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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-07-05
Plats:
Tid:

Skypekonference
Onsdag den 5 juli kl. 18:00

Närvarande: Moa Ekdahl, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Måns Medin
Frånvarande: Stina Wahlström, Elin Winberg
§ 1.

Mötets öppnande

Moa förklarar mötet öppnat kl.18:00.

§ 2.

Val av mötesordförande Moa

Moa väljs till mötesordförande.

§ 3.

Adjungeringar

Jonathan Sjölander och Carl Bodin adjungeras

§ 4.

Val av sekreterare

Jonathan väljs till sekreterare.

§ 5.

Val av justeringsperson

Jonna väljs till justeringsperson.

§ 6.

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

§ 7.

Hur mår du?

§ 8.

Varvet
Styrelsen är fortfarande på semester men fullföljer sina uppgifter.
Elin har skrivit instruktioner till följande föreningar: M-ord, MALT, Bakmaskinen, MIL och
eXPerimentverkstaden. Alla är mycket imponerade. Jonathan uppdaterade sociala media och hemsidan i
följd av nya styret är officiellt. Moa fortsätter med incidenten med det klippta skåpet.

§ 9.

Äskningar
Äskning #01 Boombox:
Styrelsen beslutar att: Högtalaren ” Fenton FPS12” inköpes för pris av 1495kr på motivering av
rimligt pris och kravuppfyllnad enligt bilaga 1-2.

§ 10.

Beslut
Svar på äskningen skrivs av Jonna med villkoret att högtalare i framtiden ska budgeteras.

Alla mår bra.

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Moa Ekdahl
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

___________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Jonna Bengtsson
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 11.

Diskussion
a.
b.

Diskussion uppstod villkor för godkännande.
I framtiden ska inköp av högtalare budgeteras i lämplig tid.
Inför förfrågan av andra föringar om högtalarna kommer de hänvisas till mnollk för
utlåning.

§ 12.

Veckobrevet
Ny design och funktionalitet till veckobrevet jobbas på.

§ 13.

Övriga punkter
a. Loggan för kläderna förbereds inför nästa möte.
b. Hela förenings utstyrseln ska vara klar till mottagningen.

§ 14.

Under mötet bordlagda frågor

§ 16.

Mötets avslutande

§ 17.

Bilagor

Inga bordlagda frågor
Mötet avslutades 18:20.

a. Bilaga 1. "Äskning Högtalare. Mnollk"
b. Bilaga 2. "Motivering för val av högtalare"

Mötesordförande

Vid protokollet

___________________
Moa Ekdahl
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

___________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Jonna Bengtsson
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Äskning
Högtalare, MnollK
Bakgrund
MnollK har under de senaste åren haft en högtalare som kallas Boomboom som använts till att spela
musik under många av sina aktiviteter. Denna högtalare är numera gammal och sliten vilket kraftigt
begränsar dess användarvänlighet, exempel på brister är att 3.5 sladduttaget är trasigt och därmed kan inte
musik spelas med sladd, högtalaren är även sprucken så den kan inte spela upp ljud på tillräckligt hög
volym för att fylla en HA sal.

Syfte och mål
Äskningen syftar till att ge MnollK en möjlighet att kunna spela musik för alla deltagare på MnollKs
aktiviteter. Detta innefattar huvudsakligen under mottagningen men även på andra aktiviteter såsom
phadderutbildning och allmänna arrangemang över året. Detta för att skapa en skönare atmosfär och för
att sprida glädje till gemene maskinteknolog som önskar att närvara.

Genomförande
Högtalaren skall införskaffas samt förvaltas av MnollK. Den skall skötas med omsorg och användas vid
varje tillfälle då det finns läge att gynna medlemmarna i Maskinteknologsektionen. Vår förhoppning är att
den ska hålla många år framöver och betydligt längre än en högtalare av sämre kvalité hade gjort.

Tidsplan
Införskaffandet av högtalaren är avsett att ske snarast efter godkänd äskning och högtalaren skall sedan
fortsätta användas i många år framöver.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal

___________________
Jonathan Sjölander

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektione
n 412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
_________________
_ Jonna Bengtsson
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Budgetkalkyl
Äskning

Intäkter
1495kr

Summa

1495kr
Kostnader
1495kr

Inköp av Fenton FPS12

http://www.promixsweden.se/startsida/fps12portable-sound-system-12-btvhfircled
Summa
Totalt

1495kr
1495kr

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal

___________________
Jonathan Sjölander

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektione
n 412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
_________________
Jonna Bengtsson
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

BESLUTSUNDERLAG
2017-05-08

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar MnollK:
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 1495 kr för högtalaren
Fenton FPS12
________________________________
Markus Nilsson
Äskningsyrka

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal

___________________
Jonathan Sjölander

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektione
n 412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
_________________
Jonna Bengtsson
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

Motivering för val av högtalare
När vi i MnollK väljer högtalare har vi några egenskaper vi anser vara av extra vikt.
Vi vill att vår högtalare ska
• ha ett batteri
• kunna spela musik via Bluetooth
• kunna spela musik på så hög volym med så fylligt ljud som möjligt
• ha hjul för att underlätta transport
• kunna monteras med axelband för att bära den på ryggen
• Kosta mindre än 2000kr
När vi letade efter möjliga kandidater söktes information på olika forum och olika
internetbutikers sortiment söktes igenom för att bilda en uppfattning av marknaden. Det
verkar finnas många mindre batteridrivna högtalare men då ett av kraven var att kunna
spela mycket ljud på högre volym faller dessa bort. Då vi också ville ha en med hjul begränsar
det antalet ytterligare. Då vi vill ha en högtalare med djupt och fylligt ljud letade vi efter en
högtalare med så stor woofer som möjligt.
Vi hittade en högtalare av modellen fenton fps12, denna uppfyller alla krav vi har på en
högtalare samtidigt som den tillför fler trevliga funktioner som möjlighet att ansluta den
medföljande mikrofonen, detta kommer underlätta kommunikation med större grupper.
Inte heller kunde några negativa reviews utan enbart positiva. Den ligger dessutom inom rätt
prisklass.
Ytterligare en trevlig detalj är att det finns led ljus monterat i grillen på woofern. Det finns
potential att det ser rätt superhäftigt ut.

Sammantaget får detta oss att tro att vi har valt en bra högtalare som kommer tjäna vårt
användande väl och vara en värdig efterträdare till boomboom.

SHMH
Markus Nilsson

