
	  

	  

	  

	  

Proposition	  1	  
	  
Bakgrund	  
Idag	  är	  stadgan	  ej	  uppdaterad	  när	  det	  gäller	  fastställande	  av	  sektionsavgiften	  på	  
maskinteknologsektionens	  första	  ordinarie	  vårmöte.	  Sektionsavgiften	  fastställs	  inte	  längre	  av	  
sektionsmötet	  och	  detta	  bör	  därför	  korrigeras	  i	  stadgan.	  

Yrkande	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  yrkar	  sektionsstyrelsen	  

att	  under	  paragraf	  §6:5	  i	  stadgan	  stryka	  följande:	  

• Fastslå	  sektionsavgift	  för	  nästkommande	  läsår	  
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Proposition	  2	  
	  
Bakgrund	  
Sektionsstyrelsens	  ledamot	  som	  ansvarar	  för	  ”den	  långsiktiga	  utvecklingen	  av	  sektionens	  
materiella	  tillgångar”	  benämns	  intendent.	  Då	  Rustmästeriet	  har	  en	  ledamot	  med	  samma	  
titel	  måste	  reglementet	  förtydligas	  när	  det	  kommer	  till	  hanteringen	  av	  intendenturfonden. 

Yrkande	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  yrkar	  sektionsstyrelsen	  

att	  under	  paragraf	  §6:5	  Intendenturfonden	  i	  stadgan	  ändra	  följande:	  

Från:	  

• Fonden	  förvaltas	  av	  sektionens	  kassör	  och	  intendent.	  	  

Till:	  

• Fonden	  förvaltas	  av	  sektionens	  kassör	  och	  Rustmästeriets	  intendent.	  	  
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Proposition	  3	  
	  
Bakgrund	  
Efter	  högskolans	  beslut	  att	  ändra	  läsårsindelningen	  kommer	  läsåret	  från	  och	  med	  hösten	  
2014	  vara	  annorlunda	  mot	  tidigare.	  Bland	  annat	  innebär	  det	  att	  läsperioderna	  blir	  en	  vecka	  
längre	  och	  kommer	  att	  innefatta	  åtta	  läsveckor	  och	  en	  tentavecka.	  Detta	  är	  resultatet	  av	  en	  
process	  som	  har	  pågått	  sedan	  2006.	  

På	  grund	  av	  de	  nya	  läsårstiderna	  kommer	  bland	  annat	  inval	  till	  föreningar	  att	  påverkas.	  På	  
grund	  av	  detta	  har	  styrelsen	  på	  förslag	  att	  slå	  samman	  invalen	  av	  alla	  kommittéer	  till	  SM	  i	  
läsperiod	  tre	  och	  låta	  resterande	  inval	  ske	  i	  läsperiod	  fyra.	  Styrelsen	  tror	  att	  många	  fördelar	  
finns	  med	  att	  välja	  in	  kommittéerna	  samtidigt;	  kanske	  framförallt	  kommer	  dynamiken	  
kommittéerna	  emellan	  bli	  bättre.	  Detta	  förslag	  medför	  även	  konsekvensändringar	  för	  övriga	  
inval	  varför	  ytterligare	  förändringar	  i	  stadgan	  kommer	  att	  behöva	  göras.	  

I	  samma	  stadgeändring	  kommer	  invalet	  av	  M-‐ords	  kassör	  att	  tas	  bort	  då	  det	  denna	  post	  ej	  
fyller	  någon	  funktion.	  

Genomförande	  
Med	  de	  förslagen	  på	  förändringar	  i	  stadgan	  denna	  proposition	  behandlar	  följer	  en	  del	  andra	  
förändringar	  och	  komplikationer.	  Styrelsen	  ser	  att	  valberedningens	  arbete	  är	  av	  högsta	  vikt	  
och	  till	  SM3	  kommer	  två	  extra	  föreningar	  att	  väljas	  in	  vilket	  kommer	  utöka	  
arbetsbelastningen	  för	  valberedningen.	  Därför	  är	  det	  av	  yttersta	  vikt	  att	  vi	  är	  lyhörda	  till	  
valberedningen	  och	  säkerställer	  att	  kvalitén	  i	  intervjuer	  bibehålls.	  

