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Mötesordförande  Vid protokollet Justeras 

 __________________  ____________________   ___________________ 
Moa Ekdal   Jonathan Sjölander   Måns Medin 

Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-10-10 

Plats: Konferensrummet 
Tid: Tisdag den 10 Oktober kl. 17:15 

Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg, 
Måns Medin 

§ 1. Mötets öppnande  Moa förklarar mötet öppnat kl. 17:15 

§ 2. Val av mötesordförande  Styrelsen beslutar att: välja Moa Ekdal till mötesordförande 

§ 3. Adjungeringar  Inga adjungeringar  

§ 4. Val av sekreterare  Styrelsen beslutar att: välja Jonathan Sjölander till sekreterare 

§ 5. Val av justeringsperson          Styrelsen beslutar att: välja Måns Medin till justeringsperson

§ 6. Fastställande av föredragningslistan

§ 7. Godkännande av föregående protokoll

Föredragningslistan fastställs. 

Styrelsen beslutar att: Bordlägga protokoll 
2017-10-05 Styrelsemöte #12 

                                      till nästa möte. 

§ 8. Hur mår du?

§ 9. Varvet

Moa 
Föregående vecka: 

Kollat asppolicy med Stina, skickat ut de dokument Elin gjort till Z. 
Kommande vecka:   

Kolla igenom de dokument vi har och ge förslag på uppdateringar, fixa propositioner 
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Stina 
Föregående vecka: 

Redigerat aspningspolicyn. Skrivit ihop schema inför aspningperioden och kommer starta aspgrupp på 
Facebook.  

Kommande vecka:   
Skapa Facebook grupp för aspningen.  

 
Jonna 
Föregående vecka: 

Jobbat vidare med iZettle bokföring  
Kommande vecka:   

Fortsätta med bokföringen 
 
Carl 
Föregående vecka: 

Var förbi Kjell & Company igår för att mäta ut skåpets infästningspunkter. Hanterat bokföring av 
Brunokontot. 

Kommande vecka:   
Ska med regeldetektor försöka se om skåpet går att fästa på det planerade stället i Winden. Passar det 
kommer skåpet, https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-
natverk/natverk/installationsmateriel/patchpanel-rackmontering/19-vaggskap-morkgra-9u-
p67605?gclid=Cj0KCQjwsNfOBRCWARIsAGITapZMKJEdZ1NlxGB_uJKAfmdE4wnjBN58AoUjX
Gvm2i9NxdB0_UWqINkaAqQEEALw_wcB,  köpas in. 

 
Elin 
Föregående vecka: 

Skapat schema för serveringstillstånd att dela med Z och TD samt satt upp riktlinjer för tydliggöra för 
kommittéer vad som är okej/inte i Windens närliggande områden under arrangemang med 
serveringstillstånd i Winden.  
Läst igenom enkätsvar, FuM-kallelse och aspningspolicy. 

Kommande vecka:   
FuM2 

 
Jonathan 
Föregående vecka: 

Startat upp Maskins PR-råd på Facebook och håller på att bjuda in alla pr-ansvariga på programmet. 
Sammanställt en rapport från tisdaglunch enkäten. Skickat begäran på offerter för ny hemsida till 5 olika 
it-företag och inväntar nu svar.  
 

https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/patchpanel-rackmontering/19-vaggskap-morkgra-9u-p67605?gclid=Cj0KCQjwsNfOBRCWARIsAGITapZMKJEdZ1NlxGB_uJKAfmdE4wnjBN58AoUjXGvm2i9NxdB0_UWqINkaAqQEEALw_wcB
https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/patchpanel-rackmontering/19-vaggskap-morkgra-9u-p67605?gclid=Cj0KCQjwsNfOBRCWARIsAGITapZMKJEdZ1NlxGB_uJKAfmdE4wnjBN58AoUjXGvm2i9NxdB0_UWqINkaAqQEEALw_wcB
https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/patchpanel-rackmontering/19-vaggskap-morkgra-9u-p67605?gclid=Cj0KCQjwsNfOBRCWARIsAGITapZMKJEdZ1NlxGB_uJKAfmdE4wnjBN58AoUjXGvm2i9NxdB0_UWqINkaAqQEEALw_wcB
https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/patchpanel-rackmontering/19-vaggskap-morkgra-9u-p67605?gclid=Cj0KCQjwsNfOBRCWARIsAGITapZMKJEdZ1NlxGB_uJKAfmdE4wnjBN58AoUjXGvm2i9NxdB0_UWqINkaAqQEEALw_wcB
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Kommande vecka:   
Se till att den senaste stadgan ligger uppe på hemsidan och i gruppfilutrymmet tillsammans med 
Sebastian. 

