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Styrelsemöte 2 
 
När? 16 februari 2022, 12.15 (..) 
Var? KC M:Q 
Hur? Med glatt humör såklart! 
 

Närvarande styrelseledamöter Närvarande adjungerande 
Melinda Allgurén, Ordförande 
Carl-Johan Stambolovski, Skattmästare 
Elin Cardell, Administrativt Ansvarig 
Albin Thuvér, Husansvarig 
John Moberg, Näringslivsansvarig 
Camilla Sandberg, Kommunikationsansvarig 
Anastasia Eklund, Utbildningsansvarig 
 

Ingrid Holmberg, Studievägledare för M 
Gunilla Persson, Studievägledare för TD 
Catarina Lindén, Husprefekt 
Axel Syrén, Kårkontakt 
Alva Astgård, Caféphørman 
Pontus Sjöstrand, Seniorsledamot 
Markus Lantto, Cafémästare 
Johanna Schedin, Seniorsordförande 
 

 

§1 OFMÖ (Beslut) 

 Ordförande Melinda Allgurén förklarar mötet öppet klockan 12.15. 

§2 Val av mötesordförande (Beslut) 

  Styrelsen beslutar  

      att välja Melinda Allgurén till mötesordförande. 

§3 Val av mötessekreterare (Beslut) 

  Styrelsen beslutar 

      att välja Elin Cardell till mötessekreterare. 

§4 Val av justerare (Beslut) 

Styrelsen beslutar 

att uppdra åt Albin Thuvér att jämte ordförande justera 

 mötesprotokollet. 

§5 Mötets behöriga utlysande (Beslut) 

 Styrelsen beslutar 

     att mötet är behörigt utlyst.  

§6 Adjungeringar (Beslut) 

  Styrelsen beslutar 



Maskinsektionen inom TLTH  Lunds Tekniska Högskola 
  16-02-2022 
 

att       adjungera samtliga närvarande på mötet med närvarande-och 

yttranderätt. 

§7 Godkännande av tidigare protokoll, SM1 220114 (Beslut) 

Styrelsen beslutar 

att       godkänna protokollet. 

§8 Fastställande av dagordning (Beslut) 

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna dagordningen. 

§9 Kåren informerar (Information) 

- Kårkontakt Axel Syrén berättar att de vill dekorera ”hänget” med ouvvar från samtliga 

sektioner och vill såklart att även Maskinsektionen ska bidra med en ouvve dit.  

 

- Speak-Up Days, som är Kårens återkommande undersökning bland studenter, börjar 

nästa vecka och de kommer att stå på olika ställen runt om campus. Genom att fylla i 

en enkät om bland annat återhämtning och studieplatser kan man delta i ett lotteri 

med fina priser. Alla är välkomna att prata med dem! 

 

- Bastun öppnade förra veckan. Det blev dock lite kaos med städningen så nu är den 

stängd igen. Kåren vill vara tydliga med att städning är viktigt och att de kommer att 

dra in access ifall detta missköts. Bastun kommer att öppna igen inom några veckor.  

 

- Val FM är snart, då ska nya heltidare samt Kårstyrelsen väljas in. 

 

- All undervisning ska successivt gå tillbaka till det normala, och när nästa läsperiod 

börjar den 21 mars ska allt vara helt som vanligt igen. 

§10 Studievägledarna informerar (Information) 

Ingrid Holmberg, Studievägledare för Maskinteknik, informerar om att hon har 

mottagning 11:30-12:30 varje måndag, än så länge via zoom. I LP4 har hon planer på 

att ha drop-in för oss på KC en timme i veckan. Hon berättar också att hon haft möten 

angående studieplaner inför årskurs 4 på Zoom vilket funkat bra och är något hon vill 

fortsätta med. För de som nu går i årskurs 4 tid har hon bokat en tid för att berätta om 

karriär och förväntningar på arbetslivet. Hon välkomnar att man hör av sig om man har 
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förslag på andra teman att prata om. Hon säger också att studievägledningen inte var 

med på MEKKA i år men vill gärna vara det i framtiden. 

 

Gunilla Persson, Studievägledare för Teknisk Design, informerar om att hon har 

mottagning under lunch på torsdagar. I LP3 sker det på zoom, i LP4 kommer hon att 

sitta i Gallien.  

 

Även vår nya husperfekt Catarina Lindén presenterar sig och berättar att vi alltid är 

välkomna till hennes kontor som ligger på våning 4 i KC4, Institutionen för 

Energivetenskaper vid frågor och funderingar. 

 

§11 Utskotten informerar (Information) 

Cafémästeriet: Hade kick-off för några veckor sedan. Verksamheten rullar på och 

inköpen börjar stabilisera sig. Brunch har spikat lite datum för våren.  

INFU: Ska ha kickoff på lördag, rullar på och har kommit i gång. De ska informera 

resterande utskott om hur samarbete med INFU ska gå till. 

Seniors: Haft lunchmöten och pratat om årets projekt. Jobbar också med medaljer 

inför Storskiphtet. 

Verkstan: Håller cykelkvällar och fixar med M-Cykeln inför Karnevalen. 

NGM: Har bokat möten med en del företag och håller lunchföreläsning samtidigt som 

mötet. 

SRM: Alla CEQ:er är klara. HerTechFuture gruppen planerar inför våren och VM-

truppen hade sittning. 

Skattmästeriet: Ska ha möten med alla utskott den närmaste tiden för att gå igenom 

budget och ekonomi. 

§12 Styrelsen informerar (Information) 

Planerar inför SMART, som är en konferens för maskinteknologstyrelser på flera 

högskolor i Sverige och som ska hållas i Lund till våren. Planerar också ett Storskiphte 

och lite annat kul. 



Maskinsektionen inom TLTH  Lunds Tekniska Högskola 
  16-02-2022 
 
§13 Fyllnadsval av förtroendevalda poster (Beslut) 

§13.1 Likabehandlingsombud 
Kandidat Alva Astgård presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring 

kandidaten. 

 Styrelsen beslutar  

 att välja Alva Astgård till Likabehandlingsombud. 

 

§13.2 Alumniansvarig 
Elin Cardell nominerar Pontus Sjöstrand som tackar nej till nomineringen. 
 

§14 Motion angående budgetsprängning för medaljer (Beslut) 

Seniorsordförande Johanna Schedin presenterar motionen. Skattmästare Carl-Johan 

Stambolovski presenterar Styrelsens motionssvar. Mötesordförande Melinda Allgurén 

öppnar upp för frågor. Diskussion förs kring motionen. 

 

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna motionen. 

§15 Övriga frågor 

§15.1 Äskning för tack till MEKKA 

Näringslivsansvarig John Moberg presenterar äskningen och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring äskningen. Mötesordförande Melinda Allgurén yrkar på att ge 

samtliga närvarande rösträtt i denna fråga. 

 

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna yrkandet. 

 

 Mötet beslutar  

 att godkänna motionen. 

 

§16 OFMA (Beslut) 

 Mötesordförande Melinda Allgurén förklarar mötet avslutat klockan 12:57.  
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Vid protokollet 

 

 

 

Elin Cardell 
Administrativt Ansvarig 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 

Melinda Allgurén   Albin Thuvér 
Ordförande    Husansvarig 
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