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Instruktioner för MALT
Maskins alternativa dryckeskommitté

MALT är en tillfällig kommitté på Maskinteknologsektionen med fokus på mat- och
dryckeskultur, med målet att kulturellt berika gemene maskinteknolog samt främja en sund
dryckeskultur.

1. Sammansättning
Medlemmar i MALT är
1.1

Ordförande, vald av Sektionsstyrelsen för varje verksamhetsår

1.2

Övriga ledamöter, valda av Sektionsstyrelsen för varje
verksamhetsår.

2. Verksamhet

MALT har till uppgift att
2.1.
anordna Maskinteknologsektionens årliga Sångbokssittning.
2.2.

anordna minst ett arrangemang inom mat- eller dryckeskultur per
läsperiod.

2.3.

sträva efter att involvera samtliga maskinteknologer, på kandidatsåväl som masternivå.

2.4.

hålla god kontakt med sektionens medlemmar.

3. Åligganden
3.1.

3.2.

Samtliga ledamöter åligger
•

att representera MALT.

•

att ansvara för att MALT med dess medlemmar och gäster
uppträder på ett oklanderligt sätt.
Ordföranden åligger

•

att leda och inför Sektionsstyrelsen ansvara för MALTs arbete.

•

att vid behov närvara vid Ordföranderådet.

•

att sköta kontakten med andra föreningar, sektioner och
programmet.
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att inför sektionen och sektionsstyrelsen centralt besvara frågor
angående MALTs verksamhet.

4. Mötesförfarande
4.1.

MALT ska hålla möte minst två gånger per läsperiod.

4.2.

Mötesanteckningar ska föras vid möte.

4.3.

Ordföranden har rätt att adjungera in en eller flera deltagare till
mötet.

5. Beslutsmässighet
5.1.

Rösträtt har medlemmar nämnda i 1.1-1.2.

5.2.

Varje närvarande ledamot har lika röstetal. Ordförande har
utslagsröst.

5.3.

Jävig medlem saknar rösträtt.

5.4.

MALT är beslutsmässigt när minst hälften av medlemmarna är
närvarande

6. Överklagande
6.1.

MALTs beslut kan överklagas till Sektionsstyrelsen.

6.2.

Sektionsstyrelsen har överbeslutanderätt över MALTs beslut.

7. Rekrytering
7.1.

För rekrytering av nytt MALT står MALT i samråd med
Sektionsstyrelsen genom aspning i läsperiod 1.

8. Övrigt
8.1.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

MALT ska aktivt informera sektionens övriga medlemmar om sin
verksamhet och ska medverka vid arrangemang med detta syfte.
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466 52-4

e-brev
mstyret@mtek.
chalmers.se

