
 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2016-11-24 
 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   __________________  ____________________  
 Sten Li  Sebastian Salinder   Joel Trollheden Love Eriksson 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

Maskinteknologsektionens andra ordinarie höstmöte 
 
Plats:  HB4 
Tid:  Torsdagen den 24 november 2016 kl. 12:00 – 13:00 och 17:15 !  
Närvarande:  Lunch 92st eftermiddag 76st  
 

§ 1 Mötets öppnande  Sten Li förklarar mötet öppnat 12:07 

§ 2 Adjungeringar  Sektionsmötet beslutar att: Johan Bankel, Trygve 
     Grøndahl, Mikael Enelund, Sofia Falkendal, Viktor 
     efternamn saknas och Tilde Bengtsson adjungeras 
     in med yttrande och närvarorätt.   

§ 3 Val av mötesordförande Sektionsmötet beslutar att: välja Sten Li  
     till mötesordförande. 

§ 4 Val av sekreterare  Sektionsmötet beslutar att: välja Sebastian  
     Salinder till mötessekreterare. 

§ 5 Val av justeringspersoner Sektionsmötet beslutar att: välja Joel Trollheden  
     och Love Eriksson till justeringspersoner tillika  
     rösträknare. 

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet anses utlyst enligt stadgarna. 

§ 7 Fastställande av föredragningslistan Sebastian yrkar på att ändra i föredragningslistan 
     genom att lägga till punkt § 10.1 Pre-SM och §  
     17.21 Ansvarsfrihet MGK 15.    

 
             Sektionsmötet beslutar att: Godkänna ändringarna 
             och fastställer föredragningslistan. 

§ 8 Godkännande av föregående mötesprotokoll Sektionsmötet beslutar att: bordlägga frågan till 
     §19 Under mötet bordlagda frågor.  
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§ 9 Meddelanden  

§ 9.1 Programmet informerar Programansvarig Mikael Enelund berättar om att det 
    finns många bra kandidatarbeten, nästa måndag  
    (28/11) är deadline för M3. På senaste kursnämnden 
    så var resultat och sammanfattade betyg för kursen 
    bra. Skall tillsammans med XP införskaffa en  
    laserskärare till kurslabbet. Projekterar för en  
    kompositverkstad, denna skulle fungera som  
    prototyplabbet gör nu och kommer ligga bakom  
    simulatorn. Informerar om vad det innebär att vara 
    med i programrådet. 

§ 9.2 Inspektor tillika studerandeombudsman  Inspektorn var ej närvarande under mötet. 
    

§ 9.3 Kårledningen informerar Trygve Grøndahl berättar om att 
Chalmersstudentbostäder från och med den 1:a april 
nästa år inte kommer ligga under Boplats. Det 
kommer att vara en presentation om det nya 
kårhuset på Lindholmen på Kuggen den 8:e 
december. Informerar om vilka kårkommittéer som 
har inval innan SM3 och hur kul det är att vara med. 
Enkät från kåren om studentrösten har kommit ut, 
fler enkäter kommer komma ut i den närmaste tiden. 

§ 9.4 M-Styret informerar Kommunikationsansvarig: Sebastian Salinder  
    berättar om hur det har gått med Mtek-domänen 
som     har legat nere ett tag men är uppe sedan någon 
     vecka tillbaka.    

     
     Intendent/SAMO: Fredric Furborg berättar att det är 
     viktigt att felänmäla om man ser något i   
     studiemiljön som är fel, informerar om hur man gör. 

 
            Näringslivsansvarig: Johan Karlsson berättar om att 

            han börjat och kommer fortsätta att arbeta med  
            alumnverksamheten på sektionen. 
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     Ordförande: Anton Jansson berättar om   
     institutionsändringar och ommöblering av  
     institutioner, vid frågor kan styret ge mer  
     information. 

 
     Vice Ordförande: Staffan Björkdahl berättar om att 
     han har planerat och tillsammans med kommittéer 
     och föreningarna genomför aspningen, informerade 
     om SMART som M/TD/Z-styret genomförde. 
 

Ekonomiansvarig: Emanuel Sanne berättar att de 
fina faciliteterna som vi har på kåren uppskattades 
av besökarna under SMART. Kom ihåg att använda 
dem. 

 
     Utbildningsansvarig: Alice Abrahamsson hoppas att 
     alla har fyllt i kursenkäterna. Hon berättar att det är 
     möjligt att prata om utbildningen med henne,  
     exempelvis under Pre-SM. Berättar om att MUU-
     mötena på tisdagar är öppna och att alla är  
     välkomna. 

§ 9.5 FuM informerar Gustav Eriksson som sitter med i APG berättar att 
    det sedan det senaste sektionsmötet har tillsatts en 
    valnämnd samt ytterligare poster i valberedningen i 
    kåren. Det går dock att söka till ytterligare två  
    poster i valberedningen. 

§ 9.6 Föreningar informerar 
     M.A.K: Linus Nilsson tackar för alla som var  
     på Galliska, han informerar om att det är   
     numera försent att anmäla sig till skidresan. Nästa 
     veckor kommer det komma in nya m-väskor.  
 

Mnollk: Johanna Sigvardsson tackar för alla som 
kom på deras aspar, de kommer att arra en 
fredagspub den 16:e december. 

 
     M-ord: Josefine Johansson berättar att M-Ord nu är 
     uppe på hemsidan Mtek. Man får gärna kontakta 
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     M-ord om man har ett inlägg till man skulle vilja ha 
     med i tidningen. 
      

MISS: Anton Bergentz informerar om MM i 
simhopp, preliminärt den 11e december, han 
berättar även om kårens centrala idrottssällskap 
CIS, det är möjligt att prata med både MISS och 
CIS om man skulle vilja starta en ny idrottsförening, 

 
MGK: Christoffer Hansson informerar att ett  

             tackkalas för puffar på Grisfesten och Kultingfesten 
             är på gång. 
 

Rustet: Love Eriksson informerar om deras aspar på 
     fredag och söndag och passar på att tacka de som 
     kom på Stenhårt, Rustet kommer tillsammans med 
     M-Sex arrangera julbordet som kommer vara den 
     11:e december.  

 
Sektionsmötet beslutar att ta meddelandena till handlingarna.   
 

§ 10 Information 

§ 10.1 Pre-SM   Anton informerar om Pre-SM som kommer hållas i 
    Winden, vilket kommer vara mellan de båda delarna 
    av dagens sektionsmöte.  

 
Mötet ajourneras kl. 12.37 i HB4 
 
Mötet återupptas kl. 17:33 i HB4 
     Sektionsmötet beslutar att: öppna § 2   
     Adjungeringar      
§ 2  Adjungeringar  Sektionsmötet beslutar att: Erik Ingemarsson,  
     Maria Otterlin och Vania Khairallah adjungeras in 
     med närvaro och yttranderätt.  

§ 11 Interpellationer   

§ 11.1 Interpellation 1:Bruno – To be or not to be Sebastian Salinder föredrar Interpellation 1: Bruno – 
    To be or not to be (bilaga 1). 
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            Emilia lägger in en protokollsanteckning (bilaga  
                       24):  
 

	 	 	 	 	 	 	 							”Från	diskussionen	framkom	att	sektionsmötet	är		
	 	 	 	 	 	 	 								tämligen	överens	om	att	det	bör	finnas	en	bil	på	
	 	 	 	 	 	 	 								sektionen	och	att	det	är	viktigt	att	denna	ska	vara		
	 	 	 	 	 	 	 									tillgänglig	under	terminerna.	Det	framkommer	att	
	 	 	 	 	 	 	 									bilen	gärna	får	vara	“inte	superfräsch”	men	det		
	 	 	 	 	 	 	 									poängteras	att	det	viktigaste	är	att	den	alltid	är	
	 	 	 	 	 	 	 									funktionsduglig.	Sektionsmötet	ser	gärna	att	Styret	
	 	 	 	 	 	 	 								återkommer	till	SM3	med	ett	lösningsförslag	som	

	 	 	 	 	 	 	 								antingen	interpellation	eller	proposition.”  
     
             Oskar Holke, yrkar om streck i debatten.  

 
Sektionsmötet beslutar att: dra streck i   

                   debatten och fortsätta till nästa punkt på   
                        föredragningslistan.  

§ 12 Propositioner    

§ 12.1 Proposition 1: 2 dagar självnominering M-Styret har efter överläggande och input  
    under bland annat Pre-SM valt att inte ta upp  
    Proposition 1 – 2 dagar självnominering   
    (bilaga 2). 

§ 13 Motioner   

§ 13.1 Motion 1: Bautasten i stadgan Andra läsningen. 
 
             Ingen lyfter motionen. 
 
             Fredric Furborg föredrar Motionssvar – Bautasten i 
             stadgan (bilaga 4).  
 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     M-styret. 
  
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion.  
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     Emilia Gustafsson yrkar om streck i debatten. 
     
             Sektionsmötet beslutar att: dra streck i   
                  debatten. 
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
Sektionsmötet beslutar  
 
att: Lägga till en ny paragraf 14:2 i stadgan enligt följande: 
Landmärken 14:2 Bautastenen är sektionens landmärke och är rest till Asterix ära. 

Det ligger i varje sektionsmedlems intresse att värna om Bautastenen och anmäla 
eventuella olägenheter till Bautastenskötaren. 

 

 
Detta var det andra beslutet om bifallande utav två på varandra följande sektionsmöten vilket innebär att 
stadgeändringen kan träda i kraft. 
  

§ 13.2 Motion 2: Revisorer Andreas Bågfeldt föredrar Motion 2 - Revisorer  
    (bilaga 5). 

    
Johan Karlsson föredrar Motionssvar - Revisorer 

             (bilaga 6). 
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor till motionär 

             och M-Styret. 
 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
M-Styret jämkar sig med motionären. 
 
Mötesordförande finner att vi är i beslut. 
 
 
 
 
 



 
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Sektionsmöte 2016-11-24 
 

 
 Mötesordförande Vid protokollet  Justeras 
 
 __________________   __________________   __________________  ____________________  
 Sten Li  Sebastian Salinder   Joel Trollheden Love Eriksson 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-brev 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg  

 
 
 
 
 

Sektionsmötet beslutar  
 
att: Ändra i paragraf 17:1 enligt följande: 
                      från: 
Revisorer 17:1 Sektionsmötet utser två revisorer och en revisorssuppleant med 

uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomi.  
Sektionens revisorer kan ej inneha annan förtroendepost, med 
ekonomiskt eller organisatoriskt ansvar, eller anställning på sektionen 
under sitt verksamhetsår. Sektionens revisorer kan ej heller förrätta 
revision på sin egen bokföring från tidigare kassörsuppdrag på 
sektionen. 

 
 
 

till:  
Revisorer 17:1 Sektionsmötet utser två till tre revisorer med uppgift att granska 

sektionens verksamhet och ekonomi.  
Sektionens revisorer kan ej inneha annan förtroendepost, med 
ekonomiskt eller organisatoriskt ansvar, eller anställning på sektionen 
under sitt verksamhetsår. Sektionens revisorer kan ej heller förrätta 
revision på bokföring från sina tidigare engagemang på sektionen.  

 
Då beslutet rör en stadgeändring så måste bifallande ske på två på varandra följande sektionsmöte, alltså 
måste motionen behandlas och bifallas i sin helhet även vid nästa sektionsmöte. 
 

Mötesordförande Sten Li lämnar in en 
protokollsanteckning (bilaga 25) enligt följande: 
 
"I beslutet som togs framgick det inte av motionärens 
yttrande, tillika bifallen att-sats, vart förändringen 
skulle göras. Från diskussionerna under mötet rörande 
denna motion framgick det dock tydligt att 
förändringen skulle gälla ändring i 
Maskinteknologsektionens styrdokument. 
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I att-satsen står det inte bara vad som ska ändras till, 
utan även ändras ifrån. Därmed kan man inte 
misstolka att yrkandet skulle gälla något annat än 
stadgan, och därför är detta denna motions första 
läsning gällande stadgeändring, och behöver därmed 
sammanlagt två på varandra följande bifall för att 
röstas igenom. Andra läsningen av denna motion 
kommer därför att tas upp vid nästa sektionsmöte." 

  

§ 13.3 Motion 3: Dagstidning i Winden              Andreas Bågfeldt föredrar motion 3: dagstidning i  
                                                   Winden (bilaga 7).  

    
        Anton Jansson föredrar motionssvaret (bilaga 8). 
 

Mötesordförande öppnar upp för frågor till Andreas 
        och M-Styret. 

 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
Oscar Holke yrkar på streck i debatten 
 
Sektionsmötet beslutar att: dra streck i debatten. 
 
Mötesordförande finner att vi är i beslut. 

 
Sektionsmötet beslutar att: avslå motionen i sin  

        helhet. 

§ 13.4  Motion 4: Lussefika  Emilia Gustafsson väljer att inte ta upp Motion 4 –  
  Lussefika (Bilaga 9).     

 

§ 13.5 Motion 5: Sektionsmötesvisan Elias Sonnsjö Lönegren föredrar Motion 5 -  
    Sektionsmötesvisa (Bilaga 11) 

 
        Staffan Björkdahl föredrar Motionssvar -   
              Sektionsmötesvisa (Bilaga 12). 
 
         Staffan yrkar på att lägga till en att-sats (bilaga 26) i  
        motionssvaret enligt följande: 
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       ”att avslå motionen i sin helhet” 
 
Staffan yrkar i andra att-satsen på att ändra (bilaga 26) 
i motionssvaret enligt följande: 
”ändra från ” bifalla motionen med ändringsyrkandet 
att ändra paragraf 9:3 Åligganden i reglementet…”  
 
till ” ändra paragraf 9:3 Åligganden i 
reglementet…”” 

           
 

Mötesordförande öppnar upp för frågor till Elias och 
M-Styret. 
     
Mötesordförande öppnar upp för diskussion 
          
Elias jämkar sig med motionssvaret. 
         
Sektionsmötet beslutar att: de vill höra 
sektionsmötesvisan (Bilaga 11a) innan beslut. 

 
Mötesordförande finner att vi är i beslut. 

 
Sektionsmötet beslutar 
 
Att: avslå motionen i sin helhet 
 
att: ändra paragraf 9:3 Åligganden i reglementet 

          från: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Åligganden 9.3 Sektionsstyrelsens ordförande åligger att:  

• leda, fördela och samordna sektionsstyrelsens 
arbete.  

• vid sektionsmöte ta upp maskinteknologsektionens 
sektionsmötesvisa.  
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till: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mötet ajourneras kl. 18.51 i HB4. 
 
Mötet återupptas kl. 19:07 i HB4. 

 
Sektionsmötet beslutar att: ta till protokollet att 
arbetsgruppen gjorde ett utomordentligt bra jobb 
med Sektionsvisan. 
 

     Sektionsmötet beslutar att: öppna § 2   
     Adjungeringar      
§ 2  Adjungeringar  Sektionsmötet beslutar att: Hanna Berggren  
     adjungeras in med närvaro och yttranderätt.  

 
 

 

§ 14 Val 

§ 14.1 Programrådet Maskin Oscar Holke berättar om vad det innebär att sitta i 
    programrådet. 

 
                Valberedningen nominerar: 

        Inga nominerade 
 
Övriga nomineringar: 
      Louise Gertz 

Åligganden 9.3 Sektionsstyrelsens ordförande åligger att:  

• leda, fördela och samordna sektionsstyrelsens 
arbete.  

• vid sektionsmöte ta upp maskinteknologsektionens 
sektionsvisa Kan ni höra maskinarnas sång.  
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 Elin Winberg 
 
Louise berättar kort om sig själv. 
 
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Louise. 
 
Louise lämnar rummet. 
 
Filip Tagesson föredrar Elins meddelande till  

             sektionsmötet. 
 
Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion. 
 
Mötesordförande finner att vi är i beslut.  
 
Sektionsmötet beslutar att: behandla samtliga  

             nominerade i klump. 
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: välja in 
Louise Gertz och Elin Winberg till programrådet 
Maskin. 
 

  
  
 
  

§ 15 Verksamhetsberättelser 

§ 15.1 M-Styret 15/16 Emilia Gustafsson föredrar verksamhetsberättelsen 
    för M-Styret 15/16 (bilaga 13). 

   
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     Emilia. 
 
             Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
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     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
     verksamhetsplanen för M-Styret 15/16 (bilaga 13) 
     och lägga denna till handlingarna. 

 

§ 15.2 Rustmästeriet 15/16  Staffan Björkdahl föredrar verksamhetsberättelsen 
    för Rustmästeriet 15/16 (bilaga 14). 

   
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Staffan. 
 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
     verksamhetsberättelsen för Rustmästeriet 15/16.  
     (bilaga 14) och lägga denna till handlingarna. 
 
     Sektionsmötet beslutar att: öppna § 7   
     Fastställande av föredragningslistan  
    
§ 7  Fastställande av föredragningslistan Sektionsmötet beslutar att: ta upp § 15.4  
     Verksamhetsberättelse MnollK 15 innan § 15.3  
     Verksamhetsberättelse M.A.K. 15. 

 
§ 15.4   MnollK           Christoffer Hansson föredrar    
                                  verksamhetsberättelsen för MnollK 15 (bilaga 16). 
 

     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     Christoffer och diskussion.   

 
Mötesordförande finner att vi är i beslut 

 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
     verksamhetsberättelsen för MnollK 15/16 (bilaga 
     16) och lägga denna till handlingarna. 
 
     Sektionsmötet beslutar att: öppna § 7   
     Fastställande av föredragningslistan  
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§ 7  Fastställande av föredragningslistan Sektionsmötet beslutar att: ta upp § 16.9  
     Revisionsberättelse MnollK 15 samt § 17.9  
     Ansvarsfrihet MnollK 15 innan § 15.3   
     Verksamhetsberättelse M.A.K. 15. 
 
 
     § 16.9   Revisionsberättelse MnollK 15          Mötesordförande lämnar över ordet till revisorerna. 
 
              Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
             revisorerna samt diskussion.  
 
             Mötesordförande finner att vi är i beslut. 
 
             Sektionsmötet beslutar enhälligt att: Godkänna 
             revisionsberättelsen för MnollK 15 och lägga denna 
             till handlingarna. 
 
      § 17.9 Ansvarsfrihet MnollK 15        Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja  
            MnollK 15 ansvarsfrihet. 
 

§ 15.3  M.A.K. 15  Anton Jansson föredrar verksamhetsberättelsen för 
    M.A.K. 15 (bilaga 15). 

   
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Anton. 
 
             Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
     verksamhetsberättelsen för M.A.K. 15/16 (bilaga 
     15) och lägga denna till handlingarna. 
 
     Sektionsmötet beslutar att: öppna § 7   
     Fastställande av föredragningslistan  
    
§ 7  Fastställande av föredragningslistan Sektionsmötet beslutar att: ta upp § 16.5  
     Revisionsberättelse Rustmästeriet 15/16 till efter § 
     15.5 Verksamhetsberättelse M-Sex 15/16. 
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§ 15.5 M-Sex 15/16 Julia Persson Giolitti föredrar    
    verksamhetsberättelsen för M-Sex 15/16 (bilaga 
    17). 

 
 
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Julia. 
       
     Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
             Mötesordförande finner att vi är i beslut  
 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: Godkänna 
     verksamhetsberättelsen för M-Sex 15/16 (bilaga  
     17) och lägga denna till handlingarna.  
 
       § 16.5    Revisionsberättelse Rustmästeriet 15/16     Anton Johannesson föredrar revisionen för  
             Rustmästeriet 15/16. 
 
             Mötesordförande öppnar upp för frågor och  
             diskussion. 
 
             Mötesordförande finner att vi är i beslut 
 
             Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
             revisionsberättelsen för Rustmästeriet 15/16. 

§ 15.6   Verksamhetsberättelse MARM 15/16 Hanna Berggren föredrar     
    verksamhetsberättelsen för MARM 15/16 (bilaga 
    18). 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Hanna. 
 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 

 
Mötesordförande finner att vi är i beslut.  
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Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna  
            verksamhetsberättelsen för MARM 15/16 (bilaga 
            18) och lägga denna till handlingarna.  
 
 

§ 15.7 MISS 09   Verksamhetsberättelsen för MISS 09 har inte  
    inkommit till M-Styret. 

 
Sektionsmötet beslutar att: bordlägga   

             verksamhetsberättelsen för MISS 09 till andra  
              ordinarie höstmötet 2017 (SM2 17/18). 
 
 

§ 15.8 MISS 15  Glen Bales föredrar verksamhetsberättelsen för  
    MISS 15 (bilaga 19). 

 
Mötesordförande öppnar upp för frågor till Glen. 

 
Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 

 
Mötesordförande finner att vi är i beslut 

 
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 

             verksamhetsberättelsen för MISS 15 (bilaga 19) och 
             lägga denna till handlingarna 
 
 

§ 15.9 M-Ord 15/16 Josefine Johansson föredrar verksamhetsberättelsen 
    för M-Ord 15/16 (bilaga 20). 

 
             Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 

Oscar Holke lägger in en protokollsanteckning 
(bilaga 27) enligt följande: 
 
”M-ord 15/16 har uppfyllt sina krav och bör därför 
bli godkända på deras verksamhetsberättelse men 
vill tydligt anmärka på: 
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att de släppte ett nummer som verkligen inte vara 
 av god kvalité då den innehöll stora delar som 
 kunde ses som kränkande och stötande. 
 
att de hade tänkt släppa ytterligare ett nummer som 
 innehöll personpåhopp.” 
 
 
Mötesordförande finner att vi är i beslut. 

 
Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 

             verksamhetsberättelsen för M-Ord 15/16 (bilaga 
             20) och lägga denna till handlingarna. 
 
 

§ 15.10   MUU 15/16 Oscar Holke föredrar verksamhetsberättelsen för 
    MUU 15/16 (bilaga 21). 

   
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Oscar. 
 
             Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
     verksamhetsberättelsen för MUU 15/16   
       (bilaga 21) och lägga denna till handlingarna. 
 
 

§ 15.11  XP 11/12   Verksamhetsberättelsen för XP 11/12 har inte  
    inkommit till M-Styret. 

 
Sektionsmötet beslutar att: bordlägga   

                        verksamhetsberättelsen för XP 11/12 till andra  
                        ordinarie höstmötet 2017 (SM2 17/18). 
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§ 15.12  XP 15/16  Emanuel Werner föredrar     
     verksamhetsberättelsen för XP 15/16 (bilaga 22). 

   
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     Emanuel. 
 
             Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
     verksamhetsplanen för XP 15/16 (bilaga   
     22) och lägga den till handlingarna. 
 

§ 15.13  M-Spel   Verksamhetsberättelsen för M-Spel 14/15 har inte 
    inkommit till M-Styret. 

 
Sektionsmötet beslutar att: bordlägga   

             verksamhetsberättelsen för M-Spel 14/15 till andra 
             ordinarie höstmötet 2017 (SM2 17/18). 

