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Instruktioner för Sexmästeriet 
 

Sexmästeriet 
Masinteknologsektionens Sexmästeri (M-sex) har till uppgift att driva festverksamhet för 
sektionens medlemmar och att annordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal. 
(Maskinteknologsektionens reglemente 11:2c) 
 

1. Sammansättning 
Medlemmar i M-sex är 

1.1 Ordförande (Sexmästare), vald av Sektionsstyrelsen för varje 

verksamhetsår. 

1.2 Kassör, vald av Sektionsmötet för varje verksamhetsår. 

1.3 Upp till sex (6) övriga ledamöter, valda av sektionsstyrelsen för 

varje verksamhetsår. Dessa ledamöter fördelas internt av M-sex på 

följande poster: 

• Sexmästarinna 

• Spons-chef 

• Øhl-chef 

• PR-ansvarig 

• Kultur-chef 

• Festmästare 

2. Verksamhet 
2.1. M-sex är verksamma från 1:a april till 31:a mars efterföljande år.  

M-sex åligger att 
2.2. anordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal. 

M-sex har till uppgift att 

2.3. arrangera minst en Gasque per läsperiod. 

2.4. arrangera två Gasquer under Maskinteknologsektionens 

mottagning. 

2.5. arrangera en Gasque och därmed medverka i CM i Gasque under 

cortégeveckan.  
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2.6. hålla god kontakt med sektionens medlemmar.   

3. Åligganden 
3.1. Samtliga ledamöter åligger  

• att representera M-sex 

• att ansvara för att M-sex med dess medlemmar och gäster 
uppträder på ett oklanderligt sätt. 

3.2. Ordföranden åligger:  

• att leda och inför Sektionsstyrelsen ansvara för M-sexs arbete. 

• att som ledamot ingå i Ordföranderådet. 

• att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. 

• att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

• att sköta kontakten med andra föreningar, sektioner och 

programledningen för Maskinteknik. 

• att inför sektionen och sektionsstyrelsen centralt besvara frågor 

angående M-sex verksamhet. 

• att ingå i GasqueKommitténs Arrangörsgrupp. 

3.3. Kassören åligger:  

• att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig. 

• att löpande sköta bokföring och fakturering. 

• att ansvara för att bokslut med tillhörande bilagor tas fram och 

förvaras på ett betryggande sätt. 

• att inför Maskinteknologsektionen och Sektionsstyrelsen 

centralt besvara frågor angående M-sexs ekonomi. 

• att som ledamot ingå i Kassörsrådet. 

• att göra en budget för verksamhetsåret. 

3.4. Sexmästarinna åligger:  

• att komma med menyförslag till M-Sexs arrangemang. 

• att ansvara för servering och mathantering under sittningar och 

Gasquer.  

3.5. Spons-chef åligger: 
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• att ansvara för kontakt med sponsorer. 

• att ansvara för sponsorarbetet inom föreningen. 

3.6. Øhl-chef åligger: 

• att ansöka om serveringstillstånd till de arrangemang som så 

kräver. 

• att vara serveringsansvarig vid arrangemang med 

serveringstillstånd. 

• att beställa drycker från Chalmers Studentkår eller 

Systembolaget samt välja ut lämpligt sortiment. 

3.7. PR-chef åligger: 

• att ansvara för affischer och biljetter inför M-Sexs 

arrangemang. 

• ansvara för M-sexs hemsida. 

• att skriva annonser till M-ord. 

• att skicka in information om M-sexs arrangemang till 

veckobrevet.  

3.8. Kulturchef åligger: 

• att ansvara för framtagning av M-sexs gyckel. 

• att ansvara för sånghäften till sittningar. 

• att ansvara för M-Sexs asptillfällen. 

3.9. Festmästare åligger: 

• att ansvara för dekoration till sittningar och olika arrangemang. 

• att ansvara för Maskinteknologsektionens årliga vårbal. 

• att ansvara för lokalbokning vid M-sexs arrangemang. 

4. Mötesförfarande 
4.1. M-sex ska hålla möte minst en gång per läsvecka, med undantag 

för tentaveckan.  

4.2. Mötesanteckningar ska föras vid möte.  

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

mötet. 



Maskinteknologsektionen Instruktioner 
  2017-10-12 
 

   

 

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

 

5. Beslutsmässighet 
5.1. Rösträtt har medlemmar nämnda i 1.1-1.3. 

5.2. Varje närvarande ledamot har lika röstetal. Ordförande har 

utslagsröst. 

5.3. Jävig medlem saknar rösträtt. 

5.4. M-sex är beslutsmässigt när minst hälften av medlemmarna är 

närvarande 

6. Överklagande 
6.1. M-sexs beslut kan överklagas till Sektionsstyrelsen. 

6.2. Sektionsstyrelsen har överbeslutanderätt över M-sexs beslut. 

7. Rekrytering 
7.1. För rekrytering av nytt Sexmästeri står M-sex i samråd med 

Sektionsstyrelsen genom aspning i läsperiod 2. 

8. Övrigt 
8.1. M-sex ska aktivt informera sektionens övriga medlemmar om sin 

verksamhet och ska medverka vid arrangemang med detta syfte.  

8.2. M-sex ska vara MnollK behjälpliga under 

Maskinteknologsektionens mottagning.  

8.3. M-Sex ska ha två medlemmar med genomförd SUS-utbildning. 
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