MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2017-09-21 #08
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-09-21
Plats:
Tid:

Konferensrummet
torsdag den 21 september kl. 12:00

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

Moa Ekdal förklarar mötet öppnat kl.12:02

§ 2. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att: välja Moa till mötesordförande

§ 4. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att: välja Jonathan till sekreterare

§ 3. Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 5. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att: välja Carl Bodin till justeringsperson

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs

§ 7. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att: Bordlägga protokoll
- 2017-09-14 styrelsemöte #07 till nästa möte
Godkänna protokoll
- 2017-09-05 styrelsemöte #04
- 2017-09-12 styrelsemöte #06

§ 8. Hur mår du?
§ 9. Varvet

Moa:
Föregående vecka:
• Kollar mycket på protokollet inför SM1 och skrivit om en del motionssvar. Gjort diskussions underlag
till kvällen
Kommande vecka:
• Uppdatera wiki efter SM och efter mottagningen färdigt.

Stina:
Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Carl Bodin
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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Föregående vecka:
• Ordförråd och färdigställa aspschema
Kommande vecka:
• Diskussionspass, aspningintro
Jonna:
Föregående vecka:
• Presenterat maskinteknologsektionens budget för verksamhetsår 2017/18 på sektionsmöte 1.
Kommande vecka:
• Jobbar vidare med bokförering och kommer gå på bokföringskvällen.
Carl:
Föregående vecka:
• Förbereda SAMO-propositionen och dess ändringsyrkanden inför SM1.
Kommande vecka:
• Kick-off med SU till helgen och gruppmöte med TDs och Zs SAMO i veckan. Prioriterar att få
nyckelskåpet att fungera.
Elin:
Föregående vecka:
• Gjort ett provisoriskt Kontrakt för ljudsystemet till Winden. Skrivit motionssvar SM1
Kommande vecka:
• Börja planera för studentrösten. Gå på PRM
Jonathan:
Föregående vecka:
• Har publicerat föredragningslistan till sektionsmöte 1. Blev invald som kommunikationsansvarig i MStyret 17/18 och skrev protokoll under sektionsmöte 1. Har gått över till videoformat på MTV.
Uppdaterat mejllistor till kandidat åren.
Kommande vecka:
• Färdigställa protokoll till Sektionsmöte 1. Ska påbörja undersökning av kostnad för ny hemsida.
Fortsätter söka mejllistor till maskins masterprogram.
Måns:
Föregående vecka:
• Varit dörrman under sektionsmötet
Kommande vecka:
• Jobba vidare med mentorskapsprogrammet.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Moa Ekdal
Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Justeras

____________________
Jonathan Sjölander
Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

___________________
Carl Bodin
Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll Styrelsemöte 2017-09-21 #08
§ 10. Äskningar
a. Äskning #03: aspningstillfälle MALT
Aspningens budget saknar den budgeterade summan av 200 kr redan utlovade till att aspa.
MALT kontaktas för förklaring
Styrelsen beslutar att: Bordlägga äskningen ”aspningstillfälle MALT” till punkt §18. Under mötet
bordlagda frågor.
b. Äskning #04: gokart för maskinteknologen
Styrelsen anser att vi inte kan godkänna äskningen då sektionen inte kan subventionera alla
föreningars arrangemang för att sänka biljettpriserna och då inte heller detta fall. Styrelsen
rekommenderar höja biljettpriset från tidigare år då gokarten också påstått kommer vara av högre
kvalitet.
Styrelsen beslutar att: Avslå äskning #04 gokart för maskinteknologer
Elin Winberg skriver äskningssvar till MISS’ medlemmar.
§ 11.

Genomgång av protokoll från SM1
Styrelsen inväntar sekreteraren från sektionsmötet, Jonathan Sjölander, för ett prelimärt utkast.

§ 12.

Ansvarig för att börja kolla igenom upplägg på styrets ”instruktioner”, alltså info om styret på
hemsidan
Elins Winberg tar ansvar för att ta fram mallar och initiera arbetet.

§ 13.

Uppdatera maskins ekonomiska policy så att valberedningen kan få ersättning för mat under deras
intervjuer
Styrelsen beslutar att: godkänna ändring och lägger till valberedningen för ersättning för mat på
deras intervjuer
Carl Bodin tar ansvar för ändrar i Ekonomisk policy.

§ 14.

Driva vidare frågan om filmade föreläsningar
Elin tar på sig att driva frågan till programmet och kåren

§ 15.

