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Maskinsektionen inom TLTH
Styrelsemöte
Tid och datum:
Plats:

ons 5 feb 2020, kl 12.15 (..)
Styrelserummet, M-huset

Närvarande styrelseledamöter:

Närvarande adjungerande:

Jakob Elofsson, Ordförande
Juliana Kalling, Vice Ordförande
Emma Christensson, Skattmästare
Anna Anderson, Cafémästare
Christoffer Pålsson, Verkmästare
Idun Jerlhagen-Forsgren, SRMOrdförande
Lovisa Persson-Hansson, AktUOrdförande
Hugo Björling, InfU-Ordförande

Carl Boklund, Kårrepresentant
Johanna Schedin, Øverphøs
Jakob Petersson, Co-Phøs
Vanda Ericson, Projektledare, MEKKA
Niklas Weist, Co-Phøs
Ingrid Holmberg, Studie- &
Karriärvägledare

§1

OFMÖ

(Beslut)
Ordförande Jakob Elofsson förklarar mötet öppnat kl 12.15

§2

Val av mötesordförande

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§3

välja Jakob Elofsson till mötesordförande

Val av mötessekreterare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§4

välja Idun Jerlhagen-Forsgren till mötessekreterare

Val av justerare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

uppdra att Emma Christensson jämte ordförande justerar

mötesprotokollet
§5

Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutade
att

mötet är behörigt utlyst

(Beslut)
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Adjungeringar

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

adjungera närvarande enligt listan som fylls i under mötet samt att

ge samtliga närvarande yttranderätt.
§7

Godkännande av tidigare protokoll, 200129

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§8

godkänna tidigare protokoll.

Fastställande av dagordning

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

ta bort äskningen §12.2.

§9
§9.1Kåren informerar

(Information)

Om verksamhetsplanering vars grupper de uppmanade att styrelsen skulle gå med. De
uppmuntrade även att styrelsen anmäler sig till utbildningen den 23/2
Kårens initiativ angående miljöarbete är den Gröna pubenpuben.
Alla är välkomna med att komma förbi kontoret måndag kl12-16 alternativt fredag 12-16
nästa vecka.
§9.2 Ingrid Informerar

(Information)

Grundläggande frågor ställs om programmet
Plan för info för åk 1-3 och info för åk 2 angående specialiseringar kommer ske innan
sommaren. Det förfrågas om publicitet för ämnet och att vi ska lägga in detta i schemat.
Tiderna är:
Åk 1

21/2 kl 10-12 M:A

Åk 2

29/5 kl 10-12 M:A

Åk 3 & 4

27/2 exjobbsinfo kl 15-16 V:C

Programledare + SVL kommer vara med på MEKKA
Uppföljning på studieresultat åk 1 för stöd tas upp samt information om en beställd
undersökning om psykosociala förhållanden på M från psykologprogrammet som ska ske
(tidigare har liknande undersökning på andra sektioner lett till likabehandlingsutbildning
för personal för E-programmet)
De vill göra liknande på M och frågan om var intervjuerna kan hållas tas upp. F-huset
alternativt V-huset?
§10

Ändring av Riktlinje angående Nollning

Se Bilaga 1.

(Beslut)
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Diskussion äger rum och tar upp hur mycket phøset ska få lägga på kläder. Ett eventuellt
tak tas upp.
Styrelsen beslutade
att
§11

godkänna förslaget i sin helhet.

Beslut angående upptagande av medlemsförening

(Beslut)

Se Bilaga 2.
Diskussion äger rum och tar upp om att det eventuellt skulle krävas mer formalia om
föreningen innan ett beslut kan tas.
Styrelsen beslutade att återemitera beslutet.
§12

Äskningar
§12.1 M-bandet

(Beslut)

Se Bilaga 2, 3 & 4
Går ej att fullborda ett beslut då tidigare beslut förhindrar denna handling.
§13

Övriga frågor

§14

OFMA

(Information)
(Beslut)

Ordförande Jakob Elofsson förklarar mötet avslutat kl. 13.05.

Vid protokollet

LabanaR
Juliana Kalling
Vice Ordförande

Justeras

plabakr
Jakob Elofsson
Ordförande

Emma Christensson
Skattmästare
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