MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
Protokoll 2014-10-06 #8
Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2014-10-06
Plats:
Tid:

Konferensrummet
Måndagen den 6:e oktober

Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Elin Andersson, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson,
Joel Renulf, Malin Settergren
§1

Mötets öppnande

Dennis Norman förklarar mötet öppnat kl. 12.02

§2

Val av mötesordförande

Dennis Norman väljs till mötesordförande

Adjungeringar

Colin Qvarnström ifrån kårledningen adjungeras in med
närvaro- och yttranderätt.

§4

Val av sekreterare

Erik Kvarnström väljs till sekreterare.

§5

Val av justeringsmän

Alexander Malmberg och Joel Renulf väljs
till justeringspersoner.

§6

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs

§7

Godkännande av föregående protokoll Bordläggs till senare del av mötet.

§8

Uppföljning av förendegående möte

Uppföljning av masterpub.

§9

Äskning Badmintonrack

Styrelsen beslutar att bifalla MISS äskning i sin helhet.

§ 10

Styrelsens uppbyggnad

Colin berättar om hur kårledningens struktur ser ut.

§ 11

Sammarbete med Kårledningen

Informerar Colin om styrelsens stora kommande
arbetspunkter. Mottagningen, strukturen och inval.

§3

Colin Qvarnström lämnar mötet kl 13.00
§ 12

Övriga punkter

Joel ska köpa in dator.

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Dennis Norman

___________________
Erik Kvarnström

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
__________________
Alexander Malmberg
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
Joel Renulf
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se
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§ 13

Varvet

Dennis: Middag med inspektor Sven på torsdag. Hoppas
alla haft kul på oktoberfest.
Malin: Börjat med FuTmöten. Skickat ut enkät om
arbetsmiljön. Rond 14:e oktober. Möte med SO på torsdag.
Alex: Möte med Kent angående vad man får göra i Winden
och om borden. Samla studenter i Winden för
utvecklingskväll.
Elin: Fortsätter med sponsringsstruktur. Fortsätter med
ZMART. Måste få mer företag.
Joel: Bokföringskväll imorgon. Introducera Geisha i
loungen. Mailat Kent en fjärde gång om hur mycket golvet
tål. Han har svarat nu och ska återkomma. Kollat nya
bokföringsprogram. Vill köpa ny dator. Mailat VO om
föregående års bokföring, den är kaos. Beställer
bautastensplaketter denna vecka.
Erik: SM1 protokoll färdigställt. Windenreglerna
uppdaterade. M-Spels hemsidas utveckling och
uppdatering.
Hedvig: Förmöte för kursen IPO. MUU-bay startas snart.

§ 14

Under mötet bordlagda frågor

Protokoll #7 godkänns.

§ 15

Mötet avslutande

Mötet avslutas 13.10.
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Vid protokollet
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Mötesordförande

Vid protokollet
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Dennis Norman
Renulf
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Erik Kvarnström
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mail
Chalmers studentkår
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412 96 Göteborg
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Justeras
___________________
Alexander Malmberg

Telefon

Hörsalsvägen 7
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__________________
Joel

e-

BESLUTSUNDERLAG
2014-09-29

Äskningsmall
Inköp av 20st badmintonrack,
Maskinsektionen
Bakgrund
MISS arrangerar varje söndag 17.00-19.00 MISS-pass, gratis träningspass för alla Maskinteknologer.
MISS-passen är alkoholfria och ofta mycket uppskattat. Det är ett väldigt bra sätt att lära känna folk att
svettas lite ihop och springa av det värsta av pluggångesten som gemene teknolog bär på.
Minst en gång per läsperiod är Kårhallen avstängd på grund av FestU eller andra arrangemang och
tillfälligheter. Det betyder att andra aktiviteter görs istället för ordinarie MISS-pass i Kårhallen, såsom
fotboll, klättring och badminton med mf. Det tråkiga med dessa alternativa MISS-pass är att det ofta inte
är gratis (beroende på vad som arrangeras), till exempel så kostar badmintonrackhyra på fysiken 20kr per
rack och på Fjäderborgen 30kr. Då vi vill att MISS-passen ska vara så billiga som möjligt (helst gratis)
kan detta tycka vara tråkigt.
I regel försöker MISS subventionera denna typ av arrangemang med hela eller delar av avgiften.
Vi tycker nu att det är fånigt att spelarna skall betala rackhyra varje gång det spelas badminton och tycker
det vore trevligt att köpa in badmintonracketar!
Då hyran av rack kostar 20kr på fysiken så har man, enligt våra beräkningar, efter 7.25 tillfällen betalat
145kr i rackhyra, vilket är så mycket som varje racket i vårt förslag kostar i inköp. Då tycker vi det är
bättre att köpa in racketar än att besökarna skall upprepat betala rackethyra.
Om man spelar badminton på Fysiken så finns där 5planer. Då kan man spela 4personer per plan, 5x4 dvs
20personer samtidigt, därför önskar vi att köpa just 20 racketar.
Äskningen riktar sig främst mot teknologer som besöker MISS-passen, men även gemene
Maskinteknolog då man kan låna MISS material och ex spela själv i Kårhallen.
Besökarna på MISS-passen brukar vara av typen stammisar, men då man har andra idrotter och
evenemang (inte den vanligaste aktiviteten innebandy) har vi märkt att det brukar dyka upp nya ansikten,
vilket vi tycker är extra roligt! Vi ser därför att badmintonracketar hade kunnat bredda gruppen av
besökare på MISS-passen.
MISS tycker det var länge sedan Sverige hade en framstående badmintonspelare i OS och hoppas med
denna satsning leverera en spelare i världselitnivå tills nästa sommar-OS 2016 i Rio De Janeiro.
Man ska inte heller sticka under stolen att det är väldigt kul att köpa saker från China, vilket bara den
detaljen gör projektet roligt!
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Syfte och mål
Köpa in 20 badmintonrack till MISS materialbank för att kunna ha badminton på MISS-pass billigt och
ha för utlåning till Gemene Maskinteknolog.

Genomförande
Badmintonrack köps in. Man trycker på köpknappen.

Tidsplan
Den 9 november är Kårhallen upptagen och skulle då kunna vara ett bra datum för att inviga nya racketar
och låna ut till besökarna på ett badmintonpass.

Budgetkalkyl
Inköpsförslag:
http://www.nordsport.se/p-22526-yonex-gr-350.aspx

20st badmintonrack kostar här från Nordsport 2900 kr, det motsvarar ca 145kr per rack.
Om vi köper in 20 badmintonrack så ser vi att på 7.5 badmintonarrangemang så har man hyrt racketar till
samma kostnad som att köpa in racketar. Racketar håller till mer än att spela 7.5 gånger.

Intäkter

Äskning
Fler intäkter?
Summa

Inköp racketar

2900kr
0
2900kr
Kostnader
2900kr

Summa
’Totalt

2900kr
0
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Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar MISS, Maskins IdrottSSällskap
att

M-styret beviljar ovanstående äskning från konto ’M-Styret I’ (1930) om
2900 kr för inköp av 20st badmintonracketar.

________________________________
MISS, Maskins Idrottssällskap
genom
Lars Brown
Materialansvarig

Mötesordförande

Vid protokollet

__________________
Dennis Norman

___________________
Erik Kvarnström

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Justeras
__________________
Alexander Malmberg
Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

__________________
Joel Renulf
e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se