Uppdatera de gamla instruktionerna
MAK och Mnollks behöver ändringar i sina instruktioner, förslag på ändringar har kommit från
Dennis Norman

§ 16.

MARM inköp till winden
Nuvarande förslag är att kolla upp behov från andra föreningar i form av enkät.
Måns mejlar enkät och vidarebefordrar MALTs förslag (se bilaga 3).
Windschef Oskar Lundström utfrågas om han vill driva frågan.
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§ 17.

Artikel till M-ord
Förslag: ”Lärarrummet” tema för att locka maskinare till öppna sektionsmöten. Diskuteras vidare på
kvällens diskussionspass.

§ 18. Under mötet bordlagda frågor
a. Äskning #03: aspningstillfälle MALT
Svar från MALT lyder att de vill ändra den äskade summan till 520 kr.
Elin Winberg skriver ändringsyrkande
Styrelsen beslutar att: godkänna äskningen med ändringsyrkande
Elin Winberg skriver äskningssvar till MALTs medlemmar.

§ 19.

Övriga frågor

a. Ändringar i Maskinteknologsektionens reglemente är i sin ordning efter godkännande av Proposition
1 och Diskussion kring Interpellation 1 på Sektionsmöte 1.
Carl tar ansvar att ändra i reglementet angående SAMO post och MGK, samt ekonomisk policy om
ersättning för mat på möten med valberedningen.
Jonathan tar ansvar för att publicera ändringarna på maskinsektionen hemsida.
b. Styrelsen behöver en bättre uppskattning på kostnaden för att bygga en ny hemsida för
maskinteknologsektionen.
Jonathan tar ansvar för att uppskatta kostnad för att uppdatera hemsidan.

§ 20.

Möten kommande vecka
Tisdag: Styrelsemöte, vinprovning
Onsdag: motagnningsutvärdering
Torsdags: Styrelsemöte
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§ 21.

Mötets avslutande

Moa Ekdal förklarar mötet avslutat kl.12:47.

Bilagor
1. Äskning #03 Aspireringstillfälle MALT
2. Äskning #04 Gokart för maskinteknologer MISS
3. MALTS förbättringsförslag angående Winden
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Äskningsunderlag
Aspireringstillfälle, MALT
Bakgrund
MALT är en tillfällig kommitté med uppgift att kulturellt berika gemene maskinteknolog samt att bidra till en sund
dryckeskultur på sektionen. Föreningen har funnits sedan 2015, men arrangerade under 2016 enbart ett event på
grund av diverse omständigheter. Nuvarande MALT valdes in i december 2016 med målet att starta upp föreningen
igen och bidra till ett ökat intresse för mat- och dryckeskultur på sektionen, samt att visa på att MALT fyller ett
tomrum på sektionen som på sikt förhoppningsvis kan fyllas av en permanent kommitté.
Under året har MALT hittills genomfört tre provningar samt arrangerat sektionens årliga sångbokssittning, under
hösten är planen att hålla i ytterligare tre arrangemang. Mottagandet har varit mycket positivt och alla provningar
har varit slutsålda, med deltagare från alla olika delar av utbildningen och med ett anmärkningsvärt och glädjande
stort intresse från masterstudenter. Just förmågan att locka studenter från alla årskurser, vilket ofta är svårt, visar
på hur MALT kan fylla ett tomrum och bidra till ökad sammanhållning på sektionen.
Målsättningen är att MALT på sikt ska bli en stadigvarande kommitté för att på så sätt berika sektionens studenter
kulturellt. För att detta ska vara möjligt är det en förutsättning att flera personer söker till MALT vid höstens inval,
för att driva MALT framåt. Som ett steg i etableringen av MALT planerar vi i nuvarande MALT därför att genomföra
ett asptillfälle under hösten. För att kunna genomföra en aspirering på samma villkor som stadigvarande
kommittéer behövs ekonomiskt bidrag. Detta då intresset för en asp bedöms minska om de aspirerande behöver
betala för denna, särskilt då övriga kommittéer på sektionen har egna budgetar att spendera på sina aspiranter
och således kan arrangera asptillfällen som är gratis. Med detta som bakgrund skrivs detta äskningsunderlag då
MALT i nuläget ligger under M-styrets ekonomiska ansvar och inte har någon egen budget att spendera på
arrangemang som detta. I framtiden, om MALT blir en stadigvarande kommitté, kommer möjligheten att disponera
en egen budget i samband med asptillfällen att finnas, således kan detta äskningsunderlag ses som en
engångsföreteelse i väntan på att MALT blir permanent.