§ 15.14  MGK 15  Andreas Bågfelt föredrar verksamhetsberättelsen för 
    MGK 15 (bilaga 23). 

   
     Mötesordförande öppnar upp för frågor till Andreas. 
 
             Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 
 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 
     Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
     verksamhetsplanen för MGK 15/16 (bilaga 23) och 
     lägga den till handlingarna. 
 
 

§ 16 Revisionsberättelser 
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§ 16.1  M-Styret 12/13 Andreas Bågfeldt föredrar revisorernas tankar om 
revisionen, revisorerna yrkar på att godkänna denna. 
  

     Mötesordförande öppnar upp för frågor till  
     Revisorerna. 
 
             Mötesordförande öppnar upp för diskussion. 

Andreas Bågfeldt lägger en protokollsanteckning 
(bilaga 28) enligt följande: 

 
 

”Camilla Söderbergs, ekonomiansvarig i M-Styret 
12/13, bokföring har under flera år släpat efter 
vilket från början bygger på ett bristfälligt 
ansvarstagande från Camilla själv men även från 
Edvin Bergman som var sektionens ordförande 
under det här verksamhetsåret och är därmed lika 
ansvarig för räkenskaperna som firmatecknare. Det 
har under senaste året arbetats flitigt från Gabriella 
Hjält, sektionens kassör verksamhetsåret efter 
Camilla, med att slutföra Camillas räkenskaper och 
på så vis göra det möjligt för hennes egna bokföring 
att kunna bli godkänd. Det som har påpekats har 
försökt rättas till, dock finns det fortfarande vissa 
saker som inte är 100% korrekt bokföringsmässigt 
men i det här specialfallet ser vi att vi kan ha 
överseende med det och trots det yrka för 
godkännande av bokföringen. De fel som finns i 
bokföringen handlar om bokföringsmässiga fel, så 
som felbelastade konton och bristfälliga 
förklaringar dock kan vi inte hitta någon antydan på 
ekonomiska brott, det vill säga fiffla ut pengar 
privat eller liknande, och just den kontrollen som är 
revisorernas huvudsakliga syfte, att se till att allt 
har skett på rätt sätt.  
Ytterligare anledning till att vi yrkar på att 
godkänna den här bokföringen är att det lagts ner 
otroligt mycket tid av Gabriella i hopp om att rätta 
till alla fel för att i sin tur kunna bli godkänd från 
sina ansvarstagande i sektionen och just nu ligger 
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Camillas bokföring och släpar efter som en 
bromskloss och sannolikheten att Camilla kommer 
vilja ta tag i bokföringen nu, som utexaminerad är 
väldigt liten och därför ser vi möjligheten att kunna 
ge efterkommande ansvarsposter möjligheten att bli 
ansvarsbefriande vilket är svårt för dem att bli med 
den här bromsklossen i systemet. 
Camilla och Edvin kommer inte bli 
ansvarsbefriande eftersom deras 
mottagningskommitté, MnollK 12, inte heller är 
klara med bokföringen, vilket de troligtvis aldrig 
kommer bli heller. 
Vi revisorer vill poängtera att detta är ett sällsynt 
undantag att man ser lättare på en gammal och 
slarvig bokföring men vi kan inte vara nog tydliga 
med det faktum att vi ALDRIG hade yrkat för 
godkännande om det fanns minsta tvivel om att 
något brottsligt hade föregått. Men för att kunna gå 
vidare och arbeta med dagens kassörer och deras 
räkenskaper så anser vi att det är nödvändigt att 
godkänna Camilla Söderbergs bokföring från sin tid 
i M-Styret.” 
 

 
     Mötesordförande finner att vi är i beslut.   
 

Sektionsmötet beslutar att: godkänna 
revisionsberättelsen för M-Styret 12/13 och lägga 
denna till handlingarna.  
 

§ 16.2 M-Styret 13/14 Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 

     

§ 16.3 M-Styret 14/15 Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 

§ 16.4 M-Styret 15/16 Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 
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§ 16.6 M.A.K. 15  Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 

§ 16.7 MnollK 12  Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM2 17/18. 

§ 16.8 MnollK 13  Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM2 17/18. 

§ 16.10 M-Sex 15/16 Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 

§ 16.11 MARM 13/14 Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 

§ 16.12 MARM 14/15 Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 

§ 16.13 MARM 15/16 Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 

§ 16.14 MISS 09  Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM2 17/18. 

§ 16.15 MISS 15  Sektionsmötet beslutar enhälligt att: godkänna 
    revisionsberättelsen för MISS 15 och lägga denna 
    till handlingarna. 

§ 16.16 XP 14/15  Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 

§ 16.17 XP 15/16  Revision ej färdigställd, föreslagen att bordläggas 
    till SM3. 

 
Sektionsmötet beslutar att: behandla samtliga  

             revisionsberättelser som föreslagits bordläggas  
                        till SM3 i klump. 

 
Sektionsmötet beslutar att: bordlägga   

             revisionsberättelserna för: 
        M-Styret 13/14 
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        M-Styret 14/15 
        M-Styret 15/16 
        M.A.K. 15 
        M-Sex 15/16 
        MARM 13/14 
        MARM 14/15 
        MARM 15/16 
        XP 14/15 
        XP 15/16 
 
 
 

till det första ordinarie vårmötet 2017 (SM3 16/17). 
 
 
             Sektionsmötet beslutar att: behandla samtliga  
             revisionsberättelser som föreslagits bordläggas  
                  till SM2 17/18 i klump. 
  

Sektionsmötet beslutar att: bordlägga   
             revisionsberättelserna för: 

 MnollK 12 
 MnollK 13 
 MISS 09 
till det andra ordinarie höstmötet 2017 (SM2 17/18). 
 

§ 17 Ansvarsfrihet 

§ 17.1 M-Styret 12/13 Sektionsmötet beslutar att: ej bevilja M-Styret 
    12/13 ansvarsfrihet (se protokollsanmärkning i  
    bilaga 28). 

§ 17.2 M-Styret 13/14 Föreslagen att bordläggas till SM3. 

§ 17.3 M-Styret 14/15 Föreslagen att bordläggas till SM3. 

§ 17.4 M-Styret 15/16 Föreslagen att bordläggas till SM3. 

§ 17.5 Rustmästeriet 15/16 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja  
    Rustmästeriet 15/16 ansvarsfrihet. 
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§ 17.6 M.A.K. 15  Föreslagen att bordläggas till SM3. 

§ 17.7 MnollK 12  Föreslagen att bordläggas till SM2 17/18. 

§ 17.8 MnollK 13  Föreslagen att bordläggas till SM2 17/18. 
 
   

§ 17.10  M-Sex 15/16 Föreslagen att bordläggas till SM3.  

§ 17.11  MARM 13/14 Föreslagen att bordläggas till SM3. 

§ 17.12  MARM 14/15 Föreslagen att bordläggas till SM3. 

§ 17.13  MARM 15/16 Föreslagen att bordläggas till SM3. 

§ 17.14  MISS 09  Föreslagen att bordläggas till SM2 17/18. 

§ 17.15  MISS 15  Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja  
    MISS 15 ansvarsfrihet. 

§ 17.16  M-Ord 15/16 Sektionsmötet beslutar att: bevilja M-Ord 15/16 
    ansvarsfrihet. 

§ 17.17  MUU 15/16 Sektionsmötet beslutar enhälligt att: bevilja  
    MUU 15/16 ansvarsfrihet. 

§ 17.18  XP 11/12   Föreslagen att bordläggas till SM2 17/18. 

§ 17.19 XP 15/16  Föreslagen att bordläggas till SM3. 

§ 17.20  M-Spel 14/15 Föreslagen att bordläggas till SM2 17/18. 

§ 17.21  MGK 15  Föreslagen att bordläggas till SM3. 
 

Sektionsmötet beslutar att: behandla beslut om 
             ansvarsfriheten för samtliga som föreslagits  
             bordläggas till SM3 i klump. 
 
             Sektionsmötet beslutar att: bordlägga beslut om 
             ansvarsfrihet för:  

        M-Styret 13/14 
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        M-Styret 14/15 
        M-Styret 15/16 
        M.A.K. 15 
        M-Sex 15/16 
        MARM 13/14 
        MARM 14/15 
        MARM 15/16 
        XP 15/16 
        MGK 15 

till det första ordinarie vårmötet 2017 (SM3 16/17). 
 
 
 
 
Sektionsmötet beslutar att: behandla beslut om 

             ansvarsfriheten för samtliga som föreslagits  
             bordläggas till SM2 17/18 i klump. 

 
Sektionsmötet beslutar att: bordlägga beslut om 

             ansvarsfrihet för: 
 MnollK 12 
 MnollK 13 
 MISS 09 
 XP 11/12 
 M-Spel 14/15 
till det andra ordinarie höstmötet 2017 (SM2 17/18). 

 
 

§ 18 Övriga frågor  Anton Jansson informerar om att nya 
Institutionsrådrepresentanter skall tillsättas, ett 
uppdrag liknande programrådet men för 
institutionerna, kontakta M-Styret för mer 
information och hur du söker. 

        
Andreas Bågfeldt frågar om M-Styret har bestämt  

            när SM3 kommer att vara, Anton Jansson svarar att 
            det med 99% säkerhet kommer att delas upp med 
            invalsmöte den 29/1 och fortsättning den 31/2 2017 
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§ 19 Under mötet bordlagda frågor  Sektionsmötet beslutar att: godkänna protokoll: 
         SM1 2016-09-13  

             och lägga denna till handlingarna 
 

Då Protokoll SM4 ännu inte är komplett med alla 
             signaturer för justering kan denna inte godkännas 
             nu.              
 

Sektionsmötet beslutar att: bordlägga protokoll:  
     SM4 2016-04-24  
till nästa sektionsmöte.  

§ 20 Sektionsmötesvisan  Nu var det så äntligen dags för att sjunga den nu 
officiella sektionsvisan tillika sektionsmötesvisan – 
Kan ni höra maskinarnas sång, om ni vill hänga med 
finns text i bilaga 11a. 

 
Sektionsmötet beslutar att: ta till protokollet att 

             sektionsordförande sjöng vackert. 
 
Sektionsmötet beslutar att: ta till protokollet att 

             ALLA sjöng vackert. 

§ 21 Tävling  Sofia Falkendal får tredjepriset genom att vara  
     snabbast på 8/14 poäng och vinner därför ett gyllene 
     paket i form av Saffran. 

 
     Andrapris är en tomte i en snöglob (bubbla) och går 
     till André Toresson. 
 
     Förstapris är en komplett julkalender fylld med skoj 
     och går till Tilde Bengtsson, bra jobbat!  

§ 22 Kvartalets bus  Inget bus har inkommit. 

§ 23 Mötets avslutande Sten Li förklarar mötet avslutat kl. 21:46. 
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Kallelse	till	Maskinteknologsektionens	andra	ordinarie	höstmöte 
 
Plats:  HB4  
Tid: Torsdagen den 24 november 2016 kl. 12:00 – 13:00 med fortsättning kl. 17:15 –  
 
§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Adjungeringar 
§ 3 Val av mötesordförande 
§ 4 Val av sekreterare 
§ 5 Val av justeringspersoner 
§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande 
§ 7 Fastställande av föredragningslistan 
§ 8 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
§ 9 Meddelanden  

§ 9.1 Programmet informerar  
§ 9.2 Inspektor tillika studerandeombudsman informerar  
§ 9.3 Kårledningen informerar  
§ 9.4 M-Styret informerar  
§ 9.5 FuM informerar  
§ 9.6 Föreningar informerar 
§ 9.7 Övriga informerar 

§ 10 Information  
§ 10.1  Pre-SM 

§ 11 Interpellationer 
§ 11.1 Interpellation 1 - Bruno - To be or not to be 

§ 12 Propositioner 
§ 12.1 Proposition 1 - 2 dagar självnominering 

§ 13 Motioner 
§ 13.1 Motion 1 - Bautasten i stadgan (Andra läsningen) 
§ 13.2 Motion 2 - Revisorer 
§ 13.3 Motion 3 - Dagstidning till Winden 
§ 13.4 Motion 4 - Lussefika 
§ 13.5 Motion 5 - Sektionsmötesvisa 

§ 14 Val  
§ 14.1 Programrådet 17 
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§ 15 Verksamhetsberättelser 
§ 15.1 M-Styret 15/16 
§ 15.2 Rustmästeriet 15/16 
§ 15.3 M.A.K. 15 
§ 15.4 MnollK 15 
§ 15.5 M-Sex 15/16 
§ 15.6 MARM 15/16 
§ 15.7 MISS 09 
§ 15.8 MISS 15 
§ 15.9 M-ord 15/16 
§ 15.10 MUU 15/16 
§ 15.11 XP 11/12 
§ 15.12 XP 15/16 
§ 15.13 M-spel 14/15 
§ 15.14 MGK 15 

§ 16 Revisionsberättelser 
§ 16.1 M-Styret 12/13 
§ 16.2 M-Styret 13/14 
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Interpellation	
2016-11-22	

Sebastian	Salinder	

Interpellation	1:	Bruno	-	To	be	or	not	to	be	

Bakgrund	
Vår	sektionsbil	Bruno,	en	Renault	Trafic	från	2008,	används	flitigt	och	är	oss	behjälplig	på	
väldigt	många	av	Sektionens	arrangemang.	Bruno	har	numera	skaffat	sig	ett	antal	år	på	
nacken,	vilket	blivit	än	mer	tydligt	på	senaste	tiden,	med	turer	till	verkstaden	samt	ökande	
omkostnader	som	föjld,	en	trend	som	tyvärr	inte	tyder	på	att	den	kommer	gå	nedåt.	Vi	i	
Styrelsen	anser	därför	att	det	är	väldigt	lämpligt	att	så	snart	som	möjligt	börja	utreda	
möjligheterna	för	att	hitta	ett	nytt	alternativ	till	den	nuvarande	Bruno.	

I	de	tre	bifogade	resultaträkningarna	från	13/14,	14/15	och	15/16	så	åskådliggörs	Brunos	
ekonomiskt	negativa	trend.			

Frågeställning	
Med	ovanstående	som	bakgrund	frågar	interpellatörerna	

• Anser	medlemmarna	att	det	fortsatt	behövs	en	sektionsbil	som	ägs	och	tillhandahålls	av
Sektionen,	genom	Styrelsen?

o Bör	vi	i	så	fall	börja	leta	efter	en	ersättare	till	Bruno?
! Vad	skulle	behövas	hos	en	”ny”	Bruno?

Eller:	

o Bör	vi	istället	utreda	möjligheterna	för	en	annan	användarlösning	än	den	nuvarande,
exempelvis	genom	att	hyra	från	en	utomstående	hyresagent,	alternativt	köra	på	ett
leasingavtal?

M-Styret	genom

_____________________	

Sebastian	Salinder	

Kommunikationsansvarig	M-Styret	16/17	



 Intendent, Maskinteknologsektionen  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  16-11-17

 Preliminär
 Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30  Senaste vernr:  109
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 13-07-01 - 14-06-30

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3280  Erhållna bidrag, sektionen  10 000,00  10 000,00
 3511  Intäkter sektionsbil  28 299,66  28 299,66
 S:a Nettoomsättning  38 299,66  38 299,66

 S:a Rörelseintäkter mm  38 299,66  38 299,66

 Bruttovinst  38 299,66  38 299,66

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5611  Drivmedel  -10 763,01  -10 763,01
 5612  Försäkring och skatt  -3 145,00  -3 145,00
 5613  Reparationer  -11 162,00  -11 162,00
 5614  Reservdelar  -4 754,00  -4 754,00
 5618  Trängselskatt ej avdragsg  -2 607,00  -2 607,00
 5619  Övriga personbilskostnader  -1 122,20  -1 122,20
 S:a Övriga externa kostnader  -33 553,21  -33 553,21

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -33 553,21  -33 553,21

 Rörelseresultat före avskrivningar  4 746,45  4 746,45

 Rörelseresultat efter avskrivningar  4 746,45  4 746,45

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  4 746,45  4 746,45

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  4 746,45  4 746,45

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  4 746,45  4 746,45

 Resultat före skatt  4 746,45  4 746,45

 Beräknat resultat  4 746,45  4 746,45



 Intendent, Maskinteknologsektionen  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  16-11-17

 Preliminär
 Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30  Senaste vernr:  152
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 14-07-01 - 15-06-30

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3280  Erhållna bidrag, sektionen  25 367,00  25 367,00
 3290  Övriga erhållna bidrag  120,50  120,50
 3511  Intäkter sektionsbil  44 124,44  44 124,44
 S:a Nettoomsättning  69 611,94  69 611,94

 S:a Rörelseintäkter mm  69 611,94  69 611,94

 Bruttovinst  69 611,94  69 611,94

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5611  Drivmedel  -14 738,78  -14 738,78
 5612  Försäkring och skatt  -19 859,00  -19 859,00
 5613  Reparationer  -26 114,00  -26 114,00
 5618  Trängselskatt ej avdragsg  -3 356,00  -3 356,00
 5619  Övriga personbilskostnader  -8 514,90  -8 514,90
 6570  Bankkostnader  -12,00  -12,00
 S:a Övriga externa kostnader  -72 594,68  -72 594,68

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -72 594,68  -72 594,68

 Rörelseresultat före avskrivningar  -2 982,74  -2 982,74

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -2 982,74  -2 982,74

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -2 982,74  -2 982,74

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -2 982,74  -2 982,74

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -2 982,74  -2 982,74

 Resultat före skatt  -2 982,74  -2 982,74

 Beräknat resultat  -2 982,74  -2 982,74



 Intendent, Maskinteknologsektionen  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  16-11-17

 Preliminär
 Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30  Senaste vernr:  87
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 15-07-01 - 16-06-30

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3511  Intäkter sektionsbil  28 726,50  28 726,50
 3740  Öresavrundning  0,01  0,01
 S:a Nettoomsättning  28 726,51  28 726,51

 S:a Rörelseintäkter mm  28 726,51  28 726,51

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4315  Kostnader uthyrning utrustning  -100,00  -100,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -100,00  -100,00

 Bruttovinst  28 626,51  28 626,51

 Övriga externa kostnader
 5611  Drivmedel  -11 556,53  -11 556,53
 5612  Försäkring och skatt  -23 800,00  -23 800,00
 5613  Reparationer  -1 826,00  -1 826,00
 5614  Reservdelar  -147,00  -147,00
 5618  Trängselskatt ej avdragsg  -1 600,00  -1 600,00
 S:a Övriga externa kostnader  -38 929,53  -38 929,53

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -39 029,53  -39 029,53

 Rörelseresultat före avskrivningar  -10 303,02  -10 303,02

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -10 303,02  -10 303,02

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -10 303,02  -10 303,02

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -10 303,02  -10 303,02

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -10 303,02  -10 303,02

 Resultat före skatt  -10 303,02  -10 303,02

 Beräknat resultat  -10 303,02  -10 303,02



Motionssvar 
2016-11-22 

M-Styret

Proposition 1 – 2 dagar självnominering 

Bakgrund 
M-Styret ämnar öka kvaliteten på Sektionsmötena som haft något undermåligt aktivt
deltagande relativt vår stora sektion. Den första av två saker som kan ha påverkat mötet
negativt är den stora tidsinvestering det kan innebära att deltaga. Det kan avskräcka
potentiella deltagare att inte veta om mötet håller på till 22 eller 4 på morgonen. Det andra
är att utformning och optimering av mötet från M-Styrets sida varit svårt då invalsprocessen
har varit mycket svår att uppskatta.

Efter samtal under SMART-konferensen som genomfördes på Chalmers i november 2016 
med sektionsstyrelser på andra högskolor i Sverige uppdagades ett annat system gällande 
självnomineringar. Detta system innebar att eventuella självnomineringar till av 
Valberedningen icke vakantsatta poster annonseras tre dagar innan. Ett sådant system är 
tänkt att medföra bland annat två saker: 

● De som Valberedningen har nominerat får en förvarning och därmed samma
möjlighet som den självnominerade att förbereda en presentation inför
sektionsmötet under invalsprocessen.

● Sektionsmötet kan anpassas till informationen och planeras med till exempel mat
samt att mötesdeltagarna kan förberedas bättre på hur lång tid mötet kommer att ta.
Detta går i linje med Styrets arbete att öka kvaliteten på sektionsmötet.

Antalet två dagar exklusive mötesdagen ansågs vara rimligt med balansgången att personer 
som skulle vilja självnominera sig ska hinna tänka igenom sitt beslut samt att två dagar 
fortfarande räcker för att varsko Valberedningens nominerade och för att M-Styret ska 
kunna utforma mötet efter mötestiden med pauser, mat och dylikt.  

Yrkande 

Med ovanstående som bakgrund yrkar M-Styret 

att Ändra i stadgan 

från: 



Motionssvar 
2016-11-22 

M-Styret

Personval 6:1
6 

Den är vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Om sådan 
röstövervikt ej nås, skall omröstning ske mellan de två som erhållit de 
flesta rösterna.  
Vid lika antal röster avgör lotten.  

Fri nominering är tillåten utom till sektionsordförande, sektionskassör och 
valberedningsordförande. Nomineringsbara till sektionsordförande och 
sektionskassör är endast de som sökt genom sektionens valberedning. 
Nomineringsbara till valberedningens ordförande är endast de som sökt 
genom sektionsstyrelsen. 

till: 

Personval 6:1
6 

Den är vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Om sådan 
röstövervikt ej nås, skall omröstning ske mellan de två som erhållit de 
flesta rösterna.  
Vid lika antal röster avgör lotten.  
Fri nominering på sektionsmötet är tillåten till vakantsatta poster, utom till 
sektionsordförande, sektionskassör och valberedningsordförande. Till icke 
vakantsatta poster skall en skriftlig notifiering vara M-Styret tillhanda 
senast två dagar innan sektionsmötet, exklusive mötesdagen. 

Nomineringsbara till sektionsordförande och sektionskassör är endast de 
som sökt genom sektionens valberedning. Nomineringsbara till 
valberedningens ordförande är endast de som sökt genom 
sektionsstyrelsen. 

M-Styret genom

_____________________

Anton Jansson 

Ordförande M-Styret 16/17 



Motion	
2016-09-14	

Richard	Löfwenberg	

Motion 1: Bautasten	i	stadgan	

Bakgrund	
Efter	många	års	hårt	arbete	var	det	i	våras	som	äntligen	Maskinteknologsektionens	alldeles	
egna	Bautasten	restes.	Med	tillskottet	av	vår	Bautastenskötare	har	även	stenen	skyddats	i	ur	
och	skur	från	hotet	i	öst.	Men	detta	är	inte	tillräckligt,	det	ligger	i	varje	enskild	
Maskinteknologs	skyldighet	att	se	till	Bautastenens	bästa,	något	som	borde	stadgas.	

Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	motionären	

att	 Ändra	i	stadgan	Kap.	14	Skyddshelgon	Från	

Skyddshelgon  14:1  Sektionens skyddshelgon a ̈r Asterix. 

Maskinteknologsektionens Asterixkommitte ́ har till uppgift att fra ̈mja medlemmarnas 
vördnad och intresse för Asterix.  

Sektionens medlemmar vo ̈rdar Asterix. 

Till	

Asterix 14:1  Asterix är sektionens skyddshelgon. 

Maskinteknologsektionens Asterixkommitte ́ har till uppgift att fra ̈mja medlemmarnas 
vördnad och intresse för Asterix.  

Sektionens medlemmar vo ̈rdar Asterix. 
Bautastenen 14:2 Bautastenen är sektionens landmärke och är rest till Asterix ära. 

Bautastensskötaren har till uppgift att sköta om bautastenen och dess närområde. 

Det ligger i varje sektionsmedlems intresse att värna om bautastenen och anmäla 
eventuella olägenheter till Bautastenskötaren. 

Motionär	

_____________________	

Richard	Löfwenberg	



Motionssvar	
2016-09-15	

M-Styret

Motionssvar	1:	Bautasten	i	stadgan	

Bakgrund	
M-Styret anser att det är en rimlig ändring som borde ske i stadgan och håller med om
bakgrunden från motionären. Dock vill vi gärna göra några ändringar i motionen då
bautastensskötarens uppgifter redan finns i reglementet och vi ser gärna att rubriksättningen blir
sådan att man enkelt kan lägga till fler landmärken ifall sådana skulle uppkomma.

Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	M-Styret	

Att	 Avslå	motionen	i	sin	helhet	

att	 Lägga	till	en	ny	paragraf	14:2	i	stadgan	enligt	följande:	

Landmärken 14:2 Bautastenen är sektionens landmärke och är rest till Asterix ära. 

Det ligger i varje sektionsmedlems intresse att värna om Bautastenen och anmäla 
eventuella olägenheter till Bautastenskötaren. 

M-Styret	genom

_____________________	 	

Fredric	Furborg	

Intendent/SAMO	M-Styret	16/17	



Motion	
2016-11-07	

Andreas	Bågfeldt	

Motion	2	-	Revisorer	

Bakgrund	
I	dag	så	väljer	sektionen	in	2	stycken	revisorer	samt	en	revisorssuppleant	för	att	granska	
sektionens	räkenskaper.	Det	är	en	bra	tanke	att	man	har	en	suppleant	som	kan	träda	in	då	
de	ordinarie	två	inte	hinner	med	eller	inte	kan	avsluta	sitt	åtagande.	Dock	har	inte	fallet	varit	
så	de	senaste	åren	utan	suppleanten	har	behandlats	som	en	ordinarie	revisor	i	arbetsbörda.	
Detta	troligtvis	eftersom	det	tillkommit	fler	räkenskaper	samt	att	omfattningen	på	
räkenskaperna	har	utökats	ordentligt	senaste	åren.	Därför	anser	jag	att	det	inte	är	mer	än	
rätt	att	alla	tre	kan	titulera	sig	som	revisorer	då	de	alla	delar	arbetsbördan	lika.	Dessutom	
anser	jag	inte	att	det	är	så	viktigt	att	ha	en	suppleant	om	man	har	tre	ordinarie	revisorer	
eftersom	arbetet	är	väldigt	flexibelt	och	därmed	kan	anpassa	arbetstimmarna	utefter	
revisorernas	scheman.			

I	samband	med	den	här	förändringen	passade	det	även	väl	att	uppdatera	lite	kring	
avgränsningarna	angående	vem	som	kan	förrätta	revision	på	vilka	bokföringar.								

Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	motionären	

att	 Ändra	i	paragraf	17:1	enligt	följande:	

från:	

Revisorer 17:1 Sektionsmötet	utser	två	revisorer	och	en	revisorssuppleant	med	
uppgift	att	granska	sektionens	verksamhet	och	ekonomi.		

Sektionens	revisorer	kan	ej	inneha	annan	förtroendepost,	med	
ekonomiskt	eller	organisatoriskt	ansvar,	eller	anställning	på	
sektionen	under	sitt	verksamhetsår.	Sektionens	revisorer	kan	ej	
heller	förrätta	revision	på	sin	egen	bokföring	från	tidigare	
kassörsuppdrag	på	sektionen. 



Motion	
2016-11-07	

Andreas	Bågfeldt	

till:	

Revisorer 17:1 Sektionsmötet	utser	två	till	tre	revisorer	med	uppgift	att	granska	
sektionens	verksamhet	och	ekonomi.		

Sektionens	revisorer	kan	ej	inneha	annan	förtroendepost,	med	
ekonomiskt	eller	organisatoriskt	ansvar,	eller	anställning	på	
sektionen	under	sitt	verksamhetsår.	Sektionens	revisorer	kan	ej	
heller	förrätta	revision	på	bokföring	från	sina	tidigare	
engagemang	på	sektionen.	 

Motionär	genom	

_____________________	

Andreas	Bågfeldt	



	
Motionssvar	
2016-11-22	

Johan	Karlsson	
	

	

	

Motionssvar	-	Revisorer	
	
Bakgrund	
M-styret	anser	att	det	är	en	välutformad	och	vettig	motion.	Dock	vill	vi	göra	en	ändring	i	
motionen	då	vi	anser	att	sektionsmötet	skall	ha	möjlighet	att	välja	in	tre-fem	revisorer	
istället	två-tre.	Detta	för	att	det	i	praktiken	har	varit	tre	stycken	revisorer	tidigare.	Därför	
menar	vi	att	vi	inte	borde	ha	färre	än	så,	och	fler	gör	att	de	hinner	även	med	att	granska	t.ex.	
verksamheten	noggrannare	utöver	bokföringen.	

	

Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	sektionsstyrelsen		

att	 bifalla	motionen	med	ändringsyrkandet	att	ändra	paragraf	17:1		Åligganden	i	
reglementet	

	

	 från:	

	

Revisorer 17:1 Sektionsmötet	utser	två	till	tre	revisorer	med	uppgift	att	granska	
sektionens	verksamhet	och	ekonomi.		

Sektionens	revisorer	kan	ej	inneha	annan	förtroendepost,	med	
ekonomiskt	eller	organisatoriskt	ansvar,	eller	anställning	på	
sektionen	under	sitt	verksamhetsår.	Sektionens	revisorer	kan	ej	
heller	förrätta	revision	på	bokföring	från	sina	tidigare	
engagemang	på	sektionen.	 

	

	

	

	

	

	

	



	
Motionssvar	
2016-11-22	

Johan	Karlsson	
	

	
	 	

till:		

	

Revisorer 17:1 Sektionsmötet	utser	tre	till	fem	revisorer	med	uppgift	att	granska	
sektionens	verksamhet	och	ekonomi.		

Sektionens	revisorer	kan	ej	inneha	annan	förtroendepost,	med	
ekonomiskt	eller	organisatoriskt	ansvar,	eller	anställning	på	
sektionen	under	sitt	verksamhetsår.	Sektionens	revisorer	kan	ej	
heller	förrätta	revision	på	bokföring	från	sina	tidigare	
engagemang	på	sektionen.	 

	

	

M-Styret	genom	

	

_____________________	

Johan	Karlsson	

Näringslivsansvarig	M-Styret	16/117	

	



Motion	
2016-11-19	

Andreas	Bågfeldt	

Motion	3	–	Dagstidning	till	Winden	
Bakgrund	
I	dag	är	man	ständigt	uppdaterad	om	vad	som	händer	på	Facebook,	Instagram,	Twitter	och	
dylikt	men	vad	har	hänt	med	den	riktiga	omvärldsbevakningen?	Många	studenter	har	bättre	
koll	på	vad	som	händer	i	folks	privatliv	trots	att	de	bor	på	andra	sidan	jorden	än	vad	man	har	
koll	på	nyheterna	i	Sverige	från	i	går.	Nyheter	är	oerhört	viktigt	och	kan	ofta	påverka	ens	
framtid	så	varför	har	man	inte	bättre	koll	på	vad	som	händer	i	Göteborg,	Sverige	och	
världen?	Ett	svar	kan	vara	att	dagstidningar	är	något	man	som	enskild	student	inte	har	råd	
med	eller	att	man	nöjer	sig	med	aftonbladets	propaganda	på	nätet.	Kolla	nyheterna	på	nätet	
är	också	ett	alternativ	men	allt	fler	tidningsutgivare	har	börjat	med	e-prenumerationer	vilket	
leder	till	att	man	inte	har	tillgång	till	kvalificerade	nyheter	om	man	inte	betalar	för	det.		

Motionärens	lösning	på	dessa	problem	är	att	Maskinsektionen	startar	en	prenumeration	på	
en	eller	flera	dagstidningar	som	läggs	i	Winden	för	att	på	så	vis	uppmuntra	till	
omvärldsbevakning	utan	att	behöva	vara	helt	osocial	och	stirra	in	i	sin	mobil	hela	tiden.	Som	
bonus	ger	detta	även	möjlighet	till	lite	nödvändig	prokrastinering	vid	studietider	då	det	ofta	
finns	små	serier	och	andra	roliga	påhitt	i	tidningarna.	Självklart	uppmanar	inte	motionären	
till	prokrastinering	men	om	fallet	är	så	att	någon	är	trött	på	studierna	så	anser	motionären	
att	det	är	bättre	att	man	kollar	i	en	tidning	och	på	så	vis	har	möjlighet	att	snappa	upp	något	
från	dagens	nyheter	än	att	man	spelar	mobilspel	eller	stör	sin	omgivning.	

Sammanfattningsvis	så	anser	motionären	att	det	kan	vara	bra	för	gemene	maskinteknolog	
att	det	uppmuntras	med	omvärldsbevakning	i	vardagen.	

Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	motionären	

att	 M-Styret	startar	en	prenumeration	av	Göteborgs-Posten	under	en	testperiod,	1
januari	2017	till	och	med	31	maj	2017,	till	en	kostnad	upp	till	2200	SEK.	

att	 M-Styret	ansvarar	för	att	tidningen	är	teknologerna	tillgänglig	i	Winden	varje
studiedag	i	tid	för	lunchrasten.

att	 M-Styret	ansvarar	för	att	en	utvärdering	av	prenumerationen	och	med	detta
som	grund	ger	ett	förslag	till	dess	efterträdare	om	tidningens	vara	eller	icke-
vara.

Motionär	genom	

_____________________	

Andreas	Bågfeldt	



	
Motionssvar	
2016-11-22	

	 Anton	Jansson	
	

	
	

	

Motionssvar	-	Dagstidning	till	Winden	

	

Bakgrund	
Omvärldsbevakningen hos Sektionens Teknologer skulle definitivt kunna förbättras, däremot 
anser inte M-Styret att det är lösningen. Detta på grund av att:	

	
● En avgörande anledning till avslag är att det i Sektionens Stadga, Ändamål 1:1 står 

att: ” Sektionen är fackligt, partipolitiskt och religiöst oberoende.” Eftersom de absolut 
flesta nyhetstidskrifter är politiskt anknutna, till exempel Göteborgs-Posten som är 
öppet liberal, vore det inte förenligt med stadgan att bifalla motionen.	

● Motionen syftar till är att testa en tidning för en 5-månadersperiod för en tidning till en 
kostnad upp till 2200 SEK. En eller flera tidningar per år är därför inte ekonomiskt 
försvarbart. 	

● Det är i det långa loppet inte förenligt med Chalmers förhållningssätt till miljövänliga 
lösningar med tidningar i pappersform.	

	
Med detta sagt håller M-Styret till fullo med motionären om att omvärldsbevakning är viktigt 
och det faktum att de allra flesta skulle må bättre av att vara mer socialt engagerade.	
	
Ett tips är de tidskrifter som finns i Chalmers bibliotek och i Bulten, samt att ta vara på 
personer i din närhet – Prata med varandra, en främling är bara en vän du inte lärt känna än!	

Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	sektionsstyrelsen	

att	 avslå	motionen	i	sin	helhet	

	

M-Styret	genom	

	

_____________________	

Anton	Jansson	

Ordförande	M-Styret	16/17	

	



Motion	  
2016-‐11-‐19	  

Emilia	  Gustafsson	  

Motion 4 - Lussefika 

Bakgrund 

I december 2016 är Luciadagen en tisdag vilket enligt TimeEdit är en helt vanlig tråkig dag med 
lektioner. För att lysa upp denna tråkiga dag föreslås att ha ett litet Luciafirande.  

M-styret budgeterade 45 000 kr för ”Äskningar” i budgetpropositionen som godkändes på SM1
2016. En genomgång av tillgängliga protokoll visar att av dessa har hittills 0 kr använts. Eftersom
det vore tråkigt om sektionen inte fick dra nytta av de disponibla medlen som finns så vore det
väldigt trevligt att så här i höstmörkret lysa upp vardagen för Maskinteknologerna genom att
bjuda på klassisk Lussefika.

För att bjuda 250 personer på tex. lussekatt (köpt färdigt), pepparkaka (köpt färdigt), glögg och 
kaffe ger en enkel överslagsräkning en summa om ungefär 2500 kr. Men ju fler som kommer 
desto roligare!  

En undersökning bland 100 Maskinteknologer gjordes genom att muntligt tillfråga dessa om de 
hade uppskattat Lussefika, av dessa svarade 99% ”JA” vilket borde ses som ett tillräckligt bra 
underlag för att stötta arrangemanget.  

För att ytterligare piffa upp arrangemanget så är det bra med ett dragplåster, detta skulle kunna 
vara någon form av underhållning, lämpligtvis en julsång.  

Detta vore även väldigt trevligt för våra internationella studenter och eftersom det i M-Styrets 
Verksamhetsplan, punkt 3.b finns att läsa ”Ungefär hälften av Sektionens Teknologer studerar på 
masternivå. Därför ämnar Styret att utreda hur integration mellan kandidat- och masterstudenter 
kan se ut. Detta förslagsvis genom utveckling av kommunikationskanaler till masterstudenter”  så 
kan detta vara ett bra steg för studenter från både kandidat -och masternivå att träffas under 
lättsamma former.  



Motion	  
2016-‐11-‐19	  

Emilia	  Gustafsson	  

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionären 

att använda 4000 kr från budgetposten ”Äskningar” till att ordna Lussefika. 

att ålägga M-Styret att se till att det vid en lämplig tidpunkt på en lämplig plats i 
Maskinhuset bjuds på Lussefika den 13 december 2016 och att detta aviseras för 
alla Maskinteknologer senast 7 dagar innan, exklusive fikadagen.  

att M-Styret under Lussefikan sjunger en julsång för Sektionen.

Motionär 

_____________________ 

Emilia Gustafsson 



	
Motionssvar	
2016-11-22	

Fredric	Furborg	
	

	

	

Motionssvar	-	Lussefika	
	
Bakgrund	
M-Styret	tycker	att	det	är	en	väldigt	bra	idé	att	det	ska	fikas	under	Lucia,	därför	har	vi	redan	
beviljat	pengar	för	bakmaskinen	som	kommer	att	bjuda	på	fika	på	tisdagen	den	13:de	
december.	Vi	hade	gärna	sett	en	mer	utförlig	plan	för	vad	som	skulle	ha	handlats	in	och	var	
kostnaderna	kommer	ifrån,	då	det	i	bakgrunden	står	2500	medan	det	i	yrkandet	står	4000.		
Dock	vill	vi	också	hjälpa	till	att	sprida	julkänsla	och	tänker	därför	att	framföra	en	julsång	
innan	det	första	avsnittet	av	Julkalendern,	torsdagen	den	1:a	december	i	Winden	kan	vara	
en	bra	idé!	Vi	tänkte	även	ge	ett	litet	smakprov	på	vad	det	kan	innebära	under	
sektionsmötet	(illustrera	smakprov).		

Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	sektionsstyrelsen	

att	 Avslå	motionen	i	sin	helhet.	

att	 M-Styret	ska	framföra	en	julsång	innan	det	första	avsnittet	av	julkalendern	som	
kommer	att	visas	i	Winden.	

	

	

M-Styret	genom	

	

_____________________	

Fredric	Furborg	

Intendent/SAMO	M-Styret	16/17	

	



Motion	
2016-11-07	

Andreas	Bågfeldt	

Motion	5	–	Ny	sektionsvisa	

Bakgrund	
Under	vårens	första	ordinarie	sektionsmöte	2016	beslutades	att	starta	en	projektgrupp	ledd	
av	Elias	Sonnsjö	Lönegren	för	att	ta	fram	ett	förslag	på	en	ny	sektionsmötesvisa	för	
maskinteknologsektionen.	Maskinteknologsektionens	sektionsvisa	ska	stärka	gemenskapen	
mellan	sektionens	teknologer	och	höja	maskinandan.		

Dåvarande	sektionsvisa	”Josefin”	beskrevs	av	motionärerna	som	olämplig	och	förlegad.	Den	
ansågs	dessutom	inte	inbjudande	för	alla,	och	därför	inte	passande	i	varken	dagens	samhälle	
eller	för	maskinteknikprogrammet.	En	ny	sektionsvisa	med	större	anknytning	till	
maskinteknik	skulle	skapa	en	starkare	gemenskap	och	inbjuda	samtliga	på	sektionen	att	
sjunga	med.	En	projektgrupp	föreslogs	därför	ta	fram	ett	förslag	på	en	ny	sektionsvisa	för	att	
ersätta	”Josefin”.	

Under	perioden	då	ingen	sektionsvisa	har	existerat	har	sektionsmötet	framfört	andra	
godtyckliga	låtar,	bland	dessa	kan	man	hitta	Kung	i	baren,	Idas	sommarvisa	och	andra	gamla	
godingar.	

Arbetet	med	nya	sektionsvisan	
För	att	arbeta	fram	en	ny	sektionsvisa	sattes	en	grupp	samman	bestående	av	Elias	Sonnsjö	
Lönegren,	Mattias	Landgren,	Linus	Arnö,	Christoffer	Stuart	och	Janna	Hempel.	Gruppen	
började	med	att	diskutera	vad	som	var	viktigt	för	en	sektionsvisa;	gällande	melodi	samt	
visans	innehåll.	Det	ansågs	viktigt	att	innehållet	speglar	vad	som	är	viktigt	för	en	maskinare	
och	att	teknologen	med	en	gång	hör	att	låten	tillhör	maskinteknologsektionen.	Ett	fokus	var	
att	låten	ska	vara	en	sektionsvisa	och	gå	att	sjunga	även	vid	andra	tillfällen	förutom	
sektionsmöten.	För	att	ta	fram	den	perfekta	sektionsvisan	utgick	motionärerna	från	en	
matris	med	olika	kriterier	som	låtarna	vägdes	mot	(se	bilaga	1	för	närmare	information). 

Till	höstens	första	ordinarie	sektionsmöte	2016	rapporterade	gruppen	hur	långt	arbetet	
kommit	för	att	ge	sektionsmedlemmarna	möjlighet	att	komma	med	åsikter	kring	visan.	

Yrkande	



Motion	
2016-11-07	

Andreas	Bågfeldt	

Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	motionärerna	

att sektionsmötet	antar	“Kan	ni	höra	maskinarnas	sång?”	som	sektionsmötsvisa.	

att “Kan	ni	höra	maskinarnas	sång?”	som	sektionsvisa	

Motionär	genom	

_____________________	 	

Elias	Sonnsjö	Lönegren,	m13	

Tillsammans	med	projektgruppen,	bestående	av:	Linus	Arnö	m13,	Mattias	Landgren	m13,	
Christoffer	Stuart	m13,	Janna	Hempel	M14	



Do you hear the peo-ple sing? 

Sing-ing the song-s of ang-ry men? 

It is the mus-ic of the peo-ple 

Who will not be slav-es a-gain! 

When the beat-ing of your hear-t 

Ech-oes the beat-ing of the drum-s 

There is a life a-bout to start 

When to-morr-ow come-s! 

Will you join in our cru-sa-de? 

Who will be stro-ng and stan-d wi-th me? 

Some-where be-yon-d the barr-i-cade 

Is there a world you long to see? 

Then join in the fight 

That will give you the right to be free! 

Do you hear the peo-ple sing? 

Sing-ing the song-s of ang-ry men? 

It is the mus-ic of the peo-ple 

Who will not be slav-es a-gain! 

When the beat-ing of your hear-t 

Ech-oes the beat-ing of the drum-s 

There is a life a-bout to start 

When to-morr-ow come-s! 

Will you give all you can give 

So that our banner may advance 

Some will fall and some will live 

Will you stand up and take your chance? 

Kan ni höra den-na sång? 

Maskinteknolog-sek-tion-ens sång 

Se-dan arton-hundra-sextiofem 

Vi skördat vår framgång 

Äntli-gen vi hittat hit 

Där våra hjärtan slår ett slag 

Med allt vårt slit får vi 

En ljusare morgon-dag 

Vi reste bautastenen 

Efter hundrafemtio år 

Med våra bara händer 

som blev fulla utav sår 

Med matematik, 

magnifik mekanik o teknik 

Kan ni höra den-na sång? 

Maskinteknolog-sek-tion-ens sång 

Sedan arton-hundra-sextiofem 

Vi skördat vår framgång 

Äntligen vi hittat hit 

Där våra hjärtan slår ett slag 

Med allt vårt slit får vi 

En ljusare morgondag 

Med fanan höjd mot himm-elen 

En-vist vi kämpar på 

JA vi lämnar Chalmers men se 

(Se) maskinaren bestå [å] 



The blood of the martyrs 

Will wat-er the mea-dows of France! 

Do you hear the people sing? 

Singing the songs of angry men? 

It is the music of the people 

Who will not be slaves again! 

When the beating of your heart 

Echoes the beating of the drums 

There is a life about to start 

When tomorrow comes 

Längtan till Winden 

där Asterix vakande stå 

Sjung nu med i [våran] sång 

sången för hjärtan klätt i brunt 

Det är tillsammans vi ska följas åt 

Till tidens horisont 

Vi har skapat [vårat] hem 

skapat en plats för alla oss 

Här ska vi leva våra liv 

I all evighet 



	
Motionssvar	
2016-11-22	

	 Staffan	Björkdahl	
	

	
	

	

Motionssvar	-	Sektionsvisa	
	
Bakgrund	
Eftersom	det	länge	saknats	en	officiell	sektionsmötesvisa	och	den	traditionella	
sektionsmötesvisan	Josefin	togs	bort	från	sektionsmötena	för	ett	tag	sedan	anser	M-styret	
att	”Kan	ni	höra	maskinarens	sång”	är	en	sektionsmötesvisa	av	rang.	M-styret	anser	att	det	
vore	synd	om	denna	trevliga	visa	endast	sjöngs	fyra	gånger	om	året	och	anser	därför	att	den	
även	bör	användas	som	officiell	sektionsvisa.	
Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	sektionsstyrelsen	

att	 bifalla	motionen	med	ändringsyrkandet	att	ändra	paragraf	9:3	Åligganden	i	
reglementet	

	 från:	

till:	

	

	

	

	

Åligganden 9.3 Sektionsstyrelsens ordfo ̈rande åligger att:  

• leda, fo ̈rdela och samordna sektionsstyrelsens 
arbete.  

