
	  
	  
	  

	  

Rapport:	  mottagningsutredning	  vid	  
Maskinteknologsektionen	  
	  
Maskinteknologsektionens	  Nollningskommitté	  startades	  upp	  av	  M-‐styret	  år	  
1954	  för	  att	  ansvara	  för	  planering	  och	  genomförande	  av	  mottagningen	  av	  nya	  
maskinteknologer.	  Maskinprogrammet	  har	  varierat	  i	  storlek	  med	  åren	  och	  från	  
att	  ha	  haft	  ca	  100	  nyantagna	  i	  mitten	  på	  50	  talet	  till	  ca	  180	  år	  1999	  till	  dagens	  ca	  
165	  st.	  	  
	  
Inom	  programmet	  fanns	  det	  inriktningar,	  likt	  de	  masterprogram	  som	  finns	  idag,	  
och	  en	  av	  dessa	  var	  design.	  	  
När	  denna	  inriktning	  inom	  den	  maskintekniska	  utbildningen	  år	  1999	  bröts	  loss	  
till	  ett	  fristående	  program	  var	  det	  naturligt	  att	  mottagningen	  av	  dessa	  teknologer	  
också	  sköttes	  av	  MnollK.	  	  Man	  kunde	  bli	  invald	  i	  Maskinteknologsektionens	  
Nollningskommitté	  trots	  att	  man	  var	  medlem	  av	  Teknologsektionen	  för	  Teknisk	  
Design.	  	  
	  
Idag	  fungerar	  det	  på	  samma	  sätt,	  nollningskommittén	  är	  en	  förening	  vid	  
Maskinteknologsektionen	  och	  ansvaret	  för	  nollningskommittén	  bärs	  därför	  av	  
Maskinteknologsektionen.	  	  Till	  denna	  kommitté	  väljs	  både	  teknisk	  designare	  och	  
maskinteknologer	  in	  årligen.	  	  
	  
Bakgrund	  till	  utredning	  
	  
Redan	  vid	  höstmöte	  2	  2012	  inkom	  en	  motion	  som	  ålade	  styrelsen	  att	  utreda	  en	  
delad	  mottagning,	  eller	  som	  det	  då	  benämndes,	  ”sektionsindividuell	  nollning”.	  
Denna	  motion	  och	  tillhörande	  motionssvar	  finns	  som	  bilaga.	  Sektionsmötet	  
beslutade	  att	  styrelsen	  skulle	  utföra	  en	  undersökning	  innan	  vårmöte	  2	  2013	  och	  
till	  detta	  möte	  författa	  en	  proposition.	  I	  denna	  proposition	  skulle	  alltså	  
sektionsstyrelsens	  förslag	  presenteras	  med	  utredningen	  som	  grund.	  	  	  	  
	  
Vid	  vårmöte	  2	  2013,	  presenterades	  propositionen	  och	  det	  påpekades	  av	  
medlemmar	  att	  utredningen	  inte	  gjorts	  tillräckligt	  grundligt.	  	  Detta	  enades	  
sektionsmötet	  om	  och	  beslutade	  att	  återremittera	  till	  styrelsen.	  Tidsfristen	  som	  
fastslogs	  var	  till	  höstmöte	  2	  2013.	  I	  den	  nya	  formuleringen	  ålades	  styrelsen	  att	  
på	  ett	  mer	  djupgående	  sätt	  angripa	  frågan	  samt	  att	  återkomma	  med	  en	  plan	  för	  
framtiden,	  dels	  på	  lång,	  och	  dels	  på	  kort	  sikt.	  Propositionen,	  i	  under	  mötet	  
ändrad	  form,	  finns	  som	  bilaga.	  	  
	  
	  
	  
	  



Metod	  
	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  har	  M-‐styret	  13/14	  genomfört	  en	  utredning	  för	  
att	  komma	  fram	  till	  huruvida	  mottagningen	  av	  nya	  maskinstudenter	  skall	  
genomföras	  tillsammans	  med	  teknisk	  design	  eller	  i	  egen	  regi.	  För	  att	  kunna	  fatta	  
ett	  sådant	  beslut	  har	  ett	  antal	  olika	  undersökningar	  genomförts	  och	  
sammanställts.	  
	  
Kvantitativ	  undersökning:	  Under	  läsperiod	  1,	  hösten	  2013,	  skickades	  en	  enkät1	  
ut	  till	  Maskinteknologsektionens	  samtliga	  medlemmar	  med	  ett	  antal	  frågor	  
angående	  sektionens	  mottagning	  av	  nya	  studenter.	  Undersökningen	  fick	  ett	  bra	  
gensvar	  med	  ca	  100	  svarande.	  Samtliga	  årskurser	  var	  representerade	  och	  detta	  
bidrog	  starkt	  till	  att	  få	  en	  samlad	  bild	  av	  vad	  medlemmarna	  tycker	  angående	  
mottagningen	  i	  sin	  nuvarande	  form.	  
	  
Andra	  kvantitativa	  undersökningar	  som	  genomförts	  var	  att	  sammanställa	  de	  
nollningsutvärderingar2	  som	  genomförts	  av	  MnollK	  efter	  mottagningen	  2012	  och	  
2013.	  	  
	  
Kvalitativa	  undersökningar:	  För	  att	  ytterligare	  förstärka	  beslutsgrunden	  för	  
eventuella	  framtida	  förändringar	  har	  en	  diskussion	  förts	  med	  programansvariga	  
för	  maskin	  respektive	  teknisk	  design.	  Detta	  med	  avseende	  på	  vart	  de	  olika	  
utbildningarna	  är	  på	  väg,	  främst	  vad	  gäller	  antal	  studenter	  men	  även	  vad	  gäller	  
utbildningsupplägget	  och	  undervisningen.	  	  
	  
Utöver	  detta	  har	  inga	  övriga	  involverats	  i	  arbetat	  att	  utvärdera	  mottagningen,	  
detta	  då	  samtliga	  i	  M-‐styret	  13/14	  tidigare	  varit	  engagerade	  i	  föreningar.	  
Styrelsemedlemmarna	  har	  alltså	  upplevt	  mottagningen	  dels	  som	  nya	  studenter,	  
dels	  som	  föreningsaktiva	  och	  dels	  som	  phaddrar.	  Då	  en	  styrelseledamot	  även	  
suttit	  som	  ordförande	  i	  MnollK	  ansåg	  sig	  styrelsen	  väl	  rustade	  att	  genomföra	  
utredningen	  utan	  extern	  expertis.	  
	  
	  
Resultat	  och	  diskussion	  
	  
Mottagningen	  vid	  maskin	  och	  teknisk	  design	  håller	  hög	  upplevd	  kvalitet.	  
Enkätundersökningen	  samt	  de	  utvärderingar	  som	  tidigare	  MnollK:n	  genomfört	  
ger	  mottagningen	  ett	  allmänt	  betyg	  på	  ca	  4.4	  av	  5.	  	  
	  
