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Protokoll

Mötets art: STYM8
Datum: Måndag 06 September 2021
Tid: 17:21
Plats: Grupprummet utanför V32, V-huset
Närvarande:
Malte Eriksson (Ordförande)
Jonas Vendel (Vice-ordförande)
Marcus Haeggman (Kassör)
Johan Widmark (Ledamot)
Magnus Ramsköld (Ledamot)
Henrik Larsson (M-SNO, Förste Kastare och polhemsrådare)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:21 av Malte Eriksson.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
att välja Malte Eriksson till mötesordförande.

2.2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att välja Johan Widmark till sekreterare.

2.3. Val av justerare, tillika rösträknare

Styrelsen beslutade
att välja Magnus Ramsköld till justerare, tillika rösträknare.

2.4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.5. Fastställande av föredragningslista
Henrik Larsson, pompös Studienämndsordförande, snedkastande Förste Kastare och gammal
Polhemsrådare vill lägga till: 3.1 Dartpub och 3.2 Rekrytering av Studienämnden. Marcus Haegg-
man vill lägga punkt 3.3 Moments bankett.

Styrelsen beslutade
att fastställa dagordningen, med de ovan nämnda ändringarna och konsekvensnumrera övriga
punkter utefter dessa tillägg.

3. Punkter

3.1. Dartpub
Henrik Larssson vill i egenskap av Förste Kastare anordna dartpubar, den första planeras hållas
den 20 september.
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Styrelsen beslutade
att KMDK får hålla dartpubar till och med tjugondagknut 2022, med förbehållet att han han
ska ha skrivit en coronaincidentshanteringsplan.

Malte har bråttom för att han ska på dejt efteråt tror vi. Vi vet inte mycket mer än så,
men vi önskar honom lycka till, och att han är mindre stressad nästa vecka.

3.2. Rekrytering Studienämnden
Länkmötena ligger värre än väntat, där första ligger innan det varit tekniskt möjligt att söka i 14
dagar och bli uttagna, pga podiostrul. Henrik Larsson har lyckats flytta Maskins länkmöte för
Ettan en vecka framåt, men för åk 2 och 3 ligger kvar på måndagen den 13 september. DoP har
inte samma problem, då deras länkmöte ligger veckan efter. Vi gissar att de är upptagna med
att skissa och formge knappar åt Stefan och Leif.

Lösningen på bordet är att stänga rekryteringen för Maskin åk 2 och 3 fredagen den 10 sep-
tember för att hålla intervjuer och ta ut nämnden till den 11 september. Lördagen den 11
september kommer en fyllnadsrekrytering öppna. De som söker efter fredagen den 10 septem-
ber kommer inte kunna delta på Länkmöte 1. Fyllnadsrekryteringen kommer att avslutas när
den vanliga nämndrekryteringen avslutas, den 15 september.

Styrelsen beslutade
att göra ovannämnda.

3.3. Moments budget
Marcus Haeggman berättar att Moment kommer förhoppningsvis på nästa STYM för att dis-
kutera deras budget. Hur ser vi på årets budget? Hur mycket uppmuntran får man i Moment
kontra andra nämnder?

Styrelsen skulle gärna se att Moment redogjorde tydligare i internbudgeten vart pengarna går.
Efter en diskussion av längden Medium så kommer styrelsen fram till att Jonas Vendel rekar på
campus, Johan Widmark kollar med Armada och Marcus Haeggman hör av sig till Moment
om ovanstående.

3.4. Rekrytering Lysmask och Näringslivsnämndens ordförande
Styrelsen kommer publicera och därmed öppna rekryteringen den 10 september. Magnus Ram-
sköld tar på sig ansvaret att få rekryteringsformuläret publicerat och att ansvara för resten av
proccessen.

Malte har självförtroendet av en brunstig Gnu i februari, och hävdar att nästa möte
kommer att ske måndagen den 13 september kl 17:17, trots att vi inte är där i dagord-
ningen ännu. Lite ettrig, men bra inför dejten tror vi. Vi hejar på dig Malte.

Magnus Ramsköld var hungrig så styrelsen beslutade att ta en fem minuters paus.

3.5. Elektros nØllegasque
Vi har fått två platser. Vi skjuter upp vilka två som går till kommande möten. Malte Eriksson
hör av sig till dem om att vi är intresserade då det var okej för Amanda Skärbo Jonsson att
skjuta upp workshopen vi egentligen skulle ha gått på.
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3.6. Möte med Orbis VD för berörda i MLG
Jonas skriver i Slack att mötet kommer ske den 9 september kl 17:17.

3.7. Uppdatering av Kungliga Maskinsektionens coronaregler
Styrelsen läser coronareglerna, väljer att ändra vissa persongränser samt sektionsplagg. Dessa
ändringar kommer från nya restriktioner.