• vid sektionsmo ̈te ta upp maskinteknologsektionens 
sektionsmötesvisa.  

Åligganden 9.3 Sektionsstyrelsens ordförande åligger att:  

• leda, fördela och samordna sektionsstyrelsens 
arbete.  

• vid sektionsmöte ta upp maskinteknologsektionens 
sektionsvisa ”Kan ni höra maskinarnas sång”.  



	
Motionssvar	
2016-11-22	

	 Staffan	Björkdahl	
	

	
	
M-Styret	genom	

	

_____________________	

Staffan	Björkdahl	

Vice	ordförande	M-Styret	16/17	

	



Verksamhetsberättelse för Maskinteknologsektionens 
styrelse, M-Styret 15/16 
 
Definitioner 

Maskinteknologsektionen, nedan kallat Sektionen. Maskinteknologsektionens styrelse, 
nedan kallat Styret. Maskinteknologer, nedan kallat Teknologer. Sektionskommittéer 
tillsammans med sektionens utskott, sektionsfunktionärer och medlemsföreningar, nedan 
kallat Aktiva. MNollK, MISS, MAK, MGK, M-Sex och Rustmästeriet, nedan kallat 
Kommittéerna.  
 
Upplägg 

Verksamhetsberättelsen följer och innehåller all text från verksamhetsplanen som är 
markerad mörblå för att underlätta förståelsen.  
 
Efter varje blåmarkerad verksamhetspunkt följer en förklaring och en uppdatering kring hur 
långt Styret hann (eller inte hann) med respektive verksamhetpunkt.  
 
Verksamhetsplanen var uppdelad i tre olika delar: 1. Utveckling inom de prioriterade 
områdena som har ett tidsspann på 2-5 år och 2. Prioriterade projekt som har ett tidsspann 
på 1-2 år och 3. Löpande arbete. Verksamhetspunkterna utöver det löpande arbetet 
innefattar projekt av strategisk vikt vilka är utformade att lyfta delar av verksamheten där det 
finns brister eller utvecklingspotential. Verksamhetsplanen är utformad på detta sätt för att 
underlätta uppföljning av dels de enskilda verksamhetspunkterna och dels de prioriterade 
områdena med en längre tidshorisont.  
 
Inledning  

Under verksamhetsåret 15/16 skall Styret verka för gemene Teknologs bästa och se efter 
dess intressen. Styret kommer att föra Teknologernas talan gentemot Chalmers Studentkår 
och Maskinprogrammet. Tillsammans med de Aktiva på Sektionen har Styret för avsikt att 
driva Sektionen framåt med målsättningen att bli den mest ansedda på Chalmers. Genom 
att alltid vara tillmötesgående och lyhörda vill Styret skapa en miljö där Teknologerna trivs 
och har möjlighet att utvecklas.  
 
Löpande möten med programledningen hölls minst en gång per läsperiod och ytterligare 
kontakt togs vid behov. Ledamöterna i Styret deltog på alla utskott som hölls av Chalmers 
Studentkårs Kårledning för att föra fram åsikter från Sektionen. Det hölls Studentrösten en 
gång per läsperiod och enkäten gällande arbetsmiljön samt arbetsmiljöronder genomfördes.  
 
Styret skall ha möjlighet att konkretisera och verkställa verksamhetsplanen inom de ramar 
och prioriteringar som denna verksamhetsplan och Styrets budget för 15/16 fastställer. 
Styret ska vidare utöver verksamhetsplanen kunna hantera de frågor som uppkommer men 
ej kunnat förutses och därmed inte är en del av verksamhetsplanen.  



 
Verksamhetsplanen tar främst upp områden som Styret aktivt skall arbeta med för att 
utveckla. De områden som ingår i Styrets arbete och är bestämt av Stadgan och 
Reglementet tas inte upp i denna verksamhetsplan.  
 
Se under rubrik 1,2,3 och 4 nedan. 
 
Styret ska vid verkställandet av verksamhetsplanen ta hjälp av de Aktiva. Det är Styret som 
ansvarar för verksamhetsplanen i sin helhet även om enskilda punkter kan åligga enskilda 
medlemmar av Styret eller av Styret tillsatta arbetsgrupper. Ansvarig för arbetet med en 
specifik punkt svarar inför Styret.  
 

1.Utveckling inom de prioriterade områdena 
 
Prioriterat område 1: Winden 

Då det i dagsläget saknas en gemensam och naturlig mötesplats för Teknologerna vill Styret 
verka för att skapa en sådan som fungerar både under och utanför skoltid.  
 

a. Verka för att nyttja Winden som mer än lunchlokal 
Då det i dagsläget är öppet för alla, i och med att det inte finns några låsmöjligheter, 
är det inte optimalt att investera i Winden med tanke på stöldrisk. En risk som är 
baserad på tidigare investeringar som gjorts. Det skulle också kunna underlätta vid 
kvällsarrangemang och uthyrning. I samband med detta ämnar Styret att titta vidare 
på låsmöjligheterna efter att ha tagit del av Windengruppens utredning och underlag. 
Styret vill även genom att undersöka möjligheterna till ett separat lunchrum kunna 
utveckla Winden till att bli mer som en äkta sektionslokal.  
 
Kortläsare installerades till Winden och är numera begränsad med accesser för alla 
som läser Maskinteknikprogrammet och tillhörande åtta masterprogram. Numera 
finns ett ljudsystem och nya förvaringsmöjligheter.  
 

b. Verka för att utveckla Windengruppen 
Styret vill ge Windengruppen möjlighet att utveckla sin verksamhet och vara navet i 
en mer omfattande renovering och upprustning av Winden. Detta genom att bidra 
med arbetskläder till Windengruppens medlemmar och mat för de som deltar i 
arbetspassen under renoveringen.  
 
Windengruppen tillsattes och drog ett stort lass i genomförandet av renoveringen och 
även med att göra det fint med inventarier efteråt.  
 

c. Verka för att möjliggöra en renovering av Winden 
Styret vill att Winden ska kännas som ett vardagsrum för teknologerna att trivas i och 
ta god hand om. Genom att möjliggöra för en större renovering vill Styret bidra till att 



höja stämningen i Winden och göra den till en mer central plats i Teknologernas 
vardag.  
 
Ett stort arbete under året gick ut på att jobba på underlag till en proposition om 
nästan 220kkr + inventarier och därefter genomfördes en större renovering 
tillsammans med Akademiska Hus och Windengruppen. Total kostnad för 
renoveringen blev 170kkr + inventarier inköpta av Windengruppen.  

 
Prioriterat område 2: Styrelsens uppbyggnad och arbete 

I dagsläget har Styret många spridda arbetsuppgifter som ofta tar fokus från de av Stadgan 
och Reglementet fastställda åligganden. Därför vill Styret verka för att nå en mer strategiskt 
arbetande organisation.  
 

a. Verka för minskat operativt styrelsearbete 
Styret vill verka för att arbeta mer strategiskt och jobba långsiktigt med en tydlig 
riktning för Sektionen. Genom att: 1) Skapa ett bokningssystem med inloggningar 
och möjliggöra timbokningar för Bruno, Winden och konferensrummet i källaren. 2) 
Se över möjligheten att tillsätta sektionsfunktionär/-er alternativt en post inom 
passande kommitté att ta hand om skötseln av Bruno. 3) Se över möjligheten att 
flytta ut årliga arrangemang så som Sångbokssittningen, Maskinaredagarna och 
Masterpuben ur Styrets verksamhet.  
 
I denna verksamhetspunkt ingick mycket diskussioner med berörda organ inom 
Sektionen för att inte ta förhastade beslut och försäkra sig om en rimlig 
arbetsfördelning inom och mellan Styret - Utskott - Kommittéer.  
 
Ett nyckelskåp med digital hantering köptes in och var fortfarande inte i fullt 
fungerande drift vid verksamhetsårets slut, detta som ett steg mot att göra 
hanteringen av Bruno enklare för att sedan efter en provperiod besluta om Bruno 
fortsatt ska ligga under Intendenten eller flyttas ut ur Styrets verksamhet.  
 
Sångbokssittningen toastades av Styret och arrangerades av MALT med hjälp av 
Styret vilket från besökarnas sidan var lyckat och skulle kunna vara en väg att gå för 
att få kontinuitet i MALTs verksamhet samt underlätta Styrets arbetsmängd. 
Maskinaredagarna diskuterades med MAK och båda fann det lämpligt att integrera 
dessa arrangemang i deras verksamhet. Masterpub arrangerades med halv-lyckat 
resultat, senare under året kom en idé från MUU om att de skulle kunna tänka sig 
arrangera “Afternoon Tea” tillsammans med Lilian för att informera om Sektionen och 
vilket stöd man kan få.  

 
b. Flytta ansvar av SAMO-rollen 

I dagsläget är SAMO-rollen (detta innebär ansvar både för den fysiska och den 
psykosociala arbetsmiljön) ålagd Vice Ordförande i Styret vilket gör att denne har en 
högre arbetsbelastning än vad som kan anses rimligt. Detta leder till att 
SAMO-arbetet ofta faller i skymundan. Därför vill Styret verka för att flytta 



SAMO-rollen från Styrets Vice Ordförande till Styrets Intendent, detta då denne i 
dagsläget redan är lokalansvarig och har god kännedom om lokalerna. I och med att 
Styret önskar flytta ut ansvaret för Bruno från Intendenten och ur Styret så kommer 
denne ha tid att fokusera på de SAMO-relaterade frågorna.  

 
Halvvägs in i verksamhetsåret så gjordes förflyttningen av SAMO från VO till 
Intendenten med lyckat resultat, detta gjorde att Intendenten fick ett helhetsansvar 
gällande arbetsmiljö samt att VO frigjorde tid till att jobba med våra Aktiva som blir 
fler och fler för varje år till Styrets glädje. Samtidigt som SAMO-arbetet 
aktualiserades och fick ta mer plats inom styrelsens arbete. Detta är viktigt eftersom 
den centrala undersökningen från Chalmers Studentkår visar att den psykologiska 
ohälsan och behov av stöd ökar lite men stadigt för varje år.  

 
c. Rollfördelningen mellan Styret och Utskotten 

Styret vill utarbeta instruktioner för ordföranderollerna i de båda utskotten MUU och 
MARM. I samband med detta bör det även utredas vilka uppgifter som ska åläggas 
Näringslivsansvarig i Styret och ordföranden i MARM respektive Utbildningsansvarig 
i Styret och ordföranden i MUU.  
 
Denna punkt jobbades mycket med av Näringslivsansvarig och Utbildningsansvarig i 
Styret. Inför överlämningen så fanns det ett ramverk för hur de olika posterna skulle 
se ut samtidigt som man lämnade vissa delar öppna för att rollerna skulle få formas 
under nästkommande år.  
 

d. Utarbeta styrdokument 
I dagsläget finns en ekonomisk policy och en aspningspolicy. Styret ämnar att, i och 
med den nya invalsprocessen, uppdatera den befintliga aspningspolicyn. Styret vill 
även utarbeta en incidenthanteringspolicy och en skadehanteringspolicy som ska 
förenkla för Teknologerna. 
 
Aspningspolicyn uppdaterades, däremot så hann de andra två endast påbörjas men 
tyvärr inte slutföras.  

 
e. Upprätta strategiska dokument 

I och med ett mer strategiskt arbetssätt vill Styret upprätta ett visionsdokument som 
ska berätta vad sektionen vill uppnå och som kommer underlätta för Styret att fatta 
bra beslut för Sektionen i ett längre tidsperspektiv än ett år i taget. Det är Styrets 
ambition att allt som görs i den dagliga verksamheten, både det utvecklande och 
löpande arbetet, kopplas till visionen.  
 
Genom att fråga sektionen om nyckelord på Studentrösten, ha ett brainstorming- 
tillfälle med äldre styrelseledamöter och därefter samla all information till tre olika 
förslag som presenterades som en interpellation på SM4. Input från sektionen togs 
emot och sedan jobbades denna vidare på under överlämningen med nya Styret för 
att de också skulle känna sig nöjda med visionen. Där lämnades verksamhetpunkten 
över till nästkommande år.  



 
Prioriterat område 3: Sektionssamarbeten 

I dagsläget finns det ett stort utbud av sektionsöverskridande arrangemang under 
mottagningen och dessa upplevs av de nya studenterna som väldigt positiva. Detta arbete är 
så gott som icke-existerande utanför mottagningsperioden och Styret önskar upprätta fler 
samarbeten för att berika Teknologernas Chalmerstid.  
 

a. Utvecklingen av Maskins mottagningskommitté 
I och med att beslut fattats om att Sektionen och TD-sektionen ska ha delade 
mottagningar till hösten 2017 så vill Styret se över hur det nya MnollK ska vara 
uppbyggt och verka. I samband med det ämnar Styret att vara TD-styret behjälpliga i 
uppstarten av deras mottagningskommitté. 
 
Möten tillsammans med representanter från MnollK-12, MNollK-13, MNollK-14, 
MNollK-15 genererade input som sedan togs med till möten med TD-Styret där vi 
agerade bollplank för hur de skulle strukturera sina kommittéer. Mängden 
samarrangemang sågs över och olika tankar diskuterades med MNollK-16 hur man 
ska sköta övergången så att det blir bra.  
  

b. Samordnade aktiviteter 
Styret vill verka för att utöka samarbetet mellan främst M, Z och TD på olika nivåer. 
Dels för att många av dessa studenter blandas på de olika masterprogrammen och 
kan få chans att lära känna varandra lite innan. Samt dels för att få inspiration av 
varandras organisation och arrangemang. I samband med denna punkt ämnar Styret 
tillsammmans med Ztyret och TD-Styret se över hur de pengar som TD-Styret fått för 
att öka samarbetet mellan sektionerna ska nyttjas.  
 
Det arrangerades ett MZTD-Tårtkalas som nyttjade pengarna som TD-Styret fått för 
att öka samarbetet mellan sektionerna. Det var ett lyckat arrangemang. Utöver det 
diskuterades det mellan arbetsmarknadsgrupperna och utbildningsutskotten om 
eventuella samarrangemang, generellt är Maskin en lite för stor sektion för att enkelt 
kunna blanda med andra utan att det ökar omfattningen markant och denna 
verksamhetspunkt får nog anses inte värd att fortsätta utveckla.  
 

c. Förbereda SMART-konferensen 2016 
Tillsammans med Ztyret och TD-styret vill Styret inleda det förberedande arbetet med 
SMART-konferensen som kommer äga rum på Chalmers under hösten 2016 där de 
tre styrena tillsammans står som värdar (SMART = Sveriges MAskinRelaterade 
Teknologer). Styret ämnar att lägga en preliminär budget, boka lokaler och ha ett 
preliminärt upplägg färdigt åt nästkommande Styre. 
 
Från och med januari så hölls möten var tredje vecka tillsammans med 
representanter från Z och TD där lokaler bokades, tidsschema skissades på och 
lösning på att man inte får sova på Chalmers löstes. Tyvärr hann inte en budget 
färdigställas.  



 
Prioriterat område 4: Maskinanda, arrangemang och de Aktiva  

Styret vill verka för att underlätta engagemang från alla Teknologer och att de arrangemang 
som finns för Teknologerna ska ligga i tiden samt vara attraktiva att deltaga i. Genom detta 
ämnar Styret att få alla att känna sig inkluderade i Sektionen.  
 

a. Beskrivningar för tillsatta arbetsgrupper 
I och med ett antal äldre, men även nystartade, arbetsgrupper tillkommit vill Styret 
utforma beskrivningar för vad de olika arbetsgrupperna ska göra. Detta ska verka 
som ett stöd för medlemmarna i respektive arbetsgrupp, det ska vara en hjälp till att 
komma igång med arbetet snabbt samt skapa en bra kontinuitet för att undvika att 
göra om gamla misstag.  
 
Ett allmänt underlag för arbetsgrupper upprättades men hann aldrig implementeras 
då ingen arbetsgrupp tillsattes efter underlagets färdigställande.  
 

b. Kommittéers överlämningar i och med den nya invalsprocessen 
Efter att beslut fattats om att Kommittéerna numera ska väljas in på SM3 vill Styret 
se över och skapa bättre kontinuitet inom Kommittéerna för att överlämningsperioden 
ska bli bättre och att de nyinvalda känner sig säkra på vad som förväntas av dom 
under året. Detta ska även underlätta för att de som kliver av sitt verksamhetsår ska 
kunna bli ansvarsbefriade snarast möjligt genom exempelvis välskrivna 
överlämningsdokument. 
 
Mycket fokus lades på att höja kvalitéen på aspningstillfällena som Kommittéerna har 
med blandat resultat, det pratades om på de FUT-mötena som hades med alla 
Kommittéerna och överlag gick överlämningen bättre till då de avgående fortfarande 
var ansvariga för verksamheten ett par veckor efter invalet. En negativ aspekt där var 
att budgetarna för respektive Kommittée inte kom in och hann godkännas innan 
sommaren. Det är något som Styret borde jobbat med aktivt med så här i efterhand 
och en bra lärdom att ta med till nästa gång.  
 
Utöver det hölls två olika utbildningstillfällen för de nyinvalda där Sektionen och allt 
som hör till presenterades. Generellt borde nivån på aspningstillfällena kunna höjas 
ännu mer, inte för att det ska bli tråkigare - det är viktigt att visa upp det roliga som 
Kommittéelivet innebär, men för att de som aspar och är intresserade av att söka en 
viss Kommittée faktiskt förstår vilka arbetsuppgifter som förväntas utföras och 
tidsomfattningen av engagemanget.  
 

c. Undersökning kring dagens arrangemang 
Genom att undersöka de arrangemang som våra Aktiva står för vill Styret 
tillsammans med de Aktiva förbättra dessa så dessa attraherar fler Teknologer och 
inte bara de Aktiva. I och med detta vill Styret att de alkoholtillstånd som finns till 
förfogande i Winden faktiskt används och nyttjas på ett klokt sätt. Fler arrangemang 
för Teknologerna kan även bidra till att fler känner sig som en del av Sektionen. Detta 



leder vidare till att ekonomiskt stärka Kommittéerna så dessa har möjlighet till mer 
långsiktiga investeringar på egen hand, så som exempelvis musikspelare. 
 
Ett kontrakt med Café Bulten förhandlades fram om att kunna ha fredagspub där ett 
par gånger per läsperiod.  
 
Det upptäcktes att det finns en kultur hos våra Kommittéer som gör att det känner sig 
rädda för att gå av sitt föreningsår med både positiva och negativa siffror i 
balansräkningen, detta är något som tyvärr kuvar Kommittéerna i arbetet. Den 
ekonomiska policyn bör ses över och rättas till så att de Aktiva vågar arrangera 
nytänkade och kunna köpa in nya inventarier och byta ut sådant som är trasigt/dåligt. 
Man kan även se över hur nollnivån borde dras från Kommittéerna och att de kanske 
kan tillåtas spara kapital mellan två år för att möjliggöra för större inköp.  
 
Sedan kvalitén på bokföringarna de tre senaste åren höjts markant så gör det även 
att Styret kan lita med på Kommittérna och således tillåta dom att ha en aning friare 
tyglar gällande just arrangemang och inventarieinköp.  

 
d. Verka för hållbart engagemang 

Styret vill skapa verktyg för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning för de Aktiva 
genom att ta reda på hur de upplever sitt engagemang. Därefter ämnar Styret att ta 
fram en lathund och andra tips för att de Aktiva ska kunna hjälpa varandra till en 
rimlig arbetsbelastning. Det är viktigt att de verktyg som tas fram fortsätter att 
utvecklas, diskuteras och utvärderas så att de inte faller i skymundan. 
 
En enkät bland 87 av de tre senaste årens aktiva gjordes och det mest noterbara där 
är att de flesta inte känner att det jobb de lägger ner uppskattas. Det är en svårt och 
ganska abstrakt sak börja arbeta med men också en ganska viktig. Man bör nog 
fundera på vad som är “värdeskapande” och vad som inte är det, dels för 
Teknologerna och dels för den Aktiva själv.  

 

  



2. Prioriterade projekt 
 

a. Undersöka möjligheterna till en kontantfri verksamhet 
I och med att Chalmers Studentkår går mot en kontantfri framtid och vi ser stora 
fördelar i detta vill Styret undersöka möjligheten att införskaffa en kortterminal eller 
kårkortskassa för att kunna följa med i utvecklingen. Detta skulle minska stöldrisker 
och kontanthantering för våra Aktiva och Styrets ekonomiansvarig.  
 
Det investerades i iZettles med tillhörande surfplattor som användes flitigt, 
kontantkassans totala storlek minskade kraftigt. Detta var ett steg i rätt riktning och 
Chalmers Studentkår har som mål att den totala verksamheten snart ska vara helt 
kontantfri.  
 

b. Utökad och underlättande informationsförmedling 
Det har framkommit att det upplevs svårt för Teknologerna att ta del av alla 
arrangemang och andra aktiviteter som arrangeras inom Sektionen. Därför vill Styret 
skapa en gemensam informationskanal genom att undersöka möjligheten att 
införskaffa en “Sektions-TV” där det är möjligt att göra reklam för arrangemang. 
Styret vill även skapa en kalender på hemsidan tillgänglig för Teknologerna, där alla 
arrangemang kan finnas samlade och som de Aktiva lägger in sina arrangemang i.  
 
Som ett första steg skapades en analog kalender på anslagstavlan utanför Loungen 
som uppdaterades med alla öppna arrangemang som Teknologerna hade möjlighet 
att deltaga på. En MTV köptes in och sattes upp ovanför sektionens anslagstavla och 
denna togs i bruk sent på våren, det går således inte att göra någon utvärdering av 
den. En kalender hann tyvärr aldrig upprättas men är något som vore väldigt bra, Z 
har en modell som är direkt applicerbar på Sektionen.  
 

c. Starta upp en alumniverksamhet 
Det har i samband med Jubiléumsbankettsanmälan kommit ut en förfrågan till våra 
examinerade fd. Teknologer att få ta del av ett alumninätverk. Till dessa fd. 
Teknologer kommer det skickas ut en enkät om hur de vill engagera sig som 
alumner. Styret vill förvalta detta och efter enkätsvaren undersöka vilken form en 
framtida alumniverksamhet kan tänkas ha, Styret ämnar under denna process att ta 
hjälp och inspiration från andra sektioner. 
 
Detta var en fråga som diskuterades och möte med representanter från I-sektionen 
hölls för att de vilken modell de jobbar med. Där väcktes även tanken på att dra 
igång ett mentorskapsprogram mellan de som börjar ettan och studenter i högre 
årskurser. Ett underlag påbörjades men klurigheten bestod i viken typ av organ inom 
Sektionen som var lämpligast att ta hand om det.  

