordförande eller till Skattmästeriet.

Datum:

8/5 - 2019

Ansvarig:

Johanna Sjöblom

Mobilnummer:

0706-978784

Mailadress:

johanna@sjoblom.se

Utskott/grupp/post:

Cafémästeriet

Syfte, ändamål,
målgrupp:

Fika för lansering av ny betalningsfunktion av Mpay på måndagen den
11/5. Tanken är att varje person som scannar QR-koden, får fika ex en
bulle. Målet är att sprida information om hur betalfunktionen fungerar
under lanseringseventet och för att lättare starta igång användandet av
det.

(Bifoga eventuell
projektplan)

Budget:

500 kr

Summa som äskas:

500 kr

Förslag på fond:

Projektfonden

Datum för beslut:
Äskningen godkänns
med summan:

500kr

Äskningen avslagen
Motivering till beslut:
Signatur:
Skattmästare Jakob Elofsson

Maskinsektionen inom TLTH
Box 118
221 00 Lund

mail: skatt@maskinsektionen.com
web: www.maskinsektionen.com
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