Observationen	  som	  styrelsen	  gör	  tyder	  på	  att	  denna	  kvalitet	  inte	  nödvändigtvis	  
kommer	  att	  upplevas	  högre	  vid	  en	  uppdelad	  mottagning.	  För	  att	  skapa	  en,	  för	  
alla,	  tillfredställande	  arrangemangsflora	  krävs	  en	  diversitet	  av	  personligheter,	  
vilken	  styrelsen	  anser	  öka	  vid	  en	  gemensam	  mottagning.	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Enkäten	  med	  samtliga	  svar	  finns	  att	  läsa	  i	  Bilaga	  1.	  
2	  Resultatet	  finns	  att	  läsa	  i	  Bilaga	  2	  



Sektionsspecifika	  arrangemang	  
Under	  de	  två	  senaste	  nollningsutvärderingarna	  framgår	  det	  att	  ca	  25%	  av	  de	  
svarande	  önskar	  fler	  sektionsspecifika	  arrangemang	  under	  de	  första	  fyra	  
veckorna.	  Samtidigt	  visar	  enkätundersökningen	  att	  84	  %	  av	  medlemmarna	  anser	  
att	  sektionsspecifika	  arrangemang	  stärker	  ”maskinandan”.	  Detta	  är	  något	  som	  
styrelsen	  tycker	  är	  viktigt	  att	  föra	  vidare	  till	  kommande	  nollningskommittéer,	  
men	  anser	  inte	  att	  det	  är	  skäl	  nog	  att	  dela	  upp	  mottagningen.	  
	  
Biljettsituation	  
I	  nollningsutvärderingen	  2012,	  se	  bilaga	  2,	  svarade	  19,4	  %	  att	  de	  upplevde	  att	  de	  
missade	  biljetter	  p.g.a.	  att	  de	  var	  slutsålt.	  Här	  följer	  en	  djupare	  analys	  av	  hur	  
biljettsituationen	  såg	  ut	  det	  året.	  
	  
Totalt	  fanns	  det	  21	  arrangemang	  som	  krävde	  biljett.	  Av	  dessa	  hade	  5	  stycken	  
obegränsat	  antal	  biljetter,	  11	  stycken	  av	  dessa	  sålde	  inte	  slut	  och	  bara	  5	  
arrangemang	  blev	  slutsålda.	  
	  
Kontentan	  av	  ovanstående	  är	  att	  majoriteten	  av	  arrangemangen	  2012	  ej	  var	  
slutsålda	  och	  att	  biljettsituationen	  överlag	  såg	  bra	  ut	  ur	  ”nollans”	  perspektiv.	  Att	  
5	  av	  21	  arrangemang	  blev	  slutsålda	  ses	  som	  rimligt	  då	  de	  flesta	  arrangemangen	  
har	  en	  kapacitet	  på	  40-‐70	  nollan	  och	  att	  antalet	  som	  kan	  köpa	  är	  över	  220	  
stycken.	  Med	  andra	  ord	  påverkar	  inte	  den	  till	  synes	  höga	  siffran	  på	  19,4	  %	  att	  
kvaliteten	  på	  mottagningen	  blir	  avsevärt	  sämre.	  
	  
Utbildningsprogrammens	  påverkan	  
En	  del	  av	  mottagningsutredningen	  har	  varit	  att	  undersöka	  hur	  respektive	  
program	  kommer	  att	  utvecklas	  i	  framtiden	  med	  avseende	  på	  storlek	  och	  
utbildningsinnehåll.	  	  
	  
Vad	  gäller	  storleken	  på	  maskinprogrammet	  så	  säger	  programansvarige	  Mikael	  
Enelund	  att	  antalet	  antagna	  studenter	  ej	  kommer	  att	  öka	  då	  Chalmers	  redan	  har	  
maximalt	  med	  studenter,	  och	  att	  en	  minskning	  av	  nyantagna	  studenter	  inte	  
heller	  är	  planerat.	  Antalet	  maskinare	  kommer	  alltså	  med	  största	  sannolikhet	  
ligga	  kvar	  på	  ca	  165	  intagna	  med	  målet	  att	  vara	  150	  stycken	  i	  varje	  klass	  på	  
grundutbildningen.	  
	  
Hos	  teknisk	  design	  säger	  programansvarige	  Örjan	  Söderberg	  att	  den	  ökning	  som	  
har	  genomförts	  de	  senaste	  åren	  kommer	  att	  avstanna	  och	  plana	  ut	  vid	  45-‐48	  
studenter	  per	  klass.	  Lokalerna	  i	  maskinhuset,	  som	  teknisk	  design	  ska	  flytta	  in	  i,	  
är	  avsedda	  för	  max	  50	  studenter	  per	  klass.	  Detta	  innebär	  i	  praktiken	  att	  
storleken	  på	  teknisk	  design	  kommer	  att	  vara	  konstant	  för	  en	  överskådlig	  tid	  
framöver.	  
	  
Vad	  gäller	  utbildningsinnehållet	  så	  har	  teknisk	  design	  valt	  att	  ta	  bort	  kursen	  
”Analys	  i	  flera	  variabler”	  då	  denna	  kurs	  ej	  anses	  nödvändig	  i	  sin	  helhet	  för	  
studenterna	  på	  teknisk	  design.	  Örjan	  Söderberg	  betonar	  dock	  att	  detta	  inte	  bör	  
ses	  som	  en	  trend	  att	  bryta	  sig	  loss	  från	  den	  gemensamma	  matteundervisningen.	  
Detta	  bör	  snarare	  betraktas	  som	  en	  engångsinsats	  för	  att	  öka	  relevansen	  i	  
utbildningen.	  



	  
På	  maskin	  låter	  Mikael	  Enelund	  meddela	  att	  utbildningsutvecklingen	  kommer	  att	  
fortsätta	  som	  tidigare	  och	  fokusera	  på	  det	  som	  maskiningenjörerna	  behöver.	  
Matematikkurserna	  förändras	  kontinuerligt	  för	  att	  passa	  maskinteknologernas	  
behov	  senare	  i	  utbildningen.	  Hur	  detta	  sammanfaller	  med	  teknisk	  designs	  
utbildningsbehov	  är	  i	  dagsläget	  svårt	  att	  sia	  om,	  men	  kan	  i	  framtiden	  bli	  en	  
anledning	  till	  att	  dela	  upp	  undervisningen	  och	  därmed	  mottagningen.	  
	  
Slutsats	  
	  
Sammanfattningsvis	  kan	  styrelsen	  konstatera	  att	  mottagningen	  är	  av	  hög	  
kvalitet	  men	  att	  det,	  som	  alltid,	  finns	  utrymme	  för	  förbättring.	  Dessa	  
förbättringar	  bör	  ske	  oavsett	  en	  delning	  eller	  ej,	  men	  en	  delning	  anses	  inte	  vara	  
en	  entydig	  lösning	  på	  alla	  problem.	  
	  