 

  



3. Löpande arbete 
Med det löpande arbetet avses de arbetsuppgifter som ålägges Styret av Stadgan och 
Reglementet samt andra nedanstående punkter som Styret har för avsikt att utföra.  
 

- Arrangera kassörsråd och sponsråd för att underlätta för de Aktiva att utföra sitt 
arbete.  

 
Genomfördes i olika utsträckning och i olika former beroende på vad de Aktiva 
behövde för stöd.  

 
- Arrangera ett övningssektionsmöte under mottagningen för att informera nollan om 

hur det går till samt väcka intresse för att medverka och påverka på kommande 
sektionsmöten. 

 
Genomfördes.  

 
- Arrangera två stycken inspirationskvällar med tillhörande mingel för Teknologerna. 

 
Genomfördes ej då intresset bland teknologerna verkades svalt, istället lades 
pengarna och energin på att arrangera en Mastermässa i Studiehallen där alla 
ackrediterade program medverkade och det bjöds på lunch och godis.  

 
- Arrangera aspning. 

 
Genomfördes med tre större arrangemang:  
1. Baka semlor och få en intro till vad styret är och vilka arbetsuppgifter man främst 
har samt en kort beskrivning av respektive post.  
2. Prova på att skriva motionssvar i mindre grupper på ett antal av Styret framletade 
eller skrivna motioner innehållande ställningstaganden som inte var helt lätta och 
som sedan avslutades med diskussion i helgrupp. Detta för att deltagarna skulle få 
känna på hur det är att vrida och vända på alla argument och ta genomtänkta beslut.  
3. Verksamhets-workshop med mingel och mat där målet var att diskutera vad man 
som Teknolog sett att Styret gjort under året och vad man skulle vilja jobba vidare 
med och förbättra.  
 
Utöver detta hölls personliga möten samt öppna Styrelsemöten för de som önskade 
deltaga.  

 
- Arrangera en Masterpub tillsammans med M-Sex och Programmet för att välkomna 

alla masterstudenter till Maskin.  
 

Genomfördes.  
 

- Gå runt till Maskins 8 masterprogram och informera om Styret, Sektionen, MUU och 
SAMO. 



Genomfördes delvis, alla program blev tyvärr inte besökta.  
 

- Arrangera en mindre kick-off för Källarkommittéerna innan mottagningen börjar för att 
underlätta samarbetet under de 4 veckorna med väldigt intensivt arbete.  
 
Genomfördes men eftersom det var första gången det arrangerades på det sättet 
blev allt inte helt lyckat, dock underlättade det arbetet lite när mottagningen kom 
igång. Vi var i Slottsskogen och hade brunch, lekte lekar och diskuterade olika case 
som skulle kunna dyka upp under mottagningen.  

 
- Arrangera ett tackkalas i LP4 till de Aktiva som ideellt bidragit med sin tid och sitt 

engagemang till Sektionen och sett till att det finns saker för Teknologerna att göra.  
 

Ungefär 60% av de Aktiva deltog, vi spelade först bowling i Gårda och sedan hade 
grillfest tillbaka på campus i det härliga vädret där alla fick ta emot intyg för sina 
insatser gentemot Sektionen.  

 
- Arrangera en sammanhållningsdag, workshop och utbildning i LP3 för de nyinvalda 

Källarkommittéerna.  
 

Genomfördes, det som borde lagts till är en “ekonomiuppstart” ledd att 
Sektionskassören och att denne på förhand tillverkat en budgetmall och/eller lathund 
som alla kommittéer kunde utgått från för att underlätta uppstartsfasen för de nya 
kassörerna.  

 
- Deltaga och visa engagemang på sektionens 150-årsjubileum, på Nollfinalen och på 

Vårbalen samt i ett övrigt spritt urval av sektionens alla arrangemang.  
 

Styret närvarade på Nollfinalen, 150-årsjubileet och Vårbalen. 
 

- Deltaga på konferensen Sveriges maskinrelaterade teknologer, SMART, i Stockholm 
under hösten 2015 samt i Linköping under våren 2016. 

 
Styret närvarade på båda och fick med sig mycket bra input och lärdomar från de 
andra Styrena i Sverige och var verkligen nyttigt.  

 

  



4. Ekonomisk sammanfattning 
Bakgrund 

På SM1 röstades budgeten igenom med en omsättning på omkring en halv miljon kronor, 
samt ett resultat på -28.200 kr. Inför verksamhetsårets start hade även arbete redan 
påbörjats av JubelK inför Maskinteknologsektionens 150-årsjubileum, vilket kom att påverka 
Styrets ekonomi väldigt mycket. Dessutom tillkom många utgifter i samband med 
Bautastenen, och dessa är huvudanledningarna till varför resultatrapporten avskiljer sig från 
budgeten väsentligt. 
 
Under året köptes även kortläsare, iZettles, in. Detta för att gå mot en mer kontantfri 
verksamhet, vilket visserligen har ökat belastningen för Sektionskassören men har varit 
allmänt uppskattat på sektionen. 
 
Årets utfall 

Årets sammanfattande resultat är ett resultat på -708 308,79kr. Av detta resultat har jubiléet 
gått -626 028kr, vilket var den summan som föregående år fick in. För mer specifik 
beskrivning av jubiléet hänvisas rapporten i SM3 15/16. 
 
Några utdrag från Styrets resultatrapport är: 

 
Där dessa konton påverkades av jubiléet, som stod för en stor andel av det: 

 
 
De resterande 54.000 kr som Styret har backat mer gentemot budget beror på saker som 
exempelvis Bautastenen som inte ingick i budgeten (~110.000 kr), Bruno som överskridit 
budget samt inköp av nyckelskåp (30.000 kr) som godkändes av sektionsmötet. 
 
I årets äskningspott fanns det 50 000kr där maskinteknologer kunde äska om pengar, men 
endast 26.405,11 kr användes. Av 22 inkomna äskningar godkändes 13 av Styret. 



5. Reflektioner 
 
Vad kul det var att totalt över 1000 personer gästade Chalmers under en dag, Bautastenen 
avtäcktes och alla fick avnjuta en hejdundrande fest. Tyvärr innebar 150-års jubiléet att all 
annan verksamhet för Ordförande och delvis Ekonomiansvarige fick läggas åt sidan under 6 
veckor vilket ledde till att en del saker fick nedprioriteras och således inte hanns med.  
 



Verksamhetsberättelse för Rustmästeriet 15/16 
 

Masinteknologsektionens Rustmästeri har ansvaret för skötsel och förvaltning av 
sektionens lokaler. De bedriver pub- och after workverksamhet samt hyr ut skåp till 
medlemmar av Maskinteknologsektionen. (Maskinteknologsektionens reglemente 
11:6d)  
 
Rustmästeriet 15/16 gick på den 1 juli 2015 och gick av den 31 mars 2016 och 
bestod av följande medlemmar: 
 
Namn:   Post: 
Jens Buss   PR-chef 
Maria Börjesson  Inköpschef 
Johanna Sigvardsson  Windschef 
Ellinor Claesson  Ölchef 
Gustav Ljungqvist  Intendent 
Andreas Johansson  Kassör 
Staffan Björkdahl  Rustmästare 
 
 

          Mottagningen 
 
Grottsits 
 
Denna traditionella sittning städas inför vårt år upp ganska mycket. Det vanligt 
förekommande matkriget sattes det stopp för och vi tror att det blev ett mer 
uppskattat arrangemang på grund av just detta. Stämningen var ganska högljudd 
men höll sig fortfarande inom rimliga gränser. Fyllenivån höll sig också den på en bra 
nivå eftersom det fanns begränsat med alkohol att tillgå. Vi hade 73 biljetter till Nollan 
och totalt 115 sittande vilket var utökning från tidigare år, allt för att så många Nollan 
som möjligt skulle inkluderas. 
 
Rust and Burgers 
 
Rust and Burgers var vårt andra arrangemang under mottagningen. Detta var bland 
annat till för att samla ihop Nollan inför Nollrocken. Vi grillade och sålde hamburgare 
och förvånansvärt många Nollan dök upp. Dessa kunde avnjuta de goda 
hamburgarna samtidigt som det hölls ett quiz. Vi tror att detta arrangemang förde 
Nollan tillsammans då det inte fanns så mycket planerat och att de mer eller mindre 
tvingades till att socialisera sig. Även vi i Rustet fick chansen att för första gången 
prata med Nollan på riktigt.  
 
Rust and Burgers låg på söndagen i Nollvecka 3, alltså samma vecka som vi 
arrangerade vår första pub i Winden. Planeringen för Rust and Burgers föll därför lite 
mellan stolarna. Men som sagt, det var ett lyckat arrangemang och vi tror också att 
Nollan hade en stor behållning av det. 
 
Pubrundan 
 



Pubrundan under mottagningen var den första puben som vi i Rustmästeriet 15/16 
planerade och höll i själva. Vi hade en stor uteplats vilket gjorde att vi kunde ta in 
ytterligare 100 personer utöver maxgränsen för Winden. Under stora delar av kvällen 
låg vi när maxantal (250) och trots detta stora antal gick det väldigt bra. Det var 
ganska nervöst men samtliga medlemmar i Rustmästeriet utförde sina uppgifter 
felfritt gällande allt från planering till städning. Vi fick under denna pubrunda hjälp av 
våra företrädare vilket var nyttigt för kommande pubar. Efter avslutad pubrunda 
kändes det väldigt bra eftersom vi faktiskt hade klarat av att arrangera en så pass 
stor pub.  
 
Under vårt år valde vi att släppa före samtliga källarföreningar under alla våra 
pubrundor. Vi ansåg detta viktigt då det förhoppningsvis bidrog till den goda 
stämningen som rådde i Maskinkällaren under vårt år. 
 
Brunch 
 
Vi arrangerade också en Brunch under mottagningen vilken var mycket uppskattat. 
Denna låg efter det första FestU-kalaset och många Nollan kände nog att en brunch 
var den perfekt maten denna dag. Inför arrangemanget fick vi 1500 kr av Nollk vilket 
gjorde att vi kunde sänka priset till endast 20 kr per person vilket är ett väldigt lågt 
pris i förhållande till den goda maten som serverades. 
 

Aspning 
 
Under vår aspningsperiod höll vi i tre olika aspningar varav en av dessa var 
tillsammans med M-sex. Vår första aspning, den alkoholfria Pizza-aspen, gav Nollan 
en chans att lära känna oss i Rustet och vår verksamhet. Vi använde oss av 
“Pandoras ask” där Nollan fick ställa precis de frågor de kände för. Vi informerade 
också om hur vår verksamhet såg ut och som namnet förtäljer gjorde vi pizza och åt 
den tillsammans med asparna.  
 
Den andra aspningen var vårt nya koncept Rusty Kitchen. Här delades asparna in i 
två lag som fick tävla mot varandra i en matlagningstävling. Tanken var att det inte 
skulle bli någon sittning men tyvärr blev det ganska mycket likt en sådan mot slutet 
av aspningen. Vi skulle helt klart ha planerat bättre inför denna men trodde lite naivt 
på förhand att det skulle lösa sig av sig själv. Men asparna tyckte att det var både 
roligt och lärorikt och är det något som aspningen är till för så är det just det. 
 
Vår tredje asp genomfördes tillsammans med M-sex och bestod i att asparna fick gå 
runt och plocka poäng på en rundvandring som sedan fick användas till en auktion. 
Där kunde man ropa till sig olika prylar som man sedan fick använda i ett gückel. Det 
var ett uppskattat arrangemang där många aspar deltog.  
 
Vi hade även en asp-pubrunda i läsvecka 1 i läsperiod 3. Syftet med detta var att de 
som var intresserade av Rustet skulle få en bättre inblick i hur vår egentliga 
verksamhet såg ut. Vi hade cirka 15 aspar som många var intresserade av Rustet. 
Även denna aspning fick många positiva kommentarer och asparna visste nu vad 
som väntade under ett eventuellt år i Rustmästeriet. 
 
 



Övrigt under året 
 

Stenhårt Café 
 
Under vårt verksamhetsår arrangerade vi Stenhårt Café i Bulten varje onsdag i 
läsvecka 4 med undantaget att vi lade det på en torsdag i läsperiod 3 för att inte 
krocka med Zmart-banketten. Alla caféer var välbesökta och det som låg i läsperiod 
1 var mycket välbesökt av framför allt Nollan men också många äldre studenter kom 
och besökte caféet. 
 
Julbord 
 
Tillsammans med M-sex arrangerade vi ett julbord för Studenterna på Maskin. Detta 
var som vanligt ett uppskattat arrangemang med mycket mat till en billig peng. 
Julbordet hade varit svårt att hålla om inte M-sex med sin erfarenhet från att ordna 
sittningar hade varit med. Samtliga kostnader och vinster delades kommittéerna 
sinsemellan. 
 
Vad beträffar Winden, som är en väldigt central del inom Rustets verksamhet, flöt 
uthyrning och dylikt på väldigt bra. Vi upprättade ett dokument för uthyrning av 
Windentillbehör. Tyvärr utnyttjades inte detta i någon större utsträckning meni 
framtiden hoppas vi att det kan komma till gagn för Rustmästeriet och dess hantering 
av Winden. 
 
Vad beträffar skåpen rullade uthyrningen av detta också på i samma fart som tidigare 
år. Vår intendent tog ett stort ansvar för detta. Dock arbetade vi inte för att utländska 
studenter skulle bli införstådda i kösystemet, vilket var utlovat i verksamhetsplanen. 
Varför detta inte gjordes beror på att andra saker prioriterades före detta, så som att 
hålla ordning i skåpskön. 
 
Rustmästeriet 15/16 hade en mycket god gemenskap och tillsammans med många 
skratt anser jag att samtliga medlemmar växte som personer under året. Samtliga 
tog sitt ansvar och bidrog till att många studenter på Chalmers och i synnerhet på 
Maskinsektion fick ett roligt år med många trevliga pubar och andra arrangemang. 
 
HBH Rustet 
 
genom 
 
Rustmästare Staffan Björkdahl 
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Läsperiod	3,	VT15	(innan	verksamhetsåret)	
Första	tiden	var	det	full	fart	och	fläkt.	Ovvar	syddes	och	
målades,	diverse	äventyr	lärde	oss	i	rasande	takt	vad	det	
innebar	att	vara	M.A.K.-are	men	det	hela	nådde	ändå	sin	
kulmen	på	övernattningen	ute	i	Härryda	där	vi	fick	
ansvaret	att	vara	Maskins	roligaste	PR-förening	
överlämnat	till	oss.	Under	denna	period	fick	vi	dessutom	
testa	på	att	arra	diverse	tisdagshäfv	och	-luncher,	vara	
mackmästare	på	Maskinaredagen,	hjälpa	till	på	Bingo-
Sångbokssittning,	ett	storslaget	mästerskap	i	häfv	med	
Miraculixs	hatt	uppstickande	vid	häfvbordet,	planera	Cortège-engagemanget,	grillat	
tentakäk	och	sist	men	inte	minst…	VALLE	T!		
	

Läsperiod	4	
Med	solbrända	näsor	och	ömma	ben	var	vi	tillbaka	i	Göteborrrg	fulla	av	energi!	Målet	var	att	
bidra	med	Maskinare-anda	i	både	själva	cortègebygget	samtidigt	som	vi	förberedde	inför	
Cortègesittningen.	Temat	gick	inte	att	ta	miste	på	när	man	kollade	ut	på	alla	glada	gäster	
med	korta	armar;	T-rex	såklart!	Eller	var	det	Tex-Mex...?	När	Cortègen	till	slut	var	till	ända	
var	det	återigen	dags	för	idogt	häfvande	och	tisdagslunchande.	En	aktivitet	på	
Maskinaredagen	arrangerades,	ett	försök	till	att	förfina	Maskins	anseende	med	en	ny	
gasquetavla,	men	den	gamla	sitter	(tyvärr),	så	vitt	vi	vet,	kvar	än	idag…	En	Afterski-pub	i	
Bulten	arrangerades	också,	med	fina	M.A.K.-Gnar-priser	och	rykande	gulasch,	mmmmmm!	
Den	mycket	lyckade	Grisfesten	där	vi	hjälpte	till	signalerade	att	även	denna	termin	var	snipp	
snapp	slut.		
	

Läsperiod	1	
Pang	på	med	förberedelser	för	mottagningen	och	kick-off	med	Styret!	Vrålande	tills	hon	blev	
blå	hälsade	vår	Aktivix	uppe	från	skyliften	Nollan	välkommen	till	Maskinteknologsektionen.	
Vi	andra,	med	mindre	maffiga	stämmor	såklart,	hjälpte	till	från	Götaplatsen	ända	upp	till	
Teknologgården.	Denna	skönsång	lämnade	intet	öga	torrt!	Mottagningen	hade	börjat.	
Nervositeten	och	trippelcheckandet	inför	(EKAK	och-)	M.A.K.-grillen	likaså.	Men	vilket	
spektakel	det	blev!	X	antal	hundra	gäster,	Kapitalix	som	sprang	runt	och	yrade	om	ettor	och	
nollor,	SVEA	som	ootzade!	Stort	tack	till	alla	som	hjälpte	till!		
	
Med	största	utefesten	på	mottagningen	klar	rullade	resten	på;	det	var	gücklande	och	
spökande	där,	Chalmersrundvandring	här,	grillande	hit	och	häfvande	(!)	dit.	PRubande	kors	
och	mellanfestande	tvärs.	Ja,	ni	fattar.		
	
Med	mottagningen	över,	med	en	grande	finale,	började	verkligheten	någotsånär	igen.	
Läsperiodens	Sektionsmöte	fick	sin	tillhörande	Sektionsmötespub,	dock	inte	utan	viss	



eftertanke	om	den	verkligen	borde	genomföras	i	fortsättningen.	Övningstillfälle	och	även	ett	
tillfälle	för	prestigefyllda	medaljer	på	medaljhäfvet	erbjöds.	Vi	spenderade	dessutom	
åtskilliga	kvällar	på	planering	och	förberedelser	för	Galliska	Spelen	och	aspning	och	toppade	
av	läsperioden	med	ett	tentakäk	och	en	rolig	gasque	där	vi	fick	hjälpa	M-Sex.	

Läsperiod	2	
First	out:	Inledande	M.A.K.ematik	och	Joystixs	Galliska	Spelen.	Aspningen	gav	av	allt	att	
döma	asparna	en	riktigt	kul	kväll	och	en	chans	att	testa	på	livet	som	M.A.K.-are,	men	vi	
spånade	ändå	på	fler	sätt	att	göra	en	ändå	bättre	aspning.		
Det	storslagna	Galliska	Spelen	exploderade	igång	med	en	hel	busslast	tokiga	studenter	från	
Stockholm	och	Linköping!	Helhelgen	försökte	ge	arbetare	och	gäster	tillika	möjlighet	till	all	
sorters	kul;	Häfvtävling,	Pubrunda,	tävling	och	lek	i	skogen,	hemlig	aktivitet,	finsittning	och	
till	slut	Halloween-festU!	Buuh..		
Dock,	med	reservation	för	att	hoppa	lite	i	historien,	skulle	man	definitivt	kunna	påstå	att	
våra	efterträdare	tagit	våra	svaga	punkter	och	gjort	dem	ändå	bättre!	
Nytt	sektionsmöte,	ny	pub.	Sista	spiken	i	kistan	för	ett	kanske	en	gång	uppskattat	men	
framför	allt	förr	genomförbart	arr.		
Men	som	man	säger,	Penix	går	tunga	fjät,	nu	var	det	dags	för	pepparkaksasp.	Det	var	glögg	
och	det	var	bak	och	mysigt	häng	med	tända	ljus!	
Prefix	fick	också	tillfälle	att	utöva	sitt	ämbete	och	testa	kastarmen	på	vår	tredje	asp	där	
också	asparna	fick	en	rundvandring	för	att	träffa	respektive	post.	

Läsperiod	3	
Nyinval,	så	fantastiskt	att	bli	föräldrar!	Dagen	efter	Invalsmötet	arrades	invalskalas	med	
blygsamt	deltagande	men	ändock	uppsluppna	och	lättade	nyinvalda.	Överlämningsfasen	via	
luncher	och	häfv	och	Preskipub	mynnade	även	detta	år	ut	i	Alperna	och	en	oförglömlig	vecka	
i	Val	Thorens!	
	
	

																																		 	 kjk	M.A.K.	
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Verksamhetsberättelse 
Denna verksamhetsberättelse är en sammanfattning av mottagningskommittén MnollK-15:s arbete 
under det gångna verksamhetsåret. Kommitténs prestationer kopplas samman med de mål som 
presenterades i verksamhetsplanen och utfallet analyseras kortfattat. 
 
MnollK-15:s startnia är som följer: 

● Christoffer Hansson Ordförande 
● Jacob Landelius Kassör 
● Malin Wiström Vice Ordförande 
● Elin Sturesson  Sponsansvarig 
● Mikaela Collijn Phadderansvarig 
● Sofia Pernbert Phadderansvarig 
● Linnéa Jern Festansvarig 
● Victor Brandt PR-/modulansvarig 
● Fredric Furborg Nolluppdragsansvarig 

 
Inledning 
MnollK:s funktion är att vara de med främsta ansvar att en mottagning planeras och genomförs för 
maskinteknologsektionen - samt sektionen för teknisk design - under vilken målet är att varje ny 
student ska etablera sig såväl socialt som i studierna. Därför jobbade kommittén efter de av kåren 
uppsatta målen att  
a) varje student som vill ska ha en minst en vän efter mottagningen  
b) varje student ska klara sin första tenta samt känna att hen kan fullfölja de kommande åren av 
studier.  
 
Dessutom antogs en nolltolerans kring mot hets och kränkningar - under mottagningen ska ingen ny 
student känna sig kränkt eller hetsad till att göra något hen inte vill. 
 
Dessutom skall MnollK detta år 

● Presentera en större bredd på arrangemangen under mottagningen än tidigare år 
● Sammanställa och skicka ut en nollmodul med information om livet på Chalmers och 

sektionen 
● Rekrytera phaddrar och utbilda dessa 
● Skaffa sponsring för att kunna maximera prisvärdheten på arrangemangen under 

mottagningen 
● Utvärdera mottagningen med enkäter 

 
 
 
Berättelse 
Våren 2015 - förberedelser inför mottagningen 
Den första april 2015 klev MnollK-15 officiellt på som maskinteknologsektionens 
mottagningskommitté, men arbetet hade smygstartats redan två månader tidigare, efter att gruppen 
röstats in i början av februari samma år. För att främja en positiv gruppdynamik åkte den nyinvalda 
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gruppen tillsammans med kommitténs företrädare på en intensiv kick-off-helg i Östergötland. Denna 
kick-off följdes upp av personliga överlämningar för respektive post inom kommittén, i ett led att 
bibehålla kontinuiteten och bära vidare kunskap som tidigare generationer genom erfarenhet 
förvärvat. 
 
