Sektionen för Informations- och Nanoteknik
TraditionsMEsterIT
Kistagången 14,
164 40 Kista
insektionen.se

Mästarråd #8
2017-08-18, Kl. 16.30, G304
1.

Formalia
1.1.
Mötets öppnande
Traditionsmästare Anton Jernberg förklarar mötet öppnat kl. 16.30
1.2.

Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns behörigt utlyst

1.3.

Val av mötesordförande
Anton Jernberg valdes till mötesordförande

1.4.

Val av mötessekreterare
Erik Pettersson valdes till mötessekreterare

1.5.

Anmälda förhinder
Niclas Damström

1.6.

Närvarande
Anton Jernberg, Felix Jontegen, Erik Pettersson, Marcus Saastamoinen

1.7.

Adjungeringar

1.8.

Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll finns justerat och publicerat på hemsidan.
Protokollet lades till handlingarna.

1.9.

Fastställande av föredragslista
Föredragslistan fastställdes av mötet.

2.

Rapporter
Inget att rapportera.

3.

Inkomna motioner och Interpellationer
Inga inkomna

4.

Förslag på propositioner
4.1.
Uppdaterade Vraqkrav Förslag:
Lägg till krav på att ha jobbat minst 60-62.5h per termin i fyra terminer
(totalt minst 250h men kan inte räknas i klump). - Caveeat: krävs
uppdatering av tidrapporteringen så fler alternativ finns över 10h.
Lägg till krav att Vraqprospekt SKA delta på MINST EN städdag under sin
tid som marskalk?
Lägg till tydlig definition av vad ett vraq har gjort (Supportive, team spirit,
arbetsmoral, hoppar in när det behövs etc.)
Akta sig för att sätta ribban för högt (se hedersvraq)

5.

Beslut
5.1.
Inkomna Vraqansökningar
Inga inkomna
5.2.

6.

Arbetslag HT17
Arbetslagen döps till: Tau, Rho, My

Diskussionsfrågor
6.1.
Uppföljning av event
6.1.1.
Mottagningen - Augusti
6.1.1.1.
Pub 14/8
Var ont om arbetande men flöt på bra, väldigt stressigt
bitvis.
6.1.1.2.

Labbgasque 15/8
Gick fett bra, superkul att jobba, well done överlag. Top
notch arbetande.
Hade inte gått utan Elias och Yukki, kudos!

6.1.1.3.

Saffaraj 16/8
Gick fett bra, vore nice att ha varit en person till (vi var 3
pers), behövs mer barutrustning typ strainers.
Kändes som väldigt bra möjlighet att få ut info om oss, och
n0llan var överlag väldigt nyfikna, frågvisa och intresserade.
Bra att locka med märke som belöning för signup.

6.1.1.4.

Sektionspresentation 17/8
Bra att hålla på engelska, bra att planera vad man ska säga i
förväg. Fokus på konkreta saker som man får ut av att vara
med, tydliga exempel.
Ha en idé om vad man vill göra och sen konkretisera den är
en bra idé. Öva innan.
Fokus på frihet att planera sitt eget liv, berätta att det är
ingen alkoholhets som gäller.
Tillgång till köket/kistan, lär dig laga mat, får vara med på
massa coola grejer typ öl/whiskyprovningar mm.
Pluggkompisar - speciellt tvärs årskurser. Jobba i team och
projekt, STAD-certifiering (GER JOBB, SE 100%!!!),
meriterande när man ska ut i arbetslivet - fantastiska
kontakter inom IT-branschen (GER JOBB!)
Sjukt kul!!!!1!

6.2.

Kommande event
6.2.1.
Praomöte 11 September
Ha en taskforce för att planera mötet
Formulär för bygga lagen med prao
Remake på sektionspresentationen
Satsa på maten? Mycket mat iaf
6.2.2.

Spuin 27/8
12:00 - ~18:00, chillparty, skolan börjar dagen efter, insup typ 15,
lättare mat kring 15-16
Köra iväg marskalktobe till plats, ge uppdrag + lite stuff i handen
(donk etc) säg åt dem att ta sig till kista eller att vi hämtar efter en
timme och kör till kista.
Väl i kista go for broke med normal shit.
Möte måndag 21/8 12:00.

6.2.3.
Mottagningen - Augusti
6.2.3.1.
Pub 22/8
Pirattemapub, mat pending
6.2.3.2.

Spuin 27/8
Se ovan

6.2.3.3.

Nollepubrundan 31/8
Stå i nymble och sälja spiken och sockerdricka, (okanagan?)

6.2.3.4.

Temadagssittning 2/9
Vet inte ens om det blir av, temat för dagen är helt okänt

men ryktas vara hollywood/filmtjosan????????
6.2.3.5.

Jobba nån nollegasque???
Fortfarande typ noll info ggwp mottagningen.

7.

Övriga frågor

8.

Kommande händelser
8.1.
Mottagningen
Se ovan

9.

Mötets avslutande
TraditionsMästare Anton Jernberg förklarar mötet avslutat kl. 18.14

____________________

____________________
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