Då	  det	  efterfrågades	  i	  propositionen	  en	  kortsiktig-‐	  och	  långsiktig	  plan	  samt	  en	  
vision	  följer	  nedan	  slutsatser	  och	  insikter	  på	  lång	  och	  kort	  sikt.	  Visionen	  
avhandlas	  inte	  här	  utan	  hänvisas	  till	  styrelsens	  övriga	  visionsarbete	  (separat	  
verksamhetsplanspunkt).	  
	  
Kort	  sikt	  
På	  kort	  sikt	  innebär	  en	  delning	  sannolikt	  fler	  problem	  än	  vad	  det	  löser.	  Nästa	  år	  
kommer	  det	  att	  uppkomma	  många	  nya	  problem	  då	  läsåret	  kommer	  att	  
omstruktureras.	  Styrelsen	  anser	  att	  nollningskommitténs	  arbete	  ska	  fokuseras	  
på	  att	  lösa	  dessa	  problem	  och	  delning	  skulle	  därför	  vara	  oläglig	  och	  äventyra	  
mottagningens	  kvalitet.	  	  
	  
I	  enlighet	  med	  tidigare	  förd	  diskussion	  så	  är	  den	  gemensamma	  
matematikundervisningen	  en	  starkt	  bidragande	  anledning	  till	  en	  gemensam	  
mottagning.	  På	  kort	  sikt	  finns	  ingen	  anledning	  att	  oroas	  över	  att	  
matematikundervisningen	  kommer	  att	  delas	  upp,	  och	  därmed	  inte	  heller	  
mottagningen.	  
	  
Från	  den	  enkätundersökning	  som	  genomfördes,	  se	  bilaga	  1,	  kan	  man	  utläsa	  att	  
hela	  61	  %	  är	  positiva	  eller	  mycket	  positiva	  till	  en	  gemensam	  mottagning,	  medan	  
endast	  9	  %	  av	  de	  svarande	  är	  negativa	  eller	  mycket	  negativa.	  Detta	  i	  sig	  är	  ett	  
starkt	  argument	  för	  att	  inte	  dela	  upp	  mottagningen.	  
	  
Planen	  på	  kort	  sikt	  blir	  alltså	  att	  behålla	  en	  gemensam	  mottagning.	  Förändringar	  
som	  bör	  ske	  för	  att	  bibehålla	  och	  öka	  kvaliteten	  är	  att	  på	  ett	  mer	  systematiserat	  
sätt	  utvärdera	  mottagningen	  och	  se	  till	  att	  denna	  utvärdering	  används	  under	  
planeringen	  av	  nästkommande	  års	  mottagning.	  Detta	  arbete	  bör	  styrelsen	  och	  
nollningskommittén	  ansvara	  för	  gemensamt.	  
	  
Lång	  sikt	  
Som	  tidigare	  poängterats	  så	  är	  det	  svårt	  att	  veta	  hur	  utbildningarnas	  upplägg	  och	  
storlek	  kommer	  att	  se	  ut	  på	  lång	  sikt.	  En	  förändring	  av	  någon	  av	  dessa	  
parametrar	  skulle	  påverka	  upplägget	  av	  mottagningen	  i	  hög	  grad,	  och	  därför	  bör	  



styrelsen	  kontinuerligt	  föra	  en	  diskussion	  med	  båda	  programansvariga	  så	  att	  
inga	  överraskningar	  uppkommer.	  
	  
Kårobligatoriet,	  som	  innebär	  att	  det	  är	  obligatoriskt	  att	  vara	  medlem	  i	  kåren,	  är	  
något	  som	  idag	  finns	  kvar	  på	  Chalmers	  men	  det	  är	  osäkert	  hur	  länge	  det	  kommer	  
att	  vara	  så.	  Det	  är	  således	  ovisst	  vad	  det	  skulle	  betyda	  för	  sektionen,	  och	  i	  
förlängningen	  mottagningen,	  om	  det	  skulle	  tas	  bort.	  I	  denna	  rapport	  ryms	  inte	  
någon	  konsekvensanalys	  av	  detta,	  men	  det	  faktum	  att	  det	  kommer	  att	  påverka,	  i	  
någon	  grad,	  kvarstår.	  
	  
Något	  som	  tidigare	  inte	  lyfts	  är	  möjligheten	  att	  Teknologsektionen	  vid	  Teknisk	  
Design	  beslutar	  att	  arrangera	  en	  egen	  mottagning.	  Om	  så	  sker,	  har	  
Maskinteknologsektionen	  inte	  så	  mycket	  att	  säga	  till	  om,	  och	  kan	  bara	  önska	  
dem	  lycka	  till	  och	  sedan	  fortsätta	  utveckla	  den	  egna	  mottagningen.	  
	  
Planen	  på	  lång	  sikt	  blir	  alltså	  att	  vara	  uppmärksam	  på	  omkringliggande	  faktorer	  
och	  att	  kontinuerligt	  omvärldanalysera	  för	  att	  kunna	  ta	  beslut	  i	  rätt	  tid.	  
Utvärderingen	  bör	  systematiseras	  och	  användas	  på	  konstruktivt	  sätt.	  Samtidigt	  
som	  kvaliteten	  skall	  säkerställas	  bör	  inställningen	  till	  en	  gemensam	  mottagning	  
årligen	  undersökas	  och	  ligga	  till	  grund	  för	  beslutsfattandet	  i	  frågan.	  	  
	  



	  

Bilaga	  1.	  Webbundersökning	  	  
	  
Nedan	  presenteras	  all	  data	  från	  undersökningen	  som	  gjordes	  via	  en	  webbenkät	  under	  
läsperiod	  1,	  höstterminen	  2013.	  	  
	  
Fråga	  1.	  Vilken	  årskurs	  går	  du	  i?	  
	  
Resultat	  
Årskurs	   Procentandel	  

1	   30	  
2	   26	  
3	   20	  
4	   10	  
5	   13	  

Svarade	  ej	   1	  
	  
Diagram	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Fråga	  2.	  Vad	  är	  ditt	  allmänna	  intryck	  av	  den	  mottagningen	  som	  du	  fick	  på	  
Chalmers	  de	  första	  fyra	  veckorna?	  
	  