I slutet av februari deltog kommittén i ytterligare en kick-off, denna gång arrangerad av Chalmers 
Studentkår i samarbete med ett managementföretag. Där fick MnollK under en långhelg framför allt 
lära sig om hur man kan maximera synergiska effekter från olika personligheter inom en grupp, men i 
och med att även mottagningskommittéer från andra sektioner deltog gavs möjlighet att utbyta 
erfarenheter över sektionsgränserna. 
 
Planeringen inför mottagningen 2015 drog igång inom en vecka efter invalet. Gruppen sågs för 
gemensamma möten minst två gånger i veckan under hela våren. Utöver mötena arbetade 
medlemmarna även postspecifikt. 
 
Eftersom drygt 200 personer beräknas påbörja sina studier inom maskinteknik och teknisk design 
fanns det aldrig några tvivel om att hjälp utifrån skulle behövas. Utöver den ovärderliga hjälp som 
många av de båda sektionernas kommittéer bidrog med stod det tidigt klart att ett stort antal äldre 
studenter skulle behövas i form av phaddrar. Sofia och Mikaela drog därför ett stort lass i att arrangera 
informationskvällar för de som var intresserade av att verka som phadder, och ansvarade därefter för 
utbildning och fortlöpande kontakt med de cirka 100 phaddrar som rekryterades. Phaddrarna gjorde 
ett fantastiskt jobb och vi i MnollK-15 är otroligt nöjda över deras insats. 
 
För att kunna erbjuda de nyantagna studenterna många prisvärda arrangemang lades stort fokus på att 
söka sponsring från olika håll, både från världsomspännande företag som SKF och mindre 
verksamheter som Gibraltar Pizzeria. Elin gjorde ett kanonjobb i att koordinera kommitténs sponsjakt 
vilket resulterade i kraftigt subventionerade biljettpriser till flera arrangemang under mottagningen. 
 
För att förse de nyantagna med information om livet på Chalmers i allmänhet, och på maskinteknik / 
teknisk design i synnerhet, producerade Victor en magnifik nollmodul som trycktes i 300 exemplar 
och skickades hem till de nya studenterna. Nyss nämnda PR-/modulansvarig redigerade även ihop en 
introfilm som presenterades för de nyantagna första dagen på mottagningen. 
 
Enligt Chalmerskutym får de nyantagna under mottagningen möjlighet att genomföra ett nolluppdrag 
med syfte att knyta kontakter med sina framtida klasskamrater samtidigt som man utför ett roligt 
uppdrag ihop. Fredric såg till att plocka fram olika uppdrag att förse samtliga nyantagna med och han 
arrangerade även en nolluppdragsfinal, där de nolluppdrag som filmats presenterades. 
 
Mottagningen 2015 avslutades med en grandios sittning ute på Lindholmen där över 200 personer 
deltog. I sin roll som ansvarig för att förbereda denna kväll förhandlade Linnéa med ett flertal 
restauranger innan ett slutgiltigt avtal med komplett meny framförhandlades. Nollfinalen bedömdes i 
enkätssvaren efter mottagningen som det näst bästa arrangemanget under hela perioden. 
 
Kommitténs ekonomi skötte Jacob på ett föredömligt sätt och kommittén underrättades med jämna 
mellanrum om den ekonomiska situationen, vilket var ovärderligt input i många diskussioner om 
arrangemang. Malin fanns under årets gång alltid där beredd att hjälpa till var det än behövdes mest. 
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Efterhand som våren flöt på och mottagningen började närma sig intensifierades även arbetet med att 
planera mottagningen. Lokaler bokades, inköpslistor skrevs, arrangemangsansvariga utsågs, 
bilscheman sammansattes. När skolårets sista tenta skrivits i juni stannade MnollK-15 kvar på 
Chalmers en vecka extra för att på heltid ägna sig åt planering, och när tio dagar återstod innan de 
nyantagna förväntades på Götaplatsen möttes gruppen upp igen för att färdigställa det sista. 
 
Hösten 2015 & våren 2016 - genomförande och utvärdering  
Med ett par dagar kvar till mottagningen arrangerades en phadderutbildning ute i Askim där tänkbara 
scenarios relevanta för mottagningen diskuterades. Programcheferna Mikael Enelund och Örjan 
Söderberg var på plats och tackade phaddrarna för deras ideella engagemang för de framtida 
studenterna. Deltog gjorde även Veronika Aspvall och Navid Haddad från Chalmers Studentkår. 
 
Tisdagen den 18:e augusti gick startskottet för en fyra veckor lång mottagning. I snitt spenderade 
varje MnollK:are 70 timmar i veckan med allt från sista-minuten-planering till inhandling till 
servering på sittningar till möten med kårens mottagningskommitté. De nyantagna visade på ett 
imponerande intresse för arrangemangen och oväntat många biljettförsäljningar slutade med slutsålt. 
Detta var förstås väldigt roligt både för oss i MnollK och för de arrangerande föreningarna, men detta 
återspeglade sig även i att många studenter skippade föreläsningar och andra lektioner för att köa till 
biljettförsäljningen, vilket var ett problem vi tog upp i överlämningen till våra efterträdare. MnollK 
höll själva endast i en handfull arrangemang, istället lades stort fokus på att samordna övriga 
arrangemang, att sköta kontakten mellan phaddrar-kommittéer-nyantagna, samt se till att de 
nyantagna hade tillgång till den stora mängd information som pumpades ut under veckorna. 
 
MnollK hade under hela mottagningen ansvaret för Bruno-bokningen vilket var oerhört tidskrävande. 
I skrivande stund (2016-11-15, året efter vår mottagning) har dock uthyrningssystemet för Bruno tagit 
klivet in i den digitala världen vilket kommer underlätta framtida mottagningskommittéers (och 
intendenters) arbete avsevärt. 
 
Cirka en vecka efter mottagningen genomfördes en anonym enkät där 157 av cirka 220 nyantagna 
svarade. Bäst betyg på en skala från 1-5 (1 sämst, 5 bäst) fick Nollkollot (4,84), Nollfinalen (4,71) 
samt Bastuarrangemanget i Härryda (4,70), medan det för året nya arrangemanget Amazing Race 
(3,26) har större utvecklingspotential. Några studenter uppgav att de känt sig alkoholhetsade under 
mottagningen, framför allt under pubrundan. Även om de flesta av dessa förminskade detta faktum i 
enkäten (“inte värre än på andra fester”) är detta ändå något som behöver jobbas vidare med. Däremot 
uppgav inga nyantagna att de känt sig kränkta under mottagningen vilket såklart är positivt. 
 
Nytt för detta års mottagning var att Machokvällen, som tidigare år fullständigt varit phaddrarnas 
ansvar med stort fokus på alkohol, genomgick en polering där olika kommittéer istället fick större 
delaktighet. Arrangemanget bemöttes med ett godkänt betyg i enkäten (4,03) och bedöms ha god 
potential att bli ett riktigt höjdararrangemang med ett par justeringar i framtiden. 
 
Eftersom det inför mottagningen 2015 stod klart att teknisk design från och med 2017 ska anordna sin 
egen mottagning fokuserade en del av enkäten på denna förändring. Endast 7 personer bedömde det 
som en bra idé att ha fler separata arrangemang än det fåtal som arrangerades detta året. Många var 
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även positiva till hur det hade fungerat att ha gemensam mottagning, men samtidigt är detta inget som 
innebär att det kommer bli sämre med separat mottagning.  
 
På det hela taget bedömer vi mottagningen som lyckad med ett totalsnitt 4,53. Många kommentarer 
under kategorin övrigt  är lyriska över mottagningen, men framhäver också att det var problem att man 
inte kunde få biljetter till många arrangemang trots att man köar i god tid. 
 
Utöver enkäterna genomfördes personliga intervjuer med 11 nyantagna för att försöka förstå hur 
mottagningen upplevdes på ett djupare plan än utifrån enkäterna. Med hjälp av statistik från enkäterna 
försöktes ett representativt urval utifrån ålder, sektion, kön och nyinflyttade eller ej uppnås. 
Intervjuerna bidrog bara måttligt till en bättre inblick i vad som behöver förbättras till nästkommande 
år, och är i sin nuvarande form inte värt ansträngningen, men det var bra att det testades. 
 
Två veckor efter mottagningens slut arrangerades MnollKul där deltagarna bjöds på pizza och gött 
häng. 
 
Senare under hösten anordnade MnollK tre aspirationstillfällen med en god uppslutning överlag. Det 
var tacksamt att hålla i aspar när det fanns så många intresserade teknologer. En grandios tackkväll i 
phaddrarnas och de föreningsaktivas ära genomfördes också där en inhyrd salsadude ordnade en kväll 
som vi sent kommer att glömma. 
 
Reflektion 
På det hela taget är kommittén nöjd med att ha arrangerat en mottagning som en överväldigande 
majoritet av de nyantagna upplevde som en positiv upplevelse. Ett av de främsta problem vi stötte på 
var hur biljettförsäljningen skulle skötas rent logistiskt och här hann vi inte implementera något nytt 
system utan tryckte istället i överlämningen till våra efterträdare att detta kan utvecklas. 
 
Att ingen uppgav att de hade kränkts under mottagningen är mycket glädjande, medan beskeden om 
att en del känt sig hetsade till att dricka alkohol tyder på att vi fortfarande har en del att jobba med på 
den fronten.  
 
Modulen producerades och skickades iväg klanderfritt, likaså gick rekryteringen och utbildningen av 
phaddrar mycket smidigt. Sponsringen gick - trots att många företag tackade nej på grund av att de 
stänger sitt budgetår (och därmed möjligheten till spons) innan vi klev på som MnollK - bra.  
 
Slutligen vill vi i MnollK-15 tacka alla involverade för ett fantastiskt verksamhetsår fyllt med 
fruktansvärda mängder kul, och som en aning mer utvecklade personer lämnar vi med lättade axlar 
över facklan till framtida generationer. 
 
SHMH 
MnollK-15 
Genom ordförande Christoffer Hansson, Göteborg, 2016
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Verksamhetsberättelse	  för	  M-‐sex	  15/16	  	   	  
M-‐sex	  har	  till	  uppgift	  att	  driva	  festverksamhet	  som	  gynnar	  
maskinteknologsektionens	  medlemmar	  och	  att	  anordna	  
Maskinteknologsektionens	  årliga	  vårbal.	  	  
	  
M-‐sex	  15/16	  var	  verksamma	  från	  1	  juli	  2015	  till	  31	  mars	  2016	  och	  
bestod	  av	  följande	  medlemmar:	  	  
Namn:	  	   	   	   Post:	  
Julia	  Persson	  Giolitti	  	   	   Ordförande	  
Anton	  Johannesson	   	   Bankir	  
Magdalena	  Bogren	  	   	    
Martin	  Trieu	   	   	  
Anna	  Lidman	  Olsson	  	   	   	  
Annie	  Edvardsson	  	   	   	  
Axel	  Jyrkäs	  	   	   	   	  
Maria	  Otterlin	  	   	   	  
	  
Mottagningen,	  2015	  
Under	  mottagningen	  var	  M-‐sex	  15/16	  behjälplig	  MnollK-‐15	  med	  diverse	  uppdrag	  så	  
som	  mackutdelning,	  stationer	  på	  Chalmersrundvandring	  och	  macho-‐kväll	  samt	  fördrink	  
på	  nollfinalen.	  Egna	  arrangemang	  som	  M-‐sex	  15/16	  arrangerade	  var	  Övningssittning,	  
Schtekgasque,	  Hipstergasque	  samt	  Skärgårdshäng.	  	  
	  
Intresset	  för	  Övningssittningen	  var	  väldigt	  stort	  och	  hela	  salen	  var	  full.	  Vi	  hade	  tillagat	  ca	  
180	  portioner	  vilket	  tyvärr	  inte	  räckte	  till	  alla.	  Målet	  var	  att	  lära	  ut	  hur	  en	  sittning	  går	  till	  
vilket	  vi	  anser	  att	  vi	  lyckades	  med.	  
	  
Intresset	  för	  Schtekgasquen	  var	  också	  väldigt	  stort,	  biljetterna	  tog	  slut	  och	  vi	  hade	  106	  
sittande.	  ”Schtek”	  är	  ett	  traditionsenligt	  tema	  och	  verkade	  vara	  väldigt	  uppskattad	  även	  i	  
år.	  Under	  denna	  Gasque	  gick	  väldigt	  mycket	  fel	  men	  inget	  som	  gästerna	  märkte	  av.	  
Sittning	  och	  eftersläp	  puffades	  av	  prosex.	  samt	  några	  extra	  puffar.	  När	  man	  puffar	  eller	  
är	  puff	  så	  innebär	  det	  att	  man	  hjälper	  till	  att	  arrangera	  under	  kvällen	  utan	  ekonomisk	  
ersättning.	  	  
	  
Hipstergasquen	  veckan	  efter	  var	  även	  den	  slutsåld	  med	  103	  sittande.	  Till	  skillnad	  från	  
Schtekgasquen	  gick	  detta	  arrangemang	  helt	  felfritt.	  MIL	  och	  MISS	  15	  puffade	  sittningen	  
och	  I-‐sex	  15	  puffade	  eftersläpet.	  Denna	  Gasque	  har	  varierat	  i	  tema	  och	  detta	  tema	  
fungerade	  väldigt	  bra,	  både	  för	  oss	  arrangörer	  samt	  för	  gästerna	  som	  inte	  hade	  några	  
svårigheter	  att	  klä	  ut	  sig	  temaenligt.	  Antal	  biljetter	  som	  såldes	  till	  nollan	  respektive	  
föreningar	  på	  de	  båda	  Gasquerna	  bestämdes	  utav	  MnollK-‐15	  och	  tillskillnad	  från	  
tidigare	  år	  samarrades	  inte	  någon	  Gasque	  med	  prosex.-‐15	  utan	  de	  hjälpte	  endast	  till	  som	  
puffar	  på	  den	  första	  Gasquen	  och	  alla	  intäkter	  gick	  till	  M-‐sex	  15/16.	  	  
	  
Vårt	  sista	  arrangemang	  under	  mottagningen	  var	  Skärgårdshänget.	  Till	  detta	  häng	  såldes	  
bara	  32	  av	  40	  biljetter	  vilket	  kan	  ha	  berott	  på	  schemat	  för	  nollan	  samt	  det	  kalla	  väder	  
som	  dragit	  in	  över	  Göteborg,	  vilket	  gjorde	  att	  vi	  backade	  lite	  på	  detta	  arrangemang.	  
Trots	  detta	  var	  den	  en	  väldigt	  trevlig	  tillställning	  ute	  på	  Saltholmen	  med	  ett	  
hejdundrande	  stad	  i	  ljus	  när	  solen	  gått	  ner.	  Målet	  om	  att	  lära	  känna	  de	  nya	  studenterna	  
bättre	  och	  vice	  versa	  blev	  verkligen	  uppfyllt.	  
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Läsperiod	  1,	  2015	  
Under	  denna	  läsperiod	  arrangerade	  M-‐sex	  15/16	  en	  Masterpub	  i	  Café	  Bulten	  
tillsammans	  med	  programmet	  för	  de	  nya	  masterstudenterna.	  Den	  var	  väldigt	  
uppskattad	  och	  ingen	  blev	  missnöjd.	  Under	  samma	  period	  hjälpte	  vi	  även	  MGK	  under	  
Kultingfesten.	  	  
	  
Perioden	  avslutades	  med	  ett	  ET-‐raj	  med	  tillhörande	  sittning	  i	  Gasquen	  med	  tema	  
Holiday	  med	  103	  sittande.	  På	  denna	  Gasque	  fick	  vi	  hjälp	  utav	  delar	  av	  MnollK-‐15	  och	  
M.A.K.-‐15.	  Kvällen	  gick	  väldigt	  bra	  med	  iprincip	  fullsatt	  Gasque	  hela	  kvällen.	  	  
	  
Läsperiod	  2,	  2015-‐2016	  
I	  denna	  läsperiod	  höll	  vi	  i	  fyra	  aspar:	  en	  sittning,	  en	  rundvandring,	  MUSTEX-‐asp	  (samasp	  
med	  Rustmästeriet	  015/16)	  samt	  Asp-‐Gasque.	  På	  asparna	  snittade	  vi	  ungefär	  20	  aspar	  
och	  på	  MUSTEX	  ca	  50	  stycken.	  	  
	  
Asp-‐Gasquen	  kombinerades	  med	  ET-‐rajet	  i	  januari	  2016	  med	  tema	  regnbåge.	  M-‐sex	  
14/15	  var	  ansvariga	  för	  asparna	  under	  förberedelser	  utav	  Gasquen	  då	  vi	  sittande	  skrev	  
tentamen.	  Biljetterna	  var	  svårsålda	  till	  maskin	  och	  resterande	  biljetter	  såldes	  till	  andra	  
sektioner	  för	  fylla	  upp	  sittningens	  100	  platser.	  Kvällen	  fortlöpte	  bra	  och	  enkelt	  med	  så	  
många	  aspar	  till	  hjälp.	  	  	  
	  
Under	  denna	  period	  arrangerades	  också	  det	  årliga	  julbordet	  tillsammans	  med	  
Rustmästeriet	  015/16	  i	  Café	  Bulten.	  I	  år	  låg	  den	  på	  en	  söndag	  vilket	  vi	  märkte	  
förenklade	  arbetet	  för	  oss	  samt	  att	  det	  uppskattades	  väldigt	  mycket	  av	  gästerna	  också.	  
Det	  var	  en	  väldigt	  god	  stämning	  med	  mycket	  god	  mat	  vilket	  också	  var	  målet	  med	  
kvällen.	  Samtliga	  kostnader	  och	  vinster	  delades	  lika	  mellan	  de	  arrangerande	  
föreningarna.	  
	  	  	  
Läsperiod	  3,	  2016	  
I	  början	  av	  denna	  period	  blev	  M-‐sex	  16/17	  invalda	  och	  tillsammans	  höll	  vi	  i	  ET-‐raj	  med	  
Bondetema	  i	  slutet	  av	  mars.	  Under	  denna	  Gasque	  instruerades	  de	  nyinvalda	  inom	  sina	  
olika	  arbetsområden	  samt	  rutinen	  för	  hur	  man	  arrangerar	  Gasque.	  All	  planering	  utav	  
sittning	  och	  eftersläp	  gjordes	  utav	  de	  nyinvalda	  med	  stöd	  från	  oss.	  	  
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Vårbalen	  2016	  	  
Det	  största	  arrangemanget	  M-‐sex	  15/16	  arrangerade	  var	  maskinteknologsektionens	  
67:e	  vårbal.	  Den	  arrangerades	  den	  16	  april	  2016	  efter	  vår	  verksamma	  tid	  pågrund	  av	  
förskjutet	  verksamhetsår.	  All	  bokföring	  delades	  mellan	  Anton	  och	  Sten	  i	  M-‐styret	  15/16.	  
Det	  var	  väldigt	  oklart	  vem	  som	  skulle	  göra	  vad	  vilket	  gav	  upphov	  till	  mycket	  arbete	  för	  
de	  båda.	  Den	  vinst	  vi	  fått	  under	  året	  samt	  den	  vinst	  vi	  troligtvis	  skulle	  komma	  att	  få	  
under	  ET-‐rajet	  i	  mars	  räknades	  med	  i	  budgeten	  för	  balen.	  Till	  följd	  utav	  vårt	  förkortade	  
verksamhetsår	  fick	  vi	  också	  en	  motsvarade	  summa	  av	  M-‐styret	  15/16	  som	  täckte	  de	  
förlorade	  inkomsterna.	  	  
	  
Planeringen	  utav	  vårbalen	  samt	  allt	  sponsorarbete	  skedde	  under	  Läsperiod	  1,2	  och	  3.	  
Först	  under	  planeringen	  söktes	  huvudsponsorer	  (tyvärr	  utan	  framgång)	  och	  
vårbalslokal.	  Samtidigt	  påbörjas	  planeringen	  utav	  biljettförsäljning,	  biljettsläpp,	  
vårbalsdagen	  samt	  så	  söktes	  sponsring	  utav	  produkter	  från	  diverse	  företag.	  Denna	  
planering	  fortgick	  parallellt	  med	  resterande	  åtagande	  under	  läsperiod	  1,2	  och	  3.	  För	  att	  
marknadsföra	  sponsorer	  så	  användes	  hemsidan	  www.maskinsvarbal.se	  som	  M-‐sex	  
14/15	  skapat	  året	  innan.	  För	  att	  marknadsföra	  vårbalen	  arrangerade	  vi	  3	  olika	  tävlingar	  
med	  sponsrade	  priser	  under	  läsperiod	  2	  och	  3.	  	  
	  
Antalet	  gäster	  utökades	  till	  totalt	  140	  dock	  blev	  inte	  alla	  biljetter	  sålda.	  Under	  
biljettförsäljningen	  var	  företaget	  BlackTie	  närvarande	  med	  möjlighet	  för	  frackprovning	  
och	  en	  tävling	  på	  Instagram	  arrangerades	  med	  finfina	  priser	  för	  de	  köande	  gästerna.	  En	  
vecka	  innan	  vårbalen	  arrangerades	  ett	  biljettsläpp	  i	  GD-‐fojajen	  där	  man	  fick	  utdelat	  en	  
goodie-‐bag	  med	  sponsrade	  produkter,	  tävla	  och	  kunde	  mingla	  runt	  med	  alla	  andra	  
balgäster.	  Alice	  Strand	  från	  Chalmersbaletten	  undervisade	  också	  i	  valsträningen	  i	  GD-‐
fojajen	  lite	  senare	  på	  kvällen.	  	  
	  
Själva	  baldagen	  inledes	  med	  fördrink	  och	  goda	  snittar	  på	  Valandshusets	  festvåning	  mitt	  i	  
centrala	  Göteborg.	  Därifrån	  transporterades	  sedan	  balgästerna	  med	  buss	  och	  båt	  till	  
Socitetshuset	  på	  Marstrand	  för	  att	  avnjuta	  en	  trerätters	  måltid	  med	  underhållning	  och	  
dans.	  Vädret	  var	  inte	  på	  vår	  sida	  under	  denna	  dag	  och	  thailänska	  lyktor	  som	  skulle	  
hissas	  upp	  i	  skyn	  fick	  dränkas	  i	  stället	  för	  att	  rädda	  trähuset	  från	  1800-‐talet	  vi	  befann	  
oss	  i.	  Förutom	  detta	  missöde	  fortsatte	  kvällen	  med	  väldigt	  god	  stämning	  och	  vi	  som	  
arrangerade	  är	  väldigt	  nöjda	  med	  hela	  dagen.	  	  
	  