Syfte och mål
MALT planerar att hålla ett asptillfälle för att ge studenter som är nyfikna och intresserade av att engagera sig i
kommittén möjligheten till en inblick i vad det innebär att sitta med, samt diskutera hur MALT kan tänkas att
utvecklas framöver.
Målet är att få till en rolig och givande kväll för de som aspirerar, samt att väcka ett intresse hos många studenter
både för kommittén i sig och att söka den inför kommande år. På så sätt är målet att ge en god förutsättning för
att etablera MALT på längre sikt.
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Genomförande
Asptillfället kommer att bestå av en chokladprovning, där fyra chokladsorter med bönor från olika delar av världen
kommer att provsmakas och jämföras. Provningen kommer att hållas av de sittande i MALT. Planen är att göra
detta under avslappnade former där alla närvarande diskuterar de olika chokladerna tillsammans, men också får
möjlighet att ställa frågor till de sittande i MALT samt diskutera verksamheten och hur den kan utvecklas framöver.
Asptillfället uppfyller således instruktionerna i sektionens aspningspolicy om att varje kommitté måste hålla minst
ett nyktert asptillfälle per verksamhetsår.

Tidsplan
Asptillfället planeras att hållas i Winden onsdagen den 15 november, tidsplanen sträcker sig således fram till dess.

Budgetkalkyl
Chokladen som är tänkt att provas bedöms
efter en marknadsundersökning kosta 25
kronor per person, och består av fyra bitar á
10 gram. Totalt budgeteras för 20 aspiranter
samt de fyra sittande medlemmarna i MALT.
Enligt sektionens aspningspolicy ska summan
för aspning inte överskrida 50 kr per person

och tillfälle och den totala summan för
samtliga asptillfällen skall inte överskrida
3000 kr per föreningen och år. Således
bedöms ett totalt belopp om 720 kronor
rimligt även om MALT i nuläget är en tillfällig
kommitté, särskilt då målsättningen är att
göra det till en stadigvarande sådan.
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Yrkande
Om M-styret menar allvar med sin ambition att göra MALT till en stadigvarande kommitté ser vi det som en
självklarhet att MALT får möjlighet att arrangera ett asptillfälle på samma villkor som övriga föreningar och
kommittéer på sektionen, för att på detta sätt bygga vidare på det intresse för MALTs aktiviteter som visat sig
finnas på sektionen och bygga en grund för ett framtida permanent MALT.
Med detta som bakgrund yrkar MALT
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 30 kronor per person upp
till totalt 24 personer och ett totalt belopp av 720 kronor för MALTs asp och chokladprovning.

________________________________
MALT genom David Gudmunds
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Äskningsmall
Gokart för Maskinteknologen
Bakgrund
MISS vill arrangera ett Gokart-evenemang. Vi fick ett paketpris på 7600kr som innefattar 8 stycken lag (3 person per lag med
totalen på 24 platser). Det är Göteborgs enda utomhus anläggning och vi tyckte det skulle vara kul och mer uppskattat av
Maskinteknologer att köra på en utomhusbana som är dels längre men framförallt roligare. Vi har budgeterat utgifter på
1350 kr motsvarande 56kr per person. Det innebär en anmälningsavgift på 260kr per person. För det priset är det en garanti
på 20 minuters körtid. Vi på MISS känner att paketerbjudandet är mest lämpligt för den summan vi har budgeterat för detta
arr. Projektet riktar sig mot alla maskinateknologer som kan tänkas vara intresserade av att köra Gokart. Vi tror att både
tjejer och killar kommer att vara intresserade av att delta. Detta är ett arrangemang som fick oerhört stor uppskattning av de
deltagande enligt MISS 16 som höll i den under sitt år.

Syfte och mål
Vårt motto i Miss 17 är:
”Vi motverkar den eventuella hälsorisk som andra föreningar utsätter dig för”.
Detta arrangemang visar att källarföreningar erbjuder större och givande alkoholfria aktiviteter.
Vårt mål är att ge den gemene maskinteknologen en rolig upplevelse med mycket adrenalin rus. Äskningen bör genomföras
då gokart är en rolig aktivitet där den gemene maskinteknologen samarbetar med andra för att uppnå ett mål, lär känna
maskinteknologer från olika klasser, samtidigt som man har roligt tillsammans.
Vi vill äska för pengar då vi tycker att 260 kr är för mycket för den gemene maskinteknologen och att det nuvarande priset
kommer att resultera i ett mindre intresse för evenemanget. Vi vill vidare betona att detta är inget vinstdrivande projekt.