I	  övergångsperioden	  kommer	  de	  sittande	  i	  kommittéerna	  Rustmästeriet	  och	  M-‐sex	  bli	  
erbjudna	  att	  få	  sitta	  i	  1,5	  år.	  För	  de	  som	  inte	  är	  intresserade	  av	  det	  kommer	  fyllnadsval	  till	  
kommittén	  att	  hållas.	  Det	  är	  även	  värt	  att	  poängtera	  att	  allt	  som	  tidigare	  behandlades	  under	  
årets	  fyra	  sektionsmöten	  (förutom	  under	  vårmöte	  1	  tas	  punkten:	  ”fastslå	  sektionsavgift	  för	  
nästkommande	  läsår”	  bort)	  fortfarande	  kommer	  att	  behandlas	  med	  skillnaden	  att	  det	  
kommer	  ske	  vid	  andra	  möten.	  

Yrkande	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  yrkar	  sektionsstyrelsen	  

att	  under	  paragraf	  §6:5	  ”Vårmöte	  1”	  i	  stadgan	  ändra	  från:	  

Det åligger sektionsmötet att: 

• fastslå sektionsavgift för nästkommande läsår. 



• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o MnollK 

o M.A.K. 

o MISS 

o XP 
• välja ordförande i årets: 

o MGK 
• övriga ledamöter i MGK väljs in av sektionsstyrelsen 
• vartannat år välja sektionens inspektor 

till:	  

Det åligger sektionsmötet att: 

• välja ordförande, kassör samt övriga ledamöter i årets:  

o M.A.K. 

o MISS 

o MnollK 

o M-sex 

o Rustmästeriet 

o XP 

• vartannat år välja sektionens inspektor 

att	  under	  paragraf	  §6:6	  ”Vårmöte	  2”	  i	  stadgan	  ändra	  från:	  

Det åligger sektionsmötet att: 

• inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o sektionsordförande, vice sektionsordförande och sektionens kassör. 

o övriga ledamöter i sektionsstyrelsen, vilka är förtecknade i reglementet. Dessa 
skall väljas in enskilt till respektive post.  

o kassör i MARM 

o sektionsrevisorer 

o ordförande, kassör samt övriga ledamöter i sektionens komittéer för vilka inte 
annat valtillfälle stadgas. 

o Chefredaktör, kassör, fotografansvarig och övriga ledamöter i M-ord 

o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i reglementet. 

till: 

Det åligger sektionsmötet att: 

• inför nästkommande verksamhetsår välja: 

o sektionsordförande, vice sektionsordförande och sektionens kassör 



o övriga ledamöter i sektionsstyrelsen, vilka är förtecknade i reglementet. Dessa 
skall väljas in enskilt till respektive post 

o kassör i MARM 

o sektionsrevisorer 

o ordförande, kassör samt övriga ledamöter i sektionens kommittéer för vilka inte 
annat valtillfälle stadgas 

o chefredaktör, fotografansvarig och övriga ledamöter i M-ord 

o övriga sektionsfunktionärer som finns förtecknade i reglementet 

o ordförande i årets MGK 

• Övriga ledamöter i MGK väljs av sektionsstyrelsen 
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Proposition	  4	  
	  
Bakgrund	  
XP-‐styret	  har	  de	  senaste	  tre	  verksamhetsåren	  har	  i	  styrelsen	  bestått	  av	  ett	  maximalt	  antal	  på	  
åtta	  personer,	  i	  dagsläget	  begränsas	  antalet	  i	  reglementet	  till	  tio	  personer.	  Då	  det	  ofta	  är	  få	  
som	  söker	  om	  styrelsen,	  och	  arbetet	  innebär	  mycket	  lärande	  i	  praktisk	  verkstadslära,	  så	  är	  
det	  praktiskt	  inte	  möjligt	  att	  välja	  in	  tio	  personer	  i	  styrelsen.	  XP-‐styret	  anser	  att	  det	  är	  
mycket	  svårt	  att	  lära	  upp	  så	  många	  nya	  på	  ett	  adekvat	  vis.	  Därför	  anser	  M-‐styret	  i	  samråd	  
med	  XP	  att	  begränsa	  antalet	  ledamöter	  i	  XP-‐styret	  till	  maximalt	  åtta	  personer.	  