Resultat	  
Alternativ	   Procentandel	  
mycket	  bra	   62	  
ganska	  bra	   31	  
varken	  eller	   5	  
ganska	  dåligt	   0	  
mycket	  dåligt	   2	  
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Diagram	  
	  

	  
	  
	  
Kommentarer	  
	  
”Lite	  för	  mycket	  fokus	  på	  festande”	  
”Det	  var	  bra,	  men	  det	  var	  väldigt	  mycket	  fokus	  på	  att	  dricka	  alkohol...”	  
”Mottagningen	  är	  skit,	  nollning	  ska	  det	  va!”	  
”bästa	  sättet	  att	  skaffa	  vänner”	  
”Överlag	  bra,	  men	  jag	  tror	  att	  min	  upplevelse	  förstördes	  en	  del	  när	  min	  nollbricka	  revs.	  Jag	  var	  den	  
första	  vars	  bricka	  blev	  förstörd	  (iaf	  i	  min	  phaddergrupp)	  och	  hade	  då	  ingen	  aning	  om	  att	  det	  
senare	  skulle	  bli	  en	  rolig	  grej	  som	  mer	  eller	  mindre	  alla	  upplevde,	  utan	  jag	  och	  mina	  
medgruppmedlemmar	  uppfattade	  det	  som	  elakt	  och	  svinigt	  gjort	  från	  nollk:s	  håll.”	  
”Trevliga	  personer,	  trevliga	  arrangemang	  och	  det	  kändes	  som	  om	  alla	  som	  deltog	  kom	  ut	  några	  
erfarenheter	  och	  vänner	  rikare!”	  
”Troligtvis	  de	  bästa	  veckorna	  i	  mitt	  liv	  vid	  den	  tiden.”	  
”När	  jag	  började	  på	  Chalmers	  för	  lite	  över	  ett	  år	  sedan	  möttes	  jag	  av	  en	  fantastisk	  energi	  och	  
kärlek!	  Jag	  kommer	  ihåg	  att	  jag	  var	  helt	  överrumplad	  på	  götaplatsen	  och	  det	  blev	  bara	  bättre	  och	  
bättre!	  Mottagningen	  var	  EXTREMT	  kul	  och	  jag	  kände	  mig	  verkligen	  välkommen	  till	  Chalmers!	  
Efter	  de	  fyra	  veckorna	  kändes	  det	  som	  om	  jag	  hade	  gått	  i	  klassen	  i	  flera	  år	  och	  jag	  knöt	  starka	  band	  
med	  chalmerister	  och	  tycker	  att	  det	  var	  en	  kanonbra	  start	  på	  utbildningen!”	  
”Fick	  inte	  biljett	  till	  grottsits	  eller	  den	  första	  M-‐sex	  sittning.”	  
”Fanns	  hela	  tiden	  aktiviteter	  som	  man	  kunde	  hänga	  med	  på,	  samtidigt	  som	  det	  var	  roliga	  och	  bra	  
arr.”	  
”Gick	  aldrig”	  
”Jag	  hann	  inte	  vara	  med	  så	  mycket	  på	  min	  egen	  nollning	  för	  jag	  hade	  inget	  boende	  när	  jag	  började	  
plugga.”	  
”Ger	  en	  bra	  start	  på	  utbildningen	  och	  det	  sociala	  livet	  på	  chalmers”	  
”Ett	  roligt	  sätt	  att	  komma	  in	  i	  gemenskapen,	  finna	  vänner	  och	  lära	  sig	  balansera	  nytta	  med	  nöje!”	  
”var	  inte	  där:p”	  
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Fråga	  3.	  Hur	  upplever	  du	  att	  mottagningen	  påverkade	  din	  studiestart?	  
	  
Resultat	  
Alternativ	   Procentandel	  
mycket	  positivt	   45	  
ganska	  positivt	  	   32	  
varken	  eller	   20	  
ganska	  negativt	  	   3	  
mycket	  negativt	   0	  
	  
Diagram	  

	  
	  
Kommentarer	  
	  
”Det	  var	  ju	  kul	  att	  komma	  in	  i	  gruppen	  och	  så	  snabbt.	  Det	  blev	  ju	  dock	  lidande	  med	  pluggandet...”	  
”Phaddergruppsverksamheten	  är	  vital	  för	  att	  starta	  studiecirklar	  om	  man	  kommer	  utifrån.”	  
”Jämfört	  med	  masterstarten	  var	  det	  mycket	  lättare	  då	  man	  hade	  fler	  vänner	  att	  studera	  med	  
direkt	  i	  början	  av	  grundutbildningen.”	  
”De	  sociala	  nätverk	  som	  skapades	  under	  denna	  period	  har	  för	  mig	  varit,	  och	  fortsätter	  vara,	  
ovärderlig!”	  
”Är	  fortfarande	  goda	  vänner	  med	  mina	  phaddrar	  och	  även	  de	  i	  phaddergruppen.”	  
”Klart	  att	  studierna	  blev	  lidande	  under	  de	  första	  veckorna,	  men	  jag	  blev	  så	  taggad	  på	  studierna	  
och	  hittade	  kompisar	  att	  plugga	  tillsammans	  med	  så	  det	  togs	  snabbt	  igen	  efter	  nollfinalen.”	  
”Kom	  inte	  riktigt	  igång	  med	  läsandet	  i	  början	  för	  alla	  tillställningar	  och	  att	  man	  inte	  riktigt	  hade	  
koll	  på	  studietakten.	  Tyckte	  ändå	  det	  var	  värt	  det.”	  
”Lätt	  att	  lära	  känna	  folk	  i	  hela	  klassen	  och	  lätt	  att	  komma	  igång	  i	  Göteborg.	  Välbehövligt	  eftersom	  
jag	  flyttade	  hit	  veckan	  innan	  skolan	  startade.”	  
”Man	  har	  möjlighet	  att	  välja	  att	  studera.	  Prioritera”	  
”Klart	  man	  inte	  gjorde	  så	  mycket	  skolarbete	  som	  man	  kanske	  borde	  ha	  gjort,	  men	  det	  är	  ju	  trots	  
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allt	  upp	  till	  var	  och	  en.”	  
”Det	  ska	  vara	  roligt	  att	  plugga!	  Och	  det	  är	  roligare	  att	  plugga	  om	  man	  har	  lite	  saker	  att	  se	  fram	  
emot	  och	  trevligt	  folk	  att	  sitta	  med.”	  
	  
	  
Fråga	  4.	  Hur	  ser	  du	  på	  att	  maskin	  och	  teknisk	  design	  har	  en	  gemensam	  
mottagning?	  
	  