Styrelsen läser sektionens coronaregler och vill tydliggöra att sektionsrelaterade plagg
kan kopplas till sektionen, och därför bör dessa brännas. Tills vidare införs nudism
på sektionen. OBS: N0llan som inte blivit värdig får dock ha på sig sin n0lleskärm.
Schlemmigt.

Lamporna tändes 18:37. Magi.

Styrelsen beslutade
att ändra sektionens coronareglerna enligt Bilaga 1.

Marcus förnärmar gammal KDMK-cirkulett* genom att benämna dartpubarna på ett
mycket förolämpande sätt. Dessa kommer inte att skrivas in i protokollet då dessa var
allt för elaka. Dessutom försöker han berätta hur jobbigt det är att gå högvakt. Han
har inte jobbat TentaPub…**

*Johan Widmark

**TentaPub på Kårhuset Nymble för läsande Maskinare som drar direkt från KBMs
tentapub till efterfest.

3.8. Vad tycker andra om Orbi?
Jonas Vendel har mejlat S, K och B för att undersöka saken. Bergs har blandade känslor men
verkar inte negativa. Kemi diggar orbi. Samhällsbyggnad skulle återkomma men fastnade i ett
“träsk”. Sammanfattat, SKB är rätt helt okej positiva till Orbi.

Bergs har fyllemejlat, igen. Felstavat, teknikstrul och blandade språk. Det kanske är
dags att sluta dricka bäska till lunch. Men sammanfattningsvis, vår vänskap med Bergs
är en “värdeful” resurs.

3.9. Ändring av rekryteringspolicyn
Jonas Vendel berättar att Abel Valko rekommenderat att ta bort att de som inte kommit med
i nämnder kan be om att bli uppringda, ur rekryteringspolicyn. Det är mindre jobba att göra
slut via mejl eller SMS. Detta kan redan vara infört, men dokumenten på hemsidan är inte den
senaste upplagan, då detta redan strukits.

Marcus Haeggman har hittat den senaste versionen och flyttar en kopia till Styrelsedriven. Malte
Eriksson fildelar till medlemmarna.

3.10. Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar att nästa möte blir 13 september kl 17:17.
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3.11. Övriga frågor

3.11.1. Återkoppling KBM rekrytering
Styrelsen går tillbaka och läser SM3:s protokoll. Där står att vår-rekryteringen skjuts upp
till hösten.

Johan Widmark svarar att SM-beslutet säger “skjuta upp” och bjuder in till att vi tillsam-
mans kan ta fram en lösning på nästa Styrelsemöte, om de vill.

3.11.2. Vaccinationspass
Diskusison kring vaccinpasskrav på sektionsevent. Vi återbesöker frågan vid ett senare ske-
de.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 19:42.
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Malte Eriksson, Mötesordförande Johan Widmark, Sekreterare

Magnus Ramsköld, Justerare

Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress:
Maskinsektionen, THS; 100 44 Stockholm 802010-5246 www.maskinsektionen.se Brinellvägen 28B



Protokoll STYM8/2122
September 2021
Sid. 6 av 6

Bilagor:

1. M-sektionens Coronaregler
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M-SEKTIONENS CORONAREGLER 

För att förtydliga sektionens Corona-restriktioner och hålla dessa i samordning med FHM:s rekommendationer, följer 

här ett uppdaterat Corona-regelverk från styrelsemöte nr. 8 6/9–2021. 

• Enligt nya riktlinjer får event inomhus utan anvisade sittplatser anordnas för max 50 

personer, och med anvisade sittplatser för max 300 personer. Utöver det gäller alltid 

Sveriges rikes lag, FHM rekommendationer och sunt förnuft, i fallande rangordning.  

• Sektionsevenemang definieras som evenemang där budgeterade medel används och/eller 

där sektionen är en tydlig arrangör. (Evenemang i lokaler med stark koppling till 

maskinsektionen, och/eller med klädkod som påbjuder sektionsplagg såsom frack, sektions-

huvtröja o.d. betraktas som evenemang där sektionen är en tydlig arrangör.) Privata häng 

utan sektionsmedel eller sektionsplagg, utanför sektionens lokaler, räknas alltså inte som 

sektionsevenemang. 

• Sektionsevenemang med alkohol måste godkännas av styrelsen. Dessa evenemang ska 

inkomma med en planering som tydligt beskriver vad som kommer ske och hur man 

planerar för att minska risk för smittspridning. Återkommande evenemang kan ges visstids-

tillstånd, för att slippa ansöka på nytt innan varje evenemang. 

• Aktiviteter utomhus utan alkohol behöver inte godkännas eller anmälas till styrelsen, men 

de som ansvarar för eventet behöver se till att det sker i enlighet med FHM:s riktlinjer. 

• Ovanstående gäller sådant som sker utanför KTH:s lokaler (inklusive Smörjis). I KTH:s 

lokaler gäller deras regler. 