Genomförande
Som tidigare nämnt så har vi fått ett paketpris från ”Göteborgs gokart center” för 8 stycken lag. Det är upp till oss hur många
personer som ska vara med i varje lag. Med tanke på att anläggningen ligger vid syrhåla-Torslanda som är en bit att åka från
Johanneberg så känner vi att tre personer i varje lag känns rimligt. Det är en resetid med kollektivtrafik på 30 minuter. Det
känns naturligt att alla deltagare ska få en minimum körtid på 20mintuer.

Tidsplan
Projektet är högt uppskattat bland maskinteknologerna och vi tror att detta är definitivt ett arrangemang som kan
återkomma och göras igen, därför tycker vi att detta är något att satsa på.
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Budgetkalkyl
Intäkter

Äskning

1440

60 kr per person för 24 personer

Anmälningsavgift

4800

200kr per person

Summa

6240kr

Kostnader för
projekt för oss

Kostnader

Summa

1360kr

1360kr
7600kr

Totalt

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar MISS
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om 1440 kr för Gokart.

________________________________
MISS 2017
genom Zaid Saeed, Evenemangsansvarig MISS-17
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Förbättringsförslag gällande utrustning i Winden
Vi i MALT har under våren hållit i ett antal provningar i vår sektionslokal Winden, vilket har fungerat på
ett tillfredställande sätt. Efter diverse insatser de senaste åren känns lokalen både fräschare men också
mer hemtrevlig och med en högre mysfaktor än innan, vilket bidrar till en bättre upplevelse under våra
provningar. Samtidigt kan Winden fortfarande utvecklas, och som en del i detta har vi nu identifierat ett
behov av finare linnedukar och kandelabrar. Detta är något som vi upplever skulle höja känslan under
provningar och andra mer städade arrangemang i lokalen, vilket således skulle gynna även andra
föreningar på sektionen.
I nuläget används allt som oftast pappersdukar under arrangemang vilket inte ger ett särskilt proffsigt
intryck för finare arrangemang. Här skulle riktiga dukar och kandelabrar på borden förhöja känslan
rejält. Naturligtvis bör dessa dukar helst vara i sektionens moderiktiga färg brun! Jämfört med
pappersdukar är återkommande användning av samma dukar också ett mer miljövänligt alternativ vilket
borde vara ett självklart argument att ta hänsyn till vid övervägande av detta förslag.
Efter lite research har följande alternativ hittats som kan visa på tänkbar kostnad för denna satsning:
Vit linneduk 150x250 cm. Kostnad 399:-

http://kungslinet.se/content/duk-ingrid-150x250
Silver kandelaber med 5 armar, 30 cm hög. Kostnad 199:-/st vid köp av två eller fler.

https://www.kandelaber.se/kandelaber/kandelaber-30cm-5-armad-148.html
Vid MALTs mest välbesökta arrangemang har det varit 40 gäster, och normal bredd per gäst vid dukning
brukar anges som 60 cm. För ett sådant arrangemang skulle således totalt fem av ovanstående dukar
behövas (
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!"#), samtidigt som fyra kandelabrar kan anses rimligt.

Detta skulle i så fall ge en total kostnad på 399
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2791 kronor.

Ett tänkbart upplägg är att detta görs som ett inköp till Winden och finns tillgängligt för de som hyr
lokalen, antingen som en del i de fasta inventarierna eller till en mindre ytterligare kostnad. Men detta är
något som de ansvariga för Winden och ekonomin på sektionen får ta ställning till. En annan fråga att
fundera över är hur tvättning av dukar och eventuell strykning ska skötas, då dukarna inte kommer
hinna tvättas innan avsyning av lokalen efter arrangemang vanligtvis sker.
Vår förhoppning är att detta förslag låter intressant för M-styret och andra föreningar på sektionen och
således är värt att gå vidare med för att på sikt bidra till en bättre upplevelse under provningar och
andra arrangemang i Winden.
MALT genom David Gudmunds
Göteborg 2017-09-14
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