Resultat	  
Alternativ	   Procentandel	  
mycket	  positivt	   30	  
ganska	  positivt	  	   31	  
varken	  eller	   30	  
ganska	  negativt	  	   8	  
mycket	  negativt	   1	  
	  
Diagram	  

	  
	  
Kommentarer	  
	  
”Man	  umgås	  som	  maskinare	  väldigt	  lite	  med	  TD.	  Det	  hade	  därför	  varit	  bättre	  att	  mottagningen	  är	  
separerad,	  så	  man	  kan	  koncentrera	  sig	  på	  att	  lära	  känna	  sina	  vänner	  på	  M.”	  
”Skulle	  vart	  bättre	  om	  man	  träffar	  dem	  mer/läser	  mer	  kurser	  ihop.	  Ser	  nästan	  inte	  TD	  något	  nu.”	  
”Inte	  något	  man	  alltid	  märker	  så	  mycket	  av,	  men	  kul	  att	  lära	  känna	  dem	  särskilt	  som	  man	  läser	  
matten	  med	  dem	  under	  ettan.”	  
”Fördelarna	  med	  att	  vi	  har	  mottagning	  tillsammans	  med	  TD	  är:	  -‐	  TD	  får	  en	  roligare	  mottagning.	  
TD	  är	  en	  liten	  sektion	  och	  har	  svårt	  att	  få	  ihop	  en	  egen	  nollningskommitté	  och	  många	  aktiviteter	  
under	  mottagningen.	  -‐	  Fler	  studenter	  som	  deltar	  på	  aktiviteterna	  -‐	  TD	  kommer	  att	  flytta	  hit	  till	  
M-‐huset	  så	  är	  det	  roligt	  för	  bägge	  parter	  att	  lära	  känna	  varandra	  samt	  nyttigt	  för	  ev	  framtida	  
samarbeten.	  Nackdelarna	  jag	  ser	  är:	  -‐	  Biljettåtgången	  är	  större	  på	  populära	  arr	  -‐	  Eftersom	  
maskin	  är	  en	  större	  sektion	  så	  riktas	  mycket	  uppmärksamhet	  mot	  maskin	  och	  dess	  föreningar	  
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och	  lite	  mot	  TD	  med	  föreningar.	  Detta	  kan	  verka	  tråkigt	  för	  en	  TD-‐teknolog.”	  
”Ingen	  aning”	  
”Ärligt	  talat	  så	  märktes	  de	  inte	  av	  i	  början	  eftersom	  det	  mest	  var	  aktiviteter	  inom	  
phaddergrupperna.	  Detta	  då	  ur	  ett	  "nollanperspektiv".	  Ur	  ett	  arrangörsperspektiv	  så	  kan	  
adekvat	  inte	  svara	  på	  frågan.”	  
”Alltid	  trevligt	  med	  variation	  och	  att	  man	  får	  chansen	  att	  lära	  känna	  personer	  från	  andra	  
program.	  Dock	  är	  vi	  inte	  en	  klass,	  vilket	  blir	  tydligare	  ju	  högre	  upp	  i	  årskurserna	  man	  kommer.	  
Att	  då	  ha	  en	  gemensam	  nollning	  blir	  lite	  kontraproduktivt	  då	  syftet	  med	  nollningen,	  framförallt,	  
är	  att	  lära	  känna	  sin	  egen	  klass.”	  
”Klart	  att	  det	  är	  kul	  at	  lära	  känna	  dem,	  men	  vi	  har	  egentligen	  inte	  så	  mycket	  gemensamt	  och	  jag	  
tycker	  nog	  at	  det	  vore	  bäst	  om	  M	  hade	  egen	  nollning.”	  
”Trevligt	  att	  träffa	  lite	  TD-‐folk”	  
”Jag	  upplever	  det	  tråkigt	  att	  inte	  ha	  en	  egen	  nollning	  för	  enbart	  maskin.	  Känslan	  är	  att	  
maskinandan	  blir	  sämre	  samt	  att	  vi	  helt	  enkelt	  blir	  för	  många.	  Samtliga	  andra	  sektioner	  har	  sin	  
egen	  nollning	  och	  jag	  tycker	  att	  maskin	  som	  en	  stor	  och	  stark	  "	  
”Jag	  tkr	  att	  vi	  borde	  samarbeta	  mer	  med	  andra	  sektioner.	  Det	  är	  tråkigt	  att	  det	  anordnas	  väldigt	  
väldigt	  lite	  efter	  nollningen	  gemensamt	  med	  TD.	  Drf	  ser	  jag	  ingen	  bra	  anledning	  att	  ha	  
nollningen	  tsm	  om	  vi	  inte	  träfffas	  mer	  efteråt	  (förutom	  på	  matten).”	  
”För	  mig	  spelar	  det	  ingen	  roll	  vilken	  sektion	  man	  tillhör,	  kul	  att	  träffa	  andra	  än	  bara	  de	  i	  sin	  
klass!”	  
”Spelar	  inte	  så	  stor	  roll	  tror	  jag.	  Men	  det	  funkar	  ju	  eftersom	  vi	  läser	  kurser	  tillsammans.	  Om	  TD	  
ökar	  i	  storlek	  så	  kanske	  de	  kommer	  bryta	  sig	  loss	  och	  skapa	  ett	  eget	  NollK.	  Vem	  vet.	  men	  just	  nu	  
är	  det	  mest	  trevligt.”	  
”För	  mycket	  folk”	  
”Det	  skiljer	  en	  del	  på	  personer	  som	  sökt	  de	  olika	  linjerna,	  så	  det	  var	  bra	  att	  det	  var	  blandat.”	  
”Jag	  tror	  att	  man	  får	  en	  mycket	  bättre	  blandning	  av	  människor	  om	  TD	  är	  med	  på	  nollningen.”	  
”Det	  är	  trevligt	  att	  blanda	  mellan	  sektioner	  men	  då	  storleken	  på	  båda	  sektioner	  ökat	  på	  senare	  
år	  så	  blir	  det	  svårare	  att	  hantera	  båda	  sektionerna	  som	  en	  grupp	  under	  aktiviteterna	  som	  hör	  till	  
mottagningen”	  
”Vi	  är	  redan	  så	  många,	  spelar	  ingen	  större	  roll	  om	  TD	  är	  med	  i	  mixen	  eller	  inte.”	  
	  
	  
Fråga	  5.	  Har	  du	  idag	  någon	  kontakt/utbyte	  med	  någon	  student	  från	  teknisk	  
design?	  
	  
Resultat	  
Alternativ	   Procentandel	  
Ja	   54	  
Nej	   45	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Diagram	  

	  
	  
Kommentarer	  
”Men	  inte	  tackvare	  mottagningen	  eller	  studier”	  
”Men	  dem	  går	  i	  ettan	  och	  dem	  kände	  jag	  innan	  dem	  börja.”	  
”Har	  väl	  med	  att	  jag	  är	  i	  förening	  att	  göra	  iofs..”	  
”Dock	  av	  andra	  anledningar	  än	  gemensam	  mottagning.	  Allt	  eftersom	  chalmersåren	  går	  så	  blir	  de	  
mer	  och	  mer	  avlägsna	  som	  grupp.”	  
”Såklart	  det	  här	  fört	  med	  sig	  kontakter	  jag	  uppskattar,	  men	  som	  jag	  sa	  i	  tidigare	  kommentar	  så	  
är	  kanske	  inte	  förstå	  veckorna	  av	  nollningen	  rätt	  tillfälle	  att	  upprätta	  dessa.”	  
”Definitivt!	  Tack	  vare	  den	  gemensamma	  nollningen	  tycker	  jag	  att	  min	  umgängeskrets	  från	  
chalmers	  har	  breddats	  rejält!	  Genom	  att	  umgås	  med	  TD	  lär	  man	  även	  känna	  folk	  från	  V,	  A	  etc...	  
Den	  kopplingen	  vi	  har	  skapar	  naturliga	  avstickare	  i	  de	  sociala	  kretsarna	  som	  är	  svåra	  att	  
upprätta	  utan	  vidare!”	  	  
”Inte	  mycket	  dock”	  
”Eller	  kontakt,	  känner	  några	  lite	  grann”	  
”Har	  några	  vänner	  men	  inte	  så	  nära.”	  
”Framförallt	  de	  man	  hamnade	  i	  samma	  grupp	  som	  på	  nolluppdraget.”	  
”Pga	  jag	  sitter	  i	  en	  förening	  och	  pratar	  med	  föreningsfolk	  på	  Td”	  
”Inte	  på	  grund	  av	  nollningen”	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ja	  
55%	  

