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Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-11-07 
 
Plats: Konferensrummet 
Tid: Tisdag den 7 november kl. 17:00 
  
Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg, 

Måns Medin  
 

§ 1. Mötets öppnande Moa förklarar mötet öppnat kl.17:12. 
 

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

§ 3. Adjungeringar   Inga adjungeringar  
 

§ 4. Val av sekreterare  Styrelsen beslutar att: välja Elin Winberg till sekreterare 
 

§ 5. Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att: välja Måns Medin till justerare                
 
§ 6. Fastställande av föredragningslistan          Föredragningslistan fastställs.     

  
§ 7. Godkännande av föregående protokoll   Styrelsen beslutar att: godkänna protokoll: 

  2017-11-02 Styrelsemöte #18 
  
 
§ 8. Hur mår du?   

 
§ 9. Varvet         

                  
Moa 
Föregående vecka: 

Propositioner klara. Läst igenom kallelsen till SM. Varit på KU  
Kommande vecka:   

Fastställa föredragningslistan,  
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Stina 
Föregående vecka: 

Var på NU möte igår, där vi diskuterade alkohol och föreningsutbildning samt kollat på diskussionspass 
med föreningarna, blir i slutet av LP2 så vi kan utvärdera lite aspning om vad som gått bra/mindre bra, 
överlämning. FUT möte denna läsperiod hade jag tänkt skulle ha fokus på alkohol 

Kommande vecka:   
Ordförråd, fortsätta arbeta med föreningsutbildning samt få material från kåren för att kunna ge nya 
idéer på utbildningar, såsom ledarskapsutbildning mm. 

 
Jonna 
Föregående vecka: 

Kommit ikapp med bokföringen 

Kommande vecka:   
Ringa försäkringsbolag för att fixa billigare försäkring för nya Bruno. Sektions ekonomiforum möte. 

 
Carl 
Föregående vecka: 

Har nu färdiga allergiskyltar att placera ut. Studentrösten är färdig och nu väntar en utvärdering. Under 
SU3 hade vi en gästföreläsare från Akademihälsan, vilket passar oss väl med tanke på att jag planerat 
beställa en föreläsning från dem med tema baserat svaren av en fråga i studentrösten. Sektionsmässiga 
arbetsgrupper för jämställdhet diskuterades. 

Kommande vecka:   
Jämställdhetsworkshop med kåren och styren från andra sektioner imorgon onsdag. Annars väntar 
SMART i Luleå nu till helgen. 

 
Elin 
Föregående vecka: 

Varit på möte med MPA för Automotive (tillsammans med MUU) och diskuterat möjliga strategier för 
att locka fler M-studenter till mastersprogrammet. UU3 - diskussion kring pedagogiska pris och hur en 
nominering till Chalmers centrala pedagogiska pris optimalt bör se ut. Kollat igenom MALTs 
uppdatering på deras instruktioner, de är nu redo att godkännas. Arbetat med att utvärdera och komma 
fram till handlingsplaner för problemkurser på grundnivå, tillsammans med MUU och PA.  

Kommande vecka:   
Asp med MUU.  
SMART-konferens i Luleå, SM2 och FuM3.  
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Jonathan 
Föregående vecka: 

Skrivit och publicerat kallelse till SM2 och fört marknadsföringen. Förhandlat med it-företag för bygge 
av ny hemsida och skrivit proposition. Bokat möte med Maskin PR-råd den 21 november. 

Kommande vecka:   
Tagga SMART. Justera föredragningslistan inför SM2. 3D-printa och förbereda presenter till värdar för 
SMART mässan.  

 
Måns 
Föregående vecka: 

“Rättat” utskickstexterna till alumner och studenter. Kommunicerat med alumnikoordinator Peter 
Hellqvist. 

Kommande vecka:   
Invänta Peter för OK sen skicka ut alla texterna och sätta igång mentorskapsprogrammet. 

 
 

§ 10. SMART present  
TD vill gärna ha med sill. 
Vi ska fixa en ordvits (Jonathan) och en figur som är förknippad med Maskin (Jonathan 3D-printar en 
Asterix).  

 
§ 11. Inspektor  

Vår befintliga inspektor, Peter Tortsensson, har bytt arbetsgivare och är inte längre kvar på Chalmers 
fakultet, vilket innebär att han inte längre kan vara vår inspektor. Peter kommer förbi på SM2 och 
berättar för sektionen om detta.  
Elin kollar med Alice hur vi ska gå tillväga för att hitta ny inspektor, ev. höra med Sven B som var 
inspektor innan Peter.  

 
§ 12. MALT instruktion  

Styrelsen beslutar att: Godkänna MALTs instruktioner.  
 

§ 13. Datum för mastermässa  
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Preliminärt 20 mars. Elin dubbelkollar detta datum med Mikael Enelund.  
 