Under	  året	  som	  gått	  så	  har	  vi	  uppfyllt	  allt	  som	  stod	  i	  verksamhetsplanen.	  Framför	  allt	  så	  
har	  vi	  i	  M-‐sex	  15/16	  haft	  ett	  väldigt	  roligt	  och	  lärorikt	  år	  med	  många	  lyckade	  
arrangemang.	  	  	  
	  
M-‐sex	  15/16,	  genom	  
	  	  
	  
	  
_______________________________	  
Julia	  Persson	  Giolitti	  	  
Ordförande	  M-‐sex	  15/16	  
	  

           Julia Persson Giolitti 



	 	 	

Verksamhetsberättelse 

Maskinteknologsektionens	arbetsmarknadsutskott 

MARM	15/16 

Arbetsområden 
MARM	har…	
…	utarbetat	rutiner	för	användningen	av	projekthanteringsprogrammet	Podio,	för	att	på	ett	
kontinuerligt	sätt	kunna	dokumentera	och	samordna	utskottets	aktiviteter. 

…	på	ett	systematiskt	sätt	utvärderat	arrangemang	i	syfte	att	utveckla	verksamheten	efter	
teknologernas	önskemål	och	ta	tillvara	på	de	intresse	för	arbetsmarknaden	som	finns.	 

…	inte	grundligt	utvärderat	ZMART.	Tanken	med	arbetsområdet	var	att	se	mässans	betydelse	för	
företag	och	teknologer,	samt	att	se	om	mässan	bör	omarbetas	till	annat	format.	Ganska	tidigt	
uppenbarades	att	formatet	fungerar	bra	och	det	ansågs	inte	nödvändigt	att	fundera	över	ett	helt	
nytt	koncept.	Däremot	kan	mindre	mingelevent	vara	ett	bra	komplement. 

…		lämnat	över	ett	förslag	på	omorganisation	gälande	ordförande	i	MARM	och	
arbetsmarknadsansvarig	i	styret. 

…	inte	utarbetas	en	plan	för	hur	MARM	ska	samverka	med	programmet	för	att	ge	en	tydligare	
koppling	till	hur	de	akademiska	kunskaperna	kan	nyttjas	i	arbetslivet.	Möten	har	hållits	med	
masterprogramansvariga	och	detta	är	ett	bra	arbetsområde	inför	kommande	år. 

…	försökt	hålla	en	casekväll	med	I	men	arbetsbelastningen	har	varit	väldigt	osynkroniserad	mellan	
arbetsmarknadsgrupperna.	Detta	har	gjort	att	ingen	casekväll	genomfördes.	

…	jobbat	med	grunden	för	en	ny	hemsida	och	lämnat	över	ett	skal	till	MARM	16/17,som	nu	fått	
hemsidan	i	drift. 

Löpande verksamhet 
MARM	har	närvarat	vid	Chalmers	studentkårs	arbetsmarknadsutskott-	och	mässarrangörsforum.	 

MARM	har	arrangerat	sponsringsråd.	

MARM	har	följt	och	förnyat	de	samarbetsavtal	som	sektionen	har	med	företag. 

Event under verksamhetsåret 
2015-05-20 | Kaffeutdelning Unionen 

2015-06-XX | ZMART 
Förberedelser	och	börja	ringa	företag	inför	ZMART.	

2015-08-19 | Station med Academic Work under rundvandring   
Byggde	torn	av	pasta	och	limpistol.	Utlottning	av	powerbank	och	laget	fick	2kg	godis	att	dela	på.	

2015-08-27 | Nolleboll ,  Alten 
MARM	gör	mackor	och	delar	ut	under	turneringen.	



	 	 	
2015-08-31 | Mejlutskick "Vad gör en civi l ingenjör?",  SKF 

2015-08-31 | Casekväll  med nollan på LofTDet (MARM & TD-jobb)  
En	kväll	under	mottagningen	som	syftade	till	att	introducera	case	och	att	belysa	att	caselösning	är	kul.	Under	
kvällen	presenterades	vad	ett	case	är	och	hur	man	metodiskt	löser	det.	Deltagare	delades	in	i	grupper	om	4-5	
medlemmar	och	fick	sedan	lösa	ett	“minicase”	med	snäva	avgränsningar	och	ett	större	case	med	mer	frihet.	
Kvällen	avslutades	med	korta	presentationer	à	3	minuter	av	varje	grupp.	Under	kvällen	serverades	soppa	
samt	en	lättare	fika.	MARM	och	TDjobb	upplevde	kvällen	som	mycket	lyckad,	casen	var	lagom	svåra.	

2015-09-02 | Glassutdelning, Alten 

2015-09-14 | Mejlutskick exjobb, Reinertsen 

2015-09-18 | Lunchföreläsning – Global produktutveckl ing, SKF 
Riktad	mot	åk	1	"Möt	två	chefer	från	global	produktutveckling".	Inspirera	till	kommande	studieår.	

2015-10-08 | Kaffeutdelning, Atlas Copco 

2015-10-09 | Alten f lyttar,  Alten 
Alten	springer	förbi	campus	och	kollegor	passar	på	att	träffa	studenter	och	dela	ut	kaffe.	

2015-10-13 | Kaffeutdelning, Unionen 

2015-10-15 | Deltar och minglar under exjobbskväl l .  

2015-10-16 | Aff ishering, Boston Consult ing Group 

2015-10-20 | Hockeykväll ,  Frölunda-Linköping, SKF 
I	pauserna:	varma	o	kalla	drycker	och	mingel	med	företagsrepresentanter	i	Right	Wing.	
Föreläsare:	Christoffer	Malm,	Head	of	Digital	Innovation	Lab.	

2015-10-26 | Tentakitsutdelning, Atlas Copco  

2015-10-30 | Tentakitsutdelning, Alten 

2015-11-03 | Katalogsläpp, SKF 
Lunchföreläsning	med	utdelning	av	SKF	produktkatalog.	
Föreläsare:	Applikationsingejör	Martin	Axelsson.	

2015-11-11 | Lunchföreläsning – Sustainabil ity,  SKF 
Föreläsning	på	engelska.	Feltryck	i	PR,	stod	att	man	skulle	anmäla	sig.	Lågt	deltagande.		

2015-11-25 | ZMART 
29	företag	–	100-tals	timmars	arbete.	

2015-12-08 | After Work, Alten 
I	still	med	kombination	av	studiebesök/after	work	med	pizza	:)	

2016-01-28 | Asp nr 1 – Mässa, t i l lsammans med Z 
Informera	om	ZMART	och	visa	att	man	jobbar	tillsammans	med	ArgZ.	Fokus	låg	på	hur	man	säljer	och	att	
arrangera	mässa.	

2016-02-11 | Asp nr2 -Shuffelboard 	
Tid	att	svara	på	frågor	och	få	en	mer	personlig	relation	till	MARM.	

2016-02-23 | Asp nr3 -  Pizzakväl l  
Informera	vad	arbetet	med	MARM	kan	innebära.	Erbjuda	en	mingel-afterworkskväll	med	lätt	stämning	och	
möjlighet	till	personlig	kontakt	med	oss	i	MARM.	



	 	 	
	

2016-02-16 | CV granskning, Academic work 

2016-04-15 | Studiebesök, GKN-Aerospace och SAAB museet 
Dagstripp	till	Trollhättan	med	ett	härligt	gäng	studenter.	

2016-04-18 | Monter utanför bulten, Academic Work 

2016-05-02 | Notis i  veckobrev Capacent 

2016-05-03 | Studiebesök Fabrik & Virtual Reality,  SKF 
Väl	planerat	studiebesök	som	visade	en	levande	bild	av	SKF	som	företag.	Väldigt	kul	att	få	se	fabriken,	särskilt	
den	gamla	monteringen	i	kontrast	till	det	nya	automatiserade	sättet.	Hela	besöket	var	tidsmässigt	bra,	2	
timmar	är	allt	man	orkar	efter	en	lång	dag	i	skolan.	

2016-05-12 | Workshop i  entreprenörskap -  på engelska 

2016-05-17 | Lunchföreläsning, NEVS 
	

Hanna	Berggren	
Ordförande	MARM	15/16	



Verksamhetsberättelse MISS-15 
 
 
Maskins idrottssällskap 2015 bestod av: 

Glen Bales Ordförande 

Erica Petersson Kassör 

Felicia Stuhlhofer Ledamot 

Martin Nordmark Ledamot 

Josefine Johansson Ledamot 

 

Maskins idrottssällskaps främsta uppgift är att främja fysisk aktivitet på 

maskinteknologsektionen och under perioden 1 april 2015 till den 31 mars 2016 gjordes det 

genom att: 

 

● Arrangera MISS-pass varje söndag där de flesta pass var i kårhallen. Aktiviteterna bestod 

av t.ex. fotboll, innebandy, volleyboll, spökboll och tri-volley. 

Det förekom även flera MISS-pass utanför kårhallen, t.ex. 

- Vattenvolleyboll med bastu 

- Vattenpolo med bastu 

- Badminton 

- Fotboll utomhus 

- Valsträning inför vårbalen 2015, i samarbete med M-sex 14/15 och 

Chalmersbaletten 

- Bandy på heden 

- Basket 

 

● Fylla på maskinteknologernas energi genom att tillaga tisdagslunch en gång varje 

läsperiod, som givetvis var den berömda och fantastiskt goda MISS-stroganoffen.  

 



● Varje läsperiod arrangera Maskinmästerskapen som var följande: 

- Lp4 2015 Maskinmästerskapen i Minigolf 

- Lp1 2015 Maskinmästerskapen i Go-kart 

- Lp2 2015 Maskinmästerskapen i Simhopp 

- Lp3 2016 Chalmersmästerskapen i spökboll 

 

 

Utöver dessa regelbundet förekommande arrangemangen var MISS 15 M-sex 14/15 behjälpliga 

under deras ET-raj lp4 2015. Samma läsperiod hjälpte även MISS 15 MGK att arrangera 

grisfesten. 

Under mottagningen 2016, lp1 var MISS 15 Mnollk 15 behjälpliga genom att hjälpa till att 

arrangera: 

- Volleybollturnering 

- Machokväll 

- Spökfortet 

- Såpfotboll med grillhäng 

 

Under läsperiod 2 höll MISS i 3 asptillfällen som syfte för att dem som aspirerade till att söka 

MISS 16 fick en chans att veta vad det innebar att sitta i MISS under ett verksamhetsår. Värt att 

nämna är att MISS 15 krossade rekordet i flest antal aspar på ett arrangemang med över 60 

deltagande aspiranter på asptillfälle 2. 

Det var även under denna läsperiod som MISS 15 la fram en proposition för att utöka föreningen 

med en ledamot och därmed bli 6 ledamöter. Detta för att ge kommande föreningsaktiva i MISS 

möjligheten att arrangera större och fler arrangemang. Det sista som MISS 15 gjorde var att med 

en tår i ögat lägga pannbanden på hyllan men med glädje i hjärtat vittna MISS 16 trä på sina 

pannband. 

 
 
_______________________________ 
Glen Bales 
Ordförande MISS 15 
Göteborg 2016/11/15 



Verksamhetsberättelse M-ord 15/16 
 
Under vårt år i M-ord gav vi ut 4 nummer av sektionstidningen, en i varje läsperiod. I 
samband med tidningarnas release så bjöd vi på fika och under 3 av dessa bjöds det på 
hembakat fika. På vår sista release så hjälpte Bakmaskinen oss med fikat och bakade goda 
tårtor åt oss som vi kunde bjuda på. 
 
Under året så dokumenterade M-photo nästan alla arrangemang som anordnades på 
sektionen och dessa bilder publicerades på Facebook och i tidningen.  
 
I samband med Musikhjälpen höll vi i en CV fotografering där alla som tog en CV bild fick 
skänka valfri summa till Musikhjälpen. Under detta evenemang samlade vi in 1 275 kr till 
Musikhjälpen.  
 
I slutet av vårt år anordnade vi en Asp där vi tillsammans med våra aspar testade hur vin 
och choklad passade tillsammans. Uppslutningen på aspen var god och under sektionsmöte 
4 kunde ett stort gäng nya M-ordare väljas in. 
 
 
 
Redaktionen 15/16 
 
Genom 
Caroline Olofsson 
Chefredaktör M-ord 15/16 



 

 

  

Verksamhetsberättelse för Maskins Utbildningsutskott 15/16  
  

I följande dokument kommer Maskins Utbildningsutskott att kort kallas MUU. Med sektionen menas 

Maskinteknologsektioen vid Chalmers Tekniska Högskola. Programmet syftar till Maskinteknik 

programmet vid Chalmers Tekniska Högskola.  

 

Dokumentet är utformat på ett sådant vis att alla punkter som Sektionsmöte 1 2015 godkände är skrivna i 

vänster spalt i tabeller nedan och till höger om dessa står en reflektion kring huruvida åtagandet 

uppfylldes. Noterbart är att det finns ett antal röda markeringar (fyrkanter ifall svartvit utskrift) på vissa 

punkter. Dessa indikerar ej eller delvist ej uppfyllt åtagande. Till dessa så görs en något mera utförlig 

reflektion om varför så att mötet har en chans att ta ett ställningstagande. 

  

 

Vad Sektionsmötet ålade oss: 
 

Reflektion över resultat: 

 

Arbete kring studiebevakning: 
 

 

Kursutvärdering: 
Vid behov skall MUU hjälpa teknologerna på sektionen 

samt programmet i det här arbetet.  

 

 

MUU hade möte varje tisdag lunch under 

verksamhetsåret där bland annat kurserna diskuterades. 

Vi hade dessutom elektronisk kommunikation där det 

kunde informeras om saker kom upp. Jag anser därför 

att vi har uppfyllt detta. 

 

Kursnämnder:  
Ledamöter skall delta i kursnämnden som representant 

för hela sektionen samt stötta de teknologer som är där 

som kursutvärderare. Ledamöterna skall även jobba för 

att eventuella problem som MUU har fått reda på innan 

mötet tas upp och diskuteras så att det kan förbättras till 

nästkommande år. 

 

 

Vi närvarade på nästan alla men de som vi inte gick på 

var på grund av att det inte fanns några problem i 

kursen samt att ingen av oss kunde. 

Kursenkäter:  
Uppmuntra sektionens teknologer att svara på 

kursenkäter med konstruktiv kritik för att dels ge 

berörda en bra bild av kurserna. Samt att en klarare 

tanke om vad som behöver ändras och bevaras skall 

skapas. Det för att hjälpa programmet att fortsätta 

utvecklas i en positiv riktning. 

 

 

Vi såg till att både mail- och Facebookbomba 

sektionens medlemmar om att fylla i enkäterna. 

Dessutom skrivs det på våran Facebook sida. 

 



 

Mottagningsengagemang (2015):  
Hjälpa Nollan och senare ettorna att få en så bra start 

som möjligt med studierna och anordna event som 

uppmuntrar till studier och positiva associationer till 

studierna. MUU gör det här genom att först anordna en 

pluggfrukost där det bjuds på gratis frukost, där även 

MSG kommer närvara för att hjälpa Nollan med 

matematiken. Senare under mottagningen kommer 

MUU även att anordna ett mattecafé med gratis fika där 

även här MSG närvarar. Båda dessa eventen  

ligger så att Nollan skall kunna få hjälp med matten om 

berörd har hamnat efter eller behöver hjälp. Eventen 

speglar även en snarlik form av engagemang som MUU 

håller upprepade gånger under året och ger därför en 

rimlig bild av en aspekt av utskottets verksamhet.    

 

 

Detta var något som vi redan hade gjort när 

Sektionsmötet godkände verksamhetsplanen. Där ser vi 

inte att det skulle finnas någon anledning att diskutera 

detta ytterligare. En reflektion kring utveckling kring 

mottagningen gavs inför MUUs planering av 

mottagningen 2016. 

Gyllenepekpinnen:   
Arrangemanget är till för att lyfta fram och uppmuntra 

till flera duktiga pedagoger på Maskinteknik 

programmet. Priset delas ut till en föreläsare och till en 

övningsledare på kandidat respektive mastersnivå. Det 

är teknologerna som röstar om vem som skall tillges 

priset. MUU åligger även att nominera en vinnare till 

Chalmers Pedagogiska pris.   

 

 

Allt detta gjordes med (enligt oss och programmet) gott 

resultat. Dock vann inte den nominerade från oss 

Chalmers Pedagogiska pris men åtagandet var inte att 

vinna utan bara att nominera. 

Masterbevakning:  
Ha en Masteransvarig som bär huvudansvaret att 

rapportera om ändringar inom utbildningssituationen på 

mastersnivån till MUU. Under året 15/16 skall det 

göras en undersökning till huruvida det vore möjligt att 

öka utskottets närvaro på mastersnivån och i så fall hur.  

 

 
Detta åtagande har inte uppfyllts helt ut. Det valdes in 

en Masteransvarig men arbetet bedrevs inte till en nivå 

där det kan skrivas som uppfyllt. Det var inte häller så 

att någon annan ville ta på sig åtagandet när intresset 

inte visade sig särskilt stort. Den andra delen av 

åtagandet gjordes till viss mån men inte häller den fullt 

ut. Det diskuterades om alternativ till en masteransvarig 

post då M har så många (associerade) mastersprogram 

men vill tyvärr påstå att dissektionen under 15/16 inte 

gav något direkt resultat eller gjordes tillräckligt 

utförligt för att det borde godkännas helt 

 

Kursutvärderingsfika:   
I början av varje läsperiod anordna och hålla en 

kursutvärderingsfika dit de nya kursrepresentanterna 

bjuds. På arrangemanget skall kursrepresentanterna 

informeras om deras rättigheter i sammanhanget samt 

hur man på ett bra sätt förmedlar den underliggande 

informationen i kursenkäterna för att utveckla kurserna 

i en god riktning. Det är även önskat att 

kursrepresentanterna känner sig inspirerade att vilja 

påverka sin studiesituation efter mötet.   

 

 
Detta event lades ner halvvägs på grund av att det var 

så väldans få som dök upp eller visade intresse. Det 

kändes därför som ett slöseri med sektionens resurser 

och MUUs tid i relation till vad det gav. Istället Valde 

gruppen att lägga större fokus på övriga delar av 

verksamheten och kommunicera ut att den 

informationen fans att få om någon undrade något. 

 



 

Rekrytering skall ske i samband med att 

öka intresset och förståelsen för 

studiebevakning genom:   
 

 

Representation:  
För att kunna bedriva ett välfungerande arbete siktar 

MUU på att ha minst två representanter från varje 

årskurs. Det även för att minska steget mellan MUU 

och övriga teknologer, så att det skall vara så enkelt 

som möjligt att fråga angående t.ex. problem kring 

tentamen.  

 

 
Detta uppfylldes efter MUUs antagning av nya 

ledamöter. 

Förståelse:   
Sprida en förståelse för varför MUU söker medlemmar 

samt vad utskottets verksamhet är och vad det innebär 

att vara ledamot i MUU.  

 

 
Vi försökte under aspintrot att vara tydliga med detta 

samt att ta upp det återigen på själva aspen. 

Aspning:  
Tanken är att hålla i två aspirationstillfällen, en på 

hösten och en på våren. Aspirationstillfällena skall ge 

en inblick i utskottets verksamhet samt erbjuda dem 

intresserade möjlighet att söka vid olika tillfällen för att 

nå ut till så många som möjligt. Obs: Antagning kan 

dock ske utöver aspningsperioderna om MUU upplever 

att det är ett behov för att stärka verksamheten, likaså 

kan MUU ställa in ett aspningstillfälle om utskottet 

anser att det inte är i behov av det för att bedriva 

verksamheten.  

 

 
MUU höll i ett aspirationstillfälle på hösten som var 

mycket lyckat. Vi valde dock att inte ha något andra 

tillfälle på våran (som åtagandet godkänner) på grund 

av att det inte upplevdes nödvändigt för verksamheten. 

I efterhand hade man dock kunnat fokusera på att 

försöka få in fler mastersstudenter i utskottet för att 

kunna bedriva en bättre bevakning på mastersnivå. Av 

detta så anser jag att det delvis inte har uppfyllts. Just 

med fokus på att det andra tillfället kunde väljas bort 

om MUU uppfyllde verksamheten.  

 

 

 

 

Informera om rättigheter och skyldigheter 

kring teknologernas studiesituation genom 

att:  
 

 

Betona:   
Vad som gäller på Chalmers och Maskinteknik kring 

tentor, duggor, inlämningar, granskningar och 

obligatoriska moment med mera. Utskottet skall även 

jobba för att informationen kring var den här 

informationen finns att hitta når ut. MUU skall 

dessutom trycka på att om man vill ändra på något 

studierelaterat så kan man oftast det om man säger till i 

tid och går rätt väg. 

 

 
MUU upplever att detta är uppfyllt. 

 



 

Övrigt:  
 

 

Öppna möten:   
Alla skall alltid vara välkomna på MUUs tisdagsmöten 

på lunchen i Loungen för att diskutera 

utbildningsfrågor, rättssäkerhet, om man har något 

problem i en kurs eller bara vill informera om vad man 

tycker är mest fantastiskt med kossor. Vill man bara 

sitta med och lyssna så skall man självfallet få göra så.   

 

 
Roligt att ett gäng var där och uppmanar fler att utnyttja 

möjligheten.  

Pluggfrukost:  
MUU bjuder på frukost söndag läsvecka 8 varje 

läsperiod så att alla maskinare kan få en tidig morgon 

med en god frukost minst en dag innan tentamen. 

Förutsatt att man inte har otur att få tentamen lördag 

läsvecka 8.    

 

Obs: man är självklart fortfarande välkommen till 

Pluggfrukosten även om man har tentamen lördag LV8.  

 

 
Gjordes i alla läsperioder. En utvecklig här var 

samarbetet med Bakmaskinen som uppkom på slutet av 

verksamhetsåret och som var mycket lyckat. 

Information:  
Utskottet har en mtek sida, men rullande information 

kommer att fortsätta släppas på MUUs Facebook sida 

som kommer att uppdateras regelbundet då aktuell 

information uppkommer.   

 

 
Gjordes. MUU har dessutom uppdaterat mtek sidan så 

att den inte är 4 år gammal nu. 

Masterinformation:  
MUU kommer informera masterstudentera på de 

mastersprogram som hör till Maskinteknik om vilka 

MUU är och vad vi kan erbjuda dem, var de hittar oss 

samt hur de nå oss.  

 

 
Gjordes i utsträckningen av våra associerade 

mastersprogram vilket var det som kändes rimligt. Det 

gjordes dock inte så fort som hade önskats på grund av 

en rad anledningar. Bland annat att det var svårt att få 

in tider som fungerade då vi först skulle gå tillsammans 

med SAMO. Vilket sen inte gjordes för att det skulle 

bli gjort. 

 

Bokbytning:    
Den bokförsäljning som MUU har bedrivit tidigare 

skall helt försvinna då utskottet inte önskar ha hand om 

den kontanthantering samt den långtidsförvarning av 

litteratur som har varit.  