Nej	  
45%	  

Har	  du	  idag	  någon	  kontakt/
utbyte	  med	  någon	  student	  från	  

Teknisk	  Design?	  



	  

Fråga	  6.	  Hur	  tror	  du	  sektionsspecifika	  arrangemang	  under	  mottagningen	  
påverkar	  ”maskinandan”?	  
	  
Resultat	  
Alternativ	   Procentandel	  
i	  mycket	  hög	  
grad	   40	  
i	  hög	  grad	   44	  
varken	  eller	   11	  
i	  låg	  grad	   3	  
i	  mycket	  låg	  
grad	   1	  
hoppade	  över	   1	  
	  
Diagram	  

	  
	  
Kommentarer	  
”Vet	  ej”	  
”Jag	  anser	  att	  "maskinandan"	  är	  som	  tydligast	  under	  sektionsöverskridande	  arrangemang,	  då	  en	  
mer	  "vi	  mot	  dem"-‐attityd	  blir	  tydlig.”	  
”Maskinandan	  kommer	  i	  mångt	  och	  mycket	  från	  de	  aktiva.	  Ett	  arrangemang	  är	  en	  möjlighet	  att	  
vissa	  upp	  deras	  engagemang,	  men	  det	  är	  inte	  det	  enda	  sättet	  och	  det	  är	  inte	  alltid	  arrangemanget	  
gör	  det	  på	  ett	  bra	  sätt	  bara	  för	  att	  arrangemanget	  är	  sektionsspecifikt.	  Jag	  tror	  på	  att	  många	  bra	  
arrangemang,	  stora	  som	  små	  sammarr	  eller	  inte,	  är	  det	  som	  gör	  den	  stora	  skillnaden!”	  
”"Maskinandan"?”	  
”Tycker	  ofta	  att	  sektionsspecifika	  är	  de	  bästa”	  
”Positivt	  och	  negativt.	  Negativt	  om	  vi	  inte	  har	  arr	  med	  andra	  sektioner.”	  
”Tråkigt	  att	  maskinandan	  dör	  efter	  mottagningen	  dock.	  Behövs	  fler	  arrangemang	  för	  sektionen	  
och	  en	  lokal	  där	  bara	  maskinstudenter	  kan	  vara.	  Winden	  är	  alldeles	  för	  öppen	  för	  alla	  olika	  
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sektioner.	  Hade	  varit	  roligare	  att	  ha	  en	  lokal	  som	  bara	  maskinstudenter	  kommer	  in	  på	  och	  kan	  
luncha	  tillsammans	  eller	  studera	  i	  utan	  att	  behöva	  få	  konkurrens	  från	  andra	  sektioner”	  
”Det	  skapar	  en	  viss	  "vi"-‐känsla,	  som	  jag	  tror	  är	  bra	  i	  början.”	  
”Blir	  mer	  vi-‐känsla”	  
”Jag	  tror	  det	  kan	  påverka	  TD	  i	  mycket	  större	  grad	  än	  Maskin	  eftersom	  vi	  är	  i	  så	  stor	  majoritet.	  
Eftersom	  många	  arrangemang	  är	  arrade	  av	  Maskinföreningar	  så	  tror	  jag	  att	  maskinandan	  höjs	  
även	  om	  TD	  är	  med.”	  
”Man	  kan	  sjunga	  mer	  maskinlåtar	  och	  "hetsa"	  maskin	  mer	  utan	  att	  trampa	  någon	  annan	  på	  tårna.	  
Det	  är	  framförallt	  under	  mottagningen	  som	  jag	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  känner	  sig	  hemma	  
på	  sektionen	  och	  en	  viss	  gemenskap.”	  
	  
	  
	  
Fråga	  6.	  Finns	  det	  något	  som	  du	  i	  efterhand	  har	  tänkt	  på	  angående	  din	  
mottagning	  som	  du	  skulle	  vilja	  förändra?	  
	  