 
Måns: 
Föregående vecka: 
• Varit sjuk.   
Kommande vecka:   
• Samla in dokument om sponsring.  

 
 

§ 10. Aspningspolicyn  
- Förtydliga alkoholpolicy under aspning arrangemang. Max 3 aspningstillfällen under 

aspningsperioden varav 1 måste vara nykter. Om mer än 1 aspningstillfälle anordnas per läsår 
måste minst en vara alkoholfri.  

- Alkohol får aldrig vara i fokus under asptillfälle.  
- Specificera att slutdatum för ansökan fastställs av valberedningen.  
- Julpyntare och MUU:s aspningstillfällen 
 
Sektionsstyrelsen beslutar att:  Godkänna ändringar i aspningspolicy  
 

§ 11. Kassaskåpet måste lösas  
Inväntar svar från Anton Jansson. 
 

§ 12. Hur går det med mentorskapet?  
Måns uppdaterar om status och hur han kommer jobba vidare.  
 

§ 13. Aspplaner  
Deadline idag 2017-10-09. Borde komma in under veckan 
 

§ 14. Sammanställning enkäter  
a. Tisdagsluncher  

Positiva svar på enkäten 
Lämnar rapport på sektionsmöte 
Frågar TD om de vill delta i tisdagluncher 
Föreningar får access till sammanställning och fullständig rapport 

b. Linnedukar i Winden  
För lite intresse hos föreningarna för att skaffa in. MALT kontaktas 
 



 
 
 
 

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN                          
Protokoll Styrelsemöte 2017-10-10 #13 
 

 
 
 Mötesordförande                                                Vid protokollet            Justeras 
 
 __________________                                  ____________________                                 ___________________ 
Moa Ekdal                                  Jonathan Sjölander           Måns Medin 
 
Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro e-mail 
Chalmers studentkår Hörsalsvägen 7 031-202954 466 52-4 mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 

§ 15. Bruno till M-sex ny post  
Proposition till SM2 
Ändrar reglemente för att lägga till post i M-Sex.   
 

§ 16. Datum studentrösten  
6e november skickas in som förslag 
 

§ 17. Möten nästa vecka och tenta veckan  
Längre möte måndag 16 oktober 
Inget möte torsdag 19 oktober 
Extra möte läggs till 30 oktober  
Inga möten hålls under tentaveckan. 

 
 

§ 18. Veckobrevet  
Aspintro 30 oktober 18:00 HA1.  
 

       
 

§ 19. Övriga punkter  
a. Stadgan måsta undersökas huruvida den är uppdaterad eller inte  
b. Reglemente justeringar. Moa föredrar kommentarer  
c. Uppföljning av föreningars beslut 

Lägger till punkt i ordförråd: ”Viktiga beslut sedan senaste mötet” 
d. Stadga justeringar. Moa föredrar kommentarer  

Ändra så att kallelser inte är beroende av sidan 
Lägga in en extra röstning istället för att lotta posterna när det är konkurrens mellan två sökande  
Mötesordförande borde inte ha sista rösten 
Minimum antal för valberedningen 
Vice ordförande myndighets  
Utskottsordförande sammanträdande bör inte vara med sektionsstyrelsen  
Icke sektionsmedlemmar i XP 
Överväg 13.1 fanbärare 
Beslut inom sektionen 

e. Annonserar tillvägagång för att ansöka till föreningar  
f. Påminna revisorerna om att utlysa revisionsberättelser 
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§ 20. Under mötet bordlagda frågor  
a. Mat till SM2 

 
  

§ 21. Mötets avslutande Mötet avslutades 19:01. 
 
 
 

Bilagor 
1. Aspningspolicy 
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Aspningspolicy 
 
Maskinteknologsektionen  
 
Upprättad 2014-02-02  
Senast uppdaterad 2017-10-10 
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Introduktion 
 
De uttryck som diskuteras i detta dokument ligger som grund för att underlätta arbetet för 
kommittéer, föreningar och utskott på maskinteknologsektionen vid Chalmers tekniska 
högskola. För att eliminera eventuella oklarheter som kan uppstå under aspningsperioder har 
Vice Ordförande i samråd med Sektionsstyrelsen upprättat denna aspningspolicy som ska 
användas som riktlinjer. Vid frågor ska ni främst vända er till Vice Ordförande i 
Sektionsstyrelsen. 
 