 

Istället skall MUU aktivt jobba för att bjuda in till och 

uppmärksamma den Facebook grupp (Maskins 

BokBytarBasar) som redan existerar och används. 

Sidan skall under året utvärderas för eventuella 

förändringar, med avseende att öka säkerheten. Skall 

utvärderas huruvida utskottet skall bedriva försäljning 

av Calculus under starten av mottagningen 2016 av 

likande art som gjordes i och med mottagningen 2015.   

 

 
Maskins BokBytarBasar är fortfarande i full rullning 

vilket kan ses som täcken på att detta genomfördes. 



 

Ny ledning:   
Under året som går så skall det kontinuerligt 

undersökas och dokumenteras kring det pågående 

arbetet så att när den nuvarande posten Ordförande för 

Maskins Utbildningsutskott/   

Utbildningsansvarig MStyret blir två separata poster så 

skall varje enskild posts uppgifter och skyldigheter vara 

tydliga och separerade så att det inte blir ett 

nästkommande år av dubbelarbete och  

oklarheter kring ansvar. Denna uppgift skall vara 

tillräckligt avklarad då sökningen till dessa poster blir 

aktuell. Så att det i och med sökandet inte råder tvivel 

om vad posterna innebär.   

 

 
Jag väljer att rödmarkera det här på grund av att jag inte 

tycker att dokumenteringen som gjordes var tillräckligt 

utförlig (vilket upptäcktes på slutet när det skulle 

skrivas ihop) samt för jag misslyckades med att göra 

processen tillräckligt transparant. 

 

Förklaringen till det första felet är antagligen att arbetet 

i Styret är stundvis väldigt ostrukturerat i att man helt 

plötsligt har ett möte eller svarar på mail och frågor, 

ofta kanske i en paus på en föreläsning. Det var i dessa 

stunder svårt att ge tid till att göra gedigen 

dokumentation utan blev istället en enklare markering 

eller ibland inget alls. 

Förklaringen till det andra felet är att utformningen av 

arbetet var väldigt individuellt vilket gjorde att det inte 

blev något naturligt tillfälle att ta fram det för någon. 

Här faller felet helt hos mig. 

 

Jag vill dock säga att jag tycker att resultatet blev bra 

men att det för sektionens skulle ha varit bra om folk 

hade fått i alla fall möjligheten att tycka till mera i och 

med att det varit ett långt arbete med omstruktureringen 

av Styret. 

 

 

  

All facts, no bullshit   

________________________________________  

Oscar Holke  

Ordförande Maskins Utbildningutskott 15/16  

Utbildningsansvarig Maskinteknologsektionens Styrelse 15/16 



Verksamhetsberättelse, XP-styret 15/16 
Nedan följer en punktvis redovisning av måluppfyllnaden under verksamhetsåret 15/16 för 

eXPerimentverkstadens styrelse. Efter dessa punkter följer en redovisning i löptext där Styrelsens 

generella förehavanden redovisas. 

Huvudmål: 

 Verka för att öka gemene teknologs verkstadsintresse och få denne att förstå vikten 

utav dessa kunskaper i en framtida ingenjörskarriär. 

 Slutföra arbetet med att ta fram den nya kursen ”metall light”. 

 Administrera och genomföra kurser med målet att utfärda: 

o 4st metallkörkort   

o 12st metall light-körkort   

o 12st träkörkort   

 Tillhandahålla verkstaden för föreningens medlemmar. 

 Tillhandahålla 3D-skrivare för sektionens och föreningens medlemmar. 

 Sköta kontakten med skolans personal samt bibehålla den goda relation som finns 

idag. 

 Utöka samarbetsprogrammet med näringslivet genom studiebesök och 

gästföreläsningar riktade mot föreningens medlemmar. 

 Världsherravälde till år 2020. 

Med avstamp i ovanstående huvudmål har XP-styrelsen 15/16 åstadkommit följande: 

 Vi har verkat för att öka gemene teknologs verkstadsintressen genom att 

administrera och genomföra våra verkstadskurser, och vi har med dessa kurser 

utfärdat: 

o 15st metallkörkort (375% av målsättningen) 

o 9st metall light-körkort (75% av målsättningen) 

o 18st träkörkort (150% av målsättningen) 

 Vi har tillhandhållit verkstaden för föreningens medlemmar, där antalet påskrivna 

kontrakt uppgått till 154st. 

 Under året har vi även samarbetat med verkstadspersonalen för att öka antalet 

medlemmar från andra sektioner än Maskinteknologsektionen. Detta har inneburit 

att 43 personer har fått gå skolan säkerhetskurs och därmed fått tillgång till 

verkstaden. 

 I skrivande stund administrerar XP-styrelsen två stycken 3D-printers som är 

tillgängliga för våra medlemmar, och även alla medlemmar i M-sektionen. 

 Under året arrangerade vi ett studiebesök till biltillverkaren Koenigsegg. 

 Vi har även jobbat på vårt världsherravälde, men ytterligare detaljer kan på grund av 

sekretess inte nämnas. 



Delmål: 

 Genomföra ett arrangemang, XP-race, under mottagningen. 

 Hjälpa sektionen vid behov, främst ur tillverkningssynpunkt. 

 Genoföra aspning i LP2. 

 Hjälpa CCC under Cortégen. 

 Fortsätta att vara skolan behjälplig i kurser så som Ingenjörsmetodik och 

Maskinelement. 

 Förbättra föreningens hemsida ytterligare. 

 Genom olika projekt få medlemmar som har körkort i metall- och träverkstaden att 

utvecklas och spendera mer tid i verkstaden.  

 Genom olika projekt samt inköp av fler verktyg ge medlemmar utan körkort större 

nytta av sitt medlemskap och öka deras närvaro i verkstaden. 

De delmål som sattes upp inför verksamhetsåret har uppfyllts på följande vis: 

 Vi genomförde ett arrangemang, XP-racet, under mottagningen. Det fick betyget ”bästa arret 

under mottagningen” av minst en nollan. 

 Vi har varit sektionen behjälplig genom att, där det behövts, bistå med vår expertis inom 

bearbetning och tillverkning.  Vi visade till exempel upp verkstaden för RGM:s besökare, och 

vi hjälpte Caster med deras bygge. 

 Vi genomförde vår aspning i LP2 där vi sållade fram detta års eminenta styrelse. 

 Under Cortègen höll Styrelsen vår vanliga verkstadsjour där Cortège-byggare kunde få 

kvalificerad hjälp med lite mer avancerade moment i deras byggen. Vi deltog även i Cortègen 

med våra lösnummer. 

 Vi bidrog med handledare till ingenjörsmetodiken. 

 Vi har finslipat vår hemsida och medlemsdatabas för att göra den ännu bättre. Vi påbörjade 

även arbetet med att införa en digital loggbok i verkstaden så att våra medlemmar ska kunna 

logga in och ut med hjälp av sitt kårkort. Vår förhoppning var att detta system skulle gå att 

koppla till vår hemsida så att medlemmar ska kunna se när det är folk i verkstaden. Denna 

förhoppning ser ut att gå i uppfyllelse framöver tack vara sittande styrelses ihärdiga arbete. 

 Under året har vi även gjort ett antal satsningar på att öka tillgängligheten för medlemmar 

som saknar körkort. Vi har köpt in en sats med batteridrivna handverktyg av bra kvalité, och 

även köpt in en del materiel till träverkstaden. Under året satsade vi även på att köpa in en 

komplett sats med verktyg för cykelservice, något som vi hoppas våra medlemmar 

uppskattar. 

  



Läsperiod 1 
Läsperioden inleddes med M-sektionens mottagning. XP deltog såklart i Chalmers-rundvandringen 

och gjorde ett intryck på nollan med vår hastigt improviserade lektion i tillverkningsteknik.  Senare 

under mottagningen arrangerade vi även vårt numera traditionella XP-race där nollan fick jobba i lag 

för att producera den snabbast lådbilen med bäst köregenskaper. Vi var lyckligt lottade och fick bra 

väder. Allt som allt var det ett lyckat och uppskattat arrangemang. 

Under läsperiod ett påbörjades även arbetet med att ta fram den nya kursen metall light. Syftet var 

att kunna tillhandahålla en nedbantad metallkurs för de medlemmar som inte har behov av svarv och 

fräs, men som vill kunna göra grundläggande plåtjobb och även få använda svetsarna. Arbetet var 

tidskrävande och bitvis skitjobbigt, men vi lyckades! Den första omgången kursdeltagare kunde gå 

vår nya kurs redan i LP2. Förhoppningen är att kunna - i princip - spotta ut medlemmar med denna 

access och på så vis göra verkstaden mer lättillgänglig. 

Som ett led i processen med att öka nyttan med verkstaden för våra medlemmar utan körkort gjorde 

vi ett antal inköp till verkstaden. Bland annat ett komplett set med batteridrivna handverktyg plus en 

del handverktyg till träverkstaden. Vi köpte även in en sats med verktyg för cykelservice som även 

kom att användas i en ”cykelkurs” vi höll i läsperiod fyra. 

Under läsperioden flyttades även föreningens 3D-printer ut till den byggda 3D-buren för att kunna 

lånas ut till våra medlemmar och maskinteknologer. Efter detta blev 3D-kurser ett stående inslag i vår 

verksamhet. För att ytterligare fjäska för våra medlemmar placerades ett antal skåp i trapphuset som 

leder ner till verkstaden. Dessa skåp kan nu lånas av medlemmar med behovet. Perfekt för de som 

har lite större projekt men ingenstans att förvara! 

Till allas stora glädje hölls det en kurs i silversmide, något som skett även tidigare år. Det var många 

nöjda deltagare som tillverkade fina smycken under uppsikt av Styrelsens silversmidesexpert Linn. 

Sektionens nystartade simulatorförening Caster bad Styrelsen om hjälp med byggandet av deras 

simulatorkoja. Att hjälpa till var för oss en självklarhet, och resultat blev väldigt bra. 

Läsperiod 2 
I läsperiod två inträffade en milstolpe då Styrelsen höll den första kursen med namnet metall light. 

Kursen är var ett initiativ av sittande styrelse för att öka frekvensen på utfärdade körkort i 

metallverkstaden, mot en mer begränsad access där större maskiner så som svarv och fräs 

exkluderades. Kursens succé var ett faktum, och förhoppningsvis kommer den göra så att fler 

teknologer kan utnyttja verkstadens resurser. 

Under läsperioden firade även maskinteknologsektionen 150 år. Styrelsen deltog under 

jubileumsdagen med uppvisning av verkstad och lösnummer. Dagen, som innan hade målats upp 

som det värsta kaoset på 150 år, blev lugn med förhållandevis få besökare. 

När ettorna läste ingenjörsmetodik så ingick det som vanligt ett antal verkstadspass där Styrelsen var 

med för att sprida kunskap och intresse. Inte långt därefter höll vi våra tre aspar där ettorna fick lära 

sig mer om vad vårt arbete innebär och hur kul man kan ha det. 

Mitt i alltihop arrangerade vi ett studiebesök till Koenigseggs tillverkningslokaler i Ängelholm där vi 

fick en rundvisning bland alla bilar. Vi fick till och med en skymt av Christian von Koenigsegg själv. 

Under läsperioden trillade det även in en till 3D-printer som Styrelsen skulle administrera. Denna 

gång var det ingenting mindre än en Makerbot Z18. Utan att gå in på några detaljer kan den 



beskrivas som skitstor och ganska cool. Självklart skulle den så småningom bli tillgänglig för våra 

medlemmar såväl som sektionens medlemmar. 

Inför julen passade Styrelsen även på att skryta med våra resurser genom att tillverka tidernas (enligt 

mig) coolaste julkort. Vi fräste in vår julhälsning i cirka tjugo aluminiumplåtar som därefter delades ut 

till de som vi samarbetar med på sektionen. 

Läsperiod 3 
Efter julledigheten var det dags för förnyelse. Likt en julgran var det dags för den gamla Styrelsen att 

kastas ut och en ny att ta plats. Arbetet med att lära upp den nyvalda Styrelsen i verkstadsarbetets 

ädla konst tog fart direkt efter inval. En stor del av Styrelsens tid togs därför upp av internutbildning, 

samtidigt som vår övriga kursverksamhet var tvungen att gå runt. Det innebar en del jobb, men 

ingenting var oväntat. 

En framgång för träverkstaden skedde även under läsperiod tre då kontakt knöts med Fredricsons 

trä, där XP-styret nu kan införskaffa prima virke till utbildning och medlemsprojekt. 

Läsperiod 4 
Läsårets sista läsperiod innebär Cortège och därmed också XP-styrets sista stora åtagande. Som 

brukligt är så bidrog Styrelsen med egenbyggda lösnummer, samtidigt som vi höll jour i verkstaden 

för att hjälpa extra ambitiösa Cortège-byggare. Årets Cortège fick se ett antal nybyggda lösnummer, 

så som en drift-trike, en dammsugare och en dragster. Alla blev väldigt uppskattade av åskådarna och 

inga olyckor inträffade (Varför skulle det?). 

Vi genomförde ett nytt arrangemang som vi kallar ”medlemsaktivitet”, dit vi bjöd in alla våra 

medlemmar till gött häng, hamburgare och lösnummerkörning. Det kom en del besökare och 

arrangemanget var uppskattat. Min förhoppning är att detta fortsätter arrangeras och att det kan 

växa mer. 

Läsperiod fyra innebar också en nyhet vad gäller kursutbudet. Styrelsens då sittande cykelmästare 

Love Roos höll en kurs i grundläggande cykelservice med de cykelverktyg som nyligen hade 

införskaffats. Styrelsen ser detta som en del av målet att göra verkstaden mer allmännyttig och 

tillgänglig för en bredare massa. 

Övrigt 
Det som står beskrivet ovan är de aktiviteter som synts och betytt mest utåt, men mellan raderna 

finns även den dagliga verksamheten där Styrelsens ledamöter lagt ned blod, svett och tårar för att 

kunna driva föreningen framåt. Vi hoppas och tror att detta arbete är uppskattat, i vilket fall som 

helst så var det otroligt kul! 

 

 

För XP i tiden 

Emanuel Werner 

Ordförande – eXPerimentverkstadens styrelse 2016/2017 



Verksamhetsberättelse 

MGK 15 

 

Maskins Griskommittee (MGK) 15 hade för avsikt att göra följande: 

 Arrangera den årliga Grisfesten i samband med att de sista tentorna inför sommaren 
är skrivna. 

 Om möjligt genomföra ytterligare ett stort utomhusarrangemang på hösten under 
förutsättningarna att kommitteens medlemmar anser det lämpligt. 

 Genomföra aspning för att sprida och informera övriga maskinteknologer om hur 
MGK:s verksamhet är uppbyggd och fungerar. 

 Arrangera ett tackkalas för alla som hjälpt till under Grisfesten. 

Med facit i hand kan vi se att en Grisfest hölls helgen efter alla tentor vid sommaren. Detta 

evenemang anser vi var väldigt lyckat, både ekonomiskt men även i form av sektionsnytta. 

Det var fullt på området nästan hela kvällen och stora delar av kvällen var det även en lång 

kö för att komma in på området, detta trots att tillståndet hade ökats med 100 personer från 

tidigare år. Ekonomisk så gick vi ganska mycket plus i förhållande till budget. Exakt siffra vet 

jag inte men runt 10 000 kr. 

Då vi i MGK ansåg att ett till utomhusarrangemang var värt arbetet och alla externa parter 

gick med på att låna ut området ännu en gång så genomförde vi en Kultingfest läsvecka 3 

läsperiod 1 på hösten för att välkomna alla tillbaka till skolan efter sommarlovet. Här var 

även kåren med och sponsrade upp till 25 000 kr. Tyvärr hade det hunnit bli höst så vädret 

var inte optimalt vilket även bidrog till att färre gäster kom. Men med tanke på 

förutsättningarna och att det var ett nystartat evenemang så var vi nöjda trots ett negativt 

resultat.  

Som avslutning av för vårt år så höll vi i både aspning och tackkalas. Tackkalaset bestod av 

gott käk samt blacklight minigolf vilket vi ansåg var lyckat och uppfyllde sitt syfte. Slutligen 

skedde även en överlämning med våra efterträdare i MGK 16. 

Totalt sett under MGK:s verksamhetsår så har vi gått ungefär +/- 0. Däremot plussade vi rätt 

mycket under M-Styret 14/15 men gick back ungefär samma summa under M-Styret 15/16.  

Avslutningsvis vill vi återigen tacka alla som hjälpt till under året, antingen som gäster eller 

arbetare, evenemanget är inte möjligt att genomföra utan er. 

Maskins Griskommittee genom 

Ordförande Andreas Bågfeldt   Ölchef Christoffer Stuart 

Byggansvarig Fabian Melvås  Bokningsansvarig David Sveide 

Informationsansvarig Annika Hansson  Matansvarig Anto Vrancic 



Från diskussionen framkom att sektionsmötet är tämligen överens om att det bör finnas en bil på 
sektionen och att det är viktigt att denna ska vara tillgänglig under terminerna. Det framkommer att 
bilen gärna får vara “inte superfräsch” men det poängteras att det viktigaste är att den alltid är 
funktionsduglig. Sektionsmötet ser gärna att Styret återkommer till SM3 med ett lösningsförslag som 
antingen interpellation eller proposition.  
 
 
 
_____________________________ 
Emilia Gustafsson  
 
 



I beslutet som togs framgick det inte av motionärens yttrande, tillika bifallen att-sats, 
vart förändringen skulle göras. Från diskussionerna under mötet rörande denna 
motion framgick det dock tydligt att förändringen skulle gälla ändring i 
Maskinteknologsektionens styrdokument. 
 
I att-satsen står det inte bara vad som ska ändras till, utan även ändras ifrån. 
Därmed kan man inte misstolka att yrkandet skulle gälla något annat än stadgan, och 
därför är detta denna motions första läsning gällande stadgeändring, och behöver 
därmed sammanlagt två på varandra följande bifall för att röstas igenom. Andra 
läsningen av denna motion kommer därför att tas upp vid nästa sektionsmöte. 
 
 
 
 
_______________________ 
Sten Li 



	
Motionssvar	
2016-11-24	

	 Staffan	Björkdahl	
	

	
	

	

	

Motionssvar		
	
Bakgrund	
Eftersom	det	länge	saknats	en	officiell	sektionsmötesvisa	och	den	traditionella	
sektionsmötesvisan	Josefin	togs	bort	från	sektionsmötena	för	ett	tag	sedan	anser	M-styret	
att	”Kan	ni	höra	maskinarens	sång”	är	en	sektionsmötesvisa	av	rang.	M-styret	anser	att	det	
vore	synd	om	denna	trevliga	visa	endast	sjöngs	fyra	gånger	om	året	och	anser	därför	att	den	
även	bör	användas	som	officiell	sektionsvisa.	
Yrkande	
Med	ovanstående	som	bakgrund	yrkar	sektionsstyrelsen	

att	 avslå	motionen	i	sin	helhet	

att	 ändra	från	”	bifalla	motionen	med	ändringsyrkandet	att	ändra	paragraf	9:3	
Åligganden	i	reglementet…”	till	”	ändra	paragraf	9:3	Åligganden	i	
reglementet…”		

	

M-Styret	genom	

	 	

_____________________	

Staffan	Björkdahl	

Vice	ordförande	M-Styret	16/17	

	





Protokollsanmärkning	M-styrets	bokföring	

Camilla	Söderbergs,	ekonomiansvarig	i	M-Styret	12/13,	bokföring	har	under	flera	år	släpat	efter	vilket	
från	början	bygger	på	ett	bristfälligt	ansvarstagande	från	Camilla	själv	men	även	från	Edvin	Bergman	
som	var	sektionens	ordförande	under	det	här	verksamhetsåret	och	är	därmed	lika	ansvarig	för	
räkenskaperna	som	firmatecknare.	Det	har	under	senaste	året	arbetats	flitigt	från	Gabriella	Hjält,	
sektionens	kassör	verksamhetsåret	efter	Camilla,	med	att	slutföra	Camillas	räkenskaper	och	på	så	vis	
göra	det	möjligt	för	hennes	egna	bokföring	att	kunna	bli	godkänd.	Det	som	har	påpekats	har	försökt	
rättas	till,	dock	finns	det	fortfarande	vissa	saker	som	inte	är	100%	korrekt	bokföringsmässigt	men	i	
det	här	specialfallet	ser	vi	att	vi	kan	ha	överseende	med	det	och	trots	det	yrka	för	godkännande	av	
bokföringen.	De	fel	som	finns	i	bokföringen	handlar	om	bokföringsmässiga	fel,	så	som	felbelastade	
konton	och	bristfälliga	förklaringar	dock	kan	vi	inte	hitta	någon	antydan	på	ekonomiska	brott,	det	vill	
säga	fiffla	ut	pengar	privat	eller	liknande,	och	just	den	kontrollen	som	är	revisorernas	huvudsakliga	
syfte,	att	se	till	att	allt	har	skett	på	rätt	sätt.		

Ytterligare	anledning	till	att	vi	yrkar	på	att	godkänna	den	här	bokföringen	är	att	det	lagts	ner	otroligt	
mycket	tid	av	Gabriella	i	hopp	om	att	rätta	till	alla	fel	för	att	i	sin	tur	kunna	bli	godkänd	från	sina	
ansvarstagande	i	sektionen	och	just	nu	ligger	Camillas	bokföring	och	släpar	efter	som	en	bromskloss	
och	sannolikheten	att	Camilla	kommer	vilja	ta	tag	i	bokföringen	nu,	som	utexaminerad	är	väldigt	liten	
och	därför	ser	vi	möjligheten	att	kunna	ge	efterkommande	ansvarsposter	möjligheten	att	bli	
ansvarsbefriande	vilket	är	svårt	för	dem	att	bli	med	den	här	bromsklossen	i	systemet.	

Camilla	och	Edvin	kommer	inte	bli	ansvarsbefriande	eftersom	deras	mottagningskommitté,	MnollK	
12,	inte	heller	är	klara	med	bokföringen,	vilket	de	troligtvis	aldrig	kommer	bli	heller.	

Vi	revisorer	vill	poängtera	att	detta	är	ett	sällsynt	undantag	att	man	ser	lättare	på	en	gammal	och	
slarvig	bokföring	men	vi	kan	inte	vara	nog	tydliga	med	det	faktum	att	vi	ALDRIG	hade	yrkat	för	
godkännande	om	det	fanns	minsta	tvivel	om	att	något	brottsligt	hade	föregått.	Men	för	att	kunna	gå	
vidare	och	arbeta	med	dagens	kassörer	och	deras	räkenskaper	så	anser	vi	att	det	är	nödvändigt	att	
godkänna	Camilla	Söderbergs	bokföring	från	sin	tid	i	M-Styret.	

	

Genom	Revisor	

Andreas	Bågfeldt	2016-11-25	