”kanske	  varit	  med	  på	  ännu	  mer	  grejer”	  
”Filmkväll	  vore	  mys.”	  
”Samarbete	  mellan	  föreningar	  måste	  förbättras.	  Alla	  måste	  vara	  med	  på	  vad	  som	  gäller.	  Nollk	  
borde	  varit	  mer	  organiserade.	  Vissa	  aktiviteter	  bara	  uteblev,	  utan	  förklaring.	  Det	  kändes	  att	  
sammanhållningen	  i	  nollk	  inte	  var	  som	  den	  borde	  varit.”	  
”För	  mycket	  fokus	  på	  att	  dricka.”	  
”Roligare	  alkoholfria	  alternativ	  på	  arren!”	  
”Mer	  sammarbete	  mellan	  sektionerna”	  
”Jag	  skulle	  vilja	  ha	  lite	  mer	  "mysiga"	  och	  lugna	  lära	  känna	  aktiviteter,	  gärna	  i	  bara	  
faddergruppen.	  Typ	  plugga	  ihop	  och	  se	  en	  film,	  spela	  spel	  eller	  något	  åt	  det	  hållet.	  Kanske	  laga	  
mat	  ihop?	  Dessutom	  tycker	  jag	  att	  aktiviteterna	  skulle	  kunna	  börja	  en	  vecka	  tidigare	  och	  sedan	  
trappa	  ner	  något	  när	  plugget	  drar	  igång	  för	  att	  hinna	  med	  skolan	  också.”	  
”Jag	  tror	  man	  behöver	  se	  över	  hur	  man	  ser	  på	  nollK:s	  attityd.	  Den	  är	  ibland	  medvetet	  "elak"	  för	  
att	  skapa	  en	  större	  sammanhållning	  mellan	  nollan,	  men	  jag	  anser	  att	  detta	  även	  medför	  att	  
avståndet	  mellan	  nollan	  och	  sektionen	  ökar.”	  
”Det	  går	  alltid	  att	  jobba	  på	  variationen	  i	  arrangemangen,	  men	  det	  här	  hänt	  en	  del	  sen	  min	  
nollning	  också.	  Även	  phaddrarna	  och	  variationen	  i	  deras	  inställning	  var	  något	  som	  kanske	  
påverka	  min	  nollning	  negativt.	  Återigen	  vet	  jag	  att	  det	  är	  något	  som	  har	  jobbats	  med	  sedan	  min	  
tid	  och	  jag	  hoppas	  att	  det	  är	  mer	  jämnt	  nu.”	  
”Jag	  tror	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  inte	  kapa	  för	  mycket	  av	  de	  uppskattade	  aktiviteterna	  för	  att	  "det	  ser	  
dåligt	  ut	  i	  media"	  etc..	  Det	  finns	  andrahandseffekter	  som	  uppstår	  i	  många	  av	  dessa	  sammanhang	  
som	  är	  otroligt	  viktiga!	  Se	  http://lup.lub.lu.se/record/4003812/file/4004076.pdf	  Del	  2,	  "The	  
effect	  of	  alcohol	  consumption	  on	  university	  initiation	  –	  the	  case	  of	  Sweden"!!”	  
”Mer	  interaktion	  med	  andra	  phaddergrupper	  samt	  TD!	  Känns	  som	  att	  man	  ganska	  snabbt	  
fastnade	  i	  sin	  lilla	  phadderbubbla.”	  
”Nej,	  inget	  speciellt.	  Jag	  vill	  däremot	  INTE	  att	  det	  ska	  förändras	  för	  mycket.	  Chic	  och	  Macho	  var	  
grymt	  kul	  och	  borde	  få	  vara	  kvar	  som	  det	  är!	  När	  man	  pratar	  med	  folk	  är	  det	  många	  som	  säger	  
att	  det	  var	  bland	  de	  bästa	  arren!”	  
”Mer	  pluggarr.”	  
”Nej,	  den	  var	  jättebra!”	  
”Att	  alla	  nollkare	  är	  ettor	  känns	  ganska	  konstigt.	  Jag	  tror	  att	  erfarenhet	  (från	  annan	  
maskinförening	  eller	  något	  helt	  annat)	  samt	  en	  högre	  ålder	  på	  nollkarna	  kan	  ha	  positiv	  påverkan	  
på	  nollningen	  och	  nollk.	  En	  blandning	  av	  ettor	  och	  tvåor	  är	  nog	  bäst”	  
”Jag	  gillar	  inte	  begreppet	  "maskinanda".	  Det	  är	  viktigt	  att	  man	  har	  en	  god	  stämning	  på	  sektionen,	  
väldigt	  viktigt,	  men	  den	  patriotiska	  meningen	  i	  begreppet	  stör	  mig	  lite.	  Nollningen	  gör	  mycket	  



	  

gott	  för	  att	  skapa	  gemenskap	  på	  sektionen!	  Där	  får	  man	  högsta	  betyg!	  Men	  när	  man	  börjar	  hetsa	  
om	  att	  det	  är	  bättre	  och	  sämre	  på	  andra	  sektioner	  tycker	  jag	  att	  man	  tappar	  fokus.	  Event	  som	  
nollkampen	  och	  dom	  andra	  centrala	  chalmers-‐arrangemangen	  motarbetar	  just	  detta.	  Det	  finns	  
flera	  arrangemang	  som	  är	  bra	  på	  att	  interagera	  olika	  sektioner.	  Dom	  går	  inte	  ut	  på	  att	  tävla	  mot	  
andra	  sektioner	  i	  fjantiga	  kläder	  och	  gorma	  larviga	  sektions-‐hejar-‐ramsor,	  utan	  att	  socialisera	  
med	  dom	  och	  vara	  trevliga.	  Tack	  och	  hej!”	  
Vara	  med	  på	  lite	  fler	  arr.”	  
”Färre	  arr	  med	  I.	  Behåll	  Macho-‐sittningen”	  
”Perfekt.”	  
Kortare	  tid,	  mer	  intrnsivt”	  
”RÄTTA	  MACHOSITTNINGEN!!!”	  
”Hade	  varit	  roligt	  att	  få	  delta	  på	  fler	  aktiviteter	  men	  det	  var	  ofta	  fullt.”	  
”Inte	  på	  rak	  arm.”	  
”insufficient	  lapdance”	  
”Vara	  med	  på	  lite	  mer”	  
”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  sjukt	  onödigt	  att	  mnollk	  skall	  gå	  omkring	  och	  låtsas	  vara	  tuffa.	  Känns	  mest	  
att	  dom	  är	  det	  för	  att	  dom	  kan	  och	  vill	  att	  folk	  skall	  tycka	  dom	  är	  häftiga.	  Sen	  borde	  man	  inte	  
vara	  så	  bajsnödig	  heller.	  För	  lite	  fokus	  finns	  på	  att	  faktiskt	  ha	  kul.	  Det	  borde	  vara	  fler	  äldre	  folk	  i	  
nollk	  som	  har	  lite	  perspektiv	  på	  saker	  och	  som	  vet	  vad	  som	  egentligen	  spelar	  roll”	  
”Allt	  måste	  inte	  vara	  så	  jävla	  PK	  hela	  tiden”	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
Bilaga	  2.	  Nollningsutvärdering	  från	  MnollK	  
	  
	   2012	   2013	  
Allmänt	  betyg	   4,39/5	   4,36/5	  
Andel	  upplevd	  kränkning	   3,6	  %	   3,4	  %	  
Fler	  separata	  arrangemang	   24,5%	   26,5	  %	  
Missat	  arr.	  pga.	  biljettbrist	   19,4%	   i.u	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Bilaga	  3.	  Motion	  2:	  Utvärdera	  följderna	  av	  en	  
utdelad	  nollning	  
Bakgrund	  

Nollningen	  är	  en	  viktig	  del	  av	  att	  skapa	  sammanhållning	  på	  sektionen.	  Inte	  bara	  inom	  
nollan	  utan	  även	  mellan	  årskurserna;	  genom	  phaddrar	  och	  sektionsaktiva.	  För	  få	  ut	  det	  
bästa	  av	  nollningen	  är	  det	  viktigt	  att	  alla	  som	  önskar	  har	  möjlighet	  att	  medverka	  på	  de	  
olika	  aktiviteterna	  som	  erbjuds.	  Detta	  anser	  motionärerna.	  Till	  nästa	  år	  kommer	  antalet	  
platser	  på	  Civilingenjörsprogrammet	  i	  Teknisk	  Design	  ökas	  till	  60	  vilket	  innebär	  att	  det	  
kommer	  bli	  hårdare	  konkurrens	  om	  platserna	  på	  arrangemangen,	  om	  de	  har	  likanande	  
antal	  platser	  på	  dem	  som	  föregående	  år.	  Detta	  tror	  motionärerna	  kan	  påverka	  
sammanhållning	  samt	  önskan	  att	  delta	  hos	  nollan	  då	  man	  inte	  ska	  behöva	  hoppa	  över	  
sista	  halvan	  av	  föreläsningar	  för	  att	  få	  biljett.	  