 

§ 14. Institutionsrådsrepresentanter  
Elin har hört med föregående institutionsrådsrepresentanter ifall de är intresserade av att sitta kvar, det 
är de. Dessa är: 
Anton Jansson - ordinarie ledamot för M2 
Victoria Johansson - ordinarie ledamot för Material & Tillverkningsteknik 
Elin Andersson - suppleant för Energi och Miljöteknik 
 
Styrelsen beslutar att: nominera ovanstående till kåren för inval till institutionsrådsrepresentanter.  

 
§ 15. Säkerhetskopia hemsida till hårddisken  

Filen är redo att läggas in, Jonathan ansvarar för detta.  
 

§ 16. Markndsföring i maskingruppen på Facebook  
Måns har pratat med Rasmus, ofta kommer Facebook-inlägg som bör gå via MARM eftersom det är 
saker som folk borde betala för. Det är inte alltid självklart vad som faller under denna kategori. Måns 
har sett till att MARM fått access att kunna redigera direkt, detta är alltså nu löst.  

 
§ 17. Uppdelning invalsmötet  

Fundera på ifall vi ska flytta några (t.ex. MARM och MGK) till tisdagsmötet för att förkorta mötet på 
söndagen. Hur kommer detta påverka ”valdeltagandet” på de båda mötena? Är detta avskräckande? Kan 
vara skönt att beta av alla inval på samma tillfälle.  
Alla ska fundera vidare, så tar vi upp det igen på ett senare möte.  

 
§ 18. Proposition- Ny hemsida välja förslag  

Förkorta ner den något för att göra den mer lättläst.  
Omformulera att-satser med förtydliganden: maxkostnader, tidsbegränsning.  
Styrelsen beslutar att: Välja förslaget Vaquita - nystartat företag av IT-studenter 
(För proposition se kallelse till SM2) 

 
§ 19. Veckobrevet  

Pre-SM, SM   
§ 20. Övriga punkter  

Ta upp interpellation på SM angående arbetsgrupp för jämställdhet.  
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§ 21. Under mötet bordlagda frågor  
Brunoskada  

  
  

 
§ 22. Mötets avslutande   Mötet avslutades 18:22. 

 
 
 

Bilagor 
 
1. MALTs instruktioner 
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Instruktioner för MALT 

Maskins alternativa dryckeskommitté 
MALT är en tillfällig kommitté på Maskinteknologsektionen med fokus på mat- och 
dryckeskultur, med målet att kulturellt berika gemene maskinteknolog samt främja en sund 
dryckeskultur.  

1. Sammansättning
Medlemmar i MALT är 

1.1 Ordförande, vald av Sektionsstyrelsen för varje verksamhetsår 

1.2 Övriga ledamöter, valda av Sektionsstyrelsen för varje 

verksamhetsår. 

2. Verksamhet
MALT har till uppgift att 

2.1. anordna Maskinteknologsektionens årliga Sångbokssittning. 

2.2. anordna minst ett arrangemang inom mat- eller dryckeskultur per 

läsperiod. 

2.3. sträva efter att involvera samtliga maskinteknologer, på kandidat- 

såväl som masternivå.  

2.4. hålla god kontakt med sektionens medlemmar.   

3. Åligganden
3.1. Samtliga ledamöter åligger 

• att representera MALT.

• att ansvara för att MALT med dess medlemmar och gäster
uppträder på ett oklanderligt sätt.

3.2. Ordföranden åligger 

• att leda och inför Sektionsstyrelsen ansvara för MALTs arbete.

• att vid behov närvara vid Ordföranderådet.

• att sköta kontakten med andra föreningar, sektioner och

programmet.
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• att inför sektionen och sektionsstyrelsen centralt besvara frågor

angående MALTs verksamhet.

4. Mötesförfarande
4.1. MALT ska hålla möte minst två gånger per läsperiod.  

4.2. Mötesanteckningar ska föras vid möte.  

4.3. Ordföranden har rätt att adjungera in en eller flera deltagare till 

mötet. 

5. Beslutsmässighet
5.1. Rösträtt har medlemmar nämnda i 1.1-1.2. 

5.2. Varje närvarande ledamot har lika röstetal. Ordförande har 

utslagsröst. 

5.3. Jävig medlem saknar rösträtt. 

5.4. MALT är beslutsmässigt när minst hälften av medlemmarna är 

närvarande 

6. Överklagande
6.1. MALTs beslut kan överklagas till Sektionsstyrelsen. 

6.2. Sektionsstyrelsen har överbeslutanderätt över MALTs beslut. 

7. Rekrytering
7.1. 

8. Övrigt
8.1. 

För rekrytering av nytt MALT står MALT i samråd med 

Sektionsstyrelsen genom aspning i läsperiod 1. 

MALT ska aktivt informera sektionens övriga medlemmar om sin 

verksamhet och ska medverka vid arrangemang med detta syfte.  
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