Yrkande	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  yrkar	  sektionsstyrelsen	  

att	  under	  paragraf	  §12:1a	  i	  reglementet	  ändra	  följande:	  

från:	  

• Experimentverkstadens styrelse består av ordförande, kassör och fyra till åtta övriga 
styrelsemedlemmar.	  

till:	  

• Experimentverkstadens styrelse består av ordförande, kassör och fyra till sex övriga 
styrelsemedlemmar.	  
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Proposition	  5	  
	  
Bakgrund	  
Maskinteknologsektionen	  är	  en	  av	  de	  största	  sektionerna	  på	  Chalmers	  och	  har	  långtgående	  
traditioner	  av	  olika	  slag.	  Genom	  åren	  som	  gått	  sedan	  sektionen	  startades	  har	  en	  hel	  del	  
studenter	  passerat.	  I	  dessa	  dåvarande	  studenter	  och	  nuvarande	  (förhoppningsvis)	  ingenjörer	  
finns	  både	  kunskap	  och	  erfarenheter	  värt	  att	  ta	  vara	  på.	  	  

I	  dagsläget	  finns	  det	  ingen	  större	  alumniversamhet	  för	  gemene	  teknolog	  på	  denna	  sektion.	  
De	  senaste	  åren	  har	  några	  mentorskapsprogram,	  med	  ambition	  att	  med	  hjälp	  av	  alumner	  
vägleda	  studenter	  genom	  studietiden	  planerats	  och	  genomförts.	  Resultatet	  av	  dessa	  
program	  har	  varit	  varierande	  men	  främst	  varit	  en	  besvikelse.	  

Avsaknad	  av	  kontinuitet	  mellan	  åren	  har	  gjort	  och	  gör	  det	  väldigt	  svårt	  att	  driva	  
mentorskapsprogrammet	  och	  göra	  det	  till	  en	  bra	  hjälp	  för	  studenterna.	  Även	  brist	  av	  tid	  från	  
MARMs	  sida	  leder	  till	  en	  dålig	  prioritering.	  

Det	  finns	  stort	  intresse	  från	  våra	  studenter	  att	  ha	  en	  bredare	  och	  närmare	  kontakt	  med	  
gamla	  maskinstudenter.	  Under	  kommande	  150	  års	  jubileum	  har	  våra	  alumner	  en	  självklar	  
plats	  i	  firandet	  vilket	  kommer	  kräva	  ett	  stort	  arbete.	  

Avsaknaden	  av	  engagemang	  och	  forum	  för	  att	  arbeta	  med	  alumniverksamhet	  är	  ett	  faktum.	  
Att	  flytta	  detta	  från	  MARM	  och	  närmare	  styret	  är	  en	  önskan	  och	  vision.	  

Yrkande	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  yrkar	  sektionsstyrelsen	  att	  tillsätta	  ytterligare	  en	  post	  i	  
styret	  avsedd	  för	  att	  ansvara	  och	  med	  hjälp	  av	  ett	  utskott	  arbeta	  med	  alumniversamhet	  för	  
sektionen.	  Denne	  persons	  uppgifter	  ligger	  i	  att	  tillsammans	  med	  ledarmöter	  i	  detta	  
alumniutskott	  ansvara	  för	  att	  starta	  upp	  och	  driva	  ett	  mentorskapsprogram,	  samt	  erbjuda	  
sektionens	  medlemmar	  en	  bredare	  alumnikontakt.	  

