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

Mästarråd #9
2017-09-19, Kl. 17.30, G304
1.

Formalia
1.1.
Mötets öppnande
TraditionsMästare Anton Jernberg förklarar mötet öppnat kl. 17.50
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

1.6.

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

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
Inga möten med KMR eller THS har skett sen senast.

3.

Inkomna motioner och Interpellationer
3.1.

Hundras Motion
Motionen
Motionssvar

4.

Förslag på propositioner
4.1.

Uppdaterade Vraqkrav
Förslag:
Lägg till krav på att ha jobbat minst 6
 0h per termin i fyra terminer  (totalt
minst 250h men kan inte räknas i klump)
Tid som räknas är: publika pubar och fester som arrangeras av TMEIT (de
vi mäter på hemsidan). - Caveeat: krävs uppdatering av tidrapporteringen
så fler alternativ finns över 10h (10, 12, 14, 16, 18, 20).
Om inte >60h jobbat per termin i 4 terminer så krävs 5 terminer där man
uppfyller aktivkraven för att vraqa
Lägg till krav att Vraqprospekt SKA delta på MINST EN städdag under sin
tid som medlem i TMEIT
Lägg till tydlig definition av vad ett vraq har gjort (Supportive, team spirit,
arbetsmoral, hoppar in när det behövs etc.)
Mästarna kollar upp alla ansökningar, säger ja/nej (som idag)
Örådet har möjlighet att godkänna en persons vraqning mot mästarnas
beslut (dvs marskalk som ej uppfyller kraven att vraqa efter 4 terminer
kan få dispens av örådet (måste dock faktiskt ha varit aktiv i 4 terminer
eller mer))
Se även praos upphöjelse till marskalk för krav
Kolla på att skriva “motivering” för varför en person är vraq
Akta sig för att sätta ribban för högt (se hedersvraq)
När träda i kraft? Påverkar det de som är prao/marskalk nu eller ej?
Påverkar ej folk som redan är marskalker, däremot nya bunten prao.

5.

6.

Beslut
5.1.
Inkomna Vraqansökningar
Inga inkomna.
5.2.

Arbetslag HT17
Arbetslagen sattes preliminärt ihop under Praomötet, arbetslagsledare är:
Tau: Rasmus Ahlbäck, Sabina Hauzenberger
Rho: Vidar Särnesjö, Nicklas Ockelberg
My: Sebastian Porling, Celine Mileikowsky, Emma Good

5.3.

Öråd
Öråd #4 - 2017-10-05 18:30
Valöråd - 2017-11-02 18:30

5.4.

Bastubada
2017-11-01 Nymble

5.5.

“Intern” fest
2017-11-25

Diskussionsfrågor
6.1.

Kommande års mästare
Sorry sneaky person, no info is posted here.
Förs diskussion om efterträdare löpande.

6.2.

INternfest 14/10
Secretsecret stuff, Mästarna fixar shit #TAGGA.
Gå ut med info ASAP.

6.3.

Eventlista för TMEIT (This happens soon-lista)
Spice fixar, postas i facebookgruppen.

6.4.

Drickarör
Dyrare än väntat (~650 mot förväntade 250)
4 gånger mer rör än vi behövde
Låt det vara

6.5.

Spikenprovning
Kör provning på dagen på internfesten
Lika upplägg som senast
Formulär där man kan lämna in recept (bas, ingrediens[3-4st])
Blanda de 5-10 vettigaste, låt folk prova
Låt Good designa nytt märke

6.6.

Uppföljning av event
6.6.1.

Praomöte 11 September
GIck okej, väldigt jobbigt att det var så otroligt mycket folk som
deltog.
~86 pers som signat upp för att få info om praomötet
Okänt antal som deltog på praomötet
~45 pers som signat upp sig för att tilldelas arbetspass
Konkret feedback:
Positivt:
Berätta vad prao vill veta. Ge information, säg inte bara att det är
kul. Ge konkret info, det är därför prao är där
Planera presentationen innan med vettig powerpoint (jämför med
2017 presentationen och förbättra eller ha likadan)
Planera lekar i tid och ha lekledare
Måååååånga nollan som kom på praomötet till följd av bra
sektionspresentation och saffarajen (satsa hårt på dessa)
Märken för att rekrytera ger många som skriver upp sig
Avbryt mitt i presentationen för att ge folk en chans att skriva upp
sig (utan att ge dem info om vad det innebär att vara prao,
därefter kommer slides om vad prao är)
Gör tacos. Det är tradition och funkar bra.
Förbättringar:
Säg inte “ehh” i micken
Dåligt uppslutning på aktiva, men främst på vraq

6.6.2.

6.7.

Spuin 27/8
Se till att trycka i prao mat parallellt med att man häller i dem
vätska. Blir lätt jobbig fyllenivå annars.
Festen i sig gick bra men högst tveksamma/tråkiga gyckel bitvis.
Kul koncept med att köra iväg prao till random plats och låta dem
utföra uppdrag på vägen tillbaka. - Fältpub är en grej!
Kul men kallt att sitta under scenen.
Spice är livsfarlig vad gäller att få prao att läsa upp konstiga saker
under upphöjningen.

Kommande event
6.7.1.

Bryggsupen 22/9
Utomhus ha med varmt pls don’t freeze

6.7.2.

Ovvegasquen 23/9
Måste göra massa inspring, Franksvagnar och skit kommande
vecka.

My planerar och fixar, hoppas märkena kommer asap :|
6.7.3.

Öråd #4 5/10
Tar Hundras motion och prop om Vraq då.

6.7.4.

11 November - DISK KM KMR-sittning
Gå på med ALLA bloody prao komigendetblirkul

7.

Övriga frågor

8.

Mötets avslutande
TraditionsMästare Anton Jernberg förklarar mötet avslutat kl. 20:00

____________________

____________________

Anton Jernberg

Erik Pettersson

Mötesordförande

Mötessekreterare

Chairman of the Meeting

Secretary of the Meeting

