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

Mästarråd #4
2020-02-18, Kl. 14.00, Sal G321
1.

2.

Formalia
1.1.
Mötets öppnande
TraditionsMästare Samuel Gren Cheadle förklarar mötet öppnat 14:32.
1.2.

Mötets behöriga utlysande
Mötet betraktas behörigt utlyst.

1.3.

Val av mötesordförande
TraditionsMästare Samuel Gren Cheadle valdes till mötesordförande

1.4.

Val av mötessekreterare
Skriptmästare Amanda Baza valdes till sekreterare.

1.5.

Anmälda förhinder
Samuel Gren Cheadle är fortfarande sjuk men närvarande.
Jonathan Randleff kunde inte närvara.

1.6.

Närvarande
Artur Amcoff, Amanda Baza, Alexander Astély, Samuel Gren Cheadle.

1.7.

Adjungeringar
Punkten utgår.

1.8.

Föregående protokoll
Finns på hemsidan.

1.9.

Fastställande av föredragslista
Föredragslistan faställs.

Rapporter - Reports
2.1.
TraditionsMästare
Apparently is not dead (we think). Har fått kontakt från fysik, flyg om att ha
event tillsammans. Planerat att ha ett möte om VPR, och med disk.
2.2.

Vice TraditionsMästare

Kollat på vårkryssen-anmälan, 11 anmälda. Pratat om Qmisk om blotet
incidenten.
2.3.

PubMästare
Punkten utgår.

2.4.

SkattMästare
Skall festanmäla för event framöver.

2.5.

SkriptMästare
Laddat upp mötesprotokollet från Öråd:et samt Mästarrådet. Påbörjat en
översättning av reglementet, dock finns den nu på Github. Är osäker på hur
jag ska göra med engelska versionen av reglementet.

3.

Inkomna motioner och Interpellationer
Inga inkomna motioner eller interpellationer.

4.

Förslag på propositioner
Inga inkomna propositioner.

5.

Beslut

6.

5.1.

Entlediganden

5.2.

Tillförordnanden

Diskussionsfrågor
6.1.
Uppföljning av event
6.1.1.
Blotet
Incident hade skett. Polis samt ambulans vart tillkallad. Då detta skett
under en event med alkoholservering så finns risk att en
skrivelse/rapport skett.
Vi ska ha ett informationsmöte med alla aktiva marskalkar om
alkohollagen, servering och säkerhet.
6.2.

Kommande event
6.2.1.
AG
14:e till 17:e Maj, 9 anmälda. Behöver marknadsföras mer, be Vraq att
hjälpa till. “Vattenparken” kommer vara öppen. Intresseanmälan
stängs 1:a Mars.
6.2.2.

Vårkryssen
11 anmälningar. Anmälningsprocessen: den som anmäler blir
kontaktperson och endast den kan ta ut biljetterna. Då Samuel ska gå
så får han vara den som anmäler.

7.

6.2.3.

VPR
Möte nästa vecka om VPR med Qmisk.
Saker att ta upp under VPR-mötet:
- Festanmälan och Grill Tillstånd
- SA och FA
- Jobbare
- Tillståndsenheten
- Tema
- Facebook event
- Kassor
- Inköp
- Mat

6.2.4.

Nubbedraget
Haft kontakt med folket från Fysik. Möte denna torsdag i Kistan.

6.2.5.

Kistakampen
Möte den 23.e februari i Kistan med Qmisk, Disk. Prata om transport,
budget, SA, Alkohol.

6.2.6.

MF internfest
Möte (igen) 8:e Mars med MF om MF-internfest.

Övriga frågor
7.1.
Användning av sektionens Tv skärmar
Under ett mindre Styrelsemöte så talades det om Tv skärmarna, och hur det
är för mycket slides på den. Det diskuteras att antalet slides ska begränsas
på den till en per nämn.
7.2.

Budget SM
Samuel ska få tillgång till försäljningsdata 2018 och 2019, för att kunna
jämföra dem och använda det som grund för en Motion om att TMEIT:s ska få
högre budget.

7.3.

Spiken
Prata med Junk om att designa märke till spiken. Beställas senast den 27.e
Mars, vara färdig designad innan dess.
Spiken Provning behöver göras på en söndag, föreslagit vis 5.e April.
Behöver lägga upp formulär med recept
- Mötet ålägger Jonathan Randleff ansvaret att göra ett formulär.

7.4.

Flyg
De vill ha en vänskaps sittning med TMEIT, kontaktar dem och frågar om vi
skulle kunna ha sittningen hos dem. Kan vara användbart att inte ha det i
Kistan då vi definitivt inte har tid - och inte vill städa.

7.5.

Trello
Vi gick igenom Trello, hur den fungerar samt hur vi mästare ska använda de.

7.6.

Junk photoshop
Samuel löser det.

8.

Kommande händelser

9.

Mötets avslutande
Mötes förklaras avslutat 17:12.

____________________

____________________

Samuel Gren Cheadle

Amanda Baza

Mötesordförande

Mötessekreterare

Chairman of the Meeting

Secretary of the Meeting

