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Maskinteknologsektionens beslutsmöte 2017-04-04 
 
Plats: Hörsal HA1, Hörsalsvägen  
Tid: Tisdagen 4 april kl. 23:30 
  
Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson, 

Sebastian Salinder och Emanuel Sanne. 
 

§ 1 Mötets öppnande Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl. 23:31. 
 

§ 2 Val av mötesordförande Anton Jansson väljs till mötesordförande. 
 

§ 3 Adjungeringar Inga adjungeringar  
 

§ 4 Val av sekreterare Sebastian Salinder väljs till sekreterare. 
 

§ 5 Val av justeringsperson Staffan Björkdahl väljs till justeringsperson. 
 

§ 6 Fastställande av föredragningslistan  Föredragningslistan fastställs.   
 
§ 7 Godkännande av föregående protokoll   Styrelsen beslutar att: bordlägga protokoll 
  2017-02-28 Styrelsemöte #22 
  2017-03-06 Styrelsemöte #23 
  2017-03-16 Styrelsemöte #24 
  2017-03-20 Styrelsemöte #25 
   2016-03-29 Styrelsemöte #26   
         till nästa möte. 
§ 8 Äskningar   

a. Äskning 12 – Påskäggsjakt, M.A.K.  
  Styrelsen beslutar att: godkänna äskning 12 –  
  Påskäggsjakt, M.A.K. (bilaga 1) i sin helhet till ett  
  belopp om 600 kr med motiveringen att detta kan anses 
  som ett nyskapande arrangemang som kan gynna  
  gemene maskinteknolog. 
  Anton informerar M.A.K. om Styrelsens beslut. 
 

 
§ 9 Beslut 
 Inga övriga beslut. 
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§ 10 Övriga frågor Inga övriga frågor. 
 
§ 11 Under mötet bordlagda frågor Inga bordlagda frågor. 
 
§ 12 Mötets avslutande Mötet avslutades 23:33. 
 
 

Bilagor 
 

1. Äskning 12: Påskäggsjakt, M.A.K. 
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Påskäggsjakt 
Bakgrund 

M.A.K. har som mål det kommande året att göra fler alkoholfria arr som gynnar hela maskinsektionen.
Vi vill få maskinteknologerna på Chalmers att tycka det är rolig att vara i skolan och få något positivt
från skoldagen utöver föreläsningar. Därför vill M.A.K. nu till påsk göra en påskäggsjakt fredagen 7e
april. Projektet är till för maskinteknologer på Chalmers. Det pengarna skulle gå till är stora mängder
godis och påskägg. Desto mer pengar vi får desto fler maskinteknologer kan ta del av eventet.
Påskäggsjakten ses som något som skulle kunna återkomma varje år då det är något som får M.A.K.
som PR förening att synas mer, och som kommitté på sektionen att få göra något litet och mysigt för de
på sektionen.

Syfte och mål 
Syftet är ett litet arrangemang som kan engagera många på sektionen utan att det behöver lägga undan 
mycket tid för eventet. Målet är att alla på sektionen, både på kandidaten och mastern, ska känna att de 
är med i en sektion som gör saker för att skolan ska bli roliga och att alla ska känna sig inkluderade. 

Genomförande 
Små påskägg göms runt om i Maskinhuset. Äggen kommer göras mer maskiniga genom att märka dem 
med brunt, måla Asterix eller skriva M.A.K. på. I varje ägg står en liten lapp med vilka det är som har 
gömt äggen och var upphittaren kan hämta upp ett större ägg fyllt med godis. M.A.K. kommer finnas vid 
NollKoll eller utanför Bulten för att ge ut godiset och göra reklam för eventet under dagen. PR kommer 
ske genom Facebook-event, delning av event på Maskinteknologernas Facebooksida, eventuella infar 
mellan olika föreläsningar, planscher runt om i maskinhuset och på själva dagen. 

Tidsplan 
Tiden för arret kommer vara mellan klockan 10:00 och klockan 15:00 fredagen den 7e april. Pengarna 

behöver vara inne innan onsdag den 5e april klockan 23:59 för att godis och påskägg ska kunna 
inhandlas senast dagen innan eventet. 
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Intäkter 

Äskning 600 kr 
Fler intäkter? - 
Summa 600 kr 

Kostnader 
Vilka är 
kostnaderna 
för ”projektet”? 

Påskägg 
Godis 

Målarfärg 

Summa 600 kr 
Totalt 600 kr 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar M.A.K. 

att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 600 kr
för Påskäggsjakt.

________________________________ 