Således	  ändringar	  i	  reglementet:	  	  

I	  kapitel	  §9:2	  ”Sammansättning”	  lägga	  till:	  

• Alumniansvarig 

I	  kapitel	  §9:3:	  ”Åligganden”	  lägga	  till:	  

Sektionsstyrelsens	  alumniansvarig	  åligger	  att:	  

• Upprätthålla	  kontakten	  mellan	  alumner	  och	  nuvarande	  sektionsaktiva.	  	  



Under	  kapitel	  10	  lägga	  till:	  

Alumniutskottet	  §10:4c	  

Alumniutskottet	  har	  till	  uppgift	  att:	  

• tillvarata	  medlemmarnas	  intresse	  av	  att	  möta	  och	  utbyta	  erfarenheter	  med	  gamla	  
maskinstudenter	  

Alumniutskottet	  åligger	  att:	  

• tillhandhålla	  ett	  mentorskapsprogram	  
• hålla	  god	  kontakt	  med	  gamla	  maskinstudenter	  

Alumniutskottet	  består	  av	  ordförande	  och	  övriga	  medlemmar.	  
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Proposition	  6	  
	  
Bakgrund	  
I	  dagsläget	  begränsas	  sektionsstyrelsen	  från	  att	  gå	  utanför	  budgeten.	  I	  enlighet	  med	  hur	  
kårens	  stadga	  är	  formulerad	  vill	  även	  sektionsstyrelsen	  lägga	  till	  i	  stadgan	  en	  sats	  som	  gör	  
det	  möjligt	  att	  utan	  sektionsmötets	  förfrågan	  gå	  utanför	  fastställd	  budget.	  	  

Yrkande	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  yrkar	  sektionsstyrelsen	  

att	  under	  Kapitel	  16	  ”Sektionens	  ekonomi”	  i	  stadgan	  lägga	  till	  följande:	  

Disponibla	  medel	  §16:4	  	  

Sektionsstyrelsen	  ansvarar	  för	  de	  utbetalningar	  som	  skall	  göras	  i	  enlighet	  med	  fastställd	  
budget.	  Utöver	  detta	  har	  sektionsstyrelsen	  rätt	  att	  under	  ett	  verksamhetsår	  förfoga	  över	  
totalt	  maximalt	  0,5	  x	  prisbasbelopp	  av	  disponibla	  medel.	  
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Proposition	  7	  
	  
Bakgrund	  
Sektionsstyrelsen	  anser	  att	  kommunikationen	  mellan	  styrelsen	  och	  våra	  medlemmar	  
behöver	  förbättras.	  Detta	  för	  att	  ytterligare	  kunna	  ta	  tillvara	  på	  våra	  medlemmars	  åsikter	  
och	  anpassa	  verksamheten	  efter	  dessa.	  Med	  detta	  som	  bakgrund	  vill	  sektionsstyrelsen	  göra	  
ändringar	  i	  maskinsektionens	  relglemente	  för	  att	  ge	  en	  tydligare	  beskrivning	  på	  vad	  denna	  
post	  förväntas	  göra.	  

Yrkande	  
Sektionsstyrelsen	  yrkar	  på	  följande:	  

att	  i	  ”Kapitel	  9	  Sektionsstyrelsen”	  under	  Sammansättning	  ändra:	  

• Informationsansvarig	  

till:	  

• Kommunikationsansvarig	  

att	  i	  ”Kapitel	  9	  Sektionsstyrelsen”	  under	  Åligganden	  ändra	  följande:	  

• Sektionsstyrelsens	  informationsansvarig	  åligger	  att:	   
o ansvara	  för	  underhåll	  och	  uppdatering	  av	  sektionens	  hemsida.	   
o ansvara	  för	  att	  information	  når	  ut	  till	  gemene	  teknolog. 

till:	  

• Sektionsstyrelsens	  kommunikationsansvarig	  åligger	  att:	   
o ansvara	  för	  underhåll	  och	  uppdatering	  av	  sektionens	  hemsida.	   
o ansvara	  för	  att	  information	  når	  ut	  till	  gemene	  teknolog. 
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