Samtidigt	  är	  Teknisk	  Design	  en	  del	  av	  maskinområdet	  och	  ett	  sammarbete	  mellan	  
sektionerna	  är	  gynnsamt	  för	  framtida	  arbete	  och	  möjliggör	  sammarbete	  mellan	  
sektionerna.	  Därför	  yrkar	  vi	  på	  att	  en	  utvärdering	  av	  följderna	  vid	  individuell	  nollning	  
samt	  krav	  som	  behöver	  ställas	  på	  nollningen	  vid	  ett	  fortsatt	  sammarbete	  utförs	  av	  
sektionens	  styrelse.	  

Yrkande	  

Med	  ovan	  som	  bakgrund	  yrkar	  undertecknade	  att	  sektionens	  styrelse	  gör	  en	  utvärdering	  
av	  följderna	  vid	  en	  eventuell	  sektionsindividuell	  

nollning	  och	  redovisar	  detta	  på	  Vårmöte	  1	  2013.	  att	  sektionens	  styrelse	  undersöker	  krav	  
på	  nollningen	  vid	  ett	  fortsatt	  sammarbete	  mellan	  

Maskinteknologsektionen	  och	  Teknologsektionen	  Teknisk	  Design	  för	  att	  ge	  så	  många	  av	  
nollan	  möjligt	  att	  delta	  på	  så	  många	  arrangemang	  som	  möjligt	  under	  nollningen.	  Samt	  
redovisa	  detta	  på	  Vårmöte	  1	  2013.	  

att	  ålägga	  sektionsstyrelsen	  att	  med	  den	  utförda	  utvärderingen	  till	  grund	  anslå	  en	  
proportion	  med	  den	  lösning	  som	  av	  styrelsen	  anses	  vara	  den	  som	  krävs	  för	  att	  ha	  en	  
fortsatt	  intressant	  och	  rolig	  nollning.	  

	  

	  

	  

______________________	  	  

Emma	  Johansson	  	  

Medlem	  i	  Maskinteknologsektionen	  



	  

Bilaga	  4.	  Yttrande	  Motion	  2	  	  
	  
Bakgrund	  
	  
Sektionsstyrelsen	  håller	  med	  om	  att	  frågan	  behöver	  utredas.	  Då	  antalet	  platser	  på	  
teknisk	  design	  är	  planerat	  till	  att	  bli	  utökat	  till	  60	  anser	  vi	  att	  de	  är	  i	  storlek	  av	  att	  kunna	  
hålla	  en	  egen	  nollning.	  Idag	  finns	  det	  sektioner	  av	  den	  storleken	  som	  klarar	  av	  det	  
framgångsrikt.	  Vi	  tror	  att	  denna	  utvärdering	  kommer	  att	  ta	  till	  mer	  än	  vårmöte	  1	  att	  
genomföra	  då	  många	  parter	  är	  berörda.	  En	  eventuell	  förändring	  kan	  ändå	  ske	  först	  
nollningen	  2014.	  Vi	  vill	  även	  byta	  fokus	  från	  deltagandet	  på	  arrangemang	  till	  hur	  
kvaliteten	  på	  nollningen	  påverkas.	  
	  
Yrkande	  
	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  yrkar	  
att	  avslå	  motionen	  i	  sin	  helhet	  
att	  ge	  sektionsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  undersöka	  följderna	  vid	  en	  sektionsindividuell	  
nollning	  och	  redovisar	  detta	  på	  vårmöte	  2	  2013.	  

att	  ålägga	  sektionsstyrelsen	  att	  med	  den	  utföra	  utredningen	  till	  grund	  anslå	  en	  
proposition	  med	  sektionsstyrelsen	  förslag	  till	  vårmöte	  2	  2013.	  	  	  

	  
	  

_______________________	  
Edvin	  Bergman,	  Ordförande	  12/13	  
	  



	  

	  

Bilaga	  5.	  Proposition	  angående	  utredningen	  av	  
en	  uppdelad	  nollning	  
BAKGRUND:	  

Vid	  höstmöte	  2	  2012	  fastslogs	  att	  sektionsstyrelsen	  skulle	  till	  vårmöte	  2	  2013	  
undersöka	  och	  redovisa	  följderna	  vid	  en	  sektionsindividuell	  nollning	  mellan	  
Maskinteknologsektionen	  och	  Teknologsektionen	  Teknisk	  Design.	  Samt	  med	  denna	  
undersökning	  till	  grund	  anslå	  en	  proposition	  med	  sektionsstyrelsens	  förslag	  på	  
eventuella	  förändringar.	  

Vid	  fastslåendet	  av	  denna	  motion	  antogs	  att	  Teknisk	  Designs	  utbildning	  skulle	  utöka	  
sina	  platser	  till	  60	  st/år	  från	  och	  med	  hösten	  2013.	  Detta	  var	  falska	  antaganden	  och	  
sektionen	  kommer	  tillsvidare	  fortsätta	  ta	  in	  45st/år.	  

Maskinteknologsektionens	  styrelse	  har	  tagit	  del	  av	  den	  undersökning	  som	  gjordes	  av	  
MnollK-‐12	  om	  hur	  de	  nyblivna	  ettorna	  uppfattade	  nollningen	  och	  ifall	  det	  fanns	  ett	  
intresse	  av	  att	  dela	  upp	  nollningen.	  Här	  sågs	  inga	  starka	  tecken	  på	  att	  en	  uppdelning	  är	  
nödvändig.	  

Till	  hösten	  skall	  teknologsektionen	  Teknisk	  Design	  flytta	  till	  överdelen	  av	  det	  som	  kallas	  
gamla	  maskinhuset.	  Detta	  kommer	  stärka	  banden	  mellan	  de	  två	  sektionerna	  i	  fråga	  och	  
en	  uppdelad	  nollning	  skulle	  kunna	  skada	  dessa	  band.	  

Det	  har	  även	  förts	  diskussioner	  internt,	  med	  TD-‐styret	  och	  Programledningen	  på	  
Maskinteknologsektionen	  för	  att	  få	  flera	  perspektiv	  och	  en	  bredare	  syn	  på	  frågan.	  

Yrkande:	  

Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  yrkar	  Maskinteknologsektionens	  styrelse	  

Att	  MnollK,	  sektionen	  och	  sektionsstyrelsen	  fortsätter	  vara	  lyhörda	  i	  frågan.	  

Att	  MnollK,	  sektionen	  och	  sektionsstyrelsen	  i	  framtiden	  är	  uppmärksam	  så	  kvaliteten	  på	  
nollningen	  fortsätter	  hålla	  en	  hög	  standard	  och	  agera	  ifall	  denna	  mot	  all	  förmodan	  skulle	  
brista.	  

	  