Vice Ordförande M-styret 17/18 
Stina Wahlström 
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Instruktioner 
 

● Föreningar som har aspningstillfälle samma period ska tillsammans, i samråd med 
styrelsen, komma överens om när aspningstillfällena ska äga rum. De skall sedan 
föras in i M-ordförandens kalender. 

 
● Vid varje aspningstillfälle skall det alltid finnas likvärdiga alkoholfria alternativ till 

alkoholhaltiga drycker. 
 

● Aspningsperioden motsvarar perioden från måndag läsvecka 1 till sista 
ansökningsdagen som fastställs av valberedningen. 

 
● Anordnar en förening mer än ett aspningstillfälle per verksamhetsår måste minst ett 

av dessa vara nyktra. Alkohol får aldrig vara aspningstillfällets huvudsakliga fokus. 
 

● Varje förening får maximalt anordna tre aspningstillfällen per verksamhetsår. 
 

● En får inte lyfta fram sin förening på någon annan förenings bekostnad. En får alltså 
ej, muntligt eller i skrift, förmedla något nedlåtande om någon annan förening på 
hemsida och affischering etc. Detta eftersom det ej inger en bra känsla utåt sett samt 
att det lätt kan gå över gränsen. 

 
● En får endast uppmuntra till att söka. Det är alltså tillåtet att uppmuntra aspar till att 

söka sin egen förening, men ej att avråda dem från att söka en annan. 
 

● Föreningar skall inte kommentera enskilda aspars möjlighet att komma med i en 
förening, varken till berörd asp eller andra teknologer.  

 
● Man får inte favorisera eller särbehandla någon aspirerande.  

 
● Aspningstillfällen skall marknadsföras till teknologer i samtliga årskurser, och alla 

skall uppmuntras att söka samt aspa. 
 

● Ett syftesdokument innehållande beskrivning, syfte samt vad ni förväntar er få ut av 
varje av varje aspningstillfälle skall skickas in till M-styret i början av respektive 
förenings aspningsperiod. Detta skall göras minst en vecka innan första 
aspningstillfället äger rum.  

 
● Föreningen skall efter genomförd aspningsperiod utvärdera genomförda 

aspningstillfällen för att se att syftet med enskilda aspningstillfällen samt aspningen i 
helhet var lämpligt. Detta ska sammanställas i ett dokument som skickas till M-styret.  
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● Alla som arrangerar en asp eller medverkar på asp av annan anledning än att 
aspirera får ej utnyttja sin maktposition på något sätt.  
 

● Följer Chalmers Studentkårs och Maskinteknologsektionens övriga policydokument.  

 
  



    

 
 

Postadress  Besöksadress    e-post 
Chalmers Studentkår  Hörsalsvägen 7    mstyret@mtek.chalmers.se 
Maskinteknologsektionen 
412 96 Göteborg 
 

Aspningsperioder 
 
Höst 
LP2:  

● MnollK 
● MISS 
● M.A.K.  
● XP-styret 
● MUU 
● Rustmästeriet 
● M-sex 
● MIL 
● MARM 
● MGK 

 
Vår 
LP3: 

● M-styret 
● M-ord 
● Fanbärare 
● Revisorer  
● Bautasenskötare  
● Julpyntare 
● MUU 
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Ekonomi 
Utdrag ur ekonomipolicyn. 

Summan för aspning skall inte överskrida 50kr per person och tillfälle och den totala summan 
för samtliga asptillfällen skall inte överskrida 3000kr per föreningen och år. De pengar som 
används vid en aspning skall enbart gå till de aspande och de aktiva i föreningen. Pateter till 
föreningen får alltså inte aspa samma förening om de inte själva betalar för sin biljett.  

Föreningen som anordnar aspningen måste ha en sådan ekonomi att den summan som 
föreningen planerat spendera finns och kan undvaras från den ordinarie verksamheten. Om 
så inte är fallet kan föreningen tvingas arrangera något utöver den ordinarie verksamheten 
för att driva in pengar.  
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