Styrelsemötesprotokoll

Lunds Tekniska Högskola
29-01-2020

Maskinsektionen inom TLTH
Styrelsemöte 2
Tid och datum:
Plats:

ons 29 jan 2020, kl 12.15 (..)
Styrelserummet, M-huset

Närvarande styrelseledamöter:
Jakob Elofsson, Ordförande
Juliana Kalling, Vice Ordförande
Emma Christensson, Skattmästare
Jonathan Gustafsson, Sexmästare
Eric Hammar, NGM-Ordförande
Anna Anderson, Cafémästare
Christoffer Pålsson, Verkmästare
Idun Jerlhagen-Forsgren, SRM-Ordförande
Lovisa Persson-Hansson, AktU-Ordförande
Hugo Björling, InfU-Ordförande

§1

Närvarande adjungerande:
Carl Boklund, Kårrepresentant
Lovisa Thalén, Vice SRM
Hugo Magneteg, I-Sek
Johanna Schedin, Øverphøs
Albin Nyström Eklund, brunch
David Petersson, Co-Phøs
Jakob Petersson, Co-Phøs
Gustaf Waldén, Talman
Emma Frohlund, Vice AKTU
Tora Abrahamsson, Vice InfU
Martin Andersson-Plyming, Co-Phøs
Vanda Ericson, Projektledare, MEKKA
Pontus Sjöstrand, Brunchphørman
Oliver Dropuljic, ej aktiv
Ville Gustadsson, Seniors
Mattias Neumann, Revisor
Oliver Bengtsson, åk 4 (& Revisor)

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 Juliana Kalling till mötessekreterare

Val av justerare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

uppdra att Ville Gustafsson jämte ordförande justerar mötesprotokollet
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Mötets behöriga utlysande

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

§6

mötet är behörigt utlyst

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, 200122

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

§8

godkänna tidigare protokoll.

Fastställande av dagordning

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

§9

det lägga till en paragraf §12 angående Äskning av Kaffekokare i Sibirien.

Kåren informerar

(Information)

Vi ska ha fått ut inbjudan till styrelseutbildning, avfärda grundläggande funktionärsutbildning.

§10

Utskotten informerar

(Information)

InfU: “Start-up-phase”,
NGM: Startup. Första lunchmötet igår, också startat Instagram. Lunchföreläsning den 5e som
kommer ut snart.
AKTU: Uppstart av undergrupperna. Individuella möten och första stora mötet på fredag.
MEKKA: Två veckor kvar till mässa. Koordinerar hur alla företag vill ha sina bord och lite mått (5.3
eller 5.5m kanske)
Phøs: Skiphte igår, men annars uppstart. Har börjat aktivarekryteringen.
Skatt: Boka möte med bank för tillgång till allt. Uppstartsfas där med.
Café: Uppstart också. Försöker få in alla caféphørmänn så de känner sig bekväma. Brunchgruppen.
Kollar på miljövänliga engångsartiklar
Verkstan: Säkerhetsgenomgång inför torsdag. Bilmöte nästa torsdag. Verkmemes kommer IGÅNG!
Revisorerna: Har granskat och druckit kaffe
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Seniors: De har blivit äldre och har börjat planera året.
M6: Håller på med skiphtet och förberedelser till första After School, jon ska skriva kunskapsprov för
tillstånd för sektionen
SRM: Uppstartningsfas, startade sin instagram igår. VM-truppen ska ha event redan imorgon
torsdag.

§11

Aktivatröjor till Sektionens funktionärer

(Beslut)

Bakgrund informeras angående ekonomin, hur många gånger man faktiskt använder tröjorna och
om man eventuellt kan effektivisera det på något sätt samtidigt som man kan bibehålla
sammanhanget kring att ha en egen aktivatröja. Det läggs ca 45 000kr.

Diskussion
Formulär på hur många som efterfrågar tröjan. Det lyftes att det är viktigt för de grupper som
faktiskt behöver tröjorna under jobbet att de inte ska behöva betala för det.

Hoodie? En mer användarvänligt alternativ.
Konceptet kring att fylla på med poster möjligtvis på samma tröja lyftes.
Fotavtrycket för metallbricka
Pool av tröjor inom utskotten

Förslag:
Pool inom utskotten för pikés (mer riktat till de som måste ha en sektionströja under jobbpass.
Hoodies där man kontinuerligt kan lägga till poster på plagget. Frivilligt och kan möjligtvis kosta lite
mer.

Lägg ut ett enkät till aktiva för att se vad de tycker
Styrelsen beslutade
att

§12

bordlägga beslutet

Beslut om äskning

(Beslut)

Vice vice baby presenterar äskningen och svarar på frågor. Se bilaga 1
Styrelsen beslutade att godkänna äskningen

§13

Övriga frågor

§14

OFMA

(Information)
(Beslut)
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Ordförande Jakob Elofsson förklarar mötet avslutat kl. 12.58.

Vid protokollet

LabanaR
Juliana Kalling
Vice Ordförande

Justeras

fatback
Jakob Elofsson
Ordförande

Ville Gustafsson
Seniors-Ledamot

