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Protokoll  
 
Mötets art:    Stym 3 
Datum:   2019-08-14 
Tid:   17:17 
Plats:   Smörjkammaren 
Närvarande: 
Filip Björklund, Ledamot 
Abel Valko, Vice Ordförande 
Erik Öbrink, Kassör 
Felicia Lindgren, Ledamot 
Arvid Svenson, Koordinator 
Matilda Östman, Ordförande 
Simon Nilsson, M-sidan 
Oskar Robsarve, M-sidan 
Petter Falkenstrand, Näringslivsnämndens Ordförande 
Elias Essen, M-sidan 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 17:35 

 
2. Formalia 

 
2.1. Val av mötesordförande 

Matilda Östman valdes till mötesordförande 
 

2.2. Val av justerare 
 Abel Valko valdes till justerare 
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
Inga punkter tillagda 
 

3. Punkter 
 
3.1. Näringslivsnämnden 

Petter är taggad på näringsliv. NN ska vara första kontakt om inte specifikt exempelvis Moment 
eftersöks. Moment har fungerande struktur, så därför ska det inte ändras alltför mycket, skall 
skaffa långtidskontrakt som löper över flera år så man inte behöver börja om varje år, och bygga 
en struktur för detta. Katalog/Prislista för sektionen, vad det kostar för olika företag att 
exempelvis marknadsföra sig på Maskinsektionens hemsida som är som en mall, som inte 
behöver följas till 100%. Ska innehålla kontakt var man än vill. Kanske ska göras av 
Kommunikationsnämnden, så man får till ett bra ansikte utåt. Mailchimp, för att kunna nå ut till 
mer specifika studenter, exempelvis studenter i år 4 och 5, budgetera för att använda detta. 
Reklam kan göras för Mailchimp på alla olika sidor. Sponsorer skall kollas upp. Inte sälja ut 
Maskinsektionen som bergssektionen har gjort. Loggor på väggen kan göras i form av tavlor.  
Event till företag som inte deltar i Moment, exempelvis att tillräckligt stor budget ej finns. Kan 
göra att företag som annars inte deltar faktiskt skulle delta. Sprida ut luchföreläsningarna, då sex 
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föreläsningar på åtta dagar kan göra att man inte orkar med att gå på allihop. Katalogen kommer 
bli ground zero (starten). Näringslivsnämnden ska skapa en plan för i år och för fem år framåt, 
som senare kan få plats i verksamhetsplanen. Nämnden kommer inte kosta så mycket, event ska 
täcka sig själva. Utgifterna skulle vara profilprodukter och uppmuntran.  
 

3.2. M-sidan 
M-sidan visar upp en prototyp. Nya M-sidan är smidig och välfungerande, dock inte färdig ännu. 
Sidan kommer vara uppdelad i två delar, medlemmar i Maskinsektionen och ickemedlemmar. 
Ickemedlemmar kan vara nya studenter eller olika företag. Elias är designansvarig, och 
illustratorfiler behöver tillkomma. Bilder behövs, bilder på varje nämnd. Gräva igenom gamla 
bilder. Beträffande rösningssystemet, se över ett nytt system. Det gamla systemet har ”haxx” och 
fungerar inte som det är tänkt, M18 och P18 kan ej rösta. Koden är lång, och förståelsen för den 
koden finns inte i nuläget. M-sidan avvaktar med att skapa ett nytt röstningssystem. 
Projektgruppen planerar att lansera hemsidan till nyåret, i samband med jubileumsåret.  
 

3.3. Återkoppling senaste stym 
Arvid: protokoll läggs upp i Slack. Skrivs ut och tas med till nästa gång.  
Felicia: Hoodies är beställda, kanske inte kommer till campusvandringen. Abel mejlade något 
företag som löste spreadshirts dåliga hemsida.  
 

3.4. Representation Styrelsen mottagningen 
Campusvandring lördag. Förslag på lekar är gissa sektionsfärgen, gissa loggor, passa ihop. Oklart 
var Styrelsen ska stå för stunden.  
Stugan. Megapong, hinkar med vatten och en fotboll som n0llan kastar i hinkarna.  
n0lle-SM förläggs till nästa styrelsemöte.  
 

3.5. Utvärdering MLG0 
Rekryteringspolicy ut i slack så MLG får tillgång till denna. Matilda ansvarar för att datum ska 
komma ut till MLG. ”Vi måste lösa länkmöteskiten”. Podiokväll för de som inte vet hur podio 
fungerar. Öppna för att ha öl samtidigt. Arvid ansvarar för protokollet på MLG0. 
 

3.6. Övriga frågor 
Abels mobil är trasig. Oskar löste mobilen.  
Nästa styrelsemöte, 21a augusti 2019, 17:30, V-huset. Abel är fikaansvarig.  
 

3.7. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 19:23 
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_______________________                                                                   _________________________ 
Matilda Östman, Mötesordförande                                                                Arvid Svenson, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Abel Valko, justerare 


