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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2011-11-28 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Måndag den 28:e Nov 12.00 
  
Närvarande:  Alexander Kärkkäinen, Josefin Bertilsson, Celia Nuldén, Martin Holm, Emma Johansson & 

Fredrik Granum. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande Alexander Kärkkäinen förklarar mötet öppnat kl 12.00.

  
 

§ 2 Adjungeringar Inga adjungeringar. 
 

 
§ 3 Val av sekreterare Martin Holm väljs till sekreterare. 
 
 
§ 4 Val av justeringsmän Celia Nuldén och Emma Johansson väljs till 
  justeringsmän. 
 
 
§ 5   Fastställande av föredragningslistan Föredragslistan fastställs med tilläggen § 12 Bruno.  
 
 
§ 6   Beslutsuppföljning Maskinmärket kommer att kosta runt 1000:- i material
  samt forsla den från Borås. Beslut om märket nästa
  styrelsemöte, tills dess hör Alexander med rektorn om det
  är tillåtet.  
 
§ 7 Godkännande av föregående Godkännande av mötesprotokoll bordläggs till nästa möte. 
      Mötesprotokoll 
 
 
§ 8 Cubsec på KU På KU ska Cubsec diskuteras. Förhoppningsvis
 framkommer mycket av mötet.  
 
 
§ 9 SM3 Diskussion om maskinteknologsektionens första ordinarie

 vårmöte (SM3) ska ligga på tisdag eller onsdag läsvecka 3.  
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  Styrelsemötet beslutar att lägga SM3 på tisdag läsvecka 3

 med argumentet att på onsdagen krockar det med FUM
 där flera framträdande viktiga personer för sektionsmötet
 ingår. Fredrik Granum står ej bakom beslutet.  
 

 
§ 10   M-ords ekonomi M-ord har en nollnivå på 15 000 kr, ett tryck av
 sektionstidningen (400 ex) kostar ca 8 000 kr. Man kan
 lätt räkna ut att pengarna inte räcker till fyra tryck per år.
 Det känns som att det är en dyr tidning per exemplar (ca
 20 kr). Emma ska prata med m-ord där kostnaderna ska
 gås igenom, detta ska göras till SS7. 
 
 
§ 11   XP:s äskning XP vill äska pengar för sina aspningstillfällen då det är en
 medlemsförening och de inte vill ta av medlemmarnas
 pengar. Emma har sagt att maten till
 aspningarna kan sektionen betala, inte
 aspningsaktiviteterna med motivering att medlemmarna i
 XP bör vilja ha en styrelse och därför kan en del av deras
 medlemsavgifter gå till rekrytering av en sådan. 
 
 
§ 12  Bruno Bruno krånglar och går knappt att köra. Bilman säger att
 de har vetat om det ett tag men inte hunnit kolla själva då
 bilen är konstant uthyrd. En bättre dialog mellan XP och
 m-styret är önskvärd då m-styret inte hade blivit
 informerade om att den nyköpta bilen knappt går att köra.
 Det känns som att skadeloggen inte fungerar. Emma ska ta
 ett möte med bilman om detta till SS7. 
 
 
§ 13   Utvärdering av FUT MISS: känner sig lite för få. De känner sig även
 underlägsna bland föreningarna och i föreningsrummet.
 M-styret rekommenderar MISS att lämna in en motion till
 nästa sektionsmöte. M-styret ska ha ett möte med de
 nyinvalda föreningarna om läget när de går på.  
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 XP: XP tycker inte att bilman behövde vara en post i XP-
 styrelsen. M-styret rekommenderade att de kunde lämna in
 en motion till nästa sektionsmöte. 
 
 M-Sex: m-sex tyckte att de hade mycket att göra men
 annars var de nöjda.  
 
 
§ 14  MnollK 10/11:s fordringar När Anton Dannetun gick på som kassör i MnollK-09
 hade de 18 000 kr i fordringar. När Carl Sjölund gick på
 samma post året efter var det 11 000 kr kvar. Dessa börjar
 bli riktigt gamla och alla går inte att få in längre. M-styret
 ska prata med revisorerna om det är möjligt att stryka
 fordringar. Annars kommer de föras över från år till år.
 Beslut ska tas SS7, till dess ska Alexander ha pratat med
 revisorerna. 
 
 
§ 15   Varvet Emma vill gärna att alla lämnar in kommentarer på
 ekonomipolicyn.   
  
 Celia berättar att MARM hade lite problem efter ZMART
 banketten. De såldes färre drinkar än beräknat så
 restaurangen ville ha 10 000 kr mer än bestämt. M
 sektionen vill inte samarbeta med företaget mer och bör
 berätta för andra om detta oprofessionella beteende.
 Alexander ska sprida detta till resterande sektioner. 
 
 Fredrik ska på SU i veckan och sen hade han ronden förra
 veckan som inte blev mycket till rond. Det som framkom
 var att koldioxidmätare ska sättas upp i hörsalarna för att
 få ett underlag till vidare arbete med hörsalsslingan.  
 
 Martin har ingenting speciellt att säga. 
 
 Josefin meddelar att datum för workshop för IKOT:en är
 satt till 19/12-11. Angående rättsäkerhetsdokumentet har
 Josefin lagt flera synpunkter på. Hon har även mejlat om
 studentinflytande till högskolan. 
 



  
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll 2011-11-28 
 
 

 
 
 Mötesordförande Vid protokollet Justeras 
 
 
 ___________________   ___________________   ___________________   ___________________  
Alexander Kärkkäinen Martin Holm Emma Johansson  Celia Nuldén 
 
 
Postadress Besöksadress Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 
 
 

 Alexander ska på KU imorgon och FUM på onsdag.  
  
    

 
 
§ 16    Övriga punkter Ordförandena tar ofta lång tid att informera sina
 ledarmöter om vad som sägs på ordföranderådet. Detta ska
 tas upp på ordföranderådet på onsdag. 
 
 I övrigt bör m-sex och rustet informeras om invalskalas på
 ordföranderådet. 
 
 Det ligger tydligen gipsskivor i soprummet som Renova
 inte vill ta bort. Vi måste sköta huset bättre. Ett snack bör
 tas med föreningarna hur sopor ska skötas. 
     
 MnollK undrade ifall man får köpa alkohol och bjuda på
 till aspen. Det bör vara okej. Ska kollas med revisorerna,
 Emma gör det. Detta bör även tilläggas i asppolicyn.
     
 MISS ska inte behöva betala windenhyra för deras
 beerpongarrangemang. 
 
 
 
§ 17   Mötets avslutande Mötesordförande Alexander Kärkkäinen förklarar mötet
 avslutat på 13.14  